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รายงานประจำป*ของสถานศึกษา ป*การศึกษา 2564 
โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

ก 

 

คำนำ 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ประจำ 

ปHการศึกษา 2564  โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตรจังหวัด

พิจิตร  เป\นการสรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน  ประจำปHการศึกษา 2564 ไดeแกg  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูeเรียน  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ

บริหารและการจัดการ  และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนeนผูeเรียนเป\นสำคัญที่นำเสนอ

ถึงระบบประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามบริบทของโรงเรียน ประกอบดeวย  ขeอมูล

พื้นฐานของสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จุดเดgน จุดพัฒนา 

และแผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหeดีข้ึน ตลอดจนความโดดเดgน/จุดเนeนของสถานศึกษา   

 ขอขอบคุณผูeที่เกี่ยวขeอง ไดeแกg ครู บุคลากร นักเรียน ผูeปกครอง ชุมชน หนgวยงานตeนสังกัด              

และผูeเกี ่ยวขeอง ที่ใหeความสำคัญ และใหeความรgวมมือทุกขั้นตอนของการเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  

สามารถนำผลการประเมินมาจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ปHการศึกษา 2564 ใหeมีความ

สมบูรณn และนำไปเสนอหนgวยงานตeนสังกัด ผูeที่เกี่ยวขeองและเผยแพรgตgอสาธารณชนตgอไป จึงหวังเป\นอยgางย่ิง

วgารายงานการประเมินตนเอง ปHการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาฉบับนี้ จะเป\นประโยชนnตgอสถานศึกษา 

หนgวยงานตeนสังกัดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหeดีย่ิงๆ ข้ึนไป 

 

                                                                           คณะผูeจัดทำ  

                                                                                                  2565 
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โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 
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สารบัญ 

เร่ือง  หนeา 

คำนำ  ก 

สารบัญ  ข 

สารบัญตาราง  ง 

สารบัญภาพ (ถeามี) จ 

บทสรุปผูeบริหาร ฉ 

สgวนท่ี 1   ขeอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 1 

  1. ขeอมูลพ้ืนฐาน 1 

        1.1 ขeอมูลท่ัวไป 1 

   1.2 ขeอมูลครูและบุคลากรของสถานศึกษา 3 

        1.3 ขeอมูลนักเรียน 4 

   1.4 ขeอมูลอาคารสถานท่ี 5 

   1.5 ขeอมูลส่ิงอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค 5 

   1.6 ขeอมูลงบประมาณ 5 

   1.7 ขeอมูลสภาพชุมชนโดยรวม 6 

   1.8 ขeอมูลแหลgงเรียนรูeภายในและภายนอกสถานศึกษา 7 

  2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  8 

   2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 8 

        2.1.1 ผลการประเมินระดับชาติ 8 

        2.1.2 ผลการประเมินระดับสถานศึกษา 9 

        2.1.3 รeอยละของผูeสำเร็จการศึกษา 12 

        2.1.4 ขeอมูลการติดตามนักเรียนท่ีจบการศึกษา 13 

   2.2 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปHการศึกษา 2562 – 2564 14 

   2.3 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 14 

  3. ผลงานดีเดgน/รางวัล/ผลการปฏิบัติท่ีเป\นเลิศ ของสถานศึกษา 20 

สgวนท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปHการศึกษา 2564 28 

  ภาพรวมผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 28 

  มาตรฐานท่ี 1 ดeานคุณภาพของผูeเรียน 28 

  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษา 38 

  มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนeนผูeเรียนเป\นสำคัญ 47 
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ค 

สารบัญ (ตgอ) 

เร่ือง  หนeา 

สgวนท่ี 3  สรุปผล จุดเดgน จุดพัฒนา และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 52 

 สรุปผลการประเมินตนเอง 52 

 จุดเดgน จุดพัฒนา 52 

 แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปHการศึกษา 2565 53 

สgวนท่ี 4 ความโดดเดgน/จุดเนeนของสถานศึกษา  55 

 วิธีปฏิบัติท่ีเป\นเลิศ (Best Practice) 55 

ภาคผนวก 65 

 - คำส่ังแตgงต้ังคณะกรรมการดำเนินงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา   66 

 - ประกาศโรงเรียน เร่ือง  การใชeมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

69 

 - ประกาศโรงเรียน เร่ือง กำหนดคgาเป�าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  ปHการศึกษา 2564 

72 

 - ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ปHการศึกษา 2564 

75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายงานประจำป*ของสถานศึกษา ป*การศึกษา 2564 
โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

ง 

สารบัญตาราง 

ตาราง เร่ือง หนeา 

1 จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ปH 2564 3 

2 จำนวนครู จำแนกตามกลุgมสาระการเรียนรูe 4 

3 จำนวนนักเรียนปHการศึกษา 2564 4 

4 ขeอมูลสภาพชุมชนโดยรวม 6 

5 ขeอมูลแหลgงเรียนรูeภายในโรงเรียน 7 

6 ขeอมูลแหลgงเรียนรูeภายนอกโรงเรียน 7 

7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปHการศึกษา 2564 ช้ันม.3 7 

8 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปHการศึกษา 2564 ช้ันม.6 8 

9 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 8 กลุgมสาระการเรียนรูe ม.1-ม.6 9 

10 ผลการประเมินการอgาน คิดวิเคราะหn และเขียน 10 

11 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคn 11 

12 ผลประเมินกิจกรรมพัฒนาผูeเรียน 12 

13 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีผgานมา 14 

14 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 14 

15 ผลงานดีเดgน/รางวัล/ผลการปฏิบัติท่ีเป\นเลิศของสถานศึกษา 20 

16 ผลประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ การศึกษาข้ันพ้ืนฐานฯ 27 

 

 



 

 

รายงานประจำป*ของสถานศึกษา ป*การศึกษา 2564 
โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

จ 

สารบัญภาพ 

ภาพ เร่ือง หนeา 

1 แผนภูมิแสดงขeอมูลขeาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปHการศึกษา 2564 3 

2 แผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียน ชาย -หญิง ปHการศึกษา 2564  4 

3 แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพ้ืนฐาน O-NET ช้ัน ม.3  8 

4 แผนภูมิแสดงรายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีไดeระดับ 3 ข้ึนไป  9 

5 แผนภูมิแสดงผลการประเมินการอgาน คิด วิเคราะหn และเขียน 10 

6 แผนภูมิแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคn  11 

7 แผนภูมิรeอยละนักเรียนผgานกิจกรรมพัฒนาผูeเรียน 12 

8 แผนภูมิรeอยละแสดงสถิติการศึกษาตgอของนักเรียนช้ัน ม.3 ปHการศึกษา 2564 13 

9 แผนภูมิรeอยละแสดงสถิติการศึกษาตgอของนักเรียนช้ัน ม.3 ปHการศึกษา 2564 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายงานประจำป*ของสถานศึกษา ป*การศึกษา 2564 
โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

ฉ 

 

บทสรุปผู4บริหาร 

 โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา ตั้งอยูgเลขท่ี 34 หมูgที่  5  ตำบล บางคลาน  อำเภอ โพทะเล จังหวัด 

พิจิตร สังกัด สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับชั้นมัธยมศึกษาปHที่ 1  ถึง

ชั้นมัธยมศึกษาปHที่ 6  มีจำนวนนักเรียน 156 คน  บุคลากร สายงานบริหาร จำนวน 1 คน  ครูผูeสอน จำนวน  

คน  บุคลากรสนับสนุน จำนวน 15 คน ผูeอำนวยการโรงเรียน คือ  นายปุณยวีรn  ยอดทอง  หมายเลขโทรศัพทn 

093-1498301 

  จากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาประจำปHการศึกษา 2564 

ในภาพรวมผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อยูgในระดับ  ดีเลิศ  ในมาตรฐาน            

ที่  1 คุณภาพผูeเรียน อยูgในระดับ ดีเลิศ การพัฒนาคุณภาพผูeเรียนโดยมีการดำเนินโครงการและกิจกรรมเพ่ือ

สนับสนุนและสgงเสริมใหeผู eเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและมีคุณลักษณะอันพึงประสงคnที ่หลากหลาย

ครอบคลุมทุกดeานอยgางชัดเจนและบุคลากรทุกคนรgวมมือกันในการปฏิบัติใหeเกิดผลเป\นรูปธรรม มาตรฐานที่ 2 

กระบวนการบริหารและการจัดการ อยูgในระดับ ดีเลิศ มีการบริหารและการจัดการโดยมีการดำเนินการในการ

วางแผนการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนอยgางเป\นระบบเป\นแผนเชิงกลยุทธnที่มุgงสูgการพัฒนาตามมาตรฐาน 

สgงผลใหeการบริหารจัดการโรงเรียนมีความเป\นระบบ สgงผลใหeระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ดำเนินงานอยgางเป\นระบบดeวย รวมทั้งแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปHของโรงเรียนเป\นแผน

ที่สามารถนำสูgการปฏิบัติใหeเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดeจริง มีความทันสมัยตgอการเปลี่ยนแปลงอยgาง

เป\นรูปธรรม และมาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนeนผูeเรียนเป\นสำคัญ  อยูgในระดับดีเลิศ มี

กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูeที่มีความหลากหลายรูปแบบที่เนeนใหeผูeเรียน

ไดeลงมือปฏิบัติ เป\นการเรียนรูeรูปแบบ Active learning อีกทั้งยังมีแหลgงเรียนรูeที ่เอื้อตgอการเรียนรูeทั ้งใน

หeองเรียนและนอกหeองเรียนอยgางหลากหลาย สgงผลใหeผูeเรียนไดeแสวงหาความรูeและมีการสรeางองคnความรูeไดe

ดeวยตนเองอยgางตgอเน่ือง 

แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหeสูงข้ึน ดังน้ี 

 1. พัฒนานักเรียนกลุgมอgอนและกลุgมปานกลาง ใหeมีความเขeมแข็งทางวิชาการอยgางตgอเนื่องเพ่ือ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุgมสาระการเรียนรูe และเป\นพื้นฐานของการยกระดับผลการทดสอบ

ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนใหeมีคะแนนเฉล่ียสูงกวgารeอยละ 50 ในทุกรายวิชา  

2. พัฒนาระบบการจัดการขeอมูลสารสนเทศใหeโรงเรียนใหeมีความเช่ือมโยงกัน 

3. สgงเสริม สนับสนุนใหeครูจัดการเรียนการสอนโดยใชeเทคนิคการจัดการเรียนรูeเพ่ือพัฒนาทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21 
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ส"วนท่ี 1 

ข+อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

 

1. ข+อมูลพ้ืนฐาน 

    1.1 ข+อมูลท่ัวไป 

 - ท่ีต้ังของโรงเรียน 

      ช่ือโรงเรียน     พิบูลธรรมเวทวิทยา      ท่ีอยู8    34  หมู8 5  ต.บางคลาน  อ.โพทะเล  จ.พิจิตร   66130 

สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร โทรศัพทN 056-030-387 โทรสาร 056-030-387 เปSด 

สอนระดับช้ัน มัธยมศึกษาปTท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปTท่ี 6 

   

 - ประวัติโรงเรียนโดยย"อ 

               โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยาไดWร ับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการใหWเปSดทำการสอนในระดับ  

มัธยมศึกษา ปTที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปTที่ 3 ในปTการศึกษา 2518  และทำการเปSดสอนชั้นมัธยมศึกษาปTที่ 4  

ถึงช้ันมัธยมศึกษาปTท่ี 6  ในปTการศึกษา 2539 

โรงเรียนก8อต้ังดWวยความร8วมมือของประชาชน โดยการนำของพระครูพิบูลธรรมเวท(หลวงพ8อเปร่ือง)

เจWาอาวาสวัดหิรัญญาราม (วัดบางคลาน) ไดWบริจาคเงินซ้ือท่ีดินจากประชาชนใหWเปaนสถานท่ีต้ังโรงเรียน 

จำนวน  39 ไร8  3 งาน  90 ตารางวา  และสรWางอาคารช่ัวคราวมูลค8าหลังละ 90,000 บาท  จำนวน 2 หลัง  

ตลอดจนซ้ือโตcะสำหรับครู โตcะและเกWาอ้ีนักเรียน จำนวน 100 ชุด เปaนเงินบริจาค 300,000 บาท  นอกจากน้ี

ยังมีผูWมีส8วนร8วมก8อต้ังโรงเรียน คือ นายทิพยN โพธิธรรม นายอำเภอโพทะเล , นายกระแส เภาอ8อน  อดีต

ศึกษาธิการอำเภอโพทะเล , นายชูศักด์ิ พ่ึงชัย  อดีตอาจารยNใหญ8โรงเรียนชุมชนบWานบางคลาน(เงินอนุสรณN) , 

นายขจร คมขำ  อดีตกำนันตำบลบางคลาน , นายสนิท จุลพันธN กรรมการวัดหิรัญญาราม ในปhจจุบันยังไดWรับ

การสนับสนุนจากเจWาอาวาสวัดหิรัญญารามและชาวบางคลานยังใหWความร8วมมือและสนับสนุนโรงเรียน

เร่ือยมาจนถึงปhจจุบัน   

 ในปhจจุบันโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา  มีนายปุณยวีรN ยอดทอง เปaนผูWอำนวยการโรงเรียน  มี

นักเรียน  156  คน  ครู 12 คน  อัตราจWาง  2  คน  เจWาหนWาท่ีธุรการ 1 คน  นักการภารโรง  1  คน 
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วิสัยทัศนH 

สรWางพลเมืองดี  มีอาชีพ บนวิถีพอเพียง กWาวเคียงเทคโนโลยี เนWนการมีส8วนร8วมของชุมชน 

พันธกิจ 

1. พัฒนาผูWเรียนใหWมีคุณธรรม จริยธรรม นWอมนำศาสตรNพระราชาสู8การดำรงชีวิต  

2. พัฒนาศักยภาพผูWเรียนตามมาตรฐาน สามารถประกอบอาชีพไดW 

3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูW และแหล8งเรียนรูWในสถานศึกษาดWวยเทคโนโลยีตามวิถีพอเพียง   

4. พัฒนาศักยภาพสมรรถนะในการทำงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาใหWเปaนครูมืออาชีพและมี

จิต 

5. วิญญาณความเปaนครู 

6. พัฒนาการบริหารจัดการโดยใชWระบบคุณภาพตามหลักธรรมมาภิบาล ประสานความร8วมมือจากทุก

ภาคส8วน 

เปKาประสงคH 

1. ผูWเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีศักยภาพเปaนพลโลก 

2. ผูWเรียนมีความรูW ความสามารถตามมาตรฐาน ประกอบอาชีพไดW และมีความสามารถดWานเทคโนโลยี 

3. ผูWเรียนมีทักษะชีวิต ห8างไกลยาเสพติด ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ครูมีความรูW ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ 

5. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนWนทักษะในศตวรรษท่ี21 โดยใชWเทคโนโลยีและภูมิปhญญาทWองถ่ิน 

6. บริหารจัดการโดยใชWระบบคุณภาพ และเทคโนโลยี 

7. ประสานความร8วมมือกับทุกภาคส8วนในการจัดการศึกษา 

เอกลักษณH 

 มารยาทดี มีจิตสาธารณะ 

อัตลักษณH 

 พลเมืองดี  มีอาชีพ  กWาวทันเทคโนโลยี   

กลยุทธH  

           กลยุทธNท่ี 1  พัฒนาศักยภาพผูWเรียนตามมาตรฐาน  มีคุณธรรม  สามารถประกอบอาชีพไดW และเปaนพล

โลกท่ีมีคุณภาพ 

           กลยุทธNท่ี 2 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรูW และแหล8งเรียนรูWโดยใชWหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง   

          กลยุทธNท่ี 3 พัฒนา ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

          กลยุทธNท่ี 4 พัฒนาการบริหารจัดการดWวยระบบคุณภาพและเทคโนโลยี โดยการมีส8วนร8วมของชุมชน 
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 - การเขWาร8วมโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายหน8วยงานตWนสังกัด/หน8วยงานอ่ืน  เช8น 

     1. โรงเรียนสีขาว 

     2. โรงเรียนวิถีพุทธ 

    3. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

    4. โรงเรียนสุจริต 

     5. โครงการ To Be Number One (สพฐ.)    

   1.2 ข+อมูลครูและบุคลากรของสถานศึกษา  

  1.2.1 จำนวนบุคลากร ปTการศึกษา 2564 

 

บุคลากร ผู+บริหาร ครูผู+สอน 
พนักงาน

ราชการ 
ครูอัตราจ+าง เจ+าหน+าท่ีอ่ืนๆ 

ปVการศึกษา 

2564 
1 12 1 2 - 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิแสดงขWอมูลขWาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปTการศึกษา 2564 

ผู#บริหาร ครูผู#สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ#าง 
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  1.2.2 จำนวนครู (จำแนกตามกลุ8มสาระการเรียนรูW)  

 

สาขาวิชา จำนวน (คน) 

1. วิทยาศาสตรHและเทคโนโลยี 6 

2. คณิตศาสตรH 2 

3. ภาษาอังกฤษ 2 

4. ภาษาไทย 2 

5. สังคมศึกษาฯ 1 

6. การงานอาชีพ 1 

7. สุขศึกษา และพลศึกษา 1 

8. ศิลปะ 1 

 

  1.3 ข+อมูลนักเรียน 

   - จำนวนนักเรียนปTการศึกษา  2564  รวม 157 คน  (ขWอมูล ณ วันท่ี 25 มิ.ย. 2564)  

 

ระดับช้ัน

เรียน 

 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

รวม

ท้ังหมด 

จำนวน

ห+อง 

 
1 1 1 1 1 1 6 

เพศ 
หญิง 14 17 17 15 14 10 87 

ชาย 7 11 20 11 7 14 70 

รวม 21 28 37 26 21 24 157 
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แผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียนชาย-หญิง ปVการศึกษา 2564 

ชาย หญิง 
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  1.4 ข+อมูลอาคารสถานท่ี 

 1) อาคารสถานที่และอาคารประกอบ จำนวน  6  หลัง ไดWแก8 อาคารเรียน 2 หลัง อาคาร

อเนกประสงคN 1 หลัง อาคารหอประชุมโรงอาหาร 1 หลัง หWองน้ำ 2 หลัง หWองพยาบาล 1 หWอง 

   2)  จำนวนหWองเรียนท้ังหมด 6 หWองเรียน แบ8งเปaน  

     ช้ัน ม.1 – 6  =  1  :  1  :  1  :  1  :  1  :  1   

  3)  มีหWองสมุด ขนาด  192  ตารางเมตร   

 4)  โรงเรียนมีคอมพิวเตอรNเพื่อการเรียนการสอน จำนวน 38 เครื่อง มีการติดตั้งอินเตอรNเน็ต

เพ่ือการคWนควWาของนักเรียน มีจำนวน 35 เคร่ือง 

  1.5 ข+อมูลส่ิงอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค  

   1) จุดบริการน้ำด่ืมต้ังท่ีโรงอาหารเพ่ือบริการใหWแก8นักเรียนในโรงเรียน 

   2) โรงจอดรถของครู บุคลากรและลานพักผ8อน พรWอมทั้งโตcะมWานั่งใหWแก8นักเรียนและผูWที่ติดต8อ

โรงเรียน 

   3) ลานพักผ8อน มีโตcะมWาน่ัง ใหWบริการแก8นักเรียน ครู และบุคลากรไดWอย8างเพียงพอ 

   4) โรงอาหาร เพ่ือใหWบริการแก8นักเรียน  

   5) อาคารประกอบไดWรับการปรับปรุงและซ8อมแซม 

   6) การติดตั้งกลWองวงจรปSดตามสถานที่ต8างๆเพื่อดูแลความปลอดภัยและทรัพยNสินในโรงเรียน

  1.6 ข+อมูลงบประมาณ  

        โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา มีการบริหารงบประมาณ เพื่อประโยชนNต8อการพัฒนานักเรียน

อย8างเหมาะสมและเพียงพอ มุ8งเนWนผลงาน คือ คุณภาพนักเรียนเปaนสำคัญและตามมาตรฐานการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน มีแผนการติดตามควบคุมการใชWงบประมาณอย8างชัดเจน มีการรายงานการใชWงบประมาณอย8างเปaน

ระบบและตรวจสอบไดW  

   1.6.1 การจัดหางบประมาณไดWอย8างเพียงพอ 

    โรงเรียนไดWรับงบประมาณเพื่อบริหารโรงเรียนจากงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวจาก

รัฐบาล จากเงินงบประมาณนโยบายเรียนฟรี 15 ปT มีการจัดสรรงบประมาณไวWใชWสำหรับค8าสาธารณูปโภค ค8า

น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ ค8าจWางครู ค8าใชWสอยไปราชการ ค8ากระดาษ มาแบ8งโดยใชWอัตราส8วน 60: 30: 

10 (วิชาการ :บริหาร: สำรอง)  

   1.6.2 มีการติดตาม ควบคุมการใชWงบประมาณอย8างชัดเจน 

    โรงเรียนมีระบบการควบคุมการใชWงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ มีการแต8งต้ัง

คณะกรรมการ ตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปT มีการรายงานการจัดกิจกรรมเม่ือ

สิ้นสุดกิจกรรม โดยมีแผนการควบคุม ติดตามการใชWงบประมาณ ใหWการใชWงบประมาณทั้งหมดเปaนไปตาม

แผนการใชWอย8างประหยัดและเกิดประโยชนNอย8างคุWมค8า โดยโรงเรียนมีแผนการใชWเงินตามปTงบประมาณ และ

ตรวจสอบการใชWงบประมาณในระยะ 6 เดือน ซึ่งทำใหWการดำเนินกิจกรรม/โครงการ การใชWเงินงบประมาณของ



 

 

 

รายงานประจำป*ของสถานศึกษา ป*การศึกษา 2564 
โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

6 

กิจกรรม/โครงการเปaนไปอย8างมีระบบ และมีสรุปผลการใชWงบประมาณ จัดทำรายงานกิจกรรม/โครงการ รวมท้ัง

ประเมินผลกิจกรรม/โครงการ 

   1.6.3 มีการทำบัญชีการใชWงบอย8างเปaนระบบ เปaนปhจจุบันและตรวจสอบไดWตลอดเวลา 

    โรงเรียนมีการจัดทำบัญชีการใชWงบอย8างเปaนระบบปhจจุบัน และตรวจสอบไดW

ตลอดเวลา มีคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน มีการรายงานการรับ-จ8ายเงินประจำเดือนเสนอโรงเรียน และตWนสังกัด 

และมีการรายงานผลการใชWงบประมาณตามความเปaนจริง ถูกตWอง และเปaนปhจจุบัน โรงเรียนมีการจัดทำรายงาน

กิจกรรม/โครงการ และมีการรายงานผลการใชWงบประมาณ ระบบบัญชีของโรงเรียนมีการสรุปยอดเงินคงเหลือ

ประจำวัน มีการรายงานการเงินต8อคณะกรรมการตรวจสอบเงิน และผูWมีส8วนเก่ียวขWอง  

   1.6.4 มีการใชWงบประมาณไดWอย8างมีประสิทธิภาพ 

    โรงเรียนมีการดำเนินการบริหารงบประมาณโดยใชWแผนปฏิบัติการประจำปT เปaน

แนวทางในการบริหารงบประมาณ มีการดำเนินการตามแผน มีการมอบหมายงานบุคลากรรับผิดชอบ ปฏิบัติ

หนWาที่ตามโครงการบริหารงานของโรงเรียน มีเจWาหนWาที่พัสดุ การเงิน และบัญชี ส8วนการดำเนินการจัดซื้อจัดจWาง

ก็ดำเนินการใหWเปaนไปตามระเบียบพัสดุอย8างเคร8งครัด ผลการดำเนินงานการใชWจ8ายงบประมาณเปaนไปตาม

แผนงาน โครงการ มีความโปร8งใส สามารถตรวจสอบไดW และเปaนไปตามระเบียบของทางราชการ 

  1.7 ข+อมูลสภาพชุมชนโดยรวม  

    1) สภาพชุมชนรอบโรงเรียน ต้ังอยู8ท่ีตำบลบางคลานมีลักษณะเปaนชุมชนเกษตรกรรม ต้ังอยู8ทาง

ทิศตะวันตกของอำเภอโพทะเล ห8างจากตัวอำเภอประมาณ  13  กิโลเมตร  อาชีพหลักของชุมชนคือ เกษตรกรรม 

เน่ืองจากพ้ืนท่ีส8วนใหญ8เปaนท่ีราบลุ8มมีความเหมาะสมแก8การเพาะปลูกภายในตำบลมีแหล8งน้ำธรรมชาติท่ีสำคัญ

ไหลผ8าน ไดWแก8 แม8น้ำยม และแม8น้ำพิจิตรส8วนใหญ8นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ทWองถ่ินท่ีรูWจัก

โดยท่ัวไปคือ ประเพณีการกวนกระยาสารท  งานประเพณีนมัสการหลวงพ8อเงิน  ผูWปกครองส8วนใหญ8จบการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนตWน   

      2) โอกาสและขWอจำกัดของโรงเรียน.  

โอกาส ข+อจำกัด 

1.มีแหล8งเรียนรูWทางดWานวัฒนธรรม ประเพณี และ.  

  ศาสนา ดWานเกษตรกรรม 

2. ลักษณะชุมชนเปaนแบบเครือญาติ  

3. มีอุปกรณN และเคร่ืองมือส่ือสารท่ีสามารถเขWาถึง 

   สัญญาณอินเทอรNเน็ตไดWสะดวก มีเทคโนโลยีท่ี 

   ทันสมัย สามารถอำนวยความสะดวกในการ 

   ดำเนินงาน 

4.ชุมชน หน8วยงานราชการ และศิษยNเก8าใหWความ 

   ร8วมมือและสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียน 

1. เด็กและเยาวชนส8วนใหญ8อยู8ในความปกครองของผูW 

   ท่ีไม8ใช8บิดา-มารดา 

2. มีอบายมุขในชุมชน 

3. นักเรียนขาดคุณธรรม จริยธรรม ในการใชW 

   เทคโนโลยี  และผูWปกครองขาดการควบคุม แนะนำ  

   ตักเตือน ในการใชWส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

4. ครอบครัวส8วนใหญ8มีฐานะยากจนและหน้ีสิน  

5. มีขWอจำกัดในการประสานงานระหว8างองคNกร 
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 1.8 ข+อมูลแหล"งเรียนรู+ภายในและภายนอกสถานศึกษา ดังน้ี 

    1)  แหล8งเรียนรูWในโรงเรียน    

 แหล8งเรียนรูWภายในโรงเรียน 
สถิติการใชW 

(จำนวนคร้ัง/ปT) 

1 หWองสมุด ตลอดปT 

2 หWองสังคม ตลอดปT 

3 หWองภาษาไทย ตลอดปT 

4 หWองปฏิบัติการเคมี ตลอดปT 

5 หWองปฏิบัติการชีววิทยา ตลอดปT 

6 หWองปฏิบัติการฟSสิกสN ตลอดปT 

7 หWองแนะแนว ตลอดปT 

8 หWองคอมพิวเตอรN ตลอดปT 

 

    2)  แหล8งเรียนรูWภายนอกโรงเรียน  

 แหล8งเรียนรูWภายในโรงเรียน 
สถิติการใชW 

(จำนวนคร้ัง/ปT) 

1 วัดหิรัญญาราม(วัดบางคลาน)   ตลอดปT 

2 วัดคงคาราม      ตลอดปT 

3 พิพิธภัณฑNนครไชยบวร   ตลอดปT 

4 ศูนยNบริการและถ8ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบางคลาน ตลอดปT 

 

2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  

  2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

      2.1.1 ผลการประเมินระดับชาติ   

 1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  (O-NET)  ประจำปTการศึกษา 2564  

ช้ันมัธยมศึกษาปTท่ี 3  

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตรH วิทยาศาสตรH ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 58.39 18.47 28.25 22.92 

คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 49.00 22.76 30.29 28.93 

คะแนนเฉล่ีย สังกัด สพฐ.ท้ังหมด 52.13 24.75 31.67 30.79 

คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 51.19 24.47 31.45 31.11 
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แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพ้ืนฐาน O-NET

ช้ันมัธยมศึกษาปVท่ี 3 ปVการศึกษา 2564 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 

คะแนนเฉล่ียสังกัด สพฐ.ท้ังหมด คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ปTการศึกษา 2563-2564 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปTท่ี 3   

รายวิชา ปVการศึกษา 2562 ปVการศึกษา 2563 ปVการศึกษา 2564 

ภาษาไทย 51.25 48.55 58.39 

ภาษาอังกฤษ 27.63 25.22 22.92 

คณิตศาสตรH 21.00 18.88 18.47 

วิทยาศาสตรH 27.98 28.94 28.25 

        

          3) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ปTการศึกษา 2562-2563 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปTท่ี 6  

 

รายวิชา ปVการศึกษา 2562 ปVการศึกษา 2563 ปVการศึกษา 2564 

ภาษาไทย 34.62 37.83 - 

ภาษาอังกฤษ 20.83 22.40 - 

คณิตศาสตรH 17.98 16.67 - 

วิทยาศาสตรH 26.26 26.76 - 

สังคมศึกษาฯ 30.81 32.92 - 

ฃ 
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แผนภูมิแสดงรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได;ระดับ 3 ขึ้นไป 

  2.1.2 ผลการประเมินระดับสถานศึกษา  

             1) ผลการประเมินตามตัวช้ีวัด 8 กลุ8มสาระการเรียนรูW 

      - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 8 กลุ8มสาระฯ แสดงจำนวนนักเรียนท่ีไดWระดับ 3 ข้ึน 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปTท่ี  1 – 6 ปTการศึกษา 2564 

                          จำนวนนักเรียน 

 

กลุ"มสาระการเรียนรู+ 

ผลเฉล่ีย (ร+อยละ) 

ภาษาไทย 44.60 

คณิตศาสตรH 40.24 

วิทยาศาสตรHและเทคโนโลยี 51.70 

สังคมศึกษา 19.54 

สุขศึกษาและพลศึกษา 63.99 

ศิลปะ 43.33 

การงานอาชีพ 33.08 

ภาษาอังกฤษ 28.78 
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แผนภูมิแสดงผลการประเมินการอ3าน คิดวิเคราะห8 และเขียน 

ดีเย่ียม ดี ผ8าน ไม8ผ8าน 

  2) ผลการประเมินการอ8าน คิดวิเคราะหN และเขียน 

 

ระดับช้ัน จำนวน

นักเรียน

ท้ังหมด 

จำนวน/ร6อยละนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

(การอAานคิด วิเคราะหC และเขียน) 

