
การประเมินผลการปฏิบติังานตามมาตรฐาน การพฒันางานตามข้อตกลง 
ส าหรบัข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา

นายเฉลิม  วดัโคก
ผูอ้ านวยการช านาญการพิเศษ
โรงเรียนห้วยนางราษฎรบ์ ารงุ

นายศรชยั  สขุเจริญ
ผูอ้ านวยการช านาญการพิเศษ
โรงเรียนวดัห้วยนาง(วนัคร2ู501)

นางสาวยติุยา  ด าจติุ
ผูท้รงคณุวฒิุ



นางสาวศิริขวัญ   ดาหลาย
รองผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บ ารุง

Performance Agreement : PA
รายงานผลการพฒันางานตามข้อตกลง ส าหรบัข้าราชการครแูละบคุลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผู้อ านวยการ

ช านาญการพิเศษ
ประจ าปีงบประมาณ 2565

ระหว่างวนัท่ี 1 ตลุาคม พ.ศ.2564 ถึง วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ.2565



ประวตัสิว่นตวั
01 ช่ือ - สกลุ

นางสาวศริขิวญั ดาหลาย

02 ปริญญาตรี (ศศ.บ.) ภาษาองักฤษ
ปริญญาโท (ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา

03 ต าแหน่ง
รองผูอ้ านวยการสถานศกึษา

04 วิทยฐานะ
รองผูอ้ านวยการช านาญการพเิศษ

05 รบัเงินเดือนในอนัดบั ค.ศ.3

อตัราเงนิเดอืน 33,760 บาท



โรงเรียนห้วยนางราษฎรบ์ ารงุ

วสิยัทศัน์ ( Vision)
ภายใน ปี 2567 โรงเรยีนหว้ยนางราษฏร์

บ ารงุ จะจดัการศกึษาใหม้คีณุภาพตามมาตรฐาน
การศกึษา

ขัน้พืน้ฐานและพฒันาสูม่าตรฐานสากลบนพืน้ฐาน
หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงภายใตก้ารมสีว่นรว่ม

ของทุกภาคสว่น



จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2564
ระดบัชัน้ จ านวน

ห้องเรียน
รวม

มธัยมศกึษาปีที ่1 2 73
มธัยมศกึษาปีที ่2 2 69
มธัยมศกึษาปีที ่3 2 55

รวม 6 197
มธัยมศกึษาปีที ่4 3 61
มธัยมศกึษาปีที ่5 2 63
มธัยมศกึษาปีที ่6 2 67

รวม 6 191
รวมทัง้สิน้ 13 388



ภาระงานตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด
01

02

03

04

05

ปฏิบติัการสอนวิชา รายวิชาภาษาองักฤษ
จ านวน 4 ชัว่โมง/สปัดาห ์

04

เป็นผูน้ ากิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในชมุชนทางวิชาชีพ (PLC)          
จ านวน 2 ชัว่โมง/สปัดาห์

สงัเกตการสอนและสะท้อนผลการสอนร่วมกบัครใูนกิจกรรมเปิด
ชัน้เรียนจ านวน 2 ชัว่โมง/สปัดาห์

นิเทศการสอนเพ่ือเป็นพ่ีเล้ียงการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้กบัคร ู         
จ านวน 3  ชัว่โมง/สปัดาห์



ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้น าทางวิชาการ

ด้านท่ี 1



1.1 การวางแผนพฒันามาตรฐานการเรียนรู้ของผูเ้รียน

มกีารประเมนิความตอ้งการ จ าเป็นของผูเ้รยีนและ
ผูเ้กีย่วขอ้ง

ประเมินความต้องการ

ผูเ้กีย่วขอ้ง มสีว่นร่วมในการพฒันามาตรฐานการ
เรยีนรูข้องผูเ้รยีน

การมีส่วนร่วม
มกีระบวนการทีถู่กตอ้ง

กระบวนการ

โรงเรยีนมกีารด าเนินการตามแผนทีว่างไว้
ด าเนินการ

แผนพฒันาทีส่อดคลอ้งกบันโยบายทุกระดบั ครอบคลมุ
ภารกจิหลกัของสถานศกึษา

แผนพฒันาคณุภาพการศึกษา



ผลการประเมินการเรียนรู้ตามหลกัสตูรสถานศึกษา

ปีการศกึษา 2564 โรงเรยีนหว้ยนางราษฎรบ์ ารงุ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา จ านวน 388 คน

มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนตัง้แต่ระดบั 3 ขึน้ไป

ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 - ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6

คดิเป็นรอ้ยละ รอ้ยละ 62.06

สงูกว่าค่าเป้าหมายทีส่ถานศกึษาก าหนดไวท้ีร่อ้ยละ 60



ผลการประเมินคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์ปีการศึกษา 25
64

ในปีการศกึษา 2564 ผูเ้รยีนมี
คุณลกัษณะอนัพงึประสงคใ์นระดบัดขีึน้ไป
ซึง่สถานศกึษาตัง้เป้าหมายความส าเรจ็ไว้
เพยีง รอ้ยละ 92

97.16%
คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์

77.32%

19.85%

0 %
ผา่น

2.83%



ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะหแ์ละเขียน  ปีการศึกษา
2564

67.78%

27.58%

2.58%
ผา่น

2.06%

ในปีการศกึษา 2564 ผูเ้รยีนมผีลการ
อ่าน คดิวเิคราะหแ์ละเขยีน ในระดบัดขีึน้
ไป ซึง่สถานศกึษาตัง้เป้าหมาย
ความส าเรจ็ไวเ้พยีง รอ้ยละ 85

95.36%

การอา่น คดิวเิคราะหแ์ละเขยีน



นิเทศติดตามความก้าวหน้าการจดัการศึกษา

ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษาตรงั กระบี่



สรปุ คณุภาพผูเ้รยีน
กระบวนการบรหิารและการจดัการ
กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั

ระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน

ผลการประเมนิมาตรฐาน
กระบวนการบรหิารและการจดัการ

อยู่ในระดบัดีเลิศผลการประเมนิมาตรฐาน
คณุภาพผูเ้รยีน อยู่ในระดบัดี

ผลการประเมินคณุภาพมาตรฐานการประกนัคณุภาพภายในของสถานศึกษา

ก าลงัพฒันา

ดี

ยอดเย่ียม

ดี

ผลการประเมินมาตรฐาน
กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้น

ผูเ้รียนเป็นส าคญั

อยู่ในระดบั ดีเลิศ



1.2 การจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

มีความทนัสมยั
สอดคล้องตามความต้องการผู้เรียน ท้องถ่ิน

มอีงคป์ระกอบ
ถกูตอ้ง ครบถว้น

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าและพัฒนาหลักสูตร

ผ่านความเหน็ชอบจาก คณะ 
กรรมการสถานศกึษาข้ันพืน้ฐาน

พัฒนาและจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
มีความทันสมัย สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนและท้องถ่ิน โดยการ
มีส่วนร่วมผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ชุมชน
และกรรมการสถานศึกษา จนมีหลักสูตร
สถานศึกษา ท่ีมีองค์ประกอบถูกต้อง 
ครบถ้วน



1.2 การจดัท าและพฒันาหลกัสตูรสถานศึกษา

ครนู าหลกัสตูรสถานศกึษาไปใชใ้นการจดัการ
เรยีนการสอน  ออกแบบหน่วยการเรยีนรู้

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร ก ากบั 
ตดิตาม นิเทศการใช้ ภาคเรยีนละ 1

ครัง้ และน าผลมาปรบัปรุงพฒันา



1.3 การพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัและปฏิบติัการสอน

คร ูรอ้ยละ 90 มกีารวเิคราะหผ์ูเ้รยีน ออกแบบการจดั
การเรยีนรูผ้่านกระบวนการ Active Learning

ครู รอ้ยละ 100 มแีผนการจดัการเรยีนรูท้ีส่ามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิ และมกีารบนัทกึผล

ครู รอ้ยละ 90 จดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามมาตรฐาน
การเรยีนรู ้ตวัชีว้ดั เน้นใหผู้เ้รยีนได้เรยีนรูผ้า่น
กระบวนการคดิและปฏบิตัจิรงิ