จำนวน

นักเรียน

ระดับดีข้ึนไป 

ร6อยละ

นักเรียน

ระดับดีข้ึนไป ดีเย่ียม ดี ผAาน ไมAผAาน 

มัธยมศึกษาปOท่ี 1 21 11 10 - - 21 100 

มัธยมศึกษาปOท่ี 2 29 1 28 - - 29 100 

มัธยมศึกษาปOท่ี 3 37 4 33 - - 37 100 

มัธยมศึกษาปOท่ี 4 26 13 13 - - 26 100 

มัธยมศึกษาปOท่ี 5 21 6 15 - - 21 100 

มัธยมศึกษาปOท่ี 6 23 3 20 - - 23 100 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายงานประจำป*ของสถานศึกษา ป*การศึกษา 2564 
โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

11 

   3) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคN      

 

ระดับช้ัน จำนวน

นักเรียน

ท้ังหมด 

จำนวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

(คุณลักษณะอันพึงประสงคC) 

จำนวน

นักเรียนระดับ

ดีข้ึนไป 

ร6อยละ

นักเรียนระดับ

ดีข้ึนไป ดีเย่ียม ดี ผ+าน ไม+ผ+าน 

มัธยมศึกษาปOท่ี 1 21 21 - - - 21 100 

มัธยมศึกษาปOท่ี 2 29 28 1 - - 29 100 

มัธยมศึกษาปOท่ี 3 37 28 9 - - 37 100 

มัธยมศึกษาปOท่ี 4 26 14 12 - - 26 100 

มัธยมศึกษาปOท่ี 5 21 18 3 - - 21 100 

มัธยมศึกษาปOท่ี 6 23 6 17 - - 23 100 
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ดีเย่ียม ดี ผ8าน ไม8ผ8าน 
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   4) ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูWเรียน   

      

ระดับช้ัน จำนวน

นักเรียน

ท้ังหมด 

จำนวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

(กิจกรรมพัฒนาผู+เรียน) 

จำนวน

นักเรียนระดับ

ดีข้ึนไป 

ร6อยละ

นักเรียนตาม

ระดับคุณภาพ ผ+าน ไม+ผ+าน 

มัธยมศึกษาปOท่ี 1 21 21 - 21 100 

มัธยมศึกษาปOท่ี 2 29 29 - 29 100 

มัธยมศึกษาปOท่ี 3 37 37 - 37 100 

มัธยมศึกษาปOท่ี 4 26 26 - 26 100 

มัธยมศึกษาปOท่ี 5 21 21 - 21 100 

มัธยมศึกษาปOท่ี 6 23 23 - 23 100 

 

 

 
 

   2.1.3 ร;อยละของผู;สำเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปFท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปFท่ี 6  

    - รWอยละ 100 ของผูWสำเร็จการศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปTท่ี 3 

    - รWอยละ 100 ของผูWสำเร็จการศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปTท่ี 6 
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แผนภูมิรWอยละนักเรียนผ8านกิจกรรมพัฒนาผูWเรียน 

ผ8าน ไม8ผ8าน 
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            2.1.4 ข;อมูลการติดตามนักเรียนท่ีจบการศึกษา (คิดเปPนร;อยละ)   

 

  ช้ันมัธยมศึกษาปVท่ี 3 

 
   

 

 

  ช้ันมัธยมศึกษาปVท่ี 6 
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แผนภูมิรWอยละแสดงสถิติการศึกษาต8อของนักเรียนช้ัน ม.3 ปTการศึกษา 2564 
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แผนภูมิแสดงรWอยละการศึกษาต8อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปTท่ี 6 ปTการศึกษา 2564 
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  2.2 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีผ"านมา  

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   *  ใหWใส8เคร่ืองหมาย ü  ในช8องระดับคุณภาพ  

มาตรฐานการศึกษา 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ผลการประเมินตนเอง 

ของโรงเรียน ( ปVการศึกษา 2563 ) 

ยอด

เย่ียม 
ดีเลิศ ดี 

ปาน

กลาง 

กำลัง

พัฒนา 

1. คุณภาพของผูWเรียน  ü    

2. กระบวนการบริหารและการจัดการ  ü    

3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนWนผูWเรียนเปaนสำคัญ   ü   

 

  2.3 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก (เม่ือวันท่ี 2 – 4 เดือนมกราคม  พ.ศ. 2562) 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 

ต@อ
งป

รับ
ปร

ุง

เร
Dงด

Dวน
 

ต@อ
งป

รับ
ปร

ุง 

พ
อใ

ช+ 

ดี 

ดีม
าก

 

ตัวบ.งชี้ที่ 1 ผู7เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ด ี     ü 
ตัวบ.งชี้ที่ 2 ผู7เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค.านิยมที่พึงประสงคN     ü 
ตัวบ.งชี้ที่ 3 ผู7เรียนมีความใฝQรู7 และเรียนรู7อย.างต.อเนื่อง    ü  

ตัวบ.งชี้ที่ 4 ผู7เรียนคิดเปTน ทำเปTน    ü  

ตัวบ.งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู7เรียน  ü    

ตัวบ.งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน7นผู7เรียนเปTนสำคัญ   ü   

ตัวบ.งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา    ü  

ตัวบ.งชี้ที่ 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ       

               ต7นสังกัด 
  ü   

ตัวบ.งชี้ที่ 9  ผลการพัฒนาให7บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงคN 

               ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
   ü  

ตัวบ.งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน7นและจุดเด.นที่ส.งผลสะท7อนเปTนเอกลักษณN 

               ของสถานศึกษา 
    ü 

ตัวบ.งชี้ที่ 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส.งเสริมบทบาทของสถานศึกษา     ü 
ตัวบ.งชี้ที่ 12 ผลการส.งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา 

               มาตรฐาน และพัฒนาสู.ความเปTนเลิศ เพื่อให7สอดคล7องกับ 

               แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

   ü  

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ  พอใชW  โดยมีค8าเฉล่ีย  71.67 

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ         ¨  รับรอง         R  ไม8รับรอง 
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ข+อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1.ด+านผลการจัดการศึกษา 

1) สถานศึกษามีการส8งเสริมพัฒนาผูWเรียนดWานสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีอยู8แลWว แต8ควรพัฒนาใหWดี

ยิ่งขึ้น โดยการนำดนตรีพื้นบWานกลองยาวมาจัดกิจกรรมหนWาเสาธง ใหWผูWเรียนทุกคนไดWออกกำลังกายรำกลองยาว 

เคลื่อนไหวร8างกายประกอบเสียงเพลงกลองยาว เพื่อส8งเสริมใหWผูWเรียนมีสุนทรียภาพมากขึ้นและมีส8วนร8วมในการ

สืบสานดนตรีพ้ืนบWานใหWคงอยู8คู8ชุมชนสืบไป 

2) สถานศึกษามีการส8งเสริมพัฒนาผูWเรียนดWานคุณธรรม  จริยธรรมและค8านิยมที่พึงประสงคNที่ดีอยู8

แลWวแต8ควรพัฒนาใหWดีย่ิงข้ึน ดWานความมุ8งมานะในการเรียนของผูWเรียน โดยจัดรูปแบบการเรียนรูWกระตุWนใหWผูWเรียน

มีเป�าหมายในชีวิต  โดยใหWผูWเรียนคWนควWาประวัติและวิธีการดำเนินชีวิตของบุคคลที่ประสบความสำเร็จในชีวิตใหW

ผูWเรียนคWนควWาเกี่ยวกับอาชีพที่สนใจจัดทำเปaนรายงานหรือโครงงาน เพื่อสรWางแรงจูงใจในการเรียนรูWของนักเรียน

ใหWมากย่ิงข้ึน 

3) สถานศึกษาควรส8งเสริมพัฒนาผูWเรียนดWานการคWนควWาหาความรูWจากการอ8าน  โดยจัดช8วงเวลาวันละ 

15 นาที  ใหWนักเรียนไดWอ8านหนังสือหรือบทความ  ทำการสรุปย8อความ  และทำการบWานในการเขียนขWอคิดเห็น

เกี่ยวกับเรื่องที่อ8าน เช8น  ขWอดี  ขWอเสีย  ประโยชนNที่ไดWรับ  ขWอเสนอแนะ  หรือตั้งคำถามในสิ่งที่สงสัย  โดยใหW

นักเรียนไดWทำทุกวันอย8างสม่ำเสมอ  เพ่ือใหWนักเรียนเกิดการเรียนรูWจากการอ8านอย8างแทWจริง 

4) สถานศึกษาควรส8งเสริมพัฒนาผูWเรียนใหWมีการเรียนรูWจากประสบการณNตรงทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษาอย8างมีประสิทธิภาพ  โดยจัดหาวิทยากรหรือภูมิปhญญาทWองถิ่นมาใหWความรูW  พรWอมทั้งใหWครูอธิบาย

รูปแบบการทำรายงานและโครงงานจากเรื่องที่เรียนรูW  และใหWนักเรียนคWนควWาหาขWอมูลเพิ่มเติมในการทำงานหรือ

ใหWนักเรียนทำการสำรวจและสัมภาษณNบุคคลในชุมชน  นำขWอมูลที่ไดWมานำเสนอหนWาชั้นเรียนเพื่อใหWนักเรียนไดW

เรียนรูWจากการฟhง  การดู  และการลงมือปฏิบัติจริง 

5) สถานศึกษามีการส8งเสริมพัฒนาผูWเรียนใหWมีความสามารถดWานการคิดมากยิ่งขึ้น  โดยสถานศึกษา

รวบรวมและจัดทำรวมเล8มแบบฝ�กทักษะการคิดวิเคราะหNในทุกระดับชั้น  และใหWผูWเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลายเปaนผูWจัดทำเล8มแบบฝ�กทักษะใหWรุ8นนWองระดับชั้นศึกษาตอนตWน  ใหWผูWเรียนทุกคนไดWฝ�กทำโจทยNเกี่ยวกับ

การคิดวิเคราะหNทุกวัน  เพื่อส8งเสริมใหWผูWเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดและเกิดความชำนาญในดWานการคิด

วิเคราะหN 
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6) สถานศึกษาควรจัดใหWผูWเรียนทุกคนไดWทำโครงงาน  เช8นการทำโครงงานแบบดูณาการเนื้อหา 8 กลุ8ม

สาระการเรียนรูWเปaนหนึ่งโครงงาน  การทำโครงงานสิ่งประดิษฐN  การทำโครงงานเกี่ยวกับการทดลองและใหW

นักเรียนร8วมกันจัดงานนิทรรศการแสดงผลงานโครงงานช8วงสิ้นปTการศึกษา  เพื่อส8งเสริมใหWนักเรียนมีทักษะการ

คิดจากการปฏิบัติจริงและสรWางองคNความรูWไดWดWวยตนเอง 

7) สถานศึกษาควรจัดการสอนซ8อมเสริมใหWเปaนระบบท้ังโรงเรียน  จัดทำตารางสอนซ8อมเสริมทุก

ระดับช้ัน  มีระบบการติดตาม  ตรวจสอบวิธีการดำเนินงาน  และประเมินผลการเรียนรูWของผูWเรียนว8ามีการบWานนา

เพ่ิมข้ึนหรือไม8  นำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาอย8างต8อเน่ือง  โดยดำเนินการอย8างสม่ำเสมอมีการทบทวน

ความรูWในแต8ละช8วงช้ันใหWผูWเรียนอย8างสม่ำเสมอ  หรือใหWผูWเรียนคWนควWาหาความรูWในช8วงช้ันของตนเองใน 5 กลุ8ม

สาระการเรียนรูWหลัก  เพ่ือใหWผูWเรียนมีองคNความรูWเดิมและต8อยอดความรูWใหม8ไดWอย8างเหมาะสมตามศักยภาพของ

ผูWเรียน 

8) สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมเสริมในแต8ละกลุ8มสาระการเรียนรูW  เนWนกลุ8มสาระการเรียนรูWภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตรN  วิทยาศาสตรN   สังคมศาสนาและวัฒนธรรม  จัดใหWผูWเรียนไดWเรียนรูWจากสิ่งต8าง ๆ

รอบตัวใชWหWองเรียนธรรมชาติในการจัดการเรียนรูW  ครูควรมอบหมายชิ้นงานใหWนักเรียนทำ  ใหWนักเรียนไดWเรียนรูW

จากการปฏิบัติจริง เช8น  การทดลอง  การสาธิต  การทำโครงงาน  การทำรายงาน  เปaนตWน  เพื่อเกิดการเรียนรูW

และสรWางองคNความรูWดWวยตนเอง  จัดทำแบบประเมินและการทำการประเมินผลการเรียนรูWของผูWเรียนตามสภาพ

จริง  ทั้งดWานความรูWและดWานพฤติกรรมต8าง ๆ ในการเรียนรูW  เพื่อนำผลการประเมินมาปรับกระบวนการจัดการ

เรียนรูW 

9) สถานศึกษาควรจัดทำบัญชีคำศัพทNภาษาอังกฤษใหWผูWเรียนไดWเขียน  อ8าน  และท8องทุกวันโดยครู

ประจำชั ้นดำเนินการทดสอบผู WเรียนใหWเขียนทุกวัน  อย8างนWอยวันละ 5 คำ  เพื ่อใหWผู WเรียนจดจำคำศัพทN

ภาษาอังกฤษไดW 

10) ครูควรจัดหาแบบฝ�กหัดเสริมในทุกกลุ8มสาระการเรียนรูW  ใหWนักเรียนไดWฝ�กคิด  แกWปhญหาโจทยN

คWนควWาหาคำตอบจากแหล8งเรียนรูWท่ีหลากหลาย  เช8น  หWองสมุด  หWองคอมพิวเตอรN  เปaนตWน 

11) สถานศึกษาควรดำเนินการพัฒนาผูWเรียนใหWมีคุณณัฐสนะตามปรัชญาและวิสัยทัศนNของสถานศึกษา  

ในทุกดWาน  โดยสถานศึกษาดำเนินการพัฒนาผูWเรียนดWานทักษะความรูW  วางแผนในการตั้งเป�าหมายในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูWเรียนในแต8ละละปTการศึกษาใหWชัดเจน  รวมทั้งบุคลากรทุกฝ�ายประชุมร8วมกันระบุ

วิธีการในการดำเนินงาน  ร8วมกันสรWางเครื่องมือในการติดตาม  ประเมินผล  มีการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน

และร8วมการปรับปรุงแกWไขปhญหาทุกเดือน  เพ่ือใหWการพนาเปaนอย8างมีประสิทธิภาพ 
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12) สถานศึกษามีการส8งเสริมพัฒนาผูWเรียนใหWเปaนคนดี  มีคุณธรรมที่ดีอยู8แลWวแต8ควรพัฒนาใหWดียิ่งข้ึน  

โดยการส8งเสริมใหWผูWเรียนนำวิถีพุทธมาเปaนส8วนหนึ่งของการดำเนินชีวิต  ฝ�กใหWผูWเรียนนั่งสมาธิก8อนการเรียนทุก

วันอบรมและสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม  และค8านิยมที่พึงประสงคN  โดยบูรณาการกับการเรียนรูWทุกกลุ8ม

สาระไก8รูWอยู8เสมอ  เพ่ือใหWพวกพฤติกรรมท่ีดีงามของผูWเรียนเปaนนิสัยท่ีติดตัวอย8างย่ังยืน 

13) สถานศึกษามีการส8งเสริมพัฒนาเรื่องฐานะครอบครัวของผูWเรียนที่มีฐานะยากจนที่ดีอยู8แลWวแต8ควร

พัฒนาใหWดียิ่งขึ้น  โดยสถานศึกษาควรแต8งตั้งคณะกรรมการติดตาม  ประเมินผลการดำเนินงานพรWอมทั้งนำ

ขWอมูลที่ไดWจากการประเมินมากำหนดเป�าหมายในการพัฒนาในปTการศึกษาต8อไป  และปรับวิธีการพัฒนาใหW

ทันสมัยเหมาะสมกับเหตุการณNปhจจุบัน  หาขWอมูลความรูWใหม8 ๆ จากอินเตอรNเน็ตเพ่ิมเติมอยู8เสมอ 

2. ด+านการบริหารจัดการศึกษา 

1) สถานศึกษาควรวางแผนในการติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานบริหารทั่วไปโดย

มีการแต8งตั้งคณะกรรมการทำหนWาที่ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดำเนินงาน  จัดการประชุมเพ่ือ

ติดตามงานอย8างนWอย  เดือนละ 1 ครั้ง มีการแกWไขปhญหาที่เกิดขึ้นเพื่อใหWการดำเนินมีความกWาวหนWา  มีขWอมูล

สาระสนเทศท่ีเปaนปhจจุบัน  และมีขWอมูลในการพัฒนาปรับปรุงงานบริหารท่ัวไป 

2) สถานศึกษาควรดำเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาใหWมีคุณภาพตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

ทศวรรษที่สอง ใหWครบทุกดWาน  โดยสถานศึกษาควรจัดทำโครงการ  กำหนดวัตถุประสงคNและเป�าหมายใหW

ครอบคลุมมาตรฐานในการจัดการศึกษาทั้ง 15 มาตรฐาน  ทำการติดตาม  ประเมินผล  และนำผลไปปรับปรุง

พัฒนาอย8างต8อเนื่อง  เพื่อใหWการพัฒนาสอดคลWองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองทั้ง 4 ดWาน

ไดWแก8  1. พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม8ที่มีนิสัยใฝ�เรียนรูWสามารถเรียนรูWดWวยตนเองและแสวงหาความรูWอย8าง

ต8อเนื่องตลอดชีวิต 2. พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม8ที่เปaนผูWอำนวยใหWผู WเรียนเกิดการเรียนรูW 3. พัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษาและแหล8งเรียนรูWยุคใหม8เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหWสามารถเปaนแหล8งเรียนรูWที่มีคุณภาพ 4. 

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม8 ที่มุ8งเนWนการกระจายอำนาจสู8สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา  และองคNกร

ปกครองส8วนทWองถิ่น  รวมทั้งการมีส8วนร8วมของผูWปกครอง  ชุมชน  ภาคเอกชนและทุกภาคส8วน  มีระบบการ

บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  โดยผูWบริหารและครูควรเขWารับการอบรมพัฒนา  เพื่อใหWเกิดความตระหนัก

ในการพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษท่ีสองอย8างแทWจริง 

3. ด+านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน+นผู+เรียนเปoนสำคัญ 

1) สถานศึกษาควรวางระบบการประเมินแบบวัด  แบบทดสอบของครูทุกคน  ทุกภาคการศึกษาโดยครู

ทุกคนร8วมการจัดทำเครื่องมือประเมินแบบวัด  แบบทดสอบ  มีฝ�ายวิชาการตรวจสอบควบคุมดูแลเพื่อตรวจสอบ
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ใหWแบบวัด  แบบทดสอบมีมาตรฐาน  ตรงตามวัตถุประสงคNและเป�าหมายในการจัดการเรียนรูWทุกกลุ8มสาระการ

เรียนรูW 

2) สถานศึกษาควรจัดทำการประเมินผลครูทางดWานต8าง ๆ เกี ่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดย

ผูWบริหารและครูประชุมร8วมกันกำหนดเป�าหมายในการประเมินเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูWในแต8ละคร้ัง

ใหWครูทุกคนมีส8วนร8วมในการจัดทำแบบประเมินในแต8ละครั้งใหWตรงตามเป�าหมายของการประเมิน เช8น การนิเทศ

สื่อการนิเทศบรรยากาศและการจัดชั้นเรียน  การนิเทศการประเมินผูWเรียน  และนำผลการประเมินไปพัฒนาครู

ทุกคนทุกภาคเรียน 

3) สถานศึกษาควรใหWครูทุกกลุ8มสาระการเรียนรูWร8วมกันทำวิจัยในชั้นเรียน  เพื่อผลิตและใชWสื่อการสอน  

อย8างนWอยเดือนละ 2 คร้ัง  เพ่ือใหWการจัดการการสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

4) ครูควรทำเครื ่องมือในการประเมินผู Wเรียนที ่หลากหลาย  โดยจัดทำแบบประเมินใหWตรงตาม

จุดมุ8งหมายของการจัดการเรียนรูWในแต8ละเรื่องและเหมาะสมกับกิจกรรมที่ทำ  เพื่อใหWการพัฒนาผูWเรียนเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด 

4. ด+านการประกันคุณภาพภายใน 

    สถานศึกษาควรพัฒนาระบบสาระสนเทศในการทำระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยปรับปรุง

จัดกลุ8มสาระสนเทศ  พัฒนาวิธีการจัดเก็บใหWขWอมูลมีความถูกตWอง  ตรงกันทุกฝ�าย  มีความครบถWวนตามความ

จำเปaนในการใชWขWอมูลและมีขWอมูลที่เปaนปhจจุบันทันต8อการใชWงาน  รวมทั้งปรับปรุงใหWมีความสอดคลWองกันท้ัง

ระบบ  โดยเฉพาะแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปรับใหWสอดรับกับมาตรฐานที่ใชWในการพัฒนา

สถานศึกษาในแต8ละปTการศึกษา 

3. ปpญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานท่ีผ"านมา  

• ด+านโครงสร+างและนโยบาย 

- นโยบายเร8งด8วนจากหน8วยงานอื่นและหน8วยงานตWนสังกัดสอดแทรกภารกิจหลักส8งผลกระทบต8อ

ระยะเวลาในการดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 

• ด+านนักเรียน 

 - ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับต8าง ๆ          

ไม8เปaนไปตามเกณฑNท่ีโรงเรียนวางเป�าหมายไวW 

 - นักเรียนมีค8านิยมบางประการที่ไม8พึงประสงคN ตามกระแสสังคมปhจจุบันและขาดวิจารณญาณในการใชW

ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
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• จุดอ"อนด+านครู และบุคลากรทางการศึกษา 

- จำนวนครู และบุคลากรทางการศึกษามีจำนวนนWอยเมื่อเปรียบเทียบกับมีภาระงานในดWานอื่น ๆ และ

กิจกรรมตามนโยบายของหน8วยงานอ่ืน ๆ อีกท้ังบุคลากรส8วนใหญ8มีประสบการณNในการทำงานนWอยเน่ืองจากเปaน

บุคลากรใหม8 ส8งผลใหWมีผลกระทบต8อภาระงานหลักดWานการจัดการเรียนการสอน 

• ด+านประสิทธิภาพทางด+านการเงิน 

 - งบประมาณท่ีไดWรับจัดสรรจากหน8วยงานตWนสังกัดไม8เพียงพอต8อการพัฒนาสถานศึกษา 

• ด+านวัสดุ อุปกรณH อาคารสถานท่ี 

 - วัสดุอุปกรณNการจัดการเรียนการสอนบางชนิด มีราคาแพง และไม8เพียงพอต8อจำนวนนักเรียน ส8งผล

กระทบต8อประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 

• ด+านบริหารจัดการ 

- ขาดการนิเทศ  กำกับติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการดำเนินงานท่ีชัดเจน 

- ระบบสารสนเทศมีความซ้ำซWอนในการรายงานขWอมูล 

 - ขาดการนำผลการประเมินขWอเสนอแนะต8าง ๆ ไปปรับปรุงแกWไขและพัฒนาในคร้ังต8อไป 
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3. ผลงานดีเด"น/รางวัล/ผลการปฏิบัติท่ีเปoนเลิศของสถานศึกษา 

3.1 รางวัลระดับเขตพ้ืนท่ี 

ลำดับ

ที่ 

รางวัลระดับเขตพ้ืนท่ี  จำนวน  17 รายการ หลักฐาน/

ภาพถ"าย/เกียรติ

บัตร ช่ือรางวัล วัน/เดือน/ปV ช่ือ - สกุล ผู+ได+รับ 

1 ไดWรับคัดเลือกเปaน “โรงเรียนคุWมครองเด็ก” 

ประจำปT 2564 ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

5 เม.ย. 2564 โรงเรียนพิบูลธรรมเวท

วิทยา 

- เกียรติบัตร 

2 ไดWรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การ

คัดเลือกโรงเรียนตWนแบบสภานักเรียน 

ประจำปTการศึกษา 2564 

5 พ.ค. 2564 โรงเรียนพิบูลธรรมเวท

วิทยา 

- เกียรติบัตร 

3 ไดWรับรางวัลทรงคุณค8า สพฐ.OBEC 

AWAROS ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประจำปTการศึกษา 2564 ประเภท

ผูWอำนวยการสถานศึกษายอดเย่ียม

ผูWปฏิบัติงานการดูแลช8วยเหลือนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาดWานนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

9 มิ.ย. 2564 ผอ. 

นายปุณยวีรN  ยอดทอง 

- เกียรติบัตร 

4 ไดWรับรางวัลระดับทอง อันดับท่ี 1 การ

คัดเลือกครูตWนแบบการจัดการเรียนรูWบูรณา

การทักษะชีวิต ประเภทระดับช้ัน ม.1-3 

รางวัลระบบดูแลช8วยเหลือนักเรียน 

ประจำปT 2564 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

21 มิ.ย. 2564 ครู 

นางดาวเรือง  จันทรNเช้ือ 

- เกียรติบัตร 
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ลำดับ

ที่ 

รางวัลระดับเขตพ้ืนท่ี  จำนวน  17 รายการ หลักฐาน/

ภาพถ"าย/เกียรติ

บัตร ช่ือรางวัล วัน/เดือน/ปV ช่ือ - สกุล ผู+ได+รับ 

5 ไดWรับรางวัลระดับทอง อันดับท่ี 1 การ

คัดเลือกครูตWนแบบการจัดการเรียนรูWบูรณา

การทักษะชีวิตประเภทระดับช้ัน ม.4-6 

รางวัลระบบดูแลช8วยเหลือนักเรียน 

ประจำปT 2564 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

21 มิ.ย. 2564 ครู 

นายมานพ  บุญย่ิง 

- เกียรติบัตร 

6 ไดWรับรางวัลระดับทอง อันดับท่ี 1 

สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพการบริหารจัดการ

และดำเนินงานดูแลระบบช8วยเหลือนักเรียน

ยอดเย่ียม (กลุ8มสถานศึกษาขนาดเล็ก)

รางวัลระบบดูแลช8วยเหลือนักเรียน 

ประจำปT 2564 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

21 มิ.ย. 2564 โรงเรียนพิบูลธรรมเวท

วิทยา 

- เกียรติบัตร 

7 ไดWผ8านการประเมิน กิจกรรมการยกระดับ

โรงเรียนดีตWองตWองมีท่ียืน โรงเรียนคุณธรรม 

สพฐ. ระดับ 1 ดาว 

5 ส.ค. 2564 โรงเรียนพิบูลธรรมเวท

วิทยา 

- เกียรติบัตร 

8 ไดWรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการ

แข8งขันการขับเคล่ือนการพัฒนาและ

ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความ

โปร8งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา 

16 ก.ย. 2564 โรงเรียนพิบูลธรรมเวท

วิทยา 

- เกียรติบัตร 

9 ไดWรับรางวัลชนะเลิศ การประกวด 

INFORGRAPHIC ANTICORUPTION  

16 ก.ย. 2564 ครู 

นายขจรศักด์ิ  ม่ันศรี 

- เกียรติบัตร 



 

 

 

รายงานประจำป*ของสถานศึกษา ป*การศึกษา 2564 
โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

22 

 

ลำดับ

ที่ 

รางวัลระดับเขตพ้ืนท่ี  จำนวน  17 รายการ หลักฐาน/

ภาพถ"าย/เกียรติ

บัตร ช่ือรางวัล วัน/เดือน/ปV ช่ือ - สกุล ผู+ได+รับ 

 ระดับ ม.ตWนในการแข8งขันการขับเคล่ือน

หลักสูตรตWานทุจริตศึกษา (Anti-

Corruption Education) 

16 ก.ย. 2564 ครู 

นายขจรศักด์ิ  ม่ันศรี 

- เกียรติบัตร 

10 ไดWรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การ

ประกวด INFORGRAPHIC 

ANTICORUPTION ระดับ ม.ตWน ในการ

แข8งขันการขับเคล่ือนหลักสูตรตWานทุจริต

ศึกษา (Anti-Corruption Education) 

16 ก.ย. 2564 ครู 

นางสาวนันทวัน  รอดมาก 

 

- เกียรติบัตร 

11 ไดWรับรางวัลรองชมเชย การประกวด 

INFORGRAPHIC ANTICORUPTION ระดับ 

ม.ปลาย ในการแข8งขันการขับเคล่ือน

หลักสูตรตWานทุจริตศึกษา (Anti-

Corruption Education) 

16 ก.ย. 2564 ครู 

นายขจรศักด์ิ  ม่ันศรี 

 

- เกียรติบัตร 

12 ไดWรับรางวัลชนะเลิศ การประกวด 

INFORGRAPHIC ANTICORUPTION ระดับ 

ม.ปลาย ในการแข8งขันการขับเคล่ือน

หลักสูตรตWานทุจริตศึกษา (Anti-

Corruption Education) 

16 ก.ย. 2564 นักเรียน 

นางสาวรุ8งรัตนN  สืบศักด์ิ

วงศN 

 

- เกียรติบัตร 
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ลำดับ

ที่ 

รางวัลระดับเขตพ้ืนท่ี  จำนวน  17 รายการ หลักฐาน/

ภาพถ"าย/เกียรติ

บัตร ช่ือรางวัล วัน/เดือน/ปV ช่ือ - สกุล ผู+ได+รับ 

13 ไดWรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การ

ประกวดคลิป “เด็กไทยตWานทุจริต ระดับ

มัธยมศึกษา ในการแข8งขันการขับเคล่ือน

หลักสูตรตWานทุจริตศึกษา (Anti-

Corruption Education) 

16 ก.ย. 2564 นักเรียน 

นายสายชล  บุญเอนก 

- เกียรติบัตร 

14 ไดWรับรางวัลครูผูWสอนกลุ8มสาระการเรียนรูW

วิทยาศาสตรNและเทคโนโลยี ประจำปT

การศึกษา 2564  

16 ม.ค. 2565 ครู 

นางสาวชุตินันทN  

คงรัตนไพศาล 

-เกียรติบัตร 

15 ไดWรับรางวัลครูผูWสอนกลุ8มสาระการเรียนรูW

การงานอาชีพ ประจำปTการศึกษา 2564  

16 ม.ค. 2565 ครู 

นายเกรียงศักด์ิ สามสีทอง 

-เกียรติบัตร 

16 ไดWรับรางวัลครูอัตราจWางดีเด8น ประจำปT

การศึกษา 2564  

16 ม.ค. 2565 ครู 

นายขจรศักด์ิ  ม่ันศรี 

-เกียรติบัตร 

17 ไดWรับรางวัลชนะเลิศ “บุคคลผูWทรงคุณค8า 

สพม.พิจิตร” ประเภทผูWบริหารสถานศึกษา

ยอดเย่ียมดWานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ

การเรียนการสอน 

1 ก.พ. 2565 ผอ. 