1.4 การส่งเสริม สนับสนุนการพฒันาหรือน าส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา มาใช้ในการจดัการเรียนรู้

ครู รอ้ยละ 90 รเิริม่ พฒันา น าสื่อ นวตักรรม และเทคโนโลยทีางการศกึษามาใชใ้นการ จดัการเรยีนรู้ตรงตามทีห่ลกัสูตรก าหนด

ครูและนกัเรยีนสามารถใช ้สื่อนวตักรรม และเทคโนโลยทีางการศกึษา บรรลุตามวตัถุประสงค์ ร้อยละ 90

ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครู มกีารตดิตามประเมนิผลการใชส้ื่อ นวตักรรม และเทคโนโลยี ทางการศกึษา ภาคเรยีนละ 2 ครัง้



1.5 การนิเทศ ก ากบัติดตาม ประเมินผลการจดัการเรียนรู้ของครใูนสถานศึกษา
และมีการประกนัคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

ครู รอ้ยละ 100 ไดร้บีการนิเทศจากฝ่ายบรหิารและน าผลการนิเทศไปปรบัปรุงพฒันาการจดัการเรยีนการสอน

สถานศกึษา มรีะบบการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน อยู่ในระดบัดี



1.6 การศึกษา
วิเคราะห์

เ พื่ อ แ ก้ ปั ญ ห า แล ะ
พัฒน า ก า ร จัด ก า ร
เ รียนรู้ เพื่อยกระดับ
คณุภาพการศึกษา

ครรูอ้ยละ 100 มวีจิยั 
โ ด ย ก า ร ศึ ก ษ า  วิ เ ค ร า ะ ห ์
แก้ปัญหาและพฒันาการจดัการ
เรยีนรู้ คนละ 1 เรื่อง และน าผล
ไปใชแ้กปั้ญหา รอ้ยละ 90



ดา้นการบรหิารจดัการสถานศกึษา

ด้านท่ี 2



2.1 ด้านการบริหารจดัการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบงัคบั นโยบาย 

และตามหลกับริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี

โรงเรยีนหว้ยนางราษฎรบ์ ารุง  มคีู่มอืการบรหิารจดัการสถานศกึษาดา้นงานวชิาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นบรหิารงานบุคคล ดา้น
บรหิารทัว่ไป 
และมคี าสัง่มอบหมายงานฯ

ดา้นการบรหิารจดัการสถานศกึษาใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั นโยบาย และตามหลกับรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี



ด้านที ่ 2

จดัองคก์ร โครงสรา้ง และระบบการบรหิารงานทีม่ี
ความคล่องตวัสูง ปรบัเปลีย่น าแหมาะสมตาม
สถานการณ์

มขีอ้มลูสารสนเทศอย่างครอบคลุม และทนัต่อ
การใชง้าน

มรีะบบการประกนัคณุภาพภายในด าเนินงาน
อย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง

ดา้นการบรหิารจดัการสถานศกึษาใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั นโยบาย และตามหลกับรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี

โครงสรา้งการบริหารงานโรงเรียนห้วยนางราษฎร์
บ ารงุ



คณะกรรมการสถานศกึษา ก ากบัตดิตามดแูล
และขบัเคลือ่นการด าเดนิงานของสถานศกึษา

ดา้นการบรหิารจดัการสถานศกึษาใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั นโยบาย และตามหลกับรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี

คณะกรรมการสถานศกึษา ก ากบั
ตดิตามดแูล และขบัเคลือ่น

การด าเนินงานของสถานศกึษา



ครมูแีผนการจดัการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัการพฒันาผูเ้รยีนตามศกัยภาพและสนองผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั
ของหลกัสตูร รอ้ยละ90

ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครู ตดิตามประเมนิผลการบรหิาร กจิการผูเ้รยีนและการสง่เสรมิพฒันาผูเ้รยีน ภาคเรยีนละ 1 ครัง้
และมรีายงานผลการด าเนินงานและน าผลไปปรบัปรงุพฒันา ไมน้่อยกว่า รอ้ยละ 90

2.2 การบรหิารกจิการผูเ้รยีนและการสง่เสรมิพฒันาผูเ้รยีน

•2.2 การบริหารกิจการผูเ้รียนและการส่งเสริมพฒันาผูเ้รียน



2.2 การบริหารกิจการผูเ้รียนและการส่งเสริมพฒันาผูเ้รียน

โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศกลุ่ม
สาระการเรียนสุขศึกษาและ

พลศึกษา

โครงการส่งเสริมทกัษะ
สงัคมศึกษาด้าน
พระพทุธศาสนา

โครงการส่งเสริมอนุรกัษ์
นาฎศิลป์ไทย

โครงการส่งเสริมการ
เรียนการสอนศิลปะ

โครงการยกระดบั
กระบวนการเรียนการ

สอนภาษาไทย

โรงเรยีนด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม
ทีไ่ดก้ าหนดเกีย่วกบัการบรหิารกจิการผูเ้รยีนและการสง่เสรมิ

พฒันาผูเ้รยีน บรรลผุลส าเรจ็ตามเป้าหมาย
รอ้ยละ 90

2.2 การบรหิารกจิการผูเ้รยีนและการสง่เสรมิพฒันาผูเ้รยีน



2.3 การจดัระบบดแูลช่วยเหลือผู้เรียน

ผู้เรียนร้อยละ 90 ได้ร ับความ
ช่วยเหลือตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรยีน



ด้านการบริหารการเปล่ียนแปลง เชิงกลยุทธแ์ละนวตักรรม

ด้านท่ี 3



ผูบ้รหิารมกีารบรหิารจดัการ
สถานศึกษา โดย ใช้แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 
2564-2567 แผนปฏบิตักิารสอดคลอ้ง
กับมาตรฐานภาระงานบริหาร โดย
ค านึงถึงประโยชน์ และความคุ้มค่า 
และมกีารน าไปปฏบิตัจิรงิ 

3.1 การก าหนดนโยบายกลยทุธ์ การใช้เครือ่งมอืหรอืนวตักรรมทางการบริหาร



การพฒันาครผูู้สอนให้มีทกัษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Literacy)
ในการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาคณุภาพผู้เรียน โดยใช้กระบวนการชมุชน

แห่ง
การเรียนรู้ PLC ของโรงเรียนห้วยนางราษฎรบ์ ารงุ

ผูบ้รหิารสถานศกึษา ส่งเสรมิ สนบัสนุน สรา้งการมสี่วนร่วม อย่าง
น้อย 1 เครอืขา่ย ไดแ้ก่ เครือข่ายผูป้กครอง ในการบรหิารการ
เปลีย่นแปลงและนวตักรรมในสถานศกึษา ใหเ้กดิการพฒันา
สถานศกึษาอย่างยัง่ยนื

เครือข่ายผู้ปกครอง

3.2 การบรหิารการเปลีย่นแปลงและนวตักรรมในสถานศกึษา เพือ่พฒันาสถานศกึษา



3.2 การบริหารการเปล่ียนแปลงและนวตักรรมในสถานศึกษา เพื่อพฒันาสถานศึกษา

ผูบ้รหิารสถานศกึษา นิเทศ ตดิตาม และประเมนิผล การน านวตักรรม 
เทคโนโลยดีจิทิลั มาใชใ้นการพฒันาสถานศกึษา และผูเ้รยีน ภาคเรยีนละ 1 ครัง้ 

และมรีายงานผล การด าเนินงาน และ น าผลไปปรบัปรุง



ดา้นการบรหิารงานชมุชนและเครอืขา่ย

ด้านท่ี 4



4.1 การสร้างและพฒันาเครือข่ายเพ่ือพฒันาการเรียนรู้

โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บ ารุง
มีเครือข่ายเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
ได้แก่เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

เครือข่าย
ผูป้กครอง

เครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษา
โครงการขับขี่ปลอดภยั 
ใสใ่จสวมหมวกนิรภัย