นายปุณยวีรN  ยอดทอง 

-ประกาศ สพ

ม.พิจิตร 
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2. รางวัลระดับจังหวัด 

 

ลำดับ

ที่ 

รางวัลระดับจังหวัด  จำนวน  1 รายการ หลักฐาน/

ภาพถ"าย/เกียรติ

บัตร ช่ือรางวัล วัน/เดือน/ปV ช่ือ - สกุล ผู+ได+รับ 

1 ไดWรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับ

มัธยมศึกษา ประเภททีมชายลWวน การสวด

มนตNหมู8ฯ ทำนองสรภัญญะ” ประเภททีม 5 

คน ระดับจังหวัด  

26 พ.ค. 2564 โรงเรียนพิบูลธรรมเวท

วิทยา 

ครู 

นายสิทธิศักด์ิ  แกWวทา 

นักเรียน 

นายสายชล  บุญอเนก 

นายธนพล  ไพรดำ 

นายกมลภพ  วิมล 

นายพรเทพ  เถ่ือนปาน

นายบุญส8ง  โพธ์ิเวียง

นายชนาธิป  เพ็ชรวิจิตร 

 

- ประกาศ 

 

3. รางวัลระดับภาค 

 

ลำดับ

ที่ 

รางวัลระดับภาค  จำนวน  5 รายการ หลักฐาน/

ภาพถ"าย/เกียรติ

บัตร ช่ือรางวัล วัน/เดือน/ปV ช่ือ - สกุล ผู+ได+รับ 

1 รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 

สถานศึกษายอดเย่ียมผูWปฏิบัติงานการดูแล 

25-30 ส.ค.

2564 

โรงเรียนพิบูลธรรมเวท

วิทยา 

-เกียรติบัตร 
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ลำดับ

ที่ 

รางวัลระดับภาค  จำนวน  5 รายการ หลักฐาน/

ภาพถ"าย/เกียรติ

บัตร ช่ือรางวัล วัน/เดือน/ปV ช่ือ - สกุล ผู+ได+รับ 

 ช8วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ดWาน

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการ

สอน การประกวดรางวัลหน8วยงานและผูWมี

ผลงานดีเด8นท่ีประสบผลสัมฤทธ์ิเปaนท่ี

ประจักษNเพ่ือรับรางวัลทรงคุณค8า สพฐ.

(OBEC AWARDS) คร้ังท่ี 10 ประจำปT

การศึกษา 2563 ระดับ ภาคเหนือ 

   

2 รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 

ผูWอำนวยการสถานศึกษายอดเย่ียม 

ผูWปฏิบัติงานการดูแลช8วยเหลือนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษา ดWานนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน การ

ประกวดรางวัลหน8วยงานและผูWมีผลงาน

ดีเด8นท่ีประสบผลสัมฤทธ์ิเปaนท่ีประจักษNเพ่ือ

รับรางวัลทรงคุณค8า สพฐ.(OBEC 

AWARDS) คร้ังท่ี 10 ประจำปTการศึกษา 

2563 ระดับภาคเหนือ 

25-30 ส.ค.

2564 

ผอ. 

นายปุณยวีรN  ยอดทอง 

- เกียรติบัตร 

3 ไดWรับรางวัลระดับเงิน ประเภทกครูตWนแบบ

การจัดการเรียนรูWบูรณาการทักษะชีวิต 

ระดับช้ัน ม.1-3 รางวัลระบบดูแลช8วยเหลือ

นักเรียน ประจำปT 2564 ระดับภาคเหนือ 

16 ก.ย. 2564 ครู 

นางดาวเรือง  จันทรNเช้ือ 

- ประกาศ 

สพป.ชม.เขต 1 
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ลำดับ

ที่ 

รางวัลระดับภาค  จำนวน  5 รายการ หลักฐาน/

ภาพถ"าย/เกียรติ

บัตร ช่ือรางวัล วัน/เดือน/ปV ช่ือ - สกุล ผู+ได+รับ 

4 ไดWรับรางวัลระดับทองแดง ประเภทครู

ตWนแบบการจัดการเรียนรูWบูรณาการทักษะ

ชีวิต ระดับช้ัน ม.4-6 รางวัลระบบดูแล

ช8วยเหลือนักเรียน ประจำปT 2564 ระดับ

ภาคเหนือ 

16 ก.ย. 2564 ครู 

นายมานพ  บุญย่ิง 

- ประกาศ 

สพป.ชม.เขต 1 

5 ไดWรับรางวัล เหรียญทองระดับภูมิภาค การ

คัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบการดูแล

ช8วยเหลือนักเรียน ประจำปT 2564 

22 ก.ย. 2564 โรงเรียนพิบูลธรรมเวท

วิทยา 

- เกียรติบัตร 

 

4. รางวัลระดับประเทศ 

 

ลำดับ

ที่ 

รางวัลระดับประเทศ  จำนวน  4 รายการ หลักฐาน/

ภาพถ"าย/เกียรติ

บัตร ช่ือรางวัล วัน/เดือน/ปV ช่ือ - สกุล ผู+ได+รับ 

1 ไดWรับรางวัลผูWบริหารสถานศึกษาดีเด8น 

สมาคมผูWบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห8ง

ประเทศไทย ประจำปTการศึกษา 2563  

16 มี.ค. 2564 ผอ. 

นายปุณยวีรN  ยอดทอง 

-โล8รางวัล 

2 รางวัลรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา 

“PDDSC MODEL เพ่ือส8งเสริมการเรียนรูW 

31 ส.ค. 2564 โรงเรียนพิบูลธรรมเวท

วิทยา 

-เกียรติบัตร 
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ลำดับ

ที่ 

รางวัลระดับประเทศ  จำนวน  4 รายการ หลักฐาน/

ภาพถ"าย/เกียรติ

บัตร ช่ือรางวัล วัน/เดือน/ปV ช่ือ - สกุล ผู+ได+รับ 

 แห8งศตวรรษท่ี 21”ท่ีประสบผลสำเร็จ เปaน

แบบอย8างไดW 

   

3 รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 

สถานศึกษายอดเย่ียม ผูWปฏิบัติงานการดูแล

ช8วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ดWาน

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการ

สอน การประกวดรางวัลหน8วยงานและผูWมี

ผลงานดีเด8นท่ีประสบผลสัมฤทธ์ิเปaนท่ี

ประจักษNเพ่ือรับรางวัลทรงคุณค8า สพฐ.

(OBEC AWARDS) คร้ังท่ี 10 ประจำปT

การศึกษา 2563 

18 เม.ย.2565 โรงเรียนพิบูลธรรมเวท

วิทยา 

-เกียรติบัตร 

4 รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 

ผูWอำนวยการสถานศึกษายอดเย่ียม 

ผูWปฏิบัติงานการดูแลช8วยเหลือนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษา ดWานนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน การ

ประกวดรางวัลหน8วยงานและผูWมีผลงาน

ดีเด8นท่ีประสบผลสัมฤทธ์ิเปaนท่ีประจักษNเพ่ือ

รับรางวัลทรงคุณค8า สพฐ.(OBEC 

AWARDS) คร้ังท่ี 10 ประจำปTการศึกษา 

2563 

18 เม.ย.2565 ผอ. 

นายปุณยวีรN  ยอดทอง 

- เกียรติบัตร 
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ส"วนท่ี 2 

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู+เรียน ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน+นผู+เรียนเปoนสำคัญ ดีเลิศ 

คุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยรวม ดีเลิศ 

 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู+เรียน 

ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

 

1. กระบวนการพัฒนา 

 จากการที่โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา ไดWกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและค8าเป�าหมาย 

ปTการศึกษา 2564 และไดWมีการพัฒนาดWวยวิธีการต8าง ๆ เพื่อใหWบรรลุตามค8าเป�าหมายในแต8ละประเด็นพิจารณา  

ดังน้ี 

1. ด+านผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู+เรียน 

 1)  โรงเรียนดำเนินการในการพัฒนาความสามารถดWานการอ8าน การเขียน การสื่อสารและการ คิดคำนวณ

ใหWแก8นักเรียนทุกกลุ8มเป�าหมายดWวยกิจกรรมที่หลากหลายทั้งการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนและการจัด

โครงการ/กิจกรรม เสริมต8าง ๆ เพื่อใหWนักเรียนมีระดับความสามารถทุกดWานผ8านเกณฑNตามที่โรงเรียนกำหนด 

(โดยถือเปaนเรื่องที่มีความสำคัญเปaนลำดับแรกในการพัฒนานักเรียนใหWมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น) ทั้งนี้ใน

การพัฒนา ความสามารถดWานการอ8าน การเขียนและการสื ่อสารนั ้น โรงเรียนเริ ่มจากการสอบวัดระดับ

ความสามารถในการอ8านการเขียนของนักเรียนโดยใชWแบบประเมินการอ8าน แลWวนำผลการประเมินมาจัดกลุ8ม

นักเรียนออกเปaน 4 กลุ8ม ไดWแก8 กลุ8มอ8านคล8อง กลุ8มอ8านไดW กลุ8มอ8านไม8คล8อง และกลุ8มอ8านไม8ไดW จากนั้นคณะ

ผูWบริหารและครูไดWร8วมกัน พิจารณากำหนดโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จะช8วยในการพัฒนาระดับ

ความสามารถดWานการอ8าน การเขียนใหWเหมาะสมกับนักเรียนแต8ละกลุ8ม เช8น กลุ8มเด็ก อ8านไม8คล8อง โรงเรียนใหW

การช8วยเหลือแกWไขโดยจัดใหWมีโครงการพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยใชWแหล8งเรียนรูWฯ อาทิเช8น 

กิจกรรมสอนเสริมนักเรียนอ8านไม8คล8องเขียนไม8คล8อง ซึ่งนักเรียนกลุ8มนี้ทางโรงเรียนไดWประสานขอความร8วมมือ

กับผูWปกครองช8วยฝ�กและทบทวนการอ8านการเขียนตามที่ครูมอบหมายดWวยอีกทางหนึ่ง ส8วนในกลุ8มนักเรียนอ8าน

ไดW โรงเรียนจัดกิจกรรมส8งเสริมการอ8านต8าง ๆเพื่อใหWอ8านคล8องยิ่งขึ้น มีการจัดหาหนังสือที่น8าสนใจสำหรับ

นักเรียนมาไวWบริการแก8นักเรียนในหWองสมุด จัดใหWมีมุมรักการอ8านในหWองเรียนทุกหWอง  กิจกรรมบันทึกการอ8าน 

เพื่อส8งเสริมสนับสนุนใหWนักเรียนกลุ8มอ8านคล8องไดWมีโอกาสช8วยเหลือฝ�กฝนดWานการอ8าน การเขียนและช8วยเหลือ

นักเรียนกลุ8มท่ียังอ8านไม8ไดW อ8านไม8คล8อง ใหWมีพัฒนาการดWานการอ8านท่ีดีขึ้น ส8วนในการพัฒนาดWานการสื่อสารน้ัน

โรงเรียนส8งเสริมใหWนักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารตามเกณฑNของแต8ละระดับชั้น ส8งเสริมและพัฒนา



 

 

 

รายงานประจำป*ของสถานศึกษา ป*การศึกษา 2564 
โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

29 

ความสามารถดWานการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต8างประเทศทั้งในหWองเรียนและนอกหWองเรียน ทั้งแบบเปaน

รายบุคคลและรายกลุ8ม โดยฝ�กใหWนักเรียนกลWาพูด กลWาแสดงออก ฝ�กการพูด การอธิบาย การรายงานหนWาช้ัน

เรียน การอภิปราย มีการทำงานร8วมกันเปaนทีม ฝ�กการสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูWร8วมกัน และครูสรWาง

สถานการณNเพื่อเปSดโอกาสใหWนักเรียนไดWสื่อสารในกิจกรรมต8าง ๆ เช8น เปaนผูWนำเสนอความรูWในฐานกิจกรรมทาง

วิชาการต8าง ๆ ที่โรงเรียนจัดทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน อาทิเช8น ค8ายวิชาการและกลุ8มสาระการเรียนรูW

ภาษาต8างประเทศจัดใหWมีการฝ�กฝนการพูด การฟhงภาษาอังกฤษ รูปแบบประโยคอย8างง8ายๆที่ใชWในการส่ือสารใน

ชีวิตประจำวันอย8างสม่ำเสมอเปaนประจำทุกวัน  นอกจากนั้นโรงเรียนยังมีโครงการ/กิจกรรมอื่น ๆ อีกที่เปaน

กิจกรรมช8วย สนับสนุนการพัฒนาความสามารถดWานการอ8าน การเขียนและการสื่อสาร เช8น  โครงการพัฒนา

คุณภาพผูWเรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาทิเช8น กิจกรรมวันคริสตNมาส กิจกรรมวันภาษาไทย  เปaน

ตWน สำหรับการส8งเสริมความสามารถในการคิดคำนวณนั้น โรงเรียนเนWนใหWครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม

สาระ มาตรฐาน ตัวชี้วัด ใชWเทคนิคกระบวนการสอนคณิตศาสตรNที่เปaนระบบ มีขั้นตอนกระบวนการ โดยในการ

เรียนรูWแต8ละครั้งก8อนเริ่มการเรียนรูWครูมีการแจWงจุดประสงคN ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระที่จะเรียนบอกการนำไปใชW

ประโยชนN มีการทบทวนความรูWเดิมที่เปaนพื้นฐานสำหรับการเรียนในแต8ละครั้งก8อนแลWวจึงจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนโดยใชWสื่อ อุปกรณNการสอนที่เปaนรูปธรรม ใชWเกม เพลง ภาพ แผนภาพต8าง ๆ มีทั้งการอธิบาย บรรยาย 

สาธิต เปSดโอกาสใหWนักเรียนลงมือปฏิบัติดWวยตนเองในการเรียนรูW โดยครูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมระหว8าง

การเรียนการสอนไปดWวย และใหWนักเรียนไดWสรุปองคNความรูWที่ไดWจากการเรียน มีการจัดทำแบบฝ�กหัดหลังจากจบ

ขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูW มีการมอบหมายการบWานที่เหมาะสมไม8มากหรือนWอยจนเกินไป เพื่อใหW

นักเรียนไดWฝ�กทักษะทางคณิตศาสตรNและทบทวนบทเรียนของแต8ละวัน และครูมีการบันทึกหลังการสอนทั้งการ

บันทึกปhญหาที่เกิดจากวิธีการสอนของครูและพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แลWวนำขWอมูลดังกล8าวมาวิเคราะหN

และแกWไขดWวยกระบวนการทำวิจัยในชั้นเรียน นอกจากนั้นโรงเรียนยังจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส8งเสริมการ

เรียนรูWคณิตศาสตรNอย8างหลากหลายวิธี เช8น จัดใหWมีการฝ�กท8องสูตรคูณ มีกิจกรรมคณิตคิดเร็ว และการแกWโจทยN

ปhญหาทางคณิตศาสตรNอย8างต8อเนื่องตลอดปTการศึกษา โดยบูรณาการการจัดกิจกรรมเขWากับการจัดโครงการ/

กิจกรรมอื่น ๆ ของทั้ง 8 กลุ8มสาระการเรียนรูW มีการจัดค8ายวิชาการที่เปaนกิจกรรมใหWนักเรียนไดWนำความรูW

หลักการแนวคิดทางคณิตศาสตรNจากช้ันเรียนในทุกระดับช้ันมานำเสนอผลงาน 

 

 2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะหN   คิดอย8างมีว ิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี ่ยนความคิดเห็น  

และแกWปhญหา โรงเรียนไดWดำเนินการพัฒนาโดยเนWนการจัดการเรียนรูWใหWมีรูปแบบการเรียนรูWตามนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร โดยเนWนครูทุกคนจัดการเรียนรูWดWวย

กระบวนการ Active learning  ซึ่งเนWนกระบวนการคิด ลงมือ ปฏิบัติจริง เพื่อส8งเสริมผูWเรียนใหWมีความในการคิด

วิเคราะหN คิดอย8างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกWปhญหา เพื ่อเตรียมผูWเรียนใหWมี

ประสบการณNเท8าทันกับยุคสมัยและมีทักษะที ่จำเปaนในการเรียนรู Wในศตวรรษที ่ 21 คือ 3R 8C โดยผ8าน

กระบวนการเรียนการสอนและการทำโครงการกิจกรรมต8าง ๆที่หลากหลายในโรงเรียน ดWวยโครงการยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน อาทิเช8น กิจกรรมค8ายวิชาการ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 โดยใชW
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แหล8งเรียนรูWฯ อาทิเช8น กิจกรรมสะเต็มศึกษา กิจกรรมตามนโยบาย โครงการพัฒนาคุณภาพผูWเรียนตามมาตรฐาน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาทิเช8น กิจกรรมวันวิทยาศาสตรN เปaนตWน ในดWานการจัดกระบวนการเรียนการสอน 

นักเรียนทุกคนไดWเรียนรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตรN ซึ่งเปaนการเรียนรูWโดยใหWผูWเรียนสรWางองคNความรูWใหม8จากการ

ใชWปhญหาที่เกิดขึ้นจริงเปaนบริบทในการเรียนรูW เพื่อใหWผูWเรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะหN คิดอย8างมีวิจารณญาณ 

และคิดแกWปhญหา  

 

   3) มีความสามารถในการสรWางนวัตกรรม  โรงเรียนไดWดำเนินการพัฒนาผูWเรียนใหWมีความสามารถในการสรWาง

นวัตกรรม โดยฝ�กใหWนักเรียนรูWจักการรวบรวมความรูWต8าง ๆไดWจากการศึกษาหาความรูWดWวยตนเองและจาก

ประสบการณNจากการทำงานเปaนทีม ครูจัดกิจกรรมท่ีใหWนักเรียนฝ�กการเช่ือมโยง องคNความรูWและประสบการณNมา

ใชWในการสรWางสรรคNสิ่งใหม8ๆ ซึ่งเปaนแนวทางในการต8อยอดจากการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดขั้นพื้นฐาน โดย

นำมวลประสบการณNที ่นักเรียนมีมาใชWในการออกแบบสรWางนวัตกรรม สรWางชิ ้นงานแบบง8ายๆ ตามความ

เหมาะสมกับวัยและระดับชั้น สำหรับในเรื่องการพัฒนาความสามารถในการสรWางนวัตกรรมนั้น ในปTการศึกษาน้ี

คณะครูไดWร8วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางในการส8งเสริมการพัฒนาความสามารถในการสรWางนวัตกรรม

ของนักเรียนไดWขWอสรุปที่เปaนมติร8วมกันว8าจะดำเนินการในลักษณะกิจกรรมค8ายวิชาการ ซึ่งผูWเรียนทุกคนจะ

ร8วมกันทำโครงงานเปaนกลุ8ม กลุ8มละ 1 โครงงานตามความสนใจและมีครูประจำชั้นเปaนที่ปรึกษาในการทำ

โครงงาน โดยจัดใหWมีการนำเสนอผลงานนักเรียนในระดับช้ัน ม.1-ม.6 ใหWแก8คณะกรรมการภายในโรงเรียน 

 

   4) มีความสามารถในการใชWเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โรงเรียนไดWดำเนินการพัฒนาความสามารถ

ในการใชWเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดWวยกระบวนการที่หลากหลายตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั ้นพื ้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  โดยกำหนดรายวิชาพื ้นฐานและรายวิชาเพิ ่มเติมไวWใน

โครงสรWางหลักสูตรสถานศึกษาใหWผูWเรียนทุกคนไดWเรียนรูWการใชWอินเทอรNเน็ตเพื่อการสื่อสาร การทำงาน การศึกษา

เรียนรูW และการพัฒนาตนเอง  อีกทั้งโรงเรียนมีการส8งเสริมใหWครูผูWสอนจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เปSดโอกาส

ใหWผูWเรียนไดWมีการใชWเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรูW และเอ้ือต8อการใชWเทคโนโลยีในการแสวงหาแหล8งขWอมูลความรูW อาทิ

เช8น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือข8ายออนไลนN  การสื่อสารผ8าน Line การทำแบบสอบถามหรือลง

ขWอมูลใน Google form  การสรWางและใชW QR code แสดง URL ของเว็บไซตN  ขWอความหรือขWอมูลอื่น ๆ ระบบ

ส8งงานและสื ่อสารบนเครือข8ายออนไลนN รวมทั้งการตรวจสอบผลการเรียนจากระบบ  SGS เปaนช8วงเวลา 

นอกจากนี้ในช8วงเวลากลางวันและหลังเลิกเรียน เพื่อใหWผูWเรียนไดWเขWามาสืบคWนขWอมูลต8าง ๆ และเปSดโอกาสใหW

ผูWเรียนสามารถใชWเทคโนโลยีในรูปแบบต8าง ๆ โดยสถานศึกษาเปSดใหWผูWเรียนใชW WiFi ฟรี สำหรับนักเรียนทุกคน 

เพ่ือใหWผูWเรียนสามารถใชWเทคโนโลยีในรูปแบบท่ีหลากหลายและเหมาะสม  

 

    5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมุ8งมั่นพัฒนาผูWเรียนใหWมีความกWาวหนWาในการ

เรียนรูWตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยพัฒนาจากพื้นฐานเดิมในดWานความรูW ความเขWาใจ ทักษะกระบวนการต8าง ๆ 

และส8งเสริมใหWมีความกWาวหนWาในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติและการทดสอบอื่น ๆ โดยโรงเรียน
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กำหนดใหWครูผูWสอนทุกคนในแต8ละกลุ8มสาระการเรียนรูWทั้ง 8 กลุ8มสาระการเรียนรูW วิเคราะหNสาระและมาตรฐาน

การเรียนรูW วิเคราะหNตัวชี้วัด และร8วมกันวิเคราะหNปhญหาที่เกิดจากการใชWหลักสูตรสถานศึกษาซึ่งขWอมูลนำมา

วางแผนในการแกWไข ปรับปรุง และพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูWใหWตรงสาระ มาตรฐานการเรียนรูW ตัวชี้วัด 

และออกแบบจัดการการเรียนรูWที่เนWนผูWเรียนเปaนสำคัญดWวยวิธีการที่หลากหลาย เนWนการปฏิบัติจริงและมีการวัด

ประเมินผลอย8างเปaนระบบตามระเบียบการวัดและประเมินผลของโรงเรียนและสอดคลWองกับแนวการจัด

การศึกษาของชาติ และยังมีการรายงานการวัดและประเมินผลใหWนักเรียนและผูWปกครองทราบอย8างเปaนระบบ 

นอกจากนั้นโรงเรียนยังไดWจัดใหWมีโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีกิจกรรมสนับสนุนที่หลากหลาย

และดำเนินการทั้งระบบอย8างต8อเนื่องเพื่อช8วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหWดีขึ้น ส8งผลใหW

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษากำหนดและมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ของระดับมัธยมศึกษาปTท่ี 3 ในรายวิชาภาษาไทย ปTการศึกษา 2564 ท่ีสูงกว8าระดับสังกัดและระดับประเทศ  

รวมทั้งโครงการพัฒนาคุณภาพผูWเรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาทิเช8น กิจกรรมวันวิทยาศาสตรN 

กิจกรรมวันภาษาไทย เพ่ือพัฒนาผูWเรียนใหWเปaนไปตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  

6) มีความรูW ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต8องานอาชีพ  โรงเรียนไดWดำเนินการพัฒนาโดยจัดทำหลักสูตร

สถานศึกษาท่ีสอดคลWองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและพัฒนาหลักสูตรเพ่ิมเติมท่ีมีความ

หลากหลาย โดยมีการจัดการเรียนการสอนของกิจกรรมแนะแนวทุกระดับช้ัน อีกท้ังโรงเรียนไดWส8งเสริมใหWผูWเรียน

แสวงหาองคNความรูWดWวยตนเอง ฝ�กกระบวนการทำงานร8วมกันแลกเปล่ียนเรียนรูW และการเผยแพร8ผลงานสู8

สาธารณชนตามประเด็นท่ีนักเรียนสนใจผ8านกิจกรรมค8ายวิชาการ และไดWประเมินตามสภาพจริง โดยการประเมิน

จากกระบวนการทำงานและผลงานนักเรียน นอกจากน้ีโรงเรียนยังจัดโครงการแนะแนวการศึกษา อาทิเช8น

กิจกรรมงานบริการแนะแนว กิจกรรมพ่ีพบนWองเพ่ือเปaนขWอมูลประกอบการตัดสินใจวางแผนชีวิต วางแผน

การศึกษา และการเลือกเสWนทางอาชีพ รวมท้ังไดWรับความร8วมมือจากหน8วยงานภายนอกเขWามาร8วมจัดกิจกรรม

แนะแนวการศึกษาต8อเพ่ือสรWางเจตคติท่ีดีในการศึกษาต8อท้ังสายสามัญและสายอาชีพของนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปTท่ี 3 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปTท่ี 6  ใหWผูWเรียนทำแบบสำรวจความสนใจในอาชีพ ตลอดจนการ

วิเคราะหNบุคลิกภาพกับการศึกษาต8อและงานอาชีพ เพ่ือพัฒนาศักยภาพผูWเรียนในดWานความรูW ทักษะการทำงาน 

และทักษะอาชีพตลอดจนมีเจตคติท่ีดีต8องานอาชีพและการศึกษาต8อ  

 

2. ด+านคุณลักษณะท่ีพึงประสงคHของผู+เรียน 

 1) มีคุณลักษณะและค8านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  โรงเรียนไดWดำเนินการพัฒนาโดยการจัดโครงการ

และกิจกรรมต8าง ๆเพื่อส8งเสริมและปลูกฝhงใหWนักเรียนไดWแสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนN กษัตริยN ความซื่อสัตยN 

สุจริต มีวินัย ใฝ�เรียนรูW อยู8อย8างพอเพียง มุ8งมั่นในการทำงาน รักความเปaนไทย และมีจิตสาธารณะ สมรรถนะ

สำคัญของผูWเรียนดWานความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกWปhญหา 

ความสามารถในใชWทักษะชีวิต และความสามารถในการใชWเทคโนโลยี ตามที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนด ดWวย

วิธีการสอดแทรกในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน โครงการและกิจกรรมต8าง ๆ อาทิเช8น การจัดการเรียนการ
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สอนรายวิชาตWานทุจริต ซึ่งเปaนรายวิชาเพิ่มเติมที่ผูWเรียนทุกระดับชั้นไดWเรียน กิจกรรมการส8งเสริมการเรียนรูW

รายวิชาหนWาที่พลเมือง กิจกรรมปhจฉิมนิเทศ กิจกรรมการสอบธรรมศึกษา กิจกรรมการเลือกตั้ง กิจกรรมทำบุญ

โรงเรียนเนื ่องในวันปTใหม8 กิจกรรมอบรมนักเรียนประจำวัน กิจกรรมในวันสำคัญต8าง ๆ เช8น กิจกรรมวัน

เขWาพรรษา กิจกรรมวันมาฆบูชา กิจกรรมวันไหวWครู กิจกรรมวันแม8แห8งชาติ กิจกรรมวันพ8อแห8งชาติ และกิจกรรม

ธนาคารโรงเรียน เปaนตWน  

 

 2) มีความภูมิใจในทWองถิ่นและความเปaนไทย  โรงเรียนไดWดำเนินการพัฒนาโดยผ8านกระบวนการจัดการเรียน

การสอนและการทำกิจกรรมต8าง ๆของสถานศึกษา ซึ่งไดWดำเนินกิจกรรมร8วมกับชุมชน เมื่อผูWเรียนไดWปฏิบัติ

กิจกรรมเปaนประจำจะช8วยหล8อหลอมใหWผูWเรียนเกิดความภาคภูมิใจในทWองถิ่นเห็นคุณค8าของความเปaนไทย 

ตลอดจนทำประโยชนNใหWแก8ส8วนร8วม อาทิเช8น กิจกรรมศึกษาแหล8งเรียนรูWในทWองถิ่น กิจกรรมวันภาษาไทย 

กิจกรรมวันสุนทรภู8 กิจกรรมไหวWครู กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหนWาท่ี

พลเมือง มุ8งเนWนใหWผูWเรียนมีคุณลักษณะตามค8านิยม 12 ประการ กิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวขWอง

กับทWองถิ่นของตนเอง เช8น รายวิชาประวัติศาสตรNซึ่งผูWเรียนสามารถนำวิธีการทางประวัติศาสตรNไปใชWศึกษา

เรื่องราวของประวัติศาสตรNไทยที่มีอยู8ในทWองถิ่นของตนเอง เพื่อใหWผูWเรียนรูWประวัติความเปaนมา รูWสภาพแวดลWอม

ในทWองถิ่น จนเกิดความรักทWองถิ่น นำไปสู8การมีส8วนร8วมในการแกWปhญหา การป�องกันและพัฒนาทWองถิ่นใหWมีการ

พัฒนาท่ีดีข้ึน  

 

 3) ยอมรับที่จะอยู8ร8วมกันบนความแตกต8างและหลากหลาย  โรงเรียนไดWดำเนินการพัฒนาโดยการจัดโครงการ

และกิจกรรมการเรียนรูWที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาและส8งเสริมใหWนักเรียนเขWาใจ ยอมรับ และอยู8ร8วมกันบนความ

แตกต8างระหว8างบุคคลในดWาน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี ผ8านการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูWทั้งในหWองเรียนและนอกหWองเรียน อาทิเช8น กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน กิจกรรมเครือข8ายสภา

นักเรียน และกิจกรรมตามนโยบายสภานักเรียน กิจกรรมพัฒนาผูWเรียน เช8น กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมลูกเสือ 

เนตรนารี ยุวอาสา และนักศึกษาวิชาทหารซ่ึงนักเรียนจะตWองฝ�กการอยู8ร8วมกับผูWอ่ืน ฝ�กการทำงานโดยใชWกระบวน

กลุ8ม โดยมีบทบาทท่ีแตกต8างกันท้ังการเปaนผูWนำและผูWตามท่ีดี    

 

  4) มีสุขภาวะทางร8างกายและลักษณะจิตสังคม  โรงเรียนไดWดำเนินการพัฒนาโดยจัดทำระบบดูแลช8วยเหลือ

นักเรียน เพื่อคัดกรองนักเรียน ดWานสุขภาพ ดWานอารมณNในรายที่พบว8ามีปhญหาดWานสุขภาพจิต ก็จะประสาน

ผูWปกครอง ครูที่ปรึกษา และครูประจำวิชา เพื่อร8วมมือกันในการเฝ�าระวังและร8วมกันแกWไขปhญหาร8วมกัน การจัด

โครงการและกิจกรรมที่เสริมสรWางสุขภาวะทางร8างกายและจิตสังคม เช8น กิจกรรมอบรมใหWความรูWเรื่องสุขภาพ

ประสานกับหน8วยงานภายนอก กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำ กิจกรรมตรวจสารเสพติด  กิจกรรมวันงดสูบบุหร่ี 

กิจกรรมวันต8อตWานยาเสพติด กิจกรรมวันเอดสNโลกและกิจกรรมชุมนุม To be number one รวมทั้งมีการ

ทดสอบสมรรถภาพทางกายของผูWเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปTที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปTที่ 6 เปaนประจำทุกปT โดย

ใชWเกณฑNการทดสอบสมรรถภาพทางกายของ สสส.  
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2. ผลการดำเนินงาน 

     ตามที่โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยาไดWกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและค8าเป�าหมาย  

ปTการศึกษา 2564 และไดWมีการพัฒนาดWวยวิธีการต8างๆ เพื่อใหWบรรลุตามค8าเป�าหมายในแต8ละประเด็นพิจารณา

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยสรุปผลการดำเนินงานตามค8าเป�าหมายของแต8ละประเด็นพิจารณา

ดังน้ี 

    2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู+เรียน   

        2.1.1 มีความสามารถในการอ"าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 

        1) ผูWเรียนรWอยละ 80  มีความสามารถในการอ8าน การเขียน การส่ือสาร ระดับดีข้ึนไป 

              - ผลการดำเนินงาน สูงกว8าค8าเป�าหมาย โดยพิจารณาจากผลการประเมินการอ8าน คิดวิเคราะหN

และเขียน ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ รWอยละ 100 ของผูWเรียนท่ีมีผลการประเมินระดับดีข้ึนไปหรือระดับ 2 ข้ึน

ไป         

   2) ผูWเรียนรWอยละ 80 มีความสามารถในการส่ือสาร ระดับดีข้ึนไป 

              - ผลการดำเนินงานสูงกว8าค8าเป�าหมาย โดยพิจารณาจากผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ ดWาน

ความสามารถในการส่ือสาร ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ รWอยละ 98.06 ของผูWเรียนท่ีมีผลการประเมิน ระดับ

ผ8านข้ึนไป   

    3) ผูWเรียนรWอยละ 80 มีความสามารถในการอ8าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ ระดับดี

ข้ึนไป   

              - ผลการดำเนินงาน ต่ำกว8าค8าเป�าหมาย โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ8มสาระ

การเรียนรูWคณิตศาสตรN ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ รWอยละ 40.24 ของผูWเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ระดับ 3ข้ึนไป  

      

  2.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะหH คิดอย"างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

และแก+ปpญหา   

   1) ผูWเรียนรWอยละ 80 มีความสามารถในการคิดวิเคราะหN คิดอย8างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปล่ียนความคิดเห็นระดับดีข้ึนไป 

              - ผลการดำเนินงาน  สูงกว8าค8าเป�าหมาย โดยพิจารณาจากผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ 

ดWานความสามารถในการคิด ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ รWอยละ 96.77 ของผูWเรียนท่ีมีผลการประเมินระดับ

ผ8านข้ึนไป  

   2) ผูWเรียนรWอยละ 80 มีความสามารถในการแกWปhญหา  ระดับดีข้ึนไป 

              - ผลการดำเนินงาน สูงกว8าค8าเป�าหมาย โดยพิจารณาจากผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ ดWาน

ความสามารถในการแกWปhญหา ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ รWอยละ 98.71 ของผูWเรียนท่ีมีผลการประเมิน ระดับ

ผ8านข้ึนไป  
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  2.1.3  มีความสามารถในการสร+างนวัตกรรม 

   1) ผูWเรียนรWอยละ 80  มีทักษะการทำงานอย8างเปaนระบบและมีความคิดสรWางสรรคN 

    - ผลการดำเนินงาน สูงกว8าค8าเป�าหมาย โดยพิจารณาจากผลการประเมินรายวิชา IS และการเรียนรูW

โดยใชWโครงงาน   ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ รWอยละ  87.10 ของผูWเรียนท่ีมีผลการประเมินระดับดีข้ึนไป 

 

        2.1.4  มีความสามารถในการใช+เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 

       - ผูWเรียนรWอยละ 80 มีความสามารถในการใชWเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร            

      - ผลการดำเนินงาน สูงกว8าค8าเป�าหมาย โดยพิจารณาจากผลการประเมินสมรรถนะสำคัญดWาน

ความสามารถในการใชWเทคโนโลยี  ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ รWอยละ 98.06 ของผูWเรียนท่ีมีผลการประเมิน 

ระดับผ8านข้ึนไป  

 

   2.1.5  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   

    1) ผูWเรียนรWอยละ 80 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ8มสาระการเรียนรูWภาษาไทย  ระดับ 3 ข้ึนไป 

              - ผลการดำเนินงาน  ต่ำกว8าค8าเป�าหมาย โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ8มสาระการ

เรียนรูWภาษาไทย ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ รWอยละ 44.60 ของผูWเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดับ 3 

ข้ึนไป  

    2) ผูWเรียนรWอยละ 80 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ8มสาระการเรียนรูWคณิตศาสตรN ระดับ 3 ข้ึนไป   

              - ผลการดำเนินงาน  ต่ำกว8าค8าเป�าหมาย โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ8มสาระการ

เรียนรูWคณิตศาสตรN ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ รWอยละ 40.24 ของผูWเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดับ 3 

ข้ึนไป  

    3) ผูWเรียนรWอยละ 80 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ8มสาระการเรียนรูWวิทยาศาสตรN ระดับ 3 ข้ึนไป  

              - ผลการดำเนินงาน  ต่ำกว8าค8าเป�าหมาย โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ8มสาระการ

เรียนรูWวิทยาศาสตรN ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ รWอยละ 51.70 ของผูWเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดับ 3 

ข้ึนไป  

     4) ผูWเรียนรWอยละ 80 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ8มสาระการเรียนรูWสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม  ระดับ 3 ข้ึนไป 

              - ผลการดำเนินงาน ต่ำกว8าค8าเป�าหมาย โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ8มสาระการ

เรียนรูWสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ รWอยละ 19.54 

ของผูWเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดับ 3 ข้ึนไป  

    5) ผูWเรียนรWอยละ 80 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ  ระดับ 3 ข้ึนไป 

               - ผลการดำเนินงาน  เท8ากับ/สูงกว8า/ต่ำกว8าค8าเป�าหมาย โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนภาษาอังกฤษ  ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ รWอยละ 28.78 ของผูWเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดับ 3 

ข้ึนไป  
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    6) ผูWเรียนรWอยละ 80 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ8มสาระการเรียนรูWศิลปะ ระดับ 3 ข้ึนไป             

   - ผลการดำเนินงาน ต่ำกว8าค8าเป�าหมาย โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ8มสาระการ

เรียนรูWศิลปะ ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ รWอยละ 43.33 ของผูWเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดับ 3 ข้ึนไป  

    7) ผูWเรียนรWอยละ 80 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ8มสาระการเรียนรูWสุขศึกษา และพลศึกษา  ระดับ 

3 ข้ึนไป 

               - ผลการดำเนินงาน ต่ำกว8าค8าเป�าหมาย โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ8มสาระการ

เรียนรูWสุขศึกษา และพลศึกษา  ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ รWอยละ 63.99 ของผูWเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน ระดับ 3 ข้ึนไป  

    8) ผูWเรียนรWอยละ 80 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ8มสาระการเรียนรูWการงานอาชีพ  ระดับ 3 ข้ึนไป 

              - ผลการดำเนินงาน  ต่ำกว8าค8าเป�าหมาย โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ8มสาระการ

เรียนรูWการงานอาชีพ  ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ รWอยละ  33.08 ของผูWเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดับ 

3 ข้ึนไป  
 

   2.1.6  มีความรู+ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต"องานอาชีพ  

   1) ผูWเรียนรWอยละ 80  มีทักษะพื้นฐานที่จำเปaนสำหรับการประกอบอาชีพ และมีประสบการณNในงาน

อาชีพท่ีสนใจ มีคุณธรรมและมีเจตคติท่ีดีต8ออาชีพ 

   - ผลการดำเนินงาน  ต่ำกว8าค8าเป�าหมาย โดยพิจารณาจากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กลุ 8มสาระการเร ียนร ู Wการงานอาชีพ  ภาพรวมระดับสถานศึกษา ค ือ ร Wอยละ 33.08 ของผ ู W เร ียนที ่ มี 

ผลการประเมิน ระดับดีข้ึนไป  

   2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปTที่ 3 และ 6 รWอยละ 80 สามารถประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพ

ท่ีสอดคลWองกับความรูW ความถนัด และความสนใจ 

   - ผลการดำเนินงาน สูงกว8าค8าเป�าหมาย โดยพิจารณาจากขWอมูลการประเมินทางเลือกในการ

ประกอบอาชีพที่สอดคลWองกับความรูW ความถนัด และความสนใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปTที่ 3 และ 6  คือ 

รWอยละ 100  

   3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปTที่ 6 (หรือรวมทั้ง ม.3 และ ม.6 ก็ไดW) รWอยละ  80 มีประสบการณNใน

อาชีพท่ีถนัดและสนใจ และมีคุณลักษณะท่ีดีต8ออาชีพ 

    - ผลการดำเนินงาน สูงกว8าค8าเป�าหมาย  โดยพิจารณาจากขWอมูลจำนวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปT 

ท่ี 6 ท่ีมีประสบการณNในอาชีพท่ีถนัดและสนใจ และมีคุณลักษณะท่ีดีต8ออาชีพ  คือ รWอยละ 100 

 

    2.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคHของผู+เรียน  

   2.2.1  มีคุณลักษณะและค"านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

    1) รWอยละ 80 ของผูWเรียนท่ีมีคุณลักษณะท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  ระดับดีข้ึนไป 

    - ผลการดำเนินงาน  สูงกว8าค8าเป�าหมาย โดยพิจารณาจากผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
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ประสงคN ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ รWอยละ 100 ของผูWเรียนท่ีมีผลการประเมิน ระดับดีข้ึนไป 

    2) รWอยละ 80 ของผูWเรียนท่ีมีค8านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  ระดับผ8านข้ึนไป 

    - ผลการดำเนินงาน  สูงกว8าค8าเป�าหมาย โดยพิจารณาจากผลการประเมินรายวิชาเพ่ิมเติมหนWาท่ี

พลเมือง ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ รWอยละ 100 ของผูWเรียนท่ีมีผลการประเมิน ระดับผ8านข้ึนไป   

 

      2.2.2 มีความภูมิใจในท+องถ่ินและความเปoนไทย 

  - รWอยละ 80 ของผู Wเร ียนที ่พฤติกรรมการแสดงออกถึงความภูมิใจในทWองถิ ่นและความเปaนไทย 

   - ผลการดำเนินงานสูงกว8าค8าเป�าหมาย โดยพิจารณาจากขWอมูลการเขWาร8วมกิจกรรมที่ส8งเสริมใหWผูWเรียน

ไดWแสดงออกถึงความภูมิใจในทWองถิ่นและความเปaนไทย ที่สถานศึกษา ชุมชน หรือหน8วยงานอื่นจัดกิจกรรม มี

ความภูมิใจในทWองถิ่นและความเปaนไทย  โรงเรียนไดWดำเนินการพัฒนาโดยการจัดกิจกรรมต8าง ๆภาพรวมระดับ

สถานศึกษา คือ รWอยละ 100 ของผูWเรียนท่ีเขWาร8วมกิจกรรม  

 

   2.2.3 ยอมรับท่ีจะอยู"ร"วมกันบนความแตกต"างและหลากหลาย 

   1)  รWอยละ 80 ของผูWเรียนท่ีมีพฤติกรรมการการแสดงออกถึงการยอมรับท่ีจะอยู8ร8วมกันบนความแตกต8าง

และหลากหลาย 

   - ผลการดำเนินงาน  ต่ำกว8าค8าเป�าหมาย โดยพิจารณาจากสรุปผลการประเมินพฤติกรรมเด็ก (Strengths 

and Difficulties Questionnaire: SDQ) ของกรมสุขภาพจิต ดWานความสัมพันธNกับเพ่ือน และดWานสัมพันธภาพ

ทางสังคม ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ รWอยละ 23.23 ของผูWเรียนท่ีมีผลการประเมิน จัดอยู8ในกลุ8มปกติ  

  2) รWอยละ 80 ของผูWเรียนท่ีมีผลการประเมินพฤติกรรมเด็ก (Strengths and Difficulties 

uestionnaire: SDQ) ของกรมสุขภาพจิต ดWานความสัมพันธNกับเพ่ือน และดWานสัมพันธภาพทางสังคม ท่ีจัดอยู8ใน

กลุ8มเส่ียงลดลง 

   - ผลการดำเนินงาน  ต่ำกว8าค8าเป�าหมาย โดยพิจารณาจากสรุปผลการประเมินพฤติกรรมเด็ก (Strengths 

and Difficulties Questionnaire: SDQ) ของกรมสุขภาพจิต ดWานความสัมพันธNกับเพ่ือน และดWานสัมพันธภาพ

ทางสังคม ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ รWอยละ 61.94 ของผูWเรียนท่ีมีผลการประเมิน จัดอยู8ในกลุ8มเส่ียงลดลง  

  3) รWอยละ 80 ของผูWเรียนท่ีมีผลการประเมินพฤติกรรมเด็ก (Strengths and Difficulties 

uestionnaire: SDQ) ของกรมสุขภาพจิต ดWานความสัมพันธNกับเพ่ือน และดWานสัมพันธภาพทางสังคม ท่ีจัดอยู8ใน

กลุ8มมีปhญหาลดลง 

   - ผลการดำเนินงาน  ต่ำกว8าค8าเป�าหมาย โดยพิจารณาจากสรุปผลการประเมินพฤติกรรมเด็ก (Strengths 

and Difficulties Questionnaire: SDQ) ของกรมสุขภาพจิต ดWานความสัมพันธNกับเพ่ือน และดWานสัมพันธภาพ

ทางสังคม ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ รWอยละ 14.83 ของผูWเรียนท่ีมีผลการประเมินจัดอยู8ในกลุ8มมีปhญหาลดลง   
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 2.2.4 มีสุขภาวะทางร"างกายและลักษณะจิตสังคม   

      1) ผูWเรียนรWอยละ 60 ท่ีมีภาวะโภชนาการ น้ำหนัก – ส8วนสูง ตามเกณฑNมาตรฐานของกรมอนามัย   

            - ผลการดำเนินงาน สูงกว8าค8าเป�าหมาย โดยพิจารณาจากขWอมูลสรุปผลการประเมินภาวะโภชนาการ 

น้ำหนัก – ส8วนสูง ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ รWอยละ 81.4 ของผูWเรียนท่ีมีผลการประเมินตามเกณฑNมาตรฐาน 

ของกรมอนามัย   

         2)  ผูWเรียนรWอยละ 60  มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑNมาตรฐานของกรมพลศึกษา  

            - ผลการดำเนินงาน ต่ำกว8าค8าเป�าหมาย โดยพิจารณาจากขWอมูลสรุปผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ รWอยละ 45.66 ของผูWเรียนท่ีมีผลการประเมินตามเกณฑNมาตรฐานของกรมพลศึกษา    

 

3. จุดเด"น  

   1. นักเรียนทุกคนไดWรับการพัฒนาใหWมีทักษะในการใชWเทคโนโลยีในทุกระดับช้ัน            

  2. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต8ออาชีพเน่ืองจากโรงเรียนเปSดโอกาสใหWผูWเรียนไดWเลือกเรียนตามความสนใจและ

ความถนัด  

  3. นักเรียนส8วนใหญ8แสดงออกถึงคุณลักษณะอันพึงประสงคNตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

พุทธศักราช 2551 ท้ัง 8 ประการ 

           

4. จุดท่ีควรพัฒนา 

  1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูWเรียนยังตWองไดWรับการพัฒนาอย8างต8อเน่ือง และเร8งส8งเสริมพัฒนาผูWเรียน

ใหWมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐานใหWมีความกWาวหนWาเพ่ิมข้ึนในทุกรายวิชา  

 

5. ข+อเสนอแนะ  

แผนปฏิบัติการท่ี 1  พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูWเรียนยังตWองไดWรับการพัฒนาอย8างต8อเน่ือง และเร8ง     

                         ส8งเสริมพัฒนาผูWเรียนใหWมีผลทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพ้ืนฐานในทุกรายวิชา 

 แผนปฏิบัติการที่ 2  ส8งเสริมสนับสนุนใหWนักเรียนไดWแสดงความสามารถโดยการเขWาร8วมการแข8งขันในระดับ 

                             ต8างๆ  
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

1. กระบวนการบริหารจัดการ   

 โรงเรียน พิบูลธรรมเวทวิทยา ได7ดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา ภายใต7ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และกระบวนการบริหารและการจัดการ แตQละ

ประเด็นพิจารณา ดังน้ี 

1.1 มีเปVาหมาย  วิสัยทัศนW  และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน   

 สถานศึกษาดำเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช7หลักธรรมาภิบาล และใช7โรงเรียนเปYนฐาน (School 

Based Management) ใช7กระบวนการบริหารแบบ PDCA กำหนดโครงสร7างบริหารงานเปYน 4 กลุQม คือ 

กลุQมบริหารวิชาการ กลุQมบริหารงบประมาณ กลุQมบริหารงานบุคคล และกลุQมบริหารงานทั่วไป วางแผนการ

จัดการศึกษาดำเนินการวิเคราะหWปqญหา บริบทของโรงเรียน จากการมีสQวนรQวมของผู7ท่ีเกี่ยวข7องทุกฝtาย ได7แกQ 

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมศิษยWเกQาฯ ผู7ปกครอง ผู7แทนครู และฝtายบริหารของโรงเรียน ประชุม

รQวมกัน วิเคราะหWสภาพปqจจัยภายในและปqจจัยภายนอก โดยใช7เทคนิค SWOT (SWOT Analysis) กำหนด

วิสัยทัศนW พันธกิจ เปVาประสงคW กลยุทธW ในการกำหนดวัตถุประสงคWเชิงกลยุทธW แผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ี

สอดคล7องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายต7นสังกัด ชุมชนและท7องถิ่น จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 3 ป{ 

(2561-2563) แผนปฏิบัติการประจำป{ จากการมีสQวนรQวมของผู 7เกี ่ยวข7องทุกฝtาย ได7แกQ ผู 7อำนวยการ

สถานศึกษา หัวหน7ากลุ Qมสาระการเรียนรู 7ทั ้ง 8 กลุ Qมสาระ หัวหน7างาน และผQานความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ผู7อำนวยการสื่อสารให7บุคคากรและผู7มีสQวนได7สQวนเสียขอ

องโรงเรียนทุกคนทราบและถือปฏิบัติรQวมกัน โดยการประชุมผู 7เกี ่ยวข7อง ติดตามการดำเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการประจำป{เมื่อสิ้นป{งบประมาณ เพื่อให7การดำเนินบรรลุวัตถุประสงคWที่กำหนด จัดทำรายงานผล

การดำเนินงานทุกภาคเรียน รายงานประจำป{ของสถานศึกษา และรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทุกป{

การศึกษา นำข7อมูลการดำเนินงานในป{ที่ผQานมาทบทวนวัตถุประสงคW เปVาหมาย เพื่อปรับแผนปฏิบัติการ

ประจำป{ให7สอดคล7องและบรรลุวัตถุประสงคWเชิงกลยุทธW พันธกิจ และวิสัยทัศนWที่กำหนด พร7อมรายงาน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและหนQวยงานต7นสังกัด และดำเนินการทบทวนวิสัยทัศนW พันธกิจ 

เปVาประสงคW เพ่ือปรับแผนพัฒนาการศึกษาให7สอดคล7องกับสภาพปqญหาบริบทของโรงเรียนระยะ 3 ป{ 

1.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  

  - ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

 โรงเรียนมีกระบวนการดำเนินงานและการวางแผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ี

สQงผลตQอคุณภาพผู7เรียนด7วยกระบวนการ ดังน้ี   

 1. โรงเรียนกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การประกาศคQาเปVาหมายและมาตรฐาน

การศึกษา ตัวชี้วัดที่ชัดเจนโดยผQานการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ประชาสัมพันธW ให7ผู7เกี่ยวข7องท้ัง

ภายในและภายนอกทราบโดยท่ัวกัน 
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  2. โรงเรียนจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่มีผู7เกี่ยวข7องเข7ามามีสQวนรQวม ดังนี้ วิเคราะหW

สภาพแวดล7อมภายในภายนอก จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ป{ 

 3. โรงเรียนจัดระบบบริหารและสารสนเทศ จัดโครงสร7างระบบการบริหารของสถานศึกษาที่งQายตQอการ

นำมาใช7 กำหนดผู7รับผิดชอบและจัดทำระบบสารสนเทศเปYนหมวดหมูQครอบคลุมเปYนปqจจุบันงQายตQอการเข7าถึง 

และนำข7อมูลสารสนเทศไปใช7ในการบริหารการจัดการศึกษา และพัฒนาการเรียนการสอน 

 4. โรงเรียนดำเนินงานตามแผนมีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป{ และนำแผนมาสูQการปฏิบัติตาม

กรอบระยะเวลาการจัดกิจกรรม โครงการที่กำหนดไว7 แล7วดำเนินการป{ชระเมินโครงการ โดยการประเมินตนเอง

ซ่ึงเปYนรายงานผลการดำเนินงานรายภาคเรียน 

 5. โรงเรียนจัดให7มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษา โดยบุคลากรทุกฝtายมีสQวนรQวมและมีการประชุมเพื่อวางแผนติดตามตรวจสอบความก7าวหน7าของการ

ปฏิบัติงานติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยQางตQอเน่ืองสม่ำเสมอ 

 6. โรงเรียนจัดให7มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา กำหนด

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอยQางน7อย 3 คน  เข7ารQวมในการประเมินคุณภาพภายในอยQางน7อย ป{ละ 1 

คร้ัง ตลอดจนการติดตาม ตรวจสอบ ผลการดำเนินการอยQางตQอเน่ือง 

 7. โรงเรียนจัดทำรายงานประจำป{ที่เปYนรายงานประเมินคุณภาพภายใน มีการสรุปและจัดทำรายงาน

ประจำป{ที่สะท7อนคุณภาพผู7เรียนและความสำเร็จครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษา โดยมีสQวนรQวมของผู7มีสQวน

เกี่ยวข7องและเปYนไปตามรูปแบบที่หนQวยงานต7นสังกัดกำหนด และนำเสนอตQอคณะกรรมการสถานศึกษาให7มี

ความเห็นชอบ รายงานตQอหนQวยงานต7นสังกัด หนQวยงานท่ีเก่ียวข7อง และสาธารณะชนทราบ 

  8. โรงเรียนจัดให7มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยQางตQอเนื่อง มีการสQงเสริมสนับสนุนให7ความรู7กับครู

และบุคลากรทุกคนเกี่ยวกับความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาสถานศึกษาให7เปYนองคWการ

แหQงการเรียนรู7 โดยให7ผู7เกี่ยวข7องทุกฝtาย เข7ามามีสQวนรQวม มีการเผยแพรQเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู7 เพื่อนำผลไปใช7

พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยQางตQอเน่ือง 
 

  - โครงสร7างบริหารงานของโรงเรียน  

  ในการบริหารงานของโรงเรียนได7ให7ความสำคัญตQอการปฏิบัติงานตามโครงสร7างบุคลากร โดยมีการปรับ

โครงสร7างให7สอดคล7องตามระเบียบราชการเพ่ือความคลQองตัวในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดโครงสร7างบริหารงาน

เปYน 4 กลุQมงาน ได7แกQ กลุQมบริหารวิชาการ กลุQมบริหารงบประมาณ กลุQมบริหารงานบุคคล และกลุQมงานบริหาร

ทั่วไป และดำเนินการกำหนดผู7รับผิดชอบงานตามโครงสร7างจากความรู7และประสบการณW เพื่อประโยชนWในการ

บริหารงานราชการที่ชัดเจนและใช7โรงเรียนเปYนฐาน ทั้งนี้วางแผนจัดการศึกษาโดยดำเนินการวิเคราะหWสภาพ

ปqญหา บริบทของโรงเรียน จากการมีสQวนรQวมของทุกฝtาย ได7แกQ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศิษยWเกQา 

ผู7ปกครอง ผู7แทนครู และฝtายบริหารของโรงเรียน โดยประชุมรQวมกัน วิเคราะหWปqจจัยภายใน และปqจจัยภายนอก 

อีกทั้งการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป{ของโรงเรียนสอดคล7องการวางแผนแบบมียุทธศาสตรWตามนโยบาย

สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป{งบประมาณ พ.ศ.2564 สอดคล7องกับยุทธศาสตรWชาติ 20 ป{ (พ.ศ.

2561-2580) แผนการศึกษาแหQงชาติ พ.ศ.2560-2579 แผนการปฏิรูปประเทศ และนโยบายและจุดเน7นของ
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กระทรวงศึกษาธิการ ป{งบประมาณ 2564 โดยใช7ระบบวงจรคุณภาพในการปฏิบัติงาน (PDCA) ทั้งนี้เมื่อเสร็จส้ิน

การดำเนินโครงการ/กิจกรรมจะมีการประเมินผลสำเร็จและทบทวนโครงการ เพื่อเปYนข7อมูลปVอนกลับในการ

ทบทวนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป{งบประมาณในป{ตQอไป อีกทั้งโรงเรียนได7มีการจัดระบบบริหารและ

สารสนเทศให7เปYนหมวดหมูQ ถูกต7อง ครอบคลุม ทันสมัย พร7อมใช7 ในการวางแผนการจัดการศึกษาที่ครอบคลุม

ภารกิจกิจงานทั้ง 4 ด7านของสถานศึกษา และมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช7ในการบริหารจัดการ สำหรับ

การดำเนินการพัฒนาสถานศึกษาเข7าสูQมาตรฐาน (Do) โรงเรียนสQงเสริมสนับสนุน จัดสิ่งอำนวยความสะดวก 

สนับสนุนทรัพยากร มีการกำกับติดตามและให7การนิเทศ เพื่อให7บุคลากรทุกฝtายสามารถดำเนินการพัฒนา

โรงเรียนเข7าสูQมาตรฐานตามแผนงานที่วางไว7 ผู7บริหารสถานศึกษาบริหารงานใช7ยุทธศาสตรW หลักการและเทคนิค

การบริหารรูปแบบตQาง ๆ รวมทั้งสร7างความตระหนักและความความรู7 ความเข7าใจ การทำงานเปYนทีม ใช7เทคนิค

การบริหารแบบกระจายอำนาจและความรับผิดชอบ การบริหารแบบมีสQวนรQวม ครูและบุคลากรทราบถึงบทบาท

และหน7าที่ของตนและสามารถปฏิบัติงานไปสูQเปVาหมายของสถานศึกษาได7อยQางถูกต7อง มีประสิทธิภาพและ

สอดคล7องกับนโยบายของสถานศึกษา และโรงเรียนได7กำหนดให7มีการตรวจสอบ ทบทวนและปรับปรุงคุณภาพ

การศึกษา โดยการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (Check) โรงเรียนดำเนินการตรวจสอบความก7าวหน7า

ของการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปYนระยะ ๆ อยQางตQอเนื่อง และกำหนดให7ครูผู7รับผิดชอบ

ดำเนินการโครงการ/กิจกรรมตQาง ๆ จัดทำรายงานผลการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม เมื่อสิ้นสุดการดาเนินงาน 

เพื่อเปYนข7อมูลในการปรับปรุงแก7ไขและพัฒนาในรอบป{ถัดไปและ กำหนดให7มีการประเมินคุณภาพภายในตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในทุกมาตรฐาน และนำผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (Act) โดยนำข7อมูล

ไปใช7ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร การจัดทำข7อมูลสารสนเทศและการวางแผนในระยะ

ตQอไป และกำหนดให7มีการจัดทารายงานประจำป{ที่เปYนรายงานผลจากการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาให7

หนQวยงานต7นสังกัดและสาธารณชนได7รับทราบ เพื่อให7การสQงเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสูQ

มาตรฐาน โรงเรียนมีการบริหารงานบุคคลอยQางเปYนระบบเพื่อให7ได7มาซึ่งบุคลากรที่มีคณุภาพโดยการสำรวจ

ความต7องการอัตรากำลังตามกรอบภาระงาน ท่ีกำหนดตามโครงสร7าง และแจ7งไปยังสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาพิจิตร เพื่อบรรจุแตQงตั ้งให7ตามกรอบอัตรากำลังของโรงเรียน สนับสนุนและสQงเสริมให7ครูและ

บุคลากรได7รับการพัฒนาและมีความก7าวหน7าในวิชาชีพ ประเมินผลการปฏิบัติงานอยQางเที่ยงธรรม เพื่อให7

บุคลากรมีขวัญและกำลังใจ สามารถปฏิบัติงานได7อยQางเต็มประสิทธิภาพบรรลุเปVาหมายของโรงเรียน โดยใช7ท้ัง

ศาสตรWและศิลป� เพื่อบริหารงานตามขอบขQายการ บริหารงานบุคคล และโรงเรียนยังจัดให7มีระบบดูแลชQวยเหลือ

นักเรียน โดยกำหนดให7ครูประจำชั้นทุกคน ทำหน7าที่เปYนครูแนะแนวเบื้องต7นที่จะดูแลชQวยเหลือแก7ไขปqญหาและ

พัฒนานักเรียนรQวมกับครูแนะแนว โดยในปqจจุบันโรงเรียนมีการกำหนดจำนวนชั่วโมงจัดกิจกรรมแนะแนว เพ่ือ

พัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนในแตQละระดับชั้นไว7ในโครงสร7างเวลาเรียนของหลักสูตรสถานศึกษาอยQางชัดเจน มีการ

กำหนดให7ครูแนะแนวทำงานประสานและชQวยเหลือครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษาในการดำเนินงานในแตQละขั้นตอน

ของงานระบบดูแลชQวยเหลือนักเรียน โดยโรงเรียนได7กำหนดโครงการพัฒนาระบบดูแลชQวยเหลือนักเรียนและ

คุ7มครองนักเรียนไว7ในแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ7านนักเรียน เพื่อชQวยให7ครูได7

ทราบถึงชีวิตความเปYนอยูQและสภาพแวดล7อมทางบ7านของนักเรียนโดยการพบปะสนทนากับผู7ปกครองนักเรียน 
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แลกเปลี่ยนความรู7 ความคิดเห็น เจตคติซึ ่ง กันและกัน ซึ่งเปYนการสร7างความสัมพันธWอันดีระหวQางบ7านกับ

โรงเรียน ทำให7ครูได7ข7อมูลเกี่ยวกับนักเรียนอยQางชัดเจนเปYนประโยชนWในการสQงเสริม ปVองกัน และแก7ไขปqญหา

ของนักเรียนได7อยQางถูกต7อง ตรงตามสภาพปqญหายิ่งขึ้น จัดให7มีกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาแกQนักเรียน เพ่ือ

ชQวยเหลือนักเรียนท่ีมีปqญหาในด7านเศรษฐกิจและ ฐานะทางครอบครัว และยังมีการมอบทุนการศึกษาแกQนักเรียน

ที่ทำความดีและบำเพ็ญประโยชนWแกQโรงเรียน เพื่อเปYนการสQงเสริมและให7กำลังใจในการทำดีอีกด7วย นอกจากน้ัน 

ยังจัดให7มีกิจกรรมแนะแนวการศึกษาตQอ และอาชีพเพื่อให7นักเรียนมีข7อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือก

ศึกษาตQอให7เหมาะสมกับความสามารถ ความสนใจและความถนัดของตนเอง และจัดกิจกรรมปqจฉิมนิเทศ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป{ที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาป{ที่ 6 เพื่อสQงเสริมให7นักเรียนรู7เข7าใจและตระหนักถึง

ความสำคัญของการศึกษา เกิดความ ภาคภูมิใจในตนเอง มีความรักและผูกพันตQอโรงเรียน ครูแนะแนวเรียนเชิญ

ผู7ปกครองมารQวมแก7ไขปqญหาตามความเหมาะสมกับสถานการณWที่เกิดขึ้น ปqญหาการเรียนรู7ช7า สมาธิสั้น เปYนต7น 

จากการดำเนินการดังกลQาวข7างต7น สQงผลให7นักเรียนทุกคนได7รับการดูแลชQวยเหลือและพัฒนาศักยภาพจากครู

ประจำชั้นอยQางทั่วถึงในทุกกลุQมเปVาหมาย โดยมีผู7ปกครอง ชุมชน หนQวยงานและองคWกร ที่เกี่ยวข7องเข7ามามีสQวน

รQวมในการดำเนินงานระบบดูแลชQวยเหลือนักเรียนด7วยอีกทางหน่ึง  

1.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน7นคุณภาพผู7เรียนรอบด7านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุQมเปVาหมาย 

 โรงเรียนมุQงเน7นการจัดการเรียนการสอนให7ผู 7เรียนมีคุณภาพ มีความรู 7 ความสามารถ มีคุณธรรม 

จริยธรรม และคQานิยมที่พึงประสงคWตามที่สังคมต7องการและตามที่หลักสูตร กำหนดไว7 โดยคณะผู7บริหารและ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ ได7รQวมกันวางแผนการบริหารงาน วิชาการ โดยศึกษา วิเคราะหW 

เอกสารงานวิชาการตQาง ๆ ท่ีเก่ียวข7อง เชQน พระราชบัญญัติการศึกษาแหQงชาติ พุทธศักราช 2542 ท่ีแก7ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 และ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในรอบป{ท่ี ผQานมา ข7อเสนอแนะของ สมศ. ในการ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ แนวทางการปฏิรูปการศึกษา วิสัยทัศนW พันธกิจ เปVาหมาย และจุดเน7นของ

โรงเรียน แล7วนำมาดำเนินการในการบริหารงานวิชาการด7านตQาง ๆ ทั้งการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ให7มีความสอดคล7องกับสภาวการณWตQาง ๆ ทั้งในด7านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประเพณี การ

ประกอบอาชีพ สภาพและความต7องการของผู7เรียน ความคาดหวัง ของผู7ปกครองและชุมชน จัดโครงสร7าง

หลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีการกำหนดมาตรฐาน การเรียนรู7 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู7ทั้ง 8 กลุQมสาระการเรียนรู7 และกิจกรรม พัฒนาผู7เรียน มีการจัดทำสาระของหลักสูตร 

โดยกำหนดโครงสร7างเวลาเรียนและได7มีการกำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู7ตามนโยบาย ของรัฐบาล และตาม

นโยบายของต7นสังกัด มีการจัดทำคำอธิบายรายวิชาของทุกรายวิชาที่จัดสอนทั้งรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม

และกิจกรรมพัฒนาผู7เรียน และกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคWของสถานศึกษาตามคุณลักษณะอันพึงประสงคW

ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีการกำหนดกรอบการวัดและประเมินผลการ

เรียนรู7ตามโครงสร7างรายวิชา จัดให7มีการนำหลักสูตรไปใช7ในการจัดการเรียนการสอน มีการนิเทศการใช7หลักสูตร 

โดยจัดประชุมครูทุกคน ชี้แจง ทบทวน แนะนำชQวยเหลือครูให7เข7าใจหลักสูตร และโครงสร7างของหลักสูตรในแตQ 

ละระดับชั้น เพื่อให7สามารถนำไปออกแบบการจัดการเรียนการสอนให7สอดคล7องกับหนQวยการเรียนรู7ที่กำหนด 
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และเหมาะสมกับผู7เรียนติดตามและประเมินผลการใช7หลักสูตรโดยการตรวจสอบทบทวนหลักสูตรในทุกป{

การศึกษา วQาหลักสูตรที่จัดทำขึ้นเปYนอยQางไร มีสQวนใดที่ต7องปรับปรุงแก7ไข แล7วดำเนินการปรับปรุง แก7ไข และ

พัฒนาหลักสูตรตามข7อเสนอแนะที่ได7จากการประเมินผลการใช7หลักสูตร เพื่อให7หลักสูตรมีคุณภาพและมีความ

เหมาะสมยิ่งขึ้น ด7านการจัดกระบวนการเรียนรู7 ครูออกแบบการจัดการเรียนรู7 โดยการจัดทำแผน การจัดการ

เรียนรู7ให7สอดคล7องกับหลักสูตรสถานศึกษาที่จัดทำขึ้น จัดทำเปYนแผนการเรียนรู7รายหนQวย รายชั่วโมง และ

กำหนดให7มีการสQงแผนให7ฝtายบริหารได7ตรวจสอบและให7ข7อเสนอแนะกQอนการใช7แผนการจัดการเรียนรู7ในทุก

ภาคเรียน กำหนดให7ครูผู7สอนบันทึกข7อมูลหลังสอนท้ังในด7านกระบวนการวิธีสอนครู การเรียนรู7ของนักเรียน เพ่ือ

นำข7อมูลที่ได7ไปใช7ในการซQอมเสริมเพื่อพัฒนาผู7เรียนให7เรียนรู7ได7ดียิ่งขึ้น และปรับปรุงวิธีการสอนของครูในคร้ัง

ตQอไป รวมทั้งนำไปเปYนข7อมูลประกอบการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน ครูจัดกระบวนการเรียนรู7โดยให7ความสำคัญท้ัง

ความรู7 คุณธรรม กระบวนการเรียนรู7และบูรณาการตามความ เหมาะสมของแตQละระดับการศึกษาในเรื่องตQางๆ 

จัดกระบวนการเรียนรู7ที่เน7นความแตกตQางระหวQางบุคคลสนองตQอความต7องการของผู7เรียนเปYนหลักและเปYนการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู7เรียน ครูมีการสำรวจข7อมูล นักเรียนเปYนรายบุคคล แล7วนำข7อมูลที่ได7มาวิเคราะหWเพ่ือ

จัดกลุQมนักเรียนตามความรู7 ความสามารถและความสนใจ แล7วจัดกระบวนการเรียนรู7ให7เหมาะกับศักยภาพของ

นักเรียนแตQละคน และจัดให7มีรูปแบบการจัดการเรียนรู7ที่เน7นนักเรียนเปYนสำคัญด7วยรูปแบบและเทคนิควิธีการ

สอนที่หลากหลาย เชQน การเรียนรู7แบบสืบค7น แบบค7นพบ แบบแก7ปqญหา แบบสร7างแผนผังความคิด แบบใช7

กรณีศึกษา แบบตั้งคำถาม แบบใช7การ ตัดสินใจ แบบชุดกิจกรรมการเรียนรู7 และแบบการแสดงบทบาทสมมติ

เปYนต7น จัดกระบวนการเรียนรู7สำหรับผู7ที่มีความจำเปYนและต7องการความชQวยเหลือพิเศษกลุQมตQางๆ เชQน จัดสอน

ซQอม เสริมให7แกQนักเรียนที่เรียนรู7ช7า จัดกิจกรรมการสอนเสริมเพิ่มเติมให7แกQนักเรียนที่มีความสามารถเฉพาะทาง

เพื่อสQงเสริมให7นักเรียนมีความสามารถในด7านนั้นๆ ที่โดดเดQนขึ้นและมีความพร7อมในการไปประกวดแขQงขัน เชQน 

การเข7าประกวดแขQงขันโครงการ TO BE NUMBER ONE  และการเข7าประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด เปYน

ต7น  

1.4 พัฒนาครูและบุคลากรให7มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

โรงเรียนดำเนินการพัฒนาโดยการจัดให7มีแผนงาน โครงงานและกิจกรรมที่สQงเสริมพัฒนาศักยภาพครู

และบุคลากร ทั้งด7านความรู7 ความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานตำแหนQง ด7วยวิธีการที่หลากหลาย อาทิเชQน 

การใช7กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) การทำแผนพัฒนาตนเองของครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (ID Plan) การนำเสนอการปฏิบัติงานที่เปYนเลิศ (Best practice) การอบรมสัมมนาหลักสูตรตQางๆ

ตามความสนใจของครูแตQละทQาน เพื่อเพิ่มพูนความรู7ความสามารถของครูและบุคลากรมีการนิเทศติดตามการ

สอนของทุกกลุQมสาระการเรียนรู7 การสอนงานโดยใช7ระบบพี่เลี้ยง นอกจากนี้โรงเรียนดำเนินการสQงเสริมให7ครู

และบุคลากรได7พัฒนาวิชาชีพเพื่อขอเลื่อนหรือ ขอมีวิทยฐานะระดับที่สูงขึ้นเมื่อครบรอบเวลาการสQงผลงานเพ่ือ

รับการประเมิน 

1.5 จัดสภาพแวดล7อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตQอการจัดการเรียนรู7 

 โรงเรียนดำเนินการพัฒนาโดยมีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล7อม โดยดำเนินการการ

วางแผนการพัฒนาและใช7อาคารสถานที่โดยรอบให7สามารถใช7สอยได7อยQางเปYนสัดสQวน มีการจัดบรรยากาศ
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สภาพแวดล7อมในโรงเรียนให7รQมรื ่น สวย สะอาด มีบรรยากาศทางวิชาการทั้งบนอาคารและภาคพื้นสนาม 

สQงเสริมสนับสนุน ให7ครูจัดบรรยากาศสภาพแวดล7อมที่เอื้อตQอการเรียนรู7ของนักเรียน โดยจัดให7มีห7องพิเศษที่เปYน

แหลQงการเรียนรู7ด7านตQางๆ ห7องสมุด ห7องวิทยาศาสตรW ห7องคอมพิวเตอรW ห7องคณิตศาสตรW เปYนต7น และมีการจัด

สภาพแวดล7อมภายในห7องเรียน โดยมีการจัดปVายนิเทศความรู7ของกลุQมสาระการเรียนรู7ตQางๆ ในห7องเรียนท่ี

นำเสนอข7อมูลเปYนปqจจุบันและทันสมัยตามเหตุการณW มีปVายติดผลงานนักเรียน มีมุมครู มุมสQงงาน มุมรักการอQาน 

และมุมสะอาด เปYนต7น นอกจากนั้นยังจัดให7มีแหลQงเรียนรู7ตQางๆ โดยรอบบริเวณโรงเรียน เปYนต7น และยังจัดให7มี

การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล7อมในโรงเรียน เชQน จัดให7มีโรงอาหาร ห7องน้ำ ห7องสุขา อQางล7างมือที่สะอาดและ

เพียงพอกับปริมาณนักเรียน จัดตู7น้ำดื่มที่สะอาดมีระบบกรองน้ำไว7บริการนักเรียน มีการดูแล บำรุงรักษาอาคาร

สถานที่ให7อยูQในสภาพที่มั่นคง ปลอดภัย เหมาะสม พร7อมที่จะใช7ประโยชนW มีการติดตาม และตรวจสอบการใช7

อาคารสถานท่ีและสภาพแวดล7อมของโรงเรียน เพ่ือให7เกิดความคุ7มคQาและเอ้ือประโยชนWตQอการเรียนรู7  

1.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู7 

 โรงเรียนมีการดำเนินการในการจัดหาพัฒนาระบบและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีโครงการ

บริหารจัดการสถานศึกษาอยQางมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนงานการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู7โดยใน

ด7านการบริหารจัดการนั้น โรงเรียนมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช7ในการจัดระบบงานในด7านตQางๆ เชQน งาน

ธุรการและสารบรรณในด7านการจัดพิมพWเอกสารและรายงานตQางๆ งานทะเบียนนักเรียน ชQวยในการจัดเก็บ

ประวัติทั่วไปและผลการเรียนของนักเรียนเพื่อเชื่อมโยงข7อมูลไปสูQการ จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาตQางๆ 

เชQน เอกสาร ปพ.1 , ปพ.2 , ปพ.3 สมุดรายงานประตัวนักเรียน งานด7านการบริหารงบประมาณและทรัพยWสิน

ของโรงเรียน  ชQวยในการจัดระบบการให7บริการของสมาชิก การลงทะเบียนหนังสือ การสืบค7นหนังสือจาก

คอมพิวเตอรW เปYนต7น นอกจากนั้นยังมีการสนับสนุนและสQงเสริมให7มีการใช7สื ่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอรW ใช7

อินเทอรWเน็ตและเทคโนโลยีการสื่อสารสารสนเทศใหมQๆ ในการสืบค7นและการสื่อสารสQงผQานข7อมูลความรู7แกQกัน

ให7กว7างขวางขึ้น เชQน มีการตั้งกลุQมโรงเรียน มีการใช7เทคโนโลยีคอมพิวเตอรWในการจัดทำเว็บไซตW เพื่อเผยแพรQ 

ประชาสัมพันธWข7อมูลขQาวสารของโรงเรียนไปยังผู7ปกครองและชุมชน และเปYนชQองทางในการสร7างเครือขQายความ

รQวมมือในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนด7วยอีกทางหนึ่ง สQวนในด7านการจัดการเรียนรู7นั้นโรงเรียนจัดให7มีห7อง

คอมพิวเตอรW จำนวน 1 ห7อง มีเครื่องคอมพิวเตอรWไว7ใช7ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู7ด7านเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรWและการสืบค7นข7อมูลจำนวน 40 เครื่อง สนับสนุนให7มีการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอรWให7แกQ

นักเรียนในทุกระดับชั้น มีการวัดระดับความสามารถในการใช7เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนตามเกณฑWท่ี

กำหนด โรงเรียนจัดหาสื่อเทคโนโลยีและสนับสนุนให7ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาตQางๆ โดยใช7ส่ือ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรW  นอกจากนั้น ยังสนับสนุนให7มีการติดตั้งสัญญาณ Wi-Fi ให7ครอบคลุมตQอการใช7งานรอบ

บริเวณโรงเรียน เพื่อให7มีการเข7าถึง ข7อมูลได7อยQางสะดวก รวดเร็ว ตอบสนองตQอการใช7งานของครูและนักเรียน 

และการให7บริการแกQผู7ปกครองและ ชุมชน อีกทั้งยังชQวยสนับสนุนตQอการจัดกิจกรรมที่สQงเสริมให7นักเรียนรักการ

อQาน และการแสวงหาความรู7ด7วย ตนเองด7วยอีกทางหน่ึง  
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2. ผลการดำเนินงาน 

 ตามที่โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยาได7กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและคQาเปVาหมาย  

ป{การศึกษา 2564 และปฏิบัติงานตามหลักการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) สQงผลให7การบริหารจัดการศึกษาของ

โรงเรียนบรรลุเปVาหมายที่กำหนดไว7 ครูและบุคลากรของโรงเรียนสามารถปฏิบัติหน7าที่ของตนเองได7อยQางเต็ม

ประสิทธิภาพ สQงผลให7ผู7เรียนได7รับการพัฒนาคุณภาพรอบด7าน สามารถอภิปรายผลการประเมินได7ดังน้ี 

 1. โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการ และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล7องกับวิสัยทัศนW พันธกิจ และ

เปVาหมายของสถานศึกษา สามารถใช7เปYนแนวทางในการดำเนินงานได7จริง ดังนั้นโครงการและกิจกรรมที่กำหนด

ไว7 สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาได7และมีรQองรอยหลักฐานการดำเนินงานท่ีชัดเจน 

 2. โรงเรียนมีการดำเนินการพัฒนาคุณภาพกลุQมบริหารที่มีความเหมาะสม ครอบคลุมทุกกลุQมบริหาร 

โดยยึดหลักการกระจายอำนาจและหลักธรรมาภิบาล พร7อมทั้งมีการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของ

บุคลากรแตQละกลุQมบริหารอยQางเปYนระบบ เกิดการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาได7ตามมาตรฐานการประกันคุ

รภาพภายในสถานศึกษา 

 3. สถานศึกษามุQงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให7ผู7เรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 จัดหลักสูตรที่สนอง

นโยบายของรัฐ อาทิเชQน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู7 รายวิชาค7นคว7าอิสระ (IS) สQงผลให7ผู7เรียนได7รับการ

พัฒนาอยQางรอบด7านและเกิดบรรยากาศใหมQๆในการเรียนการสอน 

 4. ผู7บริหารสQงเสริมให7บุคลากรพัฒนาตนเอง อาทิเชQน การศึกษาตQอ การทำผลงานวิชาการ เพื่อให7เลื่อน

หรือมีวิทยฐานะสูงขึ้น การเข7ารQวมอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู7และประสิทธิภาพในสายงาน สQงผลให7ครูและ

บุคลากรมีความรู7ความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 5. ผู7บริหารให7ความสำคัญกับการพัฒนาอาคารสถานที่ ห7องเรียน แหลQงเรียนรู7ภายในโรงเรียน เพื่อให7

ผู7เรียนได7ใช7ประโยชนWอยQางเต็มท่ี โดยมีการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานท่ี อาทิ โรงยิม อาคารเรียน โรงฝ�กงาน อยูQ

เสมอ ทั้งประสานความรQวมมือกับสมาคมศิษยWเกQาโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา และวัดหิรัญญาราม เพื่อขอรับ

การสนับสนุนงบประมารในการดำเนินงาน  

 6. โรงเรียนได7จัดหา ปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือขQายเทคโนโลยีสารสนเทศให7ครอบคลุม เพื่อใช7ใน

การบริหารจัดการข7อมูล สQงผลให7โรงเรียนมีระบบอินเทอรWเน็ตเพื่อให7ผู7เรียนได7ใช7ค7นคว7า เข7าถึงแหลQงข7อมูล

ความรู7ได7อยQางทั่วถึงและบุคลากรสามารถเข7าถึงและเรียกใช7ข7อมูลสารสนเทสที่ต7องการได7อยQางรวดเร็วและ

ทันสมัย 

 จากการบริหารจัดการที่มีคุณภาพสQงผลให7โรงเรียน ได7รับรางวัลเชิงประจักษWระดับเขตพื้นที่ ระดับภาค 

และระดับประเทศ  สรุปได7ดังน้ี ดังน้ี  

1. รางวัลชนะเลิศเหรียญทองสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู7ปฏิบัติงานการดูแลชQวยเหลือนักเรียน ระดับ

มัธยมศึกษา ด7านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน การประกวดรางวัลหนQวยงานสัมฤทธิ์เปYนท่ี

ประจักษWเพ่ือรับรางวัลทรงคุณคQา สพฐ. (OBEC AWARD) คร้ังท่ี 10 ประจำป{การศึกษา 2563   
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2. รางวัลโรงเรียนที่มีรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา PDDSC MODEL เพื่อสQงเสริมการเรียนรู7แหQง

ศตวรรษท่ี 21 ท่ีประสบผลสำเร็จเปYนแบบอยQางได7   

3. รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทองสถานศึกษายอดเยี่ยมผู7ปฏิบัติงานการดูแลชQวยเหลือนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษา ด7านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน การประกวดรางวัลหนQวยงานและผู7มีผลงาน

ดีเดQนที่ประสบผลสัมฤทธิ์เปYนที่ประจักษWเพื่อรับรางวัลทรงคุณคQา สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำป{

การศึกษา 2563 ระดับ ภาคเหนือ  

4. รางวัลเหรียญทองระดับภูมิภาค การคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อรับ

รางวัลระบบการดูแลชQวยเหลือนักเรียน ประจำป{ 2564   

5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การคัดเลือกโรงเรียนต7นแบบสภานักเรียนประจำป{การศึกษา 2564  

6. รางวัลระดับเหรียญทอง อันดับที่ 1 สถานศึกษาที่มีคุณภาพการบริหารจัดการและดำเนินงานดูแล

ระบบชQวยเหลือนักเรียนยอดเยี่ยม (กลุQมสถานศึกษาขนาดเล็ก)รางวัลระบบดูแลชQวยเหลือนักเรียน ประจำป{ 

2564 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

7. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแขQงขันการขับเคลื ่อนการพัฒนาและยกระดับการประเมิน

คุณธรรมและความโปรQงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา และ  

8. ได7รับคัดเลือกเปYน “โรงเรียนคุ 7มครองเด็กประจำป{ 2564 ของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

มัธยมศึกษาพิจิตร” 

9. โรงเรียนได7ผQานการประเมิน กิจกรรมการยกระดับโรงเรียนดีต7องต7องมีที่ยืน โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

ระดับ 1 ดาว   

นอกจากนี้ ในการบริหารจัดการด7านการพัฒนาผู7เรียน โรงเรียนมีการกำหนดโครงการเพื่อพัฒนาด7าน

วิชาการเน7นคุณภาพผู7เรียนอยQางรอบด7านตามหลักสูตรสถานศึกษา อาทิเชQน โครงการพัฒนาคุณภาพผู7เรียนตาม

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และโครงการพัฒนาการเรียนการสอน

ในศตวรรษที่ 21 โดยใช7แหลQงเรียนรู7ฯ ทำให7เปYนหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ มีกระบวนการพัฒนางานด7านวิชาการ 

สQงผลให7นักเรียนได7รับรางวัลเชิงประจักษWระดับเขตพ้ืนท่ี ระดับภาค และระดับประเทศ  สรุปได7ดังน้ี  

 1. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมชายล7วน การสวดมนตWหมูQฯ ทำนอง

สรภัญญะ” ประเภททีม 5 คน ระดับจังหวัด 
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 2. ได7รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด INFORGRAPHIC ANTICORUPTION ระดับ ม.ปลาย ในการ

แขQงขันการขับเคล่ือนหลักสูตรต7านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) 

 3. ได7รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การประกวดคลิป “เด็กไทยต7านทุจริต ระดับมัธยมศึกษา ในการ

แขQงขันการขับเคล่ือนหลักสูตรต7านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)         

 

3. จุดเดEน  

   1. โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยากำหนดเปVาหมาย วิสัยทัศนW พันธกิจได7อยQางชัดเจน สอดคล7องกับบริบท

โรงเรียนตามความต7องการของชุมชน 

          2. โรงเรียนมีระบบงานประกันคุณภาพภายในท่ีเปYนระบบมีประสิทธิภาพ  

  3. ผู7บริหารมีการบริหารจัดการด7วยนวัตกรรมการบริหารท่ีมีคุณภาพทุกกลุQมบริหารงาน 

  4. โรงเรียนมีหลักสูตรท่ีสQงเสริมและปลูกฝqงให7ผู7เรียนเปYนคนเกQงและเปYนคนดี   

 

4. จุดท่ีควรพัฒนา 

  1. การบริหารข7อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียน เพ่ือใช7ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดย

ต7องมีการบูรณาการข7อมูลของทุกกลุQมงานให7สามารถใช7ในการบริหารจัดการให7มีความเช่ือมโยงบนฐานข7อมูล

เดียวกันเพ่ือลดความซ้ำซ7อน และสะดวกในการใช7งานตQอไป      

 

5. ขJอเสนอแนะ  

  1. แผนปฏิบัติการท่ี 2  พัฒนาการจัดทำข7อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียน เพ่ือใช7ในการพัฒนาคุณภาพ 

                   การศึกษาของโรงเรียน โดยต7องมีการบูรณาการข7อมูลของทุกกลุQมงานให7สามารถ 

                            ใช7ในการบริหารจัดการให7มีความเช่ือมโยงบนฐานข7อมูลเดียวกันเพ่ือลดความ   

                            ซ้ำซ7อน และสะดวกในการใช7งานตQอไป 

  2. แผนปฏิบัติการท่ี 2  พัฒนาครูผู7สอนให7มีเทคนิคการจัดการเรียนรู7เพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21   

  3. แผนปฏิบัติการท่ี 3  สQงเสริม สนับสนุนให7ครูผลิตส่ือ และใช7ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู7 

 

 4. แผนปฏิบัติการท่ี 4  สQงเสริม สนับสนุนให7ครูใช7แหลQงเรียนรู7ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 

                                  ในการจัดการเรียนรู7 

 5. แผนปฏิบัติการท่ี 5 พัฒนาห7องสมุดให7มีทรัพยากรท่ีทันสมัย เพียงพอตQอความต7องการของครูและ

นักเรียน 
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มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน7นผู7เรียนเป;นสำคัญ 

ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

1. กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน8นผู 8เรียนเป<นสำคัญโดยจัดการเรียนการสอนตาม 

มาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา ดังน้ี  

1) มีการจัดการเรียนรู8ผNานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตSใช8ในการดำเนิน 

ชีวิตโดยเริ ่มจากครูผู 8สอนในแตNละรายวิชาได8ทำการศึกษามาตรฐานการเรียนรู 8 และตัวชี ้วัดของหลักสูตร

สถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) ใน

รายวิชาหรือกลุNมสาระการเรียนรู8ที่รับผิดชอบการสอน เพื่อนำมาออกแบบการจัดการเรียนรู8ที่เน8นผู8เรียนเป<น 

สำคัญให8ผู8เรียนได8ลงมือปฏิบัติจริง สรุปองคSความรู8ได8ด8วยตนเอง สNงเสริมกระบวนการคิดอยNางตNอเนื่อง จัด

กิจกรรมการเรียนรู8อยNางหลากหลาย เชNน ทำโครงงานในวิชาตNาง ๆ นักเรียนสร8างชิ้นงานโดยใช8หลักการสะเต็ม

ศึกษา หลักการวิชาคณิตศาสตรS วิทยาศาสตรSและเทคโนโลยี การงานอาชีพ มาบูรณาการโดยผNานกระบวนการ

คิดอยNางเป<นระบบ ลงมือปฏิบัติจริง สร8างชิ้นงาน พร8อมทั้งคิดสร8างสรรคSนวัตกรรมใหมNๆ อันจะสNงผลให8นักเรียน

พัฒนาได8เต็มตามศักยภาพตามมาตรฐานการเรียนรู8 ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาฯ และมีการสNงแผนการ

จัดการเรียนรู8ให8คณะผู8บริหารตรวจและให8คำแนะนำกNอนทำการสอนทุกภาคเรียน นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมเสริม

หลักสูตรเพื่อให8ผู8เรียนได8เรียนรู8โดยผNานกระบวนการคิด เชNน สัปดาหSวิทยาศาสตรS และ คNายวิชาการ เปeดโอกาส

ให8นักเรียนเลือกหัวข8อที่สนใจด8วยตนเอง จัดกิจกรรมเข8าคNาย  เพื่อสNงเสริมให8ผู8เรียนได8ฝgกกระบวนการคิดและลง

มือปฏิบัติจริงในการเรียนวิชาชีพตNาง ๆ เป<นต8น  

โรงเรียนมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู 8ที ่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได8จริง โดยมีการประชุม

แลกเปลี่ยน เรียนรู 8 ครูผู 8สอนแยกเป<นกลุ Nมสาระการเรียนรู 8 เพื ่อรNวมกันวิเคราะหSปhญหาที่เกิดจากการจัด

กระบวนการเรียนรู8ในปiการศึกษาที่ผNานมาเพื่อนาผลการวิเคราะหSนั้นมาใช8วางแผนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู8 

ได8ทำการวิเคราะหSผู8เรียนแยกเป<น 3 กลุNม ได8แกN กลุNมเด็กเกNง กลุNมเด็กปานกลาง และกลุNมเด็กอNอน เพื่อเป<น

ข8อมูลในการสNงเสริมและแก8ปhญหาผู8เรียนให8มีศักยภาพมากขึ้น เปeดโอกาสให8ผู8เรียนมีสNวนรNวมในการเสนอแนะ

กิจกรรมที่ต8องการเพิ่มเติม โดยการสอบถามนักเรียน เชNน กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมลูกเสือ 

เนตรนารี ยุวอาสา เป<นต8น จัดทำแผนการจัดการเรียนรู8ให8สอดคล8องกับมาตรฐานการศึกษาและ ตัวชี้วัดของ

หลักสูตรสถานศึกษาฯ และนำผลการประเมินทั้งของครู ผู8ปกครอง นักเรียน มาแก8ไขปรับปรุง แผนการจัดการ

เรียนรู8 ได8ดำเนินการนิเทศการสอนภาคเรียนละ 1 คร้ัง เพ่ือนำผลกลับมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู8ให8

ผู 8เรียนให8มีประสิทธิภาพเป<นไปตามมาตรฐานตัวชี ้วัดสถานศึกษา นอกจากนี ้ยังจัดกิจกรรมการเรียนรู 8ท่ี

หลากหลายสNงเสริมกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง เชNน การอภิปรายรNวมกัน ทำรายงาน สร8างชิ้นงาน การ

ทดลอง เรียนรู8ด8วยโครงงาน และฝgกให8นักเรียนสรุปใจความสำคัญในการเรียนแตNละเรื่อง แตNละหนNวยการเรียนรู8 

เป<นต8น  

โรงเรียนจัดการเรียนรู8เฉพาะสำหรับผู8ที่มีความจำเป<นและต8องการความชNวยเหลือเป<นพิเศษ โดยจัดให8มี

การสำรวจกลุNมผู8เรียนที่ต8องการ จัดการเรียนเฉพาะสำหรับผู8มีความจำเป<นและความชNวยเหลือเป<นพิเศษท้ัง
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ระบบ สรุปข8อมูลที่ต8องให8ความชNวยเหลือในด8านตNาง ๆ เชNน นักเรียนที่อNานไมNคลNอง โดยนำเด็กที่อNานไมNคลNอง มา

สอนซNอมเสริมโดยจัดสอนในคาบวิชาเพิ่มเวลารู8 และจัดกิจกรรมบันทึกการอNาน แก8ปhญหานักเรียนที่มีปhญหาด8าน

ภาวะทุพโภชนาการโดยการจัดโครงการโรงเรียนสNงเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน  นักเรียนที่มีปhญหาด8านการ

เรียนได8ทำการวิเคราะหSผู8เรียนเป<นรายบุคคล สอนซNอมเสริมแกNนักเรียนที่มีปhญหาด8านการเรียน นักเรียนที่เรียนรู8

ช8า สมาธิสั้นจะดำเนินการประสานกับผู8ปกครองให8ไปพบแพทยSเพื่อดำเนินการรักษา นักเรียนที่มีความสามารถ

พิเศษจะจัดกิจกรรมสNงเสริมแตNละด8าน จัดกิจกรรมการแนะแนวศึกษาตNอและอาชีพ ให8แกNนักเรียน ชั้น ม.3 และ 

ม.6 พร8อมทั้งจัดกิจกรรมปhจฉิมนิเทศเพื่อสร8างความภาคภูมิใจและรักโรงเรียนให8กับนักเรียน สำหรับนักเรียนท่ี

ขาดแคลนทุนทรัพยSจะจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาและนักเรียนที่มีปhญหาด8านพฤติกรรม คณะครูจะไปเยี่ยม

บ8านนักเรียน เพื่อหาสาเหตุของปhญหาและประสานความรNวมมือในการแก8ปhญหากับผู8ปกครอง นอกจากนี้ยังจัด 

กิจกรรมปmองกันและแก8ปhญหาแกNนักเรียนกลุNมเสี่ยงและกลุNมมีปhญหา จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู8โดยมี

วิทยากรจากหนNวยงานภายนอกเป<นผู8ให8ความรู8เพื่อสNงเสริมให8ผู8เรียนนำความรู8ประสบการณSไปใช8ในการประกอบ

อาชีพในอนาคต และจัดกิจกรรมชุมนุม เพ่ือเปeดโอกาสให8ผู8เรียนสามารถเลือกเรียนชุมนุมตNาง ๆได8ตามความถนัด 

ความสนใจและตามความสามารถของตนเอง  

ผู8เรียนได8รับการฝgกทักษะด8านการแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองคSความรู8 นำเสนอผลงาน และ 

สามารถนำไปประยุกตSใช8ในชีวิตได8 ครูผู8สอนออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู8และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู8

ที่สNงเสริมผู8เรียนได8รับการฝgกทักษะ เชNน จัดกิจกรรมการเรียนรู8แบบอภิปราย เพื่อฝgกให8ผู8เรียนกล8าแสดงความ

คิดเห็น จัดกิจกรรมการเรียนรู8ด8วยโครงงาน จัดกิจกรรมฝgกความคิด จัดโครงการพัฒนาผู8เรียนคุณภาพผู8เรียนตาม

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสNงเสริมให8ผู 8เรียนรู8จักแสวงหาความรู8 ด8วยตนเอง สรุปองคSความรู8และ

นำเสนอผลงานตNอสาธารณชน จัดกิจกรรมคNายวิชาการ สัปดาหSวิทยาศาสตรS วันภาษาไทย วันคริสตSมาส เป<นต8น 

เพื่อเปeดโอกาสให8นักเรียนได8มีสNวนรNวมนำความรู8มาจัดกิจกรรมเป<นฐานเพื่อแสดงความสามารถสร8างความมั่นใจ

และภูมิใจ และช่ืนชมในความสำเร็จของตนเอง  

2) จัดให8มีการเรียนการสอนคอมพิวเตอรSในทุกระดับชั้นเพื่อฝgกให8ผู8เรียนใช8เทคโนโลยีแสวงหาความรู8 

อยNางตNอเนื ่องและทันเหตุการณS โรงเรียนสร8างและพัฒนาแหลNงเรียนรู 8ที ่หลากหลาย เชNน ห8องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตรS ปรับปรุงและพัฒนาห8องสมุดให8เป<นแหลNงเรียนรู8นอกห8องเรียน และพัฒนาห8องเรียนให8เอื้อตNอการ

เรียนรู8 มีมุมรักการอNานทุกห8องเรียนและจัดห8องเรียนให8สะอาดบรรยากาศวิชาการ ด8านครูผู8สอนจัดกิจกรรมการ

เรียนรู8โดยใช8สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อชNวยให8ผู8เรียนเกิดการเรียนรู8อยNางมีประสิทธิภาพ เชNน สื่อและบทเรียน

ออนไลนS และสถานศึกษายังสNงเสริมให8ครูเข8ารับการอบรมการใช8สื่อและเทคโนโลยีสมัยที่ทันสมัยและนำกลับมา

พัฒนาการจัดการเรียนรู8  

3) มีการบริหารจัดชั้นเรียนเชิงบวก โดยปลูกฝhงและกระตุ8นให8นักเรียนดูแลรักษาและพัฒนาห8องเรียน 

ของตนเองโดยให8นักเรียนมีสNวนรNวมในการจัดตกแตNงปmายนิเทศตNาง ๆ และแตNงตั้งเป<นผู8รับผิดชอบทำความ 

สะอาดประจำวันนั้น ๆ ครูผู 8สอนให8นักเรียนรNวมกันสร8างข8อตกลงเพื่อเป<นแนวปฏิบัติจากข8อเสนอแนะของ 

นักเรียนเองซึ่งจะทำให8นักเรียนเต็มใจปฏิบัติและสNงเสริมความเป<นประชาธิปไตย ครูผู8สอนออกแบบการเรียนรู8 

ให8นักเรียนมีสNวนรNวมในขณะปฏิบัติกิจกรรมอยNางทั่วถึงและสร8างบรรยากาศให8นักเรียนสนุกสนาน มีความสุขกับ

การเรียนรู8 เชNน ทำโครงงานเป<นกลุNม ลงมือปฏิบัติปลูกพืชในแปลงเกษตร แสดงละครในวันภาษาไทยและวัน
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คริสตSมาส เป<นต8น ถ8านักเรียนทำความผิดจะตักเตือนและทำความเข8าใจ เชNน เรียกมาพูดคุย และสร8างข8อตกลง

รNวมกันวNาจะไมNปฏิบัติอีก ถ8านักเรียนทำความดีในด8านตNาง ๆ เชNน เก็บของได8นำสNงครูจะให8คำยกยNองชมเชย

ในชNวงกิจกรรมหน8าเสาธง นักเรียนที่เรียนดีมีจิตสาธารณะทางโรงเรียนจะมอบเกียรติบัตร นักเรียนรNวมกันจัดช้ัน

เรียนให8มีความเป<นระเบียบ สะอาด บรรยากาศวิชาการ มีการตรวจเยี่ยมชั้นเรียนโดยคณะครูและคณะผู8บริหาร 

นอกจากนี้ยังจัด กิจกรรมโฮมรูมในชั้นเรียน เพื่อคอยดูแลแนะนำทั้งเรื่องการเรียนและพฤติกรรมตNาง ๆ รวมท้ัง

ช้ีแนะแนวทางในการดารงชีวิตเพ่ือให8นักเรียนมีพัฒนาการท้ังทางด8านอารมณS สังคมและสติปhญญา  

4) มีการตรวจสอบและประเมินผู8เรียนอยNางเป<นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู8เรียน โรงเรียนมีการจัดทำ

ระเบียบการวัดผลและประเมินผล โดยออกแบบแผนการจัดการเรียนรู8ที่มีการวัดผลและประเมินผลอยNางตNอเนื่อง 

ทั้งกNอนการเรียน ระหวNางเรียน และหลังเรียน เชNน มีการทดสอบกNอนเรียน ระหวNางเรียน ขณะปฏิบัติกิจกรรม 

เชNน สอบถามขั้นตอนตNาง ๆ และเมื่อจบบทเรียนใช8แบบทดสอบ ตรวจชิ้นงาน ตรวจรายงาน หรือให8นำเสนอ

ผลงาน มีการบันทึกหลังสอนถึงปhญหาที่เกิดขึ้นในขณะจัดการเรียนการสอนเพื่อนำมาวางแผนการแก8ปhญหาและ

ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู8 เป<นต8น มีการวัดผลและประเมินผลโดยใช8วิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง 

เหมาะสมกับความแตกตNางของผู8เรียนและครอบคลุมทั้ง 3 ด8าน คือ ด8านพุทธิพิสัย โดยใช8แบบทดสอบ การถาม

ตอบ ด8านจิตพิสัย โดยใช8แบบสังเกตพฤติกรรม และวัดผลประเมินผล ด8านทักษะพิสัย ขณะปฏิบัติกิจกรรมหรือ

ตรวจชิ้นงาน เป<นต8น จัดให8มีการวัดผลปลายภาคเรียนท่ี 1 และปลายภาคเรียนท่ี 2 โดยจัดสัดสNวนคะแนนอยNาง

เหมาะสมตามหลักสูตรสถานศึกษา และนำผลการวัดและประเมินผลกลับมาปรับปรุง แก8ไขและพัฒนาการจัด

กระบวนการเรียนรู8 และเป<นข8อมูลในการตรวจสอบทบทวนหลักสูตรมีการรายงานผลการวัดและประเมินผลแกN

นักเรียนเป<นระยะในระหวNางจบหนNวยการเรียนรู8 เพื่อให8นักเรียนปรับปรุงและพัฒนาตนเอง และรายงานผลการ

วัดผลและประเมินผลตNอผู8ปกครอง เมื่อสิ้นภาคเรียนจะทำสรุปรายงานตNอฝpายวิชาการของโรงเรียน นอกจากน้ี

แล8วนำผลการวัดผลและประเมินผลมาใช8ในการตรวจสอบทบทวนหลักสูตร เพื่อนำมาพัฒนาการจัดการเรียนรู8ให8

มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  

5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู8และให8ข8อมูลปmอนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู8 คณะ 

ผู8บริหารและครูผู 8สอนแตNละกลุNมสาระการเรียนรู8ประชุมรNวมกันวิเคราะหSการใช8หลักสูตรสถานศึกษาใน ปi

การศึกษาที่ผNานมา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู8เพื่อนำข8อมูล จุดเดNน จุดด8อย ปhญหา อุปสรรค มาใช8เป<นแนวทางใน

การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู8ให8มีประสิทธิภาพ สอดคล8องกับมาตรฐานการ

เรียนรู8และตัวชี้วัดให8เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน และชุมชนจัดให8มีการประชุมผู8ปกครองภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

เพื่อรับฟhงความคิดเห็นในด8านตNาง ๆ เพื่อนำมาเป<นข8อมูลในการปรับปรุงและพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษาและ

การจัดการเรียนรู8ให8สอดคล8องกับความต8องการของผู8ปกครองและชุมชน จัดประชุม คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน เพื่อรNวมแลกเปลี่ยนเรียนรู8และให8ข8อมูลย8อนกลับเพื่อนามาปรับปรุงและพัฒนาการจัดกระบวนการ

เรียนรู8และขอความเห็นชอบในการขอใช8หลักสูตรสถานศึกษา นอกจากน้ีผู8เรียนยังมีสNวนรNวมสะท8อนความคิดเห็น 

เมื่อเรียนจบแตNละหนNวยการเรียนรู8หรือแตNละตัวชี้วัดวNาควรเพิ่มเติมสิ่งใดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู8นั้น ๆ 

ครูผู8สอนเมื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู8จบแตNละแผนจะมีการบันทึกหลังสอนเพื่อนำผลมาวางแผน ปรับปรุงและ

พัฒนาการจัดการเรียนรู8โดยจัดทำวิจัยในชั้นเรียนและมีการดำเนินการนิเทศการสอน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อนำ

ผลมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู8ให8มีประสิทธิภาพเป<นไปตามมาตรฐานตัวช้ีวัดสถานศึกษา  
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2. ผลการดำเนินงาน 

จากการที่โรงเรียนได8ดำเนินการจัดการเรียนการสอนท่ีเน8นผู8เรียนเป<นสำคัญ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู8 

ตามมาตรฐานการเรียนรู8และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน8นให8ผู8เรียนได8เรียนรู8โดยทำกิจกรรม ผNาน

กระบวนการคิด และปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู8ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมตNาง ๆ ได8จริง มีรูปแบบการ

จัดการเรียนรู8เฉพาะสำหรับผู8ท่ีมีความจำเป<นและต8องการความชNวยเหลือเป<นพิเศษ ผู8เรียนได8รับการฝgกทักษะการ

แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองคSความรู8 นำเสนอผลงาน และสามารถนำไปประยุกตSใช8ในชีวิตได8 ใช8ส่ือ

เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลNงเรียนรู8ที่เอื้อตNอการเรียนรู8 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก การตรวจสอบ

และประเมินผู8เรียนอยNางเป<นระบบและนำผลมาพัฒนาผู8เรียนอยNางตNอเนื่อง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู8 และให8

ข8อมูลย8อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาสNงผลให8โรงเรียนจัดการเรียนรู8อยNางมีประสิทธิภาพ  

นอกจากน้ีในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน8นผู8เรียนเป<นสำคัญ  สNงผลให8นักเรียนและครูและบุคลากร

ทางการศึกษาได8รับรางวัลเชิงประจักษSระดับเขตพ้ืนท่ี ระดับภาค และระดับประเทศ เป<นจำนวนหลายรางวัล 

สรุปได8ดังน้ี  

1. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมชายล8วน การสวดมนตSหมูNฯ ทำนอง

สรภัญญะ” ประเภททีม 5 คน ระดับจังหวัด 

2. ได8รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด INFORGRAPHIC ANTICORUPTION ระดับ ม.ปลาย ในการ

แขNงขันการขับเคล่ือนหลักสูตรต8านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) 

3. ได8รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การประกวดคลิป “เด็กไทยต8านทุจริต ระดับมัธยมศึกษา ในการ

แขNงขันการขับเคล่ือนหลักสูตรต8านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)  

4. ได8รับรางวัลผู 8บริหารสถานศึกษาดีเดNน สมาคมผู8บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแหNงประเทศไทย 

ประจำปiการศึกษา 2563 

5. รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ผู8อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู8ปฏิบัติงานการดูแล

ชNวยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ด8านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน การประกวดรางวัล

หนNวยงานและผู 8มีผลงานดีเดNนที ่ประสบผลสัมฤทธิ ์เป<นที ่ประจักษSเพื ่อรับรางวัลทรงคุณคNา สพฐ. (OBEC 

AWARDS) คร้ังท่ี 10 ประจำปiการศึกษา 2563 

6. รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ผู8อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู8ปฏิบัติงานการดูแลชNวยเหลือ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ด8านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน การประกวดรางวัลหนNวยงานและ

ผู8มีผลงานดีเดNนที่ประสบผลสัมฤทธิ์เป<นที่ประจักษSเพ่ือรับรางวัลทรงคุณคNา สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 

ประจำปiการศึกษา 2563 ระดับภาคเหนือ 

7. รางวัลชนะเลิศ “บุคคลผู8ทรงคุณคNา สพม.พิจิตร” ประเภทผู8บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยมด8าน

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

8. รางวัลทรงคุณคNา สพฐ.OBEC AWARDS ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจำปiการศึกษา 2564 ประเภท

ผู8อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมผู8ปฏิบัติงานการดูแลชNวยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด8านนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 
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9. รางวัลระดับเงิน ประเภทกครูต8นแบบการจัดการเรียนรู8บูรณาการทักษะชีวิต ระดับชั้น ม.1-3 รางวัล

ระบบดูแลชNวยเหลือนักเรียน ประจำปi 2564 ระดับภาคเหนือ 

 10. รางวัลระดับทองแดง ประเภทครูต8นแบบการจัดการเรียนรู8บูรณาการทักษะชีวิต ระดับชั้น ม.4-6 

รางวัลระบบดูแลชNวยเหลือนักเรียน ประจำปi 2564 ระดับภาคเหนือ 

 11. รางวัลระดับทอง อันดับท่ี 1 การคัดเลือกครูต8นแบบการจัดการเรียนรู8บูรณาการทักษะชีวิต ประเภท

ระดับช้ัน ม.1-3 รางวัลระบบดูแลชNวยเหลือนักเรียน ประจำปi 2564 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 12. รางวัลระดับทอง อันดับที่ 1 การคัดเลือกครูต8นแบบการจัดการเรียนรู8บูรณาการทักษะชีวิตประเภท

ระดับช้ัน ม.4-6 รางวัลระบบดูแลชNวยเหลือนักเรียน ประจำปi 2564 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 13. รางวัลชนะเลิศ การประกวด INFORGRAPHIC ANTICORUPTION ระดับ ม.ต8นในการแขNงขันการ

ขับเคล่ือนหลักสูตรต8านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) 

 14. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด INFORGRAPHIC ANTICORUPTION ระดับ ม.ต8น ในการ

แขNงขันการขับเคล่ือนหลักสูตรต8านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) 

 15. รางวัลครูผู8สอนกลุNมสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตรSและเทคโนโลยี ประจำปiการศึกษา 2564 

 16. รางวัลครูผู8สอนกลุNมสาระการเรียนรู8การงานอาชีพ ประจำปiการศึกษา 2564 

 17. รางวัลครูอัตราจ8างดีเดNน ประจำปiการศึกษา 2564 

3. จุดเดKน  

   1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา มีความรู8ความสามารถและมีความ

มุNงม่ันต้ังใจติดตามและวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลิตส่ือการสอน สร8างนวัตกรรมการเรียนรู8โดย

ใช8เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา สอดคล8องและเหมาะสมกับความต8องการของผู8เรียนในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือมุNงม่ัน

พัฒนาความรู8ความสามารถของนักเรียนอยNางเต็มตามศักยภาพ 

          2. โรงเรียนมีการบริหารจัดการช้ันเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ เชNน ใช8ส่ือ เทคโนโลยี สารสนเทศและแหลNง

เรียนรู8ท่ีเอ้ือตNอการเรียนรู8 จัดบรรยากาศให8เอ้ือตNอการเรียนรู8 

4. จุดท่ีควรพัฒนา 

  1. สNงเสริมให8ครูใช8กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาการจัดการเรียนรู8แกN

ผู8เรียนในรูปแบบการวิจัย และสNงเสริมให8เกิดการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 

5. ข7อเสนอแนะ  

 แผนปฏิบัติการท่ี 1 สNงเสริม สนับสนุนให8ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช8เทคนิคการจัดการเรียนรู8เพ่ือ 

                            พัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21  

 แผนปฏิบัติการท่ี 2  สNงเสริม สนับสนุนให8ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช8ส่ือเทคโนโลยีในการจัด 

                             การเรียนรู8 

 แผนปฏิบัติการท่ี 3  สNงเสริม สนับสนุนให8ครูจัดการเรียนรู8โดยออกแบบกิจกรรมให8นักเรียนใช8ห8องสมุด 

                             เป<นแหลNงเรียนรู8                                   

 แผนปฏิบัติการท่ี 4  สNงเสริม สนับสนุนให8ครูมีการพัฒนาตนเองด8วยรูปแบบและวิธีการตNาง ๆ  

 แผนปฏิบัติการท่ี 5  สNงเสริม สนับสนุนให8ครูใช8วิธีการประเมินตามสภาพจริงมากข้ึน 
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สKวนท่ี 3 

สรุปผล จุดเดKน  จุดควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป<นข8อมูลสารสนเทศสำคัญที่สถานศึกษาจะต8องนำไปวิเคราะหS  

สังเคราะหS สรุป เป<นการสะท8อนภาพความสำเร็จของการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

อีกทั้งการนำผลจากการประเมินตนเองไปใช8ในการวางแผนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาในปiการศึกษาตNอไป  ดังนั้นจากผลการดำเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปภาพรวมผลการ

ประเมินตนเอง จุดเดNน  จุดพัฒนาของแตNละมาตรฐาน  พร8อมทั้งกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เพ่ือให8ได8มาตรฐานท่ีสูงข้ึน  ดังน้ี 

1. สรุปผลการประเมินตนเอง  

 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ปiการศึกษา 2564 ของโรงเรียนพิบูลธรรม

เวทวิทยา สรุปผลการประเมินตนเอง  ดังน้ี 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู7เรียน ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการเรียนการสอนท่ีเน7นผู7เรียนเป;นสำคัญ ดีเลิศ 

ผลการประเมินภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 

 

2. จุดเดKน จุดพัฒนา 

จุดเดKน จุดพัฒนา 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู7เรียน 

1) ผู7เรียนมีความสามารถในการสร7างสรรคWผลงาน

ด7านเทคโนโลยี จนได7รับรางวัลจากการแขKงขัน

ระดับจังหวัดและระดับเขตพ้ืนท่ี  

2) นักเรียนสKวนใหญKแสดงออกถึงคุณลักษณะอัน

พึงประสงคWตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ท้ัง 8 ประการ  

3) นักเรียนทุกคนได7รับการพัฒนาให7มีทักษะในการ

ใช7เทคโนโลยีในทุกระดับช้ัน            

4) นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตKออาชีพเน่ืองจากโรงเรียน

เป_ดโอกาสให7ผู7เรียนได7เลือกเรียนตามความสนใจ

และความถนัด  

 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู8เรียน 

1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู8เรียนยังต8องได8รับการ

พัฒนาอยNางตNอเน่ือง และเรNงสNงเสริมพัฒนาผู8เรียนให8

มีผลทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพ้ืนฐานในทุก

รายวิชา  
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2. จุดเดKน จุดพัฒนา (ตNอ) 

จุดเดKน จุดพัฒนา 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1) โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยากำหนดเป̀าหมาย 

วิสัยทัศนW พันธกิจได7อยKางชัดเจน สอดคล7องกับ

บริบทโรงเรียนตามความต7องการของชุมชน 

2) โรงเรียนมีระบบงานประกันคุณภาพภายในท่ีเป;น

ระบบมีประสิทธิภาพ  

3) ผู7บริหารมีการบริหารจัดการด7วยนวัตกรรมการ

บริหารท่ีมีคุณภาพทุกกลุKมบริหารงาน 

4) โรงเรียนมีหลักสูตรท่ีสKงเสริมและปลูกฝbงให7

ผู7เรียนเป;นคนเกKงและเป;นคนดี   

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1) การบริหารข8อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียน เพ่ือ

ใช8ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดย

ต8องมีการบูรณาการข8อมูลของทุกกลุNมงานให8สามารถ

ใช 8ในการบร ิหารจ ัดการให8ม ีความเช ื ่อมโยงบน

ฐานข8อมูลเดียวกันเพื่อลดความซ้ำซ8อน และสะดวก

ในการใช8งานตNอไป 

 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

                    ท่ีเน7นผู7เรียนเป;นสำคัญ 

1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนพิบูล

ธรรมเวทวิทยา มีความรู7ความสามารถและมีความ

มุKงม่ันต้ังใจติดตามและวางแผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน ผลิตส่ือการสอน สร7างนวัตกรรมการ

เรียนรู7โดยใช7เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา สอดคล7อง

และเหมาะสมกับความต7องการของผู7เรียนใน

ศตวรรษท่ี 21 เพ่ือมุKงม่ันพัฒนาความรู7

ความสามารถของนักเรียนอยKางเต็มตามศักยภาพ 

2) โรงเรียนมีการบริหารจัดการช้ันเรียนท่ีมี

ประสิทธิภาพ เชKน ใช7ส่ือ เทคโนโลยี สารสนเทศ

และแหลKงเรียนรู7ท่ีเอ้ือตKอการเรียนรู7 จัดบรรยากาศ

ให7เอ้ือตKอการเรียนรู7 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี 

                    เน8นผู8เรียนเป<นสำคัญ 

1) สNงเสริมให8ครูใช8กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอน และพัฒนาการจัดการเรียนรู8

แกNผู8เรียนในรูปแบบการวิจัย และสNงเสริมให8เกิดการ

พัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 

 

3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 จากสรุปผลการประเมินตนเองทั้งรายมาตรฐานและภาพรวม มีจุดเดNน จุดพัฒนา ดังกลNาวข8างต8น 

โรงเรียนจึงได8นำข8อมูลสารสนเทศจากการประเมินตนเองมาใช8ในการกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาในปiการศึกษา 2564 เพื่อให8เกิดการพัฒนาอยNางตNอเนื่องโดยการรักษาคุณภาพของมาตรฐานที่สูงหรือ

ประสบความสำเร็จ และปรับปรุง พัฒนาคุณภาพท่ียังไมNบรรลุตามเปmาหมายท่ีโรงเรียนกำหนด ดังน้ี   
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  3.1 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู7เรียน มีแผนการพัฒนาเพื่อรักษาคุณภาพ หรือให7ได7มาตรฐานที่สูงข้ึน 

        ในปdการศึกษา 2565  ดังน้ี  

แผนปฏิบัติการท่ี 1  พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู8เรียนยังต8องได8รับการพัฒนาอยNางตNอเน่ือง และเรNง     

                         สNงเสริมพัฒนาผู8เรียนให8มีผลทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพ้ืนฐานในทุกรายวิชา 

 แผนปฏิบัติการที่ 2  สNงเสริมสนับสนุนให8นักเรียนได8แสดงความสามารถโดยการเข8ารNวมการแขNงขันในระดับ 

                             ตNางๆ  

 3.2 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีแผนการพัฒนาเพ่ือรักษาคุณภาพหรือให7ได7

มาตรฐานท่ีสูงข้ึนในปdการศึกษา 2565   

 แผนปฏิบัติการท่ี 1  พัฒนาการจัดทำข8อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียน เพ่ือใช8ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

                             ของโรงเรียน โดยต8องมีการบูรณาการข8อมูลของทุกกลุNมงานให8สามารถใช8ในการบริหาร 

                             จัดการให8มีความเช่ือมโยงบนฐานข8อมูลเดียวกันเพ่ือลดความซ้ำซ8อน และสะดวกในการ 

                             ใช8งานตNอไป 

 แผนปฏิบัติการท่ี 2  พัฒนาครูผู8สอนให8มีเทคนิคการจัดการเรียนรู8เพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21   

 แผนปฏิบัติการท่ี 3  สNงเสริม สนับสนุนให8ครูผลิตส่ือ และใช8ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู8.  

 แผนปฏิบัติการท่ี 4  สNงเสริม สนับสนุนให8ครูใช8แหลNงเรียนรู8ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนในการจัดการ 

                            เรียนรู8 

 แผนปฏิบัติการท่ี 5 พัฒนาห8องสมุดให8มีทรัพยากรท่ีทันสมัย เพียงพอตNอความต8องการของครูและนักเรียน 

 3.3 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการเรียนการสอนท่ีเน7นผู7เรียนเป;นสำคัญ มีแผนการพัฒนาเพ่ือรักษาคุณภาพ

หรือให7ได7มาตรฐานท่ีสูงข้ึนในปdการศึกษา 2565 ดังน้ี  

 แผนปฏิบัติการท่ี 1 สNงเสริม สนับสนุนให8ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช8เทคนิคการจัดการเรียนรู8เพ่ือ 

                            พัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21  

 แผนปฏิบัติการท่ี 2  สNงเสริม สนับสนุนให8ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช8ส่ือเทคโนโลยีในการจัด 

                             การเรียนรู8 

 แผนปฏิบัติการท่ี 3  สNงเสริม สนับสนุนให8ครูจัดการเรียนรู8โดยออกแบบกิจกรรมให8นักเรียนใช8ห8องสมุด 

                             เป<นแหลNงเรียนรู8                                   

 แผนปฏิบัติการท่ี 4  สNงเสริม สนับสนุนให8ครูมีการพัฒนาตนเองด8วยรูปแบบและวิธีการตNางๆ  

 แผนปฏิบัติการท่ี 5  สNงเสริม สนับสนุนให8ครูใช8วิธีการประเมินตามสภาพจริงมากข้ึน 
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สKวนท่ี 4 

ความโดดเดKน/จุดเน7นของสถานศึกษา 

 

 วิธีปฏิบัติท่ีเป;นเลิศ  (Best  Practice)  

 

ช่ือผลงาน   การบริหารงานระบบดูแลชKวยเหลือนักเรียนโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา  

                      โดย “บวรTEAM SMILE MODEL” 

1. ความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมท่ีนำเสนอ 

1.1 ความเป;นมาและสภาพปbญหา 

            ในยุคโลกาภิวัฒนSความเจริญก8าวหน8าทางเทคโนโลยี สNงผลกระทบตNอวิถีชีวิต และวัฒนธรรม

ของไทยอยNางหลีกเลี่ยงไมNได8 ด8วยสภาพสังคมที่มีความวุNนวายและมีการเปลี่ยนแปลงไปทำให8วิถีชีวิต 

ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมตNาง ๆ ก็เปล่ียนไปด8วย ไมNวNาจะเป<นสังคมเมืองหรือสังคมชนบท ท้ังเชิง

บวกและเชิงลบ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่มีประสบการณSใน  การดำเนินชีวิตน8อย ความรู8ไมNเทNาทัน

การณS ขาดการยับยั้งชั่งใจจากสิ่งยั่วยุตNาง ๆ ไมNสามารถปรับตัวให8ทันตNอความเจริญก8าวหน8าทางสังคม 

ขาดการดูแลเอาใจใสNจากครอบครัวและสังคมรอบข8างจึงเป<นสาเหตุให8เกิดปhญหากับเด็กและเยาวชน 

ตลอดจนสังคมเป<นอยNางมาก เชNน   ความรุนแรง ยาเสพติด อาชญากรรม มีเพศสัมพันธSกNอนวัยอันควร 

มีพฤติกรรมเรียนแบบชาวตะวันตก ใช8จNายเงินและสิ่งของอยNางฟุmงเฟmอ ฟุpมเฟ�อย เยาวชนซึ่งเป<นวัยที่

ต 8องการความดูแลชN วย เหลื อสN ง เ สร ิ มจากผู 8 ใ หญN และผู 8 ท ี ่ เ ก ี ่ ย วข8 อ งด8 วย  สถานการณSปh จจุ บ ั น

สภาพแวดล8อมและความคาดหวังของผู8ปกครองตNอตัวเด็ก รวมทั้งสิ่งยั่วยุหรือแบบที่ไมNเหมาะสมตNาง ๆ 

กNอให8เกิดปhญหากับเด็กได8อยNางมากมาย 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหNงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก8ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 ซึ่ง

ถือได8วNาเป<นกฎหมายแมNบทของการศึกษาไทย ที่มีจุดมุNงหมายกำหนดเปmาหมายการพัฒนาการศึกษาที่

พัฒนา “คน” ให8เป<นมนุษยSที่สมบูรณSทั้งรNางกาย จิตใจ สติปhญญา ความรู8และคุณธรรม มีจริยธรรมและ

วัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยูNรNวมกับผู8อื่นได8อยNางมีความสุข หรือเป<นคนดี คนเกNงและคนที่มี

ความสุข (มาตรา 6) และการจัดการศึกษาต8องยึดหลักวNาผู8เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู8และพัฒนา

ตนเองและถือวNาผู8เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต8องสNงเสริมให8ผู8เรียนสามารถพัฒนาตาม

ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (มาตรา 22) โดยให8ความสำคัญตNอการพัฒนาศักยภาพของคน ภายใต8

สภาพแวดล8อมที่สNงเสริมสนับสนุนให8บุคคลมีลักษณะด8านการรู8จักคิด วิเคราะหS สามารถแก8ปhญหาได8 มี

ความคิดริเริ่มสร8างสรรคS สามารถเผชิญกับสถานการณSที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปอยNางรวดเร็ว ตลอดทั้ง

ให8เป<นมนุษยSท่ีสมบูรณSท้ังรNางกาย จิตใจ สติปhญญา ความรู8และคุณธรรม มีจริยธรรม กระทรวงศึกษาธิการ

เป<นหนNวยงานที่มีอำนาจหน8าที่เกี่ยวกับการจัดการกำกับ ดูแลและสNงเสริมการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ 

กำหนดนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาให8กับสNวนราชการใน

สังกัด ซึ่งเป<นผู8รับผิดชอบการจัดการศึกษาให8สอดคล8องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหNงชาติ 

(สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแหNงชาติ, 2552: 2) 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหNงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555–2559) ที่วNาการพัฒนาคุณภาพคนไทยให8มี

ภูมิคุ8มกันตNอการเปลี่ยนแปลง มีการเรียนรู8สูNการปฏิบัติอยNางตNอเนื่อง มีการสNงเสริมทุนทางปhญญา เชื่อมโยงการ

ค8นคว8าวิจัยและพัฒนาสูNการเสริมสร8างขีดความสามารถใน   การประกอบสัมมาชีพ และการดำรงชีวิตที่เหมาะสม

ในแตNละชNวงวัย และการเปลี่ยนแปลงสภาวะด8านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล8อม ทุนทรัพยากรธรรมชาติเสื่อม

โทรม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสNงผลซ้ำ เติมให8ปhญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล8อมรุนแรง กระทบ

ตNอผลผลิตภาคเกษตรและความยากจน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล8อมยังไมNมีประสิทธิภาพ

เทNาที่ควร ขณะท่ีมีความขัดแย8งทางนโยบายในการบูรณาการการอนุรักษSสิ ่งแวดล8อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 

อยNางไรก็ตามประเทศไทย ยังมีความมั่นคงด8านอาหาร แม8จะต8องเผชิญกับความท8าทายจากการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศและความต8องการพืชพลังงาน (สำนักนายกรัฐมนตรี, 2555: 87) 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได8ให8ความหมายระบบการดูแลชNวยเหลือนักเรียน เป<น

กระบวนการดำเนินงานดูแลชNวยเหลือนักเรียนอยNางเป<นระบบ มีขั้นตอนชัดเจน พร8อมทั้งมีวิธีการและเครื่องมือท่ี

มีมาตรฐาน คุณภาพและมีหลักฐานการทำงาน ที่ตรวจสอบได8 โดยมีครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษาเป<นบุคลากรหลัก

ในการดำเนินงาน และบุคลากรทุกฝpาย ที่เกี่ยวข8อง โดยผู8บริหารโรงเรียนมีความตระหนักถึงความสำคัญของ

ระบบดูแลชNวยเหลือนักเรียน สNงเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของครูที่ปรึกษาและผู8ที่เกี่ยวข8องมีทัศนคติที่ดีตNอ

นักเรียน มีความสุขที่จะพัฒนานักเรียนในทุกด8าน ครูที่ปรึกษาเป<นบุคลากรหลักในการดำเนินงานที่ต8องได8รับ

ความรNวมมือจากครูทุกคนในโรงเรียน รวมทั้งการสนับสนุนเรื่องตNาง ๆ จากโรงเรียนและจากผู8ปกครองนักเรียน 

ตลอดจนชุมชนองคSกรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยผNานกระบวนการทำงานที่ชัดเจนซึ่งประกอบด8วย (1) การรู8จัก

นักเรียนเป<นรายบุคคลในด8านความสามารถทางการเรียนสุขภาพและด8านครอบครัว (2) การคัดกรองนักเรียนเป<น

กลุNมปกติ กลุNมเสี่ยงที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากปกติ และกลุNมมีปhญหาชัดเจนสNงผลกระทบตNอวิถีชีวิตประจำวัน

ของตนเอง (3) การสNงเสริมนักเรียนทุกกลุNมให8เป<นบุคคลที่มีคุณภาพมีความภาคภูมิใจในตนเองโดยใช8กิจกรรมโฮม

รูมและการจัดการประชุมผู8ปกครองชั้นเรียน เพื่อกNอให8เกิดการมีสNวนรNวมในการดูแลชNวยเหลือนักเรียน (4) การ

ปmองกันและแก8ไขปhญหาโดยเฉพาะกลุNมเสี่ยง หรือกลุNมมีปhญหาจำเป<นอยNางยิ่งที่ต8องให8ความดูแลเอาใจใสNอยNาง

ใกล8ชิด และหาวิธีการชNวยเหลือทั้งการปmองกันและการแก8ไขปhญหา โดยไมNปลNอยปละละเลยนักเรียนจนกลายเป<น

ปhญหาของสังคม โดยครูท่ีปรึกษาต8องให8การปรึกษาเบ้ืองต8นกับนักเรียน เป<นการผNอนคลายปhญหาให8ลดน8อยลง ท้ัง

ด8านความรู8สึกความคิดและการปฏิบัติ (5) การสNงตNอเป<นการสNงตNอนักเรียนที่ต8องการความชNวยเหลือและอาจารยS

ท่ีปรึกษาไมNสามารถแก8ปhญหาได8 จึงต8องสNงตNอผู8เช่ียวชาญเฉพาะด8านอยNางเรNงดNวน (กรมสุขภาพจิต, 2547: 4) 

 นักเรียนที่เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปiที่ 1–6 เป<นวัยที่อยูNในวัยรุNนซึ่งเป<นวัยที่ต8องการหาเอกลักษณS

ของตนเองอยากรู8อยากเห็นอยากลอง ต8องการอิสระจากครอบครัวต8องการการยอมรับจากกลุNมเพ่ือน จนบางคร้ัง

ดูเหมือนให8ความสำคัญกับกลุNมเพื่อนมากกวNาพNอแมN เหลNานี้เป<นธรรมชาติของวัยรุNน ซึ่งถ8าหากไมNมีคำแนะนำที่ดี 

หรือมีตัวแบบท่ีถูกต8องแล8วยNอมอาจจะทำให8เกิดปhญหาตNาง ๆ ตามมาได8 ระบบดูแลชNวยเหลือนักเรียน เป<นแนวทาง

หนึ่งที่จะชNวยให8นักเรียนค8นพบตนเองและฝpาฟhนปhญหาตNาง ๆ ไปได8อยNางดีด8วยการดำเนินงานที่เป<นระบบและมี

การประสานงานความรNวมมือของทุกฝpายที่เกี่ยวข8อง ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน รวมทั้งมีวิธีการกิจกรรม

และเครื่องมือตNาง ๆ ที่มีคุณภาพในการดูแลชNวยเหลือนักเรียน และเป<นระบบที่เหมาะสมกับการพัฒนาปmองกัน

และแก8ไขปhญหานักเรียนในยุคปhจจุบัน ระบบดูแลชNวยเหลือนักเรียนเป<นกระบวนการดำเนินงานที่มีองคSประกอบ
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สำคัญ 5 ด8านคือ 1) การรู8จักนักเรียนเป<นรายบุคคล โดยครูที่ปรึกษาต8องดำเนินการและจัดให8มีข8อมูลพื้นฐาน

ของนักเรียนแตNละคน ทั้งในด8านการเรียน ด8านสุขภาพกาย สุขภาพจิต ความประพฤติ  2) การคัดกรอง

นักเรียน เป<นการพิจารณาข8อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับตัวนักเรียนเพื่อการจัดกลุNมนักเรียนเป<นกลุNมพิเศษ กลุNมปกติ 

กลุNมเสี่ยง และกลุNมมีปhญหา 3) การสNงเสริมนักเรียนเป<นการสนับสนุนให8นักเรียนทุกคนมีคุณภาพ มีความ

ภาคภูมิใจในตนเอง 4) การปmองกันและแก8ไขปhญหา เป<นการดูแลเอาใจใสNนักเรียนกลุNมเสี่ยงและกลุNมมีปhญหาด8วย

การให8คำปรึกษาและการจัดกิจกรรมพัฒนา 5) การสNงตNอเป<นการดำเนินการกรณีที่ปhญหานักเรียนมีความยุNงยาก

ตNอการชNวยเหลือหรือชNวยเหลือแล8วไมNดีขึ้นควรดำเนินการสNงตNอไปยังผู8เชี่ยวชาญ ความสำเร็จของงานระบบดูแล

ชNวยเหลือนักเรียนต8องอาศัยความรNวมมือจากทุกฝpายที่ต8องให8การสนับสนุนการดำเนินงานหรือเข8ารNวมกิจกรรม

ตามความเหมาะสมและอยNางสม่ำเสมอและมีทัศนคติที่ดีตNอนักเรียน มีความสุขที่จะพัฒนานักเรียนในทุกด8าน

คณะกรรมการหรือคณะทำงาน ทุกคณะต8องมีการประสานงานกันอยNางใกล8ชิดมีการประชุมอยNางสม่ำเสมอตามท่ี

กำหนดและครูท่ีปรึกษาควรเป<นบุคลากรหลักในการดำเนินงานตามระบบดูแลชNวยเหลือนักเรียนและต8องได8รับความ

รNวมมือจากบุคลากรทุกคน รวมทั้งการสนับสนุนจากโรงเรียนโดยการดำเนินการตNาง ๆ นั้นให8ครูที่ปรึกษาเป<นผู8ท่ี

ดำเนินงาน โดยเฉพาะการให8คำปรึกษาเบื้องต8นเพื่อแก8ไขปhญหาตNาง ๆ ของนักเรียนซึ่งโรงเรียนตNาง ๆ ควร

ดำเนินการอยNางตNอเน่ือง (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2547: 3) 

 สภาพปhจจุบันโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร เป<นโรงเรียนมัธยมศึกษา ซ่ึง

จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต8นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ได8ดำเนินงานระบบการดูแลชNวยเหลือ

นักเรียน เพื่อเป<นการเสริมสร8างวินัยแกNนักเรียนตามนโยบายดังกลNาวมาอยNางตNอเนื่อง ให8การดูแลชNวยเหลือ

นักเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียน โดยมุNงให8นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดี มีความเป<นไทย มีวินัย มีคุณธรรม 

จริยธรรม เป<นพลโลก และสามารถดำรงชีวิตอยูNในสังคมได8อยNางมีความสุข จากการศึกษาสภาพปhญหาหา

เบื ้องต8นจากการสรุปการดำเนินงานระบบดูแลชNวยเหลือนักเรียน ปรากฏวNาผลการดำเนินงานระบบดูแล

ชNวยเหลือนักเรียนยังไมNบรรลุ ทั้งนี้เนื่องจาก ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข8องหลายฝpาย ยังไมNเข8าใจถึงขั้นตอนของ

ระบบการดำเนินงานระบบการดูแลชNวยเหลือนักเรียน ครูขาดความตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงาน

ตามระบบดูแลชNวยเหลือนักเรียน ทำให8เด็กนักเรียนที ่มีปhญหาทั ้งทางด8านรNางกาย จิตใจ อารมณS สังคม 

พฤติกรรมและขาดทักษะในการดำเนินชีวิต มีโอกาสเสี่ยงตNอการติดยาเสพติด ปhญหาตNาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับเด็ก

นักเรียนแทนที่จะได8รับการชNวยเหลือ แก8ไข แตNกลับถูกปลNอยปละละเลยเพิกเฉย เชNน ปhญหาตNาง ๆ ของนักเรียน

ขาดการได8รับการดูแลเอาใจใสNชNวยเหลือจากครู ครูขาดการติดตNอประสานงานกับผู8ปกครอง นักเรียนมีปhญหาทาง

พฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากพฤติกรรมที่พึงประสงคSตNาง ๆ มากมาย เชNน หนีเรียน ขาดเรียน แตNงกายไมNเหมาะสม 

ก8าวร8าว ทะเลาะวิวาท ชกตNอยกับเพื่อน ซึ่งเป<นพฤติกรรมของนักเรียนเหลNานี้จัดอยูNในกลุNมเสี่ยง มีปhญหาในด8าน

การเรียน ด8านสุขภาพ ด8านอารมณS ด8านพฤติกรรม และด8านครอบครัว 

1.2 แนวทางแก7ปbญหาและพัฒนา 

หลักการ “บวร : บ8าน วัด โรงเรียน” ซึ่งถือเป<นสถาบันหลักที่มีบทบาทใกล8ชิดตNอวิถีชีวิตของคนไทย ไป

ขับเคลื่อนและดำเนินกิจกรรมตNาง ๆ เพื่อปลูกฝhง บNมเพาะและเผยแพรNองคSความรู8ที่มีประโยชนS เพื่อพัฒนาจิตใจ

และจิตสำนึก อีกทั้งบ8าน วัด โรงเรียน มีบทบาทสำคัญอยNางยิ่งในการแก8ไขปhญหาเยาวชนในชุมชนตั้งแตNอดีต

จนถึงปhจจุบัน เชNน ปhญหายาเสพติด ปhญหาพฤติกรรม ปhญหาติดเกม 
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ดังนั้นการมีสNวนรNวมของบ8าน วัด โรงเรียน จะประสบความสำเร็จได8 จำเป<นต8องอาศัย ความรNวมมือ 

การบูรณาการจากทุกภาคสNวนในชุมชน โดยใช8ความรNวมมือ องคSความรู8 เทคนิควิธีการ องคSประกอบของแนว

ปฏิบัติที่ดีเพื่อกNอให8เกิดผลสัมฤทธิ์จากการมีสNวน รNวมของบ8าน วัด โรงเรียนในการขับเคลื่อนระบบดูแลชNวยเหลือ

นักเรียน 
       

2.  จุดประสงคWและเป̀าหมายของการดำเนินงาน 

 จุดประสงคW 

 1.  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานระบบดูแลชNวยเหลือนักเรียนโดยการมีสNวนรNวมของทุกภาคสNวนท่ี

เก่ียวข8อง 

 2.  เพื่อพัฒนาผู8เรียนทุกคนในโรงเรียนได8รับการดูแลชNวยเหลืออยNางทั่วถึงและครอบคลุมทุก ๆด8าน ทั้งด8าน

การเรียน ด8านพฤติกรรม และด8านจิตใจ ผNานการรู8จักนักเรียนรายบุคคล การคัดกรอง การสNงเสริม การปmองกัน 

การแก8ไขปhญหา และการสNงตNอ  

  3.  เพื่อสร8างเครือขNายและเปeดโอกาสให8ทุกภาคสNวนมีสNวนรNวมในสNงเสริม พัฒนา ชNวยเหลือดูแลนักเรียน 

และสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 เป̀าหมาย 

  นักเรียนทุกคนได8รับการดูแลชNวยเหลือนักเรียนตามแนวทางการดำเนินงานดูแลชNวยเหลือนักเรียนโดย

ทุกภาคสNวนมีสNวนรNวมในการขับเคล่ือนการดำเนินงานอยNางมีประสิทธิภาพ 

 

3.  ข้ันตอนการดำเนินงาน/  ข้ันตอนของการพัฒนา Best Practice 

 การบริหารงานระบบดูแลชNวยเหลือนักเรียนโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยาโดย “บวรTEAM SMILE MODEL”

มี การบริหารจัดการระบบดูแลชNวยเหลือนักเรียนตามแนวทางการดำเนินงานระบบดูแลชNวยเหลือนักเรียน ๕ 

ด8าน คือ การรู8จักนักเรียนรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน  การสNงเสริมพัฒนานักเรียน  การปmองกันและแก8ไข

ปhญหา และการสNงตNอ  โดยได8รับความรNวมมืออยNางเข8มแข็งจากทุกฝpายที่เก่ียวข8องอยNางเข8มแข็งตามหลัก บวร ซ่ึง

ประกอบไปด8วย บ8าน วัด และโรงเรียน ดังน้ี   
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แผนภาพ การบริหารงานระบบดูแลชKวยเหลือนักเรียนโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 

โดย “บวรTEAM SMILE MODEL” 

ป"จจัยนำเข*าของกระบวนการมีส6วนร6วม 
 

โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยาได8ดำเนินงานดูแลชNวยเหลือนักเรียน การเสริมทักษะชีวิต และการคุ8มครอง

นักเรียนอยNางปลอดภัยตามแนวทางการดำเนินงานระบบดูแลชNวยเหลือนักเรียนโดยคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของ

เด็ก ตามอนุสัญญาวNาด8วยสิทธิเด็ก 4 ด8าน คือ สิทธิในการอยูNรอด สิทธิท่ีจะได8รับการปกปmองคุ8มครอง สิทธิที่จะ

ได8รับ    การพัฒนา สิทธิในการมีสNวนรNวม และยุทธศาสตรSชาติ 20 ปi แผนการศึกษาชาติ นโยบายของหนNวยงาน

ต8นสังกัด ความต8องการของผู8มีสNวนได8สNวนเสีย และบริบททางสังคมนำมาผNานกระบวนการ SWOT Analysis 

จากการมีสKวนรKวมของผู7บริหาร ครู นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษา  ตัวแทนผู7ปกครอง และชุมชน และ

กำหนดเป<นภารกิจหน่ึงในแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาของโรงเรียน โดยกำหนดวิสัยทัศนS ดังน้ี  สร7างพลเมือง

ดี  มีอาชีพ บนวิถีพอเพียง ก7าวเคียงเทคโนโลยี เน7นการมีสKวนรKวมของชุมชน  เพื่อเป<นแนวทางในการ

ขับเคล่ือนระบบดูแลชNวยเหลือนักเรียน 
 

กระบวนการพัฒนาระบบดูแลช6วยเหลือนักเรียน 

โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยาได8ดำเนินงานพัฒนานวัตกรรมระบบดูแลชNวยเหลือนักเรียนโดยอาศัย

หลักการออกแบบและพัฒนา 
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บวร : การดำเนินการรKวมมือของ บ7าน วัด และโรงเรียน 

  บ8าน วัด โรงเรียน เป<นหนNวยงานทางสังคมที่มีความสำคัญและความหมายอยNางสูงยิ่งสำหรับสังคมเป<น

สามเสาหลัก ท่ียึดโยงค้ำจุน สัมพันธSกัน อยNางสมดุล แกNคนในสังคมไทย เป<นจุดเริ่มต8นของชีวิต และเป<นหลักของ        

การพัฒนา ให8 “ เด็ก กลายเป<นผู8ใหญN” ที่รู8ชอบรู8ธรรม รู8ชีวิตและโลกเป<นทั้งกระบวนการเรียนรู8 องคSกรแหNง        

การเรียนรู8 การคิดการปฏิบัติ ที่ทำให8เกิดความรู8สติปhญญาที่ชอบธรรม ทำให8เรา มีอิสระเที่ยงธรรม ในการกินอยูN

ทำงานได8อยNางเสรี บนลำแข็งของตนเอง และพัฒนาได8ไมNหยุดยั้งเป<นการเรียนรู8ปhจเจก ทั้งกายและใจ และผู8อื่น-

สังคมท้ังระบบความคิดและโครงสร8างระบบที่ครอบคิดของคนเป<นการเกิดขึ้นโดยธรรมชาติของมนุษยS เป<นสัตวS

สังคมที่ต8องอยูNรวมหมูN สัมพันธS พึ่งพาอาศัยกันและกันไปตลอด จากการเคารพนับถือ ด8วยความเข8าใจและด8วย

ความศรัทธา  

T : Teamwork & Network  การสร7างทีมและครือขKายในการทำงานทุกภาคสKวน 

โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยามีการแบNงหน8าที่บทบาทผNานการวิเคราะหSโครงการสร8างโดยได8รับความ

รNวมมืออยNางเข8มแข็งจากทุกฝpายที่เกี่ยวข8อง การบริหารจัดการและบริบทของโรงเรียน โดยแบNงออกเป<น 3 ทีม 

คือ ทีมนำ ทีมทำ และทีมประสาน ซ่ึงมีการบริหารจัดการอยNางเป<นระบบท่ีดีน้ันมีวิธีการปฏิบัติดังน้ี  

  1. ทีมนำ ประกอบไปด8วย ผู8บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข8อง และทีมงานระบบดูแลชNวยเหลือนักเรียนมี

หน8าที่ในการสร8างความตระหนักและความเข8าใจแกNบุคลากรที่เกี่ยวข8องในโรงเรียนด8วยวิธีการตNาง ๆ เพื่อให8

บุคลากรเหลNานี้มีทัศนคติที่ดีและยินดีในการมีรNวมมือเพื่อชNวยเหลือและพัฒนานักเรียนตามศักยภาพและอยูNบน

พื้นฐานความแตกตNางระหวNางนักเรียน ผNานการประชาสัมพันธSและการฝgกอบรม เมื่อบุคลากรเหลNานั้นมีทักษะ

ความสามารถและเทคนิคตNาง ๆ ในการดูแลชNวยเหลือนักเรียนอยNางเป<นระบบแล8วนั้นจะสามารถพัฒนาผู8เยนได8

อยNางมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากข้ึน 

  2. ทีมทำ  ประกอบด8วย ครูที่ปรึกษา  ครูแนะแนว ชุมชน และบุคลากรที่เกี่ยวข8อง เชNน ครูปกครอง ครู

พยาบาล โดยเน8นบทบาทไปที่ครูที่กปรึกษาเป<นหลักสำคัญ เนื่องจากครูที่ปรึกษาคือผู8ที่รู8จักนักเรียนรายบุคคลดี

ที่สุด ผNานการคัดกรองนักเรียนด8วยวิธีการตNาง ๆ เชNน การเย่ียมบ8านนักเรียน การสัมภาษณSนักเรียน และยังรู8จัก

นักเรียนด8วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ เชNน ข8อมูลระเบียนสะสม และข8อมูลจากแบบประเมินตนเอง (SDQ)  

หลังจากนั้น จะมีการคัดกรองนักเรียนออกเป<น 3 กลุNม คือ กลุNมวางใจ(ปกติ) กลุNมใกล8ชิด(เสี่ยง) และกลุNมศิษยSรัก

(มีปhญหา) โดยที่นักเรียนแตNละกลุNมนั้นจะได8รับการสNงเสริม การปmองกัน และการชNวยเหลือนักเรียนตามข8อมูลท่ี

ค8นพบและตามบริบทของนักเรียนแตNละบุคคล และในกรณีท่ีการชNวยเหลือในเบ้ืองต8นไมNเป<นผล จะสNงตNอนักเรียน

รายกรณีนั้นไปยังบุคคลที่เกี่ยวข8องโดยตรง เชNน กรณีค8นพบนักเรียนมีปhญหาด8านเศรษฐกิจ หรือด8านการปรับ

ตนเองและการอยูNรNวมในสังคม  จะสNงตNอกรณีศึกษานี้ไปยังครูแนะแนว เพื่อดำเนินการเรื่องขอทุนการศึกษา  

และการให8การปรึกษาตามหลักจิตวิทยา หรือค8นพบนักเรียนมีปhญหาด8านระเบียบวินัย  จะสNงผลตNอกรณีศึกษาไป

ยังครูปกครองและผู8ปกครอง  เพื่อรNวมมือกันดำเนินการหรือจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  และถ8า

ค8นพบนักเรียนมีปhญหาด8านสุขภาพ จะมีการสNงตNอไปยังครูพยาบาลเพื ่อให8การดุแลในขั ้นตNอไป  เป<นต8น  

นอกจากน้ียังเปeดโอกาสให8ชุมชน และองคSกรภายนอกเข8ามามีสNวนรNวม เพ่ือให8การดูแลนักเรียนน้ันครบถ8วนในทุก

ด8าน  ท้ังด8านการเรียน  ด8านการค8นหาอาชีพ และด8านสNวนตัวและสังคม 
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3. ทีมประสาน ประกอบด8วยงานระบบดูแลชNวยเหลือนักเรียน และหัวหน8ากลุNมงาน มีบทบาทหน8าท่ี

สำคัญในการชNวยประสาน กำกับ และติดตามผลการดำเนินงานของครูท่ีปรึกษา และชุมชนในสNวนท่ีเก่ียวข8อง 

E : Evaluation  การวัดผล ประเมินผล นิเทศ ติดตามแบบบูรณาการ 

โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยามีกระบวนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลโดยได8รับความรNวมมืออยNาง

เข8มแข็งจากทุกฝpายที่เกี ่ยวข8อง ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรสร8างขวัญและกำลังใจ ให8มีความรู8

ความสามารถในการขับเคลื่อนระบบดูแลชNวยเหลือนักเรียน การเสริมสร8างทักษะชีวิต  มีกระบวนการนิเทศ

ติดตามการดำเนินงาน และประเมินผลการดำเนินงานระบบดูแลชNวยเหลือนักเรียนอยNางตNอเนื่อง โดยใช8

รูปแบบการประเมินแบบซิป - CIPP MODEL โดยดำเนินการประเมิน 4 ด8านคือ ด8านภาวะแวดล8อม ด8าน

ปhจจัย ด8านกระบวนการ  ด8านผลผลิต และนำสารสนเทศไปปรับปรุงพัฒนาอยNางตNอเน่ืองและย่ังยืน 

A : Activities การจัดกิจกรรมตามแนวทางดำเนินงานระบบดูแลชKวยเหลือนักเรียนท่ีหลากหลาย 

 โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยามีการจัดกิจกรรมตามขั้นตอนดูแลชNวยเหลือนักเรียนตามแนวทางของ         

กรมสุขภาพจิตท่ีกำหนดไว8 5 ข้ันตอน ดังน้ี 

1. การรู7จักนักเรียนรายบุคคล แบNงเป<น 4 ด8าน คือ ด8านความสามารถทั้งด8านการเรียนและด8านอื่นๆ 

ด8านสุขภาพ ด8านครอบครัว และด8านอื่นๆ ศึกษาข8อมูลโดยใช8เครื่องมือที่มทีมาตรฐานและคุณภาพ เชNน ระเบียน

สะสม แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก แบบประเมินความฉลาดทางอารมณS เป<นต8น 

2. การคัดกรองนักเรียน แบNงนักเรียนเป<ฯ 3 กลุNม คือ กลุNมวางใจ(ปกติ)  กลุNมใกล8ชิด(เสี่ยง) และกลุNม

ศิษยSรัก(มีปhญหา)  ข8อมูลโดยใช8เครื่องมือ คือ เกณฑSการคัดกรองนักเรียน และสรุปผลการคัดกรองออกเป<น

รายบุคคล และรายห8องเรียน 

3.  การสKงเสริมนักเรียน  แนวทางการสNงสเริมนักเรียนทุกกลุNมผNานการจัดกิจกรรมตNางๆเชNน การโฮมรูม 

ของครูที่ปรึกษา  การประชุมผู8ปกครองชั้นเรียน  กิจกรรมสNงเสริมความรู8 ความสามารถ พฤติกรรม ทักษะ และ

คุณลักษณะ  เชNน กิจกรรมคNายวิชาการ กิจกรรมคNายคุณธรรม กิจกรรมสNงเสริมความสามารถด8านดนตรี กีฬา 

โดยการจัดกิจกรรมเน8นท่ีหลากหลายตามความแตกตNางระหวNางบุคคล 

4. การป`องกันและแก7ไขปbญหา  แนวทางการชNวยเหลือสำหรับกลุNมเสี่ยงและกลุNมมีปhญหา เชNน การให8

คำปรึกษาเบื้องต8น  การจัดกิจกรรมเพื่อชNวยเหลือแก8ไขปhญหาของนักเรียน กิจกรรมเนื่องในวันตNอต8านยาเสพติด 

กิจกรรมการให8ความรู8ในด8านเพศวิถี เป<นต8น  

5. การสKงตKอ  แนวทางการสNงตNอแบNงเป<น 2 รูปแบบ คือ การสNงตNอภายในโรงเรียน และ การสNงตNอ

ภายนอกโรงเรียนโดยมีการบันทึกการสNงตNอนักเรียนไปยังกลุNมบุคคลที่เกี่ยวข8องไปยังผู8เชี่ยวชาญที่สามารถดูแล

ชNวยเหลือนักเรียนได8อยNางตรงจุด  ผNานเคร่ืองมือระบบดูแลชNวยเหลือนักเรียน คือแบบการสNงตNอและแบบรายงาน

ผลการชNวยเหลือนักเรียน 

โดยกระบวนการดำเนินงานทั้ง 5 ขั้นตอนมีกระบวนการทำงานรNวมกันตั้งแตNกระบวนการตามวงจร

คุณภาพของเดมม่ิงโดยการมีสNวนรNวมของทุกภาคสNวนรNวมขับเคล่ือนกิจกรรมอยNางหลากหลาย 
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M : Management   การบริหารจัดการระบบดูแลชKวยเหลือนักเรียนอยKางมีประสิทธิภาพ 

 โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยามีกระบวนการบริหารจัดการระบบดูแลชNวยเหลือนักเรียนโดยใช8วงจรคุณภาพ

ของเดมมิ่ง(PDCA)ในการดำเนินงาน ตั้งแตNการดำเนินการวางแผน กำหนดเปmาหมาย วิสัยทัศนS วัตถุประสงคS 

กำหนดโครงสร8าง บทบาทหน8าที่ บุคลากรผู8รับผิดชอบ สนับสนุนงบประมาณ เครื่องมือ วิธีการในการดำเนินการ

ดูแลชNวยเหลือนักเรียน รวมถึงติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตNาง ๆ วNาเป<นไปตามแผนที่วางไว8หรือไมNและมี

ข8อบกพรNองอะไรที่จะต8องทำการแก8ไขหรือไมN ลงมือปฏิบัติ ติดตามและตรวจสอบ รายงานผลการปฏิบัติงานเป<น

ระยะ ยึดหลักความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากที่สุด  โดยได8รับความรNวมมืออยNางเข8มแข็งจากทุกฝpายท่ี

เก่ียวข8อง 
 

ผลการพัฒนาระบบดูแลช6วยเหลือนักเรียน 

 จากการขับเคลื่อนด8วยหลัก บวร TEAM SMILE  MODEL ดังกลNาวโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยามุNงหวัง

ให8นักเรียนเกิดคุณลักษณะ SMILE ดังน้ี 

S : SAFTY  ความปลอดภัย    

นักเรียนได8รับความปลอดภัยทั้งทางสุขภาพกาย สุขอนามัย สุขภาพจิต และได8รับการดูแลชNวยเหลือเด็ก

นักเรียนที่เสี่ยง หรือต8องสงสัยวNาถูกกระทำรุนแรงหรือลNวงละเมิด โดยมีระบบและขั้นตอนการปฏิบัติที่คำนึงถึง

ประโยชนSสูงสุด  

M : MORAL  คุณธรรม จริยธรรม 

นักเรียนเกิดความตระหนัก มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคS มีคNานิยมความเป<นไทยเป<น

สมาชิกท่ีดีของสังคมและประเทศชาติ  

I : INTELLIGENTฉลาด รู7จักความสามารถของตน 

นักเรียนเกิดการพัฒนาตนเอง มีความฉลาดรอบรู8 สามารถรู8จักตน วิเคราะหSตนเอง เข8าใจความต8องการ

ของตนเอง และสามารถวางเปmาหมายของชีวิต 

L : LIFE  SKILLS ทักษะชีวิต 

นักเรียนสามารถเผชิญสถานการณSตNาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจำวันได8อยNางมีประสิทธิภาพ  และ

เตรียมพร8อมสำหรับการปรับตัวในอนาคต เพ่ือให8สามารถมีชีวิตอยูNในสังคมได8อยNางมีความสุข  

E : EMOTION  QUOTIENT ความฉลาดทางอารมณW 

นักเรียนสามารถควบคุมอารมณS มีจิตใจที่มั่นคง การมองโลกในแงNดี รู8จักเห็นอกเห็นใจผู8อื่น รู8จักเอาใจ

เขามาใสNใจเรา มีความมุNงมั่นแนNวแนN มีเหตุผล มีสติ สามารถควบคุมตนเอง มีความสามารถในการรับรู8ถึงความ

ต8องการของคนอ่ืน และรู8จักมารยาททางสังคม 
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4.  ผลการดำเนินการ 

 1. มีการดำเนินงานตามขั้นตอนระบบดูแลชNวยเหลือนักเรียนตามองคSประกอบสำคัญ 5 ด8านคือ 1) การรู8จัก

นักเรียนเป<นรายบุคคล โดยครูที่ปรึกษาต8องดำเนินการและจัดให8มีข8อมูลพื้นฐานของนักเรียนแตNละคน ทั้งใน

ด8านการเรียน ด8านสุขภาพกาย สุขภาพจิต ความประพฤติ  2) การคัดกรองนักเรียน เป<นการพิจารณาข8อมูล

พื้นฐานเกี่ยวกับตัวนักเรียนเพื่อการจัดกลุNมนักเรียนเป<นกลุNมพิเศษ กลุNมวางใจ(ปกติ) กลุNมใกล8ชิด(เสี่ยง) และกลุNม

ศิษยSรัก(มีปhญหา) 3) การสNงเสริมนักเรียนเป<นการสนับสนุนให8นักเรียนทุกคนมีคุณภาพ มีความภาคภูมิใจใน

ตนเอง 4) การปmองกันและแก8ไขปhญหา เป<นการดูแลเอาใจใสNนักเรียนกลุNมเสี่ยงและกลุNมมีปhญหาด8วยการให8

คำปรึกษาและการจัดกิจกรรมพัฒนา 5) การสNงตNอ ด8วยกิจกรรมที่หลากหลายโดยการมีสNวนรNวมของทุกภาคสNวน 

สNงผลให8นักเรียนกลุNมเสี่ยง และกลุNมมีปhญหา อัตรานักเรียนออกกลางคันมีจำนวนลดน8อยลง  จบตามหลักสูตร มี

ทักษะชีวิตและมีการประสบความสำเร็จในระดับตNาง ๆ 

 2. นักเรียน ครู  ผู8บริหาร และโรงเรียนได8รับการยอมรับ ยกยNอง เชิดชูเกียรติเป<นท่ียอมรับของชุมชน 

 3. มีการกระบวนการสร8างความสัมพันธSที่ดีตNอเนื่องระหวNางบ8าน วัด และโรงเรียน มีการสNงเสริม สนับสนุน 

เก้ือกูลกัน และมีการรNวมพัฒนาอยNางมีประสิทธิภาพแบบเป<นระบบ 

 

5.  ปbจจัยความสำเร็จ 

 5.1  ปhจจัยด8านบุคลากร  ครูเกิดความตระหนักและให8ความสำคัญตNอการเก็บข8อมูลในระบบ นำข8อมูลมาใช8

ในการแก8ไขปhญหาอยNางจริงจัง  มีการจัดกิจกรรม สNงเสริมศักยภาพของนักเรียน ตามแนวทางระบบดูแล

ชNวยเหลือนักเรียน และมีกระบวนการทำงานเป<นทีมแบบมีสNวนรNวม และสร8างบรรยากาศในการทำงานที่มีความ

เอ้ืออาทรและชNวยเหลือซ่ึงกัน 

 5.2  ปhจจัยด8านผู8บริหาร  ผู8บริหารเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีสNวนรNวมเพ่ือ

สNงเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให8เป<นคนดี คนเกNง มีความสุข เป<นพลโลกอยNางสมบูรณS และพัฒนา

บุคลากรให8มีทักษะในการสNงเสริมผู8เรียนอยNางเต็มศักยภาพ 

 5.3  ปhจจัยด8านโรงเรียน   โรงเรียนมีการพัฒนาระบบริหารจัดการสถานศึกษาสNงผลให8คณะกรรมการ

สถานศึกษา และผู8ปกครองให8ความสำคัญ และสนับสนุน ให8ความรNวมมือในการพัฒนา การจัดการศึกษา   

 5.4  ปhจจัยด8านการมีสNวนรNวมของชุมชน  ชุมชนมีความพึงพอใจการบริหารจัดการสถานศึกษาและการดูแล

ชNวยเหลือนักเรียน และผู8ปกครอง หนNวยงานราชการในท8องถิ่น วัด ชุมชนสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพด8าน

การศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู8เรียน 

 

6.  บทเรียนท่ีได7รับ 

      การบริหารงานระบบดูแลชNวยเหลือนักเรียนโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา โดย“บวรTEAM SMILE 

MODEL”ที่ผNานมาพบวNา การใช8การบริหารงานแบบมีสNวนรNวมการเข8ามาพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา

ด8านการดูแลชNวยเหลือนักเรียน สNงผลดังน้ี 
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   1. ผลที่เกิดกับนักเรียน  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คNานิยม คุณลักษณะอันพึงประสงคS มีความรู8

ความสามารถ มีสุขภาวะทางกายและทางจิตใจ  เป<นพลเมืองที่ดีของชุมชน  จบการศึกษาและมีอัตราการศึกษา

ตNอในระดับตNาง ๆ  

    2. ผลที่เกิดกับครู  ครูมีข8อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน  สามารถวางแผนในการปmองกัน พัฒนาและ

สNงเสริมให8กับนักเรียนได8อยNางมีประสิทธิภาพ  เต็มตามศักยภาพของนักเรียน 

   3. ผลที่เกิดกับโรงเรียน เป<นที่ยอมรับจากชุมชน มีการสNงบุตรหลานเข8าศึกษาตNอในโรงเรียนเพิ่มขึ้นทุก

ปi     

  4. ผลท่ีเกิดกับชุมชน ชุมชนมีพลเมืองท่ีดี  ละมีความภาคภูมิใจท่ีมีสNวนรNวมในการจัดการศึกษา 

 และในปiการศึกษาตNอไปโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยามีการวางแผนเพื่อตNอยอดพัฒนาระบบบริการจัดการ

สถานศึกษาด8านระบบดูแลชNวยเหลือนักเรียนโดยการพัฒนาเทคโนโลยี Cloud Computing มาพัฒนาตNอยอดใน

กลุNมระบบดูแลชNวยเหลือนักเรียนและระบบข8อมูลบุคลากรของกลุNมบริหารงานบุคคคล 

  

7. การเผยแพรK/การได7การยอมรับ/รางวัลท่ีได7รับ 

 

1. โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา ได8รับรางวัลทรงคุณคNา สพฐ.OBEC AWARDS ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ประจำปiการศึกษา 2564 ประเภทผู8อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมผู8ปฏิบัติงานการดูแลชNวยเหลือนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาด8านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

2. โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา ได8รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี ่ยม 

ผู8ปฏิบัติงานการดูแลชNวยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ด8านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

การประกวดรางวัลหนNวยงานและผู8มีผลงานดีเดNนที่ประสบผลสัมฤทธิ์เป<นที่ประจักษSเพื่อรับรางวัลทรงคุณคNา 

สพฐ. (OBEC AWARDS) คร้ังท่ี 10 ประจำปiการศึกษา 2563 

3. โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา ได8รับรางวัลระดับเหรียญทองระดับภูมิภาค การคัดเลือกสถานศึกษา

และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลชNวยเหลือนักเรียน ประจำปi 2564 

4. โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา ได8รับรางวัลระดับทอง อันดับที่ 1 สถานศึกษาที่มีคุณภาพการบริหาร

จัดการและดำเนินงานดูแลระบบชNวยเหลือนักเรียนยอดเยี่ยม(กลุNมสถานศึกษาขนาดเล็ก)รางวัลระบบดูแล

ชNวยเหลือนักเรียน ประจำปi 2564 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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ภาคผนวก 

 
- คำส่ัง/ประกาศแตNงต้ังคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

- ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

- ประกาศคNาเปmาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปiการศึกษา 2564 

- ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปiการศึกษา 2564 
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     คำส่ังโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 

   ท่ี 44 / 2565 

เร่ือง แต+งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 

ปJการศึกษา 2564  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

………………………………………….. 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห+งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 ว+าดUวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ

การศึกษามาตรา 47 ใหUมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ

ประกอบดUวยระบบประกันภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑYและวิธีการประกัน

คุณภาพการศึกษาใหUเปZนไปตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง มาตรา 48 ใหUหน+วยงานตUนสังกัดและสถานศึกษา จัดใหUมี

ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหUถือว+าการประกันคุณภาพภายใน เปZนส+วนหน่ึงของกระบวนการ

บริหารการศึกษาท่ีตUองดำเนินการอย+างต+อเน่ือง และตามกฎกระทรวงว+าดUวยระบบ หลักเกณฑYและวิธีการประกัน

คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 2 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีกำหนดใหUมีคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เปZนกลไกหลักในการขับเคล่ือน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหUไดU

มาตรฐานอย+างเปZนระบบ มีประสิทธิภาพ อันส+งผลต+อการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดทำรายงาน

ประจำปJ เสนอต+อหน+วยงานตUนสังกัด หน+วยงานท่ีเก่ียวขUองและเปbดเผยต+อสาธารณชน เพ่ือนำไปสู+การพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอกโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา จึง

แต+งต้ังบุคคลในทUายคำส่ังน้ีเปZนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือทำการประเมินมาตรฐาน

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหUแลUวเสร็จ ดังต+อไปน้ี 

1. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบดUวย 

 1.1 นายปุณยวีรY   ยอดทอง ผูUอำนวยการสถานศึกษา         ประธานกรรมการ 

 1.2 นางสมปอง  พรธาดาวิทยY ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ     กรรมการ 

 1.3 นายมานพ  บุญย่ิง             ครู           กรรมการ 

 1.4 นางมุกดา  เพ็ชรYพันธY ครู           กรรมการ 

 1.5 นายเกรียงศักด์ิ สามสีทอง ครู           กรรมการ 

 1.6 นายสิทธิศักด์ิ แกUวทา  ครู           กรรมการ 

 1.7 นางสาวชุตินันทY   คงรัตนไพศาล ครู                      กรรมการและ 

                 เลขานุการ 
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มีหนUาท่ี ใหUคำแนะนำ ปรึกษา อำนวยความสะดวก แกUไขปgญหาในการดำเนินการประเมินคุณภาพภายใน 

สถานศึกษา แก+คณะกรรมการดำเนินงาน เพ่ือใหUการดำเนินงานเปZนไปดUวยความเรียบรUอยและมีประสิทธิภาพ 

2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบดUวย 

 2.1 นายปุณยวีรY   ยอดทอง ผูUอำนวยการสถานศึกษา       ประธานกรรมการ 

 2.2 นายมานพ  บุญย่ิง  ครู                   กรรมการ 

 2.3 นายสิทธิศักด์ิ แกUวทา  ครู          กรรมการ 

 2.4 นางมุกดา  เพ็ชรพันธY  ครู          กรรมการ 

 2.5 นายเกรียงศักด์ิ สามสีทอง ครู          กรรมการและ 

                เลขานุการ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีหนUาท่ีดังน้ี 

1. วางแผนกำหนดแนวทางและวิธีการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 

2. กำกับ ติดตาม และใหUขUอเสนอแนะเก่ียวกับการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

ภายในสถานศึกษา 

3. เสนอแต+งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯจากตัวแทนในคณะกรรมการประกัน 

คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน และทำหนUาท่ีตรวจสอบ ทบทวน รายงานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

4. ใหUโรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเปZนส+วนหน่ึงของ 

การบริหารการศึกษาท่ีประกอบดUวย 8 ประการคือ 

1) การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

2) จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ+งคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

4) การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

5) จัดใหUการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

6) จัดใหUมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

7) จัดทำรายงานประจำปJท่ีเปZนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

8) จัดใหUมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย+างต+อเน่ือง 

3. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและใหUขUอเสนอแนะเก่ียวกับการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ของสถานศึกษา 
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4. คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปJการศึกษา 2564 

ประกอบดUวย 

4.1 นายปุณยวีรY   ยอดทอง   ประธานกรรมการ 

4.2 นายมานพ  บุญย่ิง    กรรมการ 

4.3 นางดาวเรือง  จันทรYเช้ือ    กรรมการ 

4.4 นางมุกดา  เพ็ชรพันธY   กรรมการ 

4.5 นายสิทธิศักด์ิ แกUวทา    กรรมการ 

4.6 นายเกรียงศักด์ิ สามสีทอง   กรรมการ 

4.7 นางสาวชุตินันทY คงรัตนไพศาล    กรรมการและเลขานุการ 

  

 มีหนUาท่ี ดำเนินการรวบรวมขUอมูล จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปJการศึกษา 

2564 เพื่อนำเสนอต+อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเสนอต+อหน+วยงานตUนสังกัด หน+วยงานที่เกี่ยวขUอง

ใหUคณะกรรมการที่ไดUรับการแต+งตั้ง ดำเนินการประเมิน ตรวจสอบตามรูปแบบการประเมิน ใหUไดUขUอมูลครบถUวน 

ถูกตUองตามสภาพความเปZนจริงที่สุด จัดส+งหน+วยงานตUนสังกัด จำนวน  1 เล+ม ภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม  2565 

ทั้งนี ้เพื ่อใหUเกิดความเรียบรUอย อันจะยังส+งผลใหUเปZนไปตามทิศทางและวัตถุประสงคYการพัฒนาการศึกษาสู+

มาตรฐานการศึกษาต+อไป 

 

       ท้ังน้ี ต้ังแต+บัดน้ีเปZนตUนไป 

      

      ส่ัง ณ วันท่ี  16  มีนาคม  พ.ศ. 2565 

 

  (ลงช่ือ)   

 

 

                   (นายปุณยวีรY ยอดทอง)  

         ผูUอำนวยการโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 
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ประกาศโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 

เร่ือง มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปDการศึกษา 2564 

…………………………………………………………….. 

 โดยที ่มีประกาศใชLกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 นโยบายการปฏิรูป

การศึกษา ในทศวรรษท่ีสองท่ีกำหนดเปWาหมายและยุทธศาสตรYการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยใน

อนาคต ประกอบกับมีนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุก

ระดับก\อน จะมีการประเมินคุณภาพในรอบต\อไป กระทรวงศึกษาธิการจึงมีประกาศ เรื่อง ใหLใชLมาตรฐาน

การศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนยYการศึกษาพิเศษ ลง

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา  จึงมีการปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส\วนร\วมของ

ผูLเกี่ยวขLอง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผูLปกครอง และประชาชนในชุมชนใหLเหมาะสมและสอดคลLองกัน 

เพื่อนำไปสู\การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน ประจำปD

การศึกษา 2564 และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  

 โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา จึงประกาศใชLมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาม

เอกสารแนบทLายประกาศนี้ เพื่อเปaนเปWาหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปDการศึกษา 2564 

ประกาศ ณ วันท่ี   16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 

 

 

       (นายปุณยวีรY   ยอดทอง) 

                ผูLอำนวยการโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

แนบทLายประกาศโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 

 เร่ือง ใหLใชLมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปDการศึกษา 2564 

 ฉบับลงวันท่ี    16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 

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

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2564  

มีจำนวน 3 มาตรฐาน ดังน้ี 

 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู@เรียน 

 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูLเรียน 

 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคYของผูLเรียน 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน@นผู@เรียนเปMนสำคัญ 

แต\ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังน้ี 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู@เรียน 

 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู@เรียน 

      1) มีความสามารถในการอ\าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ 

      2) มีความสามารถในการวิเคราะหYและคิดอย\างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ 

         แกLปkญหา 

      3) มีความสามารถในการสรLางนวัตกรรม 

      4) มีสามารถใชLเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

      5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

      6) มีความรูL ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต\องานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคUของผู@เรียน 

      1) การมีคุณลักษณะและค\านิยมท่ีดีตามเกณฑYท่ีสถานศึกษากำหน 

      2) ความภูมิใจในทLองถ่ินและความเปaนไทย 

      3) การยอมรับท่ีจะอยู\ร\วมกันบนความแตกต\างและหลากหลาย 

      4) มีสุขภาพร\างกายและจิตสังคม 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

      2.1 มีเปWาหมาย วิสัยทัศนY และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 

      2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภพาของสถานศึกษา 

      2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการตามคุณภาพผูLเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ\มเปWาหมาย 

      2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหLมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
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      2.5 จัดสภาพแวดลLอมทางกายภาพและสภาพแวดลLอมทางสังคมท่ีเอ้ือต\อการจัดการเรียนรูLอย\างมี 

           คุณภาพ 

      2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูL 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน@นผู@เรียนเปMนสำคัญ 

      3.1 จัดการเรียนรูLใหLนักเรียนเกิดกระบวนการคิดและคิดสรLางสรรคYโดยการปฏิบัติจริงและสามารถ 

           นำไปประยุกตYใชLในชีวิตไดL 

      3.2 ใชLส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล\งเรียนรูLท่ีหลากหลายท่ีเอ้ือต\อการเรียนรูL 

      3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

      3.4 มีการตรวจสอบและประเมินผูLเรียนอย\างเปaนระบบและนำผลมาพัฒนาผูLเรียน 

      3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรูLและใหLขLอมูลสะทLอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรูL 
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ประกาศโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 
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เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปDการศึกษา 2564 

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

 โดยท่ีมีประกาศใชLกฎกระทรวงว\าดLวยระบบ หลักเกณฑY และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.

2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีกำหนดเปWาหมายและยุทธศาสตรYในการพัฒนาคุณภาพ

คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ

การศึกษาท้ังภายในและภายนอกของทุกระดับก\อนมีการประเมินคุณภาพรอบต\อไป จำเปaนท่ีตLองปรับปรุง

มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหLสอดคลLองกัน จึงยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ใหLใชLมาตรฐาน

การศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ.2554

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ใหLใชLมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา ลงวันท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ.2559 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ใหLใชLมาตรฐานการศึกษา

ศูนยYการศึกษาพิเศษ เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันท่ี 2 มีนาคม พ.ศ.2560 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห\งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกLไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 มาตรา 9(3) ไดL

กำหนดหการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตร 31 ใหLกระทรวงมี

อำนาจหนLาท่ีกำกับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กำหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา 

และมาตรา 48 ใหLหน\วยงานตLนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหLมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหL

ถือว\าการประกันคุณภาพภายในเปaนส\วนหน่ึงของการบริหารการศึกษาท่ีตLองดำเนินการอย\างต\อเน่ือง โดยมี

การจัดทำรายงานประจำปDเสนอต\อหน\วยงานตLนสังกัด หน\วยงานท่ีเก่ียวขLอง และเปnดเผยต\อสาธารณชนเพ่ือ

นำไปสู\การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

 เพื่อใหLการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา มีคุณภาพและไดL

มาตรฐาน โรงเรียนจึงไดLกำหนดค\าเปWาหมายตามมาตรฐานของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือ

การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปDการศึกษา 2564 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการมีส\วนร\วมของผูLเก่ียวขLอง ตามเอกสารแนบทLายประกาศน้ี  

     

ประกาศ ณ วันท่ี 16 พฤษภาคม 2564 

 

 

( นายปุณยวีรY ยอดทอง ) 

            ผูLอำนวยการโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 
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แนบทLายประกาศโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 

เร่ือง การกำหนดค\าเปWาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

         เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปDการศึกษา 2564 

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

มาตรฐาน ค)าเป,าหมาย 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู<เรียน ดีเลิศ 

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู<เรียน  

1) มีความสามารถในการอ)าน การเขียน การส่ือสาร 

และการคิดคำนวณ 

ผู0เรียนร0อยละ 80 มีความสามารถในการอAาน การเขียน

การส่ือสาร และการคิดคำนวณ ระดับดีข้ึนไป 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะหR คิดอย)างมี

วิจารณญาณ อภิปราย และแลกเปล่ียน ความคิดเห็น 

และแก<ปVญหา 

ผู0เรียนร0อยละ 80 มีความสามารถในการคิดวิเคราะหQ 

คิดอยAางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียน ความ

คิดเห็นและแก0ปWญหาระดับดีข้ึนไป 

3) มีความสามารถในการสร<างนวัตกรรม ผู0เรียนร0อยละ 80 มีความสามารถในการสร0างนวัตกรรม

ระดับดีข้ึนไป 

4) มีความสามารถในการใช<เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร 

ผู0เรียนร0อยละ 80 มีความสามารถในการใชAเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร ระดับดีข้ึนไป 

5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ผู0เรียนมีความกว0าหน0าของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม

หลักสูตรสถานศึกษาสูงกวAา 3.00 ร0อยละ ๕ ข้ึนไป 

6) มีความรู< ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต)องาน

อาชีพ 

ผู0เรียนร0อยละ 80 มีความรู0 ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ี

ดีตAองานอาชีพ ระดับดีข้ึนไป 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคRของผู<เรียน  

1) การมีคุณลักษณะและค)านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา

กำหนด 

ผู0เรียนร0อยละ 80 มีคุณลักษณะและคAานิยมท่ีดีตามท่ี

สถานศึกษากำหนด ระดับดีข้ึนไป 

2) ความภูมิใจในท<องถ่ินและความเป_นไทย ผู0เรียนร0อยละ 80 มีความภูมิใจในท0องถ่ินและความเปfน

ไทย ระดับดีข้ึนไป 

3) การยอมรับท่ีจะอยู)ร)วมกันบนความแตกต)างและ

หลากหลาย 

ผู0เรียนร0อยละ 80 ยอมรับท่ีจะอยูAรAวมกันบนความ

แตกตAางและหลากหลาย ระดับดีข้ึนไป 

4) สุขภาวะทางร)างกาย และจิตสังคม ผู0เรียนร0อยละ 60 มีสุขภาวะทางรAางกาย และจิตสังคม

ระดับดีข้ึนไป 
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มาตรฐาน ค)าเป,าหมาย 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

1) มีเป,าหมายวิสัยทัศนRและพันธกิจท่ีสถานศึกษา

กำหนดชัดเจน 
ดีเลิศ 

2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 

3) ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน<นคุณภาพผู<เรียน

รอบด<านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก

กลุ)มเป,าหมาย 

ดีเลิศ 

4) พัฒนาครูและบุคลากรให<มีความเช่ียวชาญทาง

วิชาชีพ 
ดีเลิศ 

5) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทสเพ่ือสนับสนุนการ

บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู< 
ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน<น

ผู<เรียนเป_นสำคัญ 
ดีเลิศ 

1) จัดการเรียนรู<ผ)านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง

และสามารถนำไปประยุกตRใช<ในชีวิตได< 
ดีเลิศ 

2) ใช<ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล)งเรียนรู<ท่ีเอ้ือ

ต)อการเรียนรู<  
ดีเลิศ 

3) มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 

4) ตรวจสอบและประเมินผู<เรียนอย)างเป_นระบบและ

นำผลมาพัฒนาผู<เรียน 
ดีเลิศ 

5) มีการแลกเปล่ียนเรียนรู<และให<ข<อมูลสะท<อนกลับ

เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง การจัดการเรียนรู< 
ดีเลิศ 

การกำหนดค)าเป,าหมาย 

1. ศึกษาข<อมูลเดิม ผลการประเมินต)างๆท่ีผ)านมา เพ่ือเปfนข0อมูลฐานในการกำหนดคAาเปgาหมาย 

2. การกำหนดคAาเปgาหมาย แตAละมาตรฐาน ควรกำหนดเปfน ระดับคุณภาพ 5 ระดับ เพ่ือให0สอดคล0องกับการประเมิน 

ดังน้ี 

 ระดับ ยอดเย่ียม  หมายถึง คุณภาพอยูAในระดับ ร0อยละ 80-100 

 ระดับ ดีเลิศ  หมายถึง คุณภาพอยูAในระดับ ร0อยละ 70-79 

 ระดับ ดี   หมายถึง คุณภาพอยูAในระดับ ร0อยละ 60-69 

 ระดับ ปานกลาง  หมายถึง คุณภาพอยูAในระดับ ร0อยละ 50-59 

 ระดับ กำลังพัฒนา หมายถึง คุณภาพอยูAในระดับ น0อยกวAาร0อยละ 50 

3. การกำหนดคAาเปgาหมาย ในแตAละประเด็นพิจารณา จะกำหนดเปfนระดับคุณภาพ หรือ เปfน ร<อยละ ตามความ

เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู=ใน ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

ประเด็นพิจารณา 

ค=าเปGาหมาย 

ปIการศึกษา 

2564 

ผลการ

ประเมิน 

เปรียบเทียบผล 

การประเมินกับ

ค=าเปGาหมาย 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูQเรียน ระดับ ดีเลิศ 

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูQเรียน 

1) ความสามารถในการอ=าน เขียน การส่ือสารและการ

คิดคำนวณ 

ร&อยละ 80 

ระดับดี 

ร&อยละ 

79.43 
ต่ำกว9า 

2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห[ คิดอย=างมี

วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ

แกQป]ญหา 

ร&อยละ 80 

ระดับดี 

ร&อยละ 

97.74 
สูงกว9า 

3) มีความสามารถในการสรQางนวัตกรรม 
ร&อยละ 80 

ระดับดี 

ร&อยละ 

87.10 
สูงกว9า 

4) มีความสามารถในการใชQเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร 

ร&อยละ 80 

ระดับดี 

ร&อยละ 

98.06 
สูงกว9า 

5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
สูงกว9า 3.00 

ร&อยละ 5 

ร&อยละ 

40.66 
ต่ำกว9า 

6) มีความรูQ  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต=องานอาชีพ 
ร&อยละ 80 

ระดับดี 

ร&อยละ 

77.69 
ต่ำกว9า 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค[ของผูQเรียน 

1) การมีคุณลักษณะและค=านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา 

  กำหนด 

ร&อยละ 80 

ระดับดี 
ร&อยละ 100 สูงกว9า 

2) ความภูมิใจในทQองถ่ินและความเปbนไทย 
ร&อยละ 80 

ระดับดี 
ร&อยละ 100 สูงกว9า 

3) การยอมรับท่ีจะอยู=ร=วมกันบนความแตกต=าง 

  และหลากหลาย 

ร&อยละ 80 

ระดับดี 

ร&อยละ 

33.33 

ต่ำกว9า 
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ประเด็นพิจารณา 

ค=าเปGาหมาย 

ปIการศึกษา 

2564 

ผลการ

ประเมิน 

เปรียบเทียบผล 

การประเมินกับ

ค=าเปGาหมาย 

 4) สุขภาวะทางร=างกาย และจิตสังคม 
ร&อยละ 60 

ระดับดี 

ร&อยละ 

63.53 
สูงกว9า 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ ดีเลิศ 

2.1 มีเปGาหมายวิสัยทัศน[และพันธกิจท่ีสถานศึกษา  

  กำหนดชัดเจน 
ดีเลิศ ยอดเย่ียม สูงกว9า 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ ยอดเย่ียม สูงกว9า 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนQนคุณภาพผูQเรียน  

  รอบดQานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ=มเปGาหมาย 
ดีเลิศ ดีเลิศ เท9ากับ 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหQมีความเช่ียวชาญทาง

วิชาชีพ 
ดีเลิศ ดีเลิศ เท9ากับ 

2.5 จัดสภาพแวดลQอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต=อ

การจัดการเรียนรูQอย=างมีคุณภาพ 
ดีเลิศ ดีเลิศ เท9ากับ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน การ

บริหารจัดการและการจัดการเรียนรูQ 
ดีเลิศ ดีเลิศ เท9ากับ 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนQน

ผูQเรียนเปbนสำคัญ 
ระดับ ดีเลิศ 

3.1 จัดการเรียนรูQผ=านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ

สามารถนำไปประยุกต[ใชQในชีวิตไดQ 
ดีเลิศ ดีเลิศ เท9ากับ 

3.2 ใชQส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล=งเรียนรูQท่ีเอ้ือต=อ

การเรียนรูQ 
ดีเลิศ ดีเลิศ เท9ากับ 

3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ ดีเลิศ เท9ากับ 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผูQเรียนอย=างเปbนระบบและนำ

ผลมาพัฒนาผูQเรียน 
ดีเลิศ ดีเลิศ เท9ากับ 

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรูQและใหQขQอมูลสะทQอนกลับเพ่ือ

พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรูQ 
ดีเลิศ ดีเลิศ เท9ากับ 

 