โครงการสถานศึกษาสขีาว
ปลอดยาเสพตดิและอบายมุข

โครงการประเพณีและ
วันส าคัญ

โครงการกิจกรรมลูกเสอื
เนตรนารใีนสถานศึกษา

โรง เ รียนห้วยนางราษฎร์บ า รุ ง 
ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมที่ได้ก าหนดเกี่ยวกับการ
เสริมสร้ า งคุณธรรม  จริย ธรรม 
ช่วยเหลอืและพฒันาคุณลกัษณะอนั
พงึประสงคข์องผูเ้รยีน



ผลการประเมินคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์ปีการศึกษา 2564
77.36%

19.85 %

0 %ผา่น

2.83%

97.16%

คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์

4.1 การสร้างและพฒันาเครือข่ายเพ่ือพฒันาการเรียนรู้

ในปีการศกึษา 2564 ผูเ้รยีนมี
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ ตามหลกัสตูร
สถานศกึษาเพิม่ขึน้โดยมี คุณลกัษณะอนั
พงึประสงค์
อยู่ในระดบัดขีึน้ไป รอ้ยละ 92



4.2 การจดัระบบการให้บริการในสถานศึกษา
การจดัระบบการใหบ้รกิารในสถานศกึษา โดยรเิริม่พฒันาประสานความร่วมมอืกบัชมุชน และเครอืขา่ยในการระดมทรพัยากรเพือ่

การศกึษาใหบ้รกิารดา้นวชิาการแก่ชมุชน  อย่างน้อย 3 โครงการต่อปี

4.2 การจดัระบบการให้บริการในสถานศึกษา



ด้านการพฒันาตนเองและวิชาชีพ การพฒันาตนเองและวิชาชีพ

ด้านท่ี 5



5.1 การพฒันาตนเองและวิชาชีพ  การอบรมพฒันาตนเอง
5.1

  ก
าร
พฒั

นา
ตน

เอ
งแ
ละ
วชิ

าช
พี

5.1  การพฒันาตนเองและวชิาชพี



5.1
  ก

าร
พฒั

นา
ตน

เอ
งแ
ละ
วชิ

าช
พี

5.1 การพฒันาตนเองและวิชาชีพ
เป็นผูน้  ำในกำรแลกเปล่ียนเรียนรูท้ำงวิชำชีพ(PLC)

ประชุมวางแผนเพ่ือ
จัดท า PLC

PLC กลุ่มสาระฯ
ประชุม

ติดตาม
ความก้าวหน้าของ
การด าเนินการ PLC 

แต่ละกลุ่มสาระฯ

5.1  การพฒันาตนเองและวชิาชพี



5.2 การน าความรู้ ทกัษะท่ีได้จากการพฒันาตนเองและวิชาชีพ
มาใช้ในการบริหารจดัการสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคณุภาพผู้เรียน คร ูและ

สถานศึกษา

โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บ ารุง  มคีู่มอืการพฒันาการบริหาร จัดการ
สถานศกึษา ทีเ่กดิจากการน าความรู ้ทกัษะ ทีไ่ดจ้ากการพฒันา ตนเองและวชิาชพี
ของผู้บรหิารสถานศกึษา มาใช้ในการพฒันาการบรหิารจดัการสถานศกึษา และ 
ใชไ้ดจ้รงิ ส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รยีน ครู และสถานศกึษา มผีลการด าเนินงานเป็นไป
ตามมาตรฐานการศกึษาทีส่ถานศกึษาก าหนดไว้

5.2 การน าความรู้ ทกัษะท่ีได้จากการพฒันาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการบริหารจดัการสถานศึกษา ท่ีส่งผลต่อคณุภาพผูเ้รียน ครู และสถานศึกษา



ข้อตกลงในการพฒันางานเป็นประเดน็ท้าทาย



ประเดน็ท้าทาย

การพฒันาครผููส้อนให้มีทกัษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Liter
acy) ในการจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันาคณุภาพผูเ้รียน โดยใช้

กระบวนการชมุชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ของโรงเรียน
ห้วยนางราษฎรบ์  ารงุ



ประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธก์ารเรยีนรู้

นายภานุกร  อ่อนประสงค์

อบรมพัฒนาคร ูและบคุลากรทางการศกึษาในการจัดท าสื่อเทคโนโลยีดิจิทลั ซึ่งได้จัดอบรมให้คณะครแูละบคุลากร
โรงเรียนหว้ยนางราษฎร์บ ารงุ เชิญวิทยากรภายนอกมาใหก้ารฝกึอบรม

นายภานุกร  อ่อนประสงค์
ครผูู้ช่วย วิทยาลยัการอาชีพ กนัตงัมา

บรรยายเชิงปฏิบติัการ ในหวัข้อ การสร้าง
วีดีโอการสอนกบัโปรแกรม ZOOM และ
การเกบ็วีดีโอไว้ในคลงัวีดีโอ ของ YOUTB

E



วิธีด าเนินการ

ศึกษาปัญหา 
ผา่นกระบวนการชมุชน
แห่งการเรียนรู้ PLC

๑. ร่วมปรกึษาหารอืถงึความ
ตอ้งการในการใชเ้ทคโนโลยี
ดจิทิลั ในการจดัการเรยีน
การสอน
๒. PLC ภายในและ
ภายนอกกลุ่มสาระการ
เรยีนรู้
๓. ทดลองใชส้ื่อเทคโนโลยี
ในการจดัการเรยีนการสอน
๔. รายงานผลการจดัการ
เรยีนรู ้บนัทกึผลหลงัสอน

ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน
๑. ครู ร้อยละ 90 ได้รับการ
พัฒนาให้มีทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล 
๒. ครูร้อยละ 8๐ สามารถน าส่ือ
เทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. นักเรียนระดับชั้นมัธยม ศึกษา
ปีที่  1 - 6 ร้อยละ 62.06 มี
ผล สัมฤทธิ์ ท า งก าร เ รี ยนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา เป็นไปตาม
ค่าเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด

น าวงจรคณุภาพ PDCA 
มาเป็นเครื่องมือคณุภาพในการ

ด าเนินงาน
๑. ร่วมประชมุวางแผน ด าเนินการ
พฒันาทกัษะเทคโนโลยดีจิทิลัผา่น
การฝึกอบรม
๒. ครู ด าเนินการผลติสื่อ
เทคโนโลยดีจิทิลั และใชส้ื่อในการ
จดัการเรยีนรู้
๓. นิเทศ ตดิตาม การน าทกัษะ
เทคโนโลยดีจิทิลั (Digital Literacy) 
ไปใชใ้นกระบวนการจดัการเรยีนรู้
ของครู และประเมนิผลการเรยีนรู้
ผูเ้รยีนตามสภาพจรงิ
๔. น าผลสะทอ้นของการใชท้กัษะ
เทคโนโลยดีจิทิลัมาปรบัปรุงพฒันา



เชิงคณุภาพ

มี รู ป แ บบ ก า รพัฒน า
ทกัษะเทคโนโลยดีจิทิลัที่
สง่เสรมิประสทิธภิาพการ
จดัการเรยีนการสอนของ
ครูและส่งผลต่อคุณภาพ
ของนัก เรียนโรงเรียน
ห้วยนางราษฎร์บ า รุ ง
ภายใต้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อ
ไวรสัโคโรนา 2019 (COVI
D - 19)



ศึกษาปัญหา ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC 
และน าผลมาพฒันาการใช้เทคโนโลยีในการจดัการเรียนการสอน



ประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธก์ารเรยีนรู้

ส่งเสริมครูใหม้ทีกัษะการใช้เทคโนโลยีดจิิทลั (Digital Literacy)



ส่งเสริมให้ครใูช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพฒันางานและจดัการ
เรียนรู้



ส่งเสริมให้ครใูช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพฒันางานและจดัการเรียนรู้
การวดัผลประเมินผลการจดัการเรียนรู้



ผลการประเมินการเรียนรู้ตามหลกัสตูรสถานศึกษา

ปีการศกึษา 2564 โรงเรยีนหว้ยนางราษฎรบ์ ารงุ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา จ านวน 388 คน

มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนตัง้แต่ระดบั 3 ขึน้ไป

ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 - ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6

คดิเป็นรอ้ยละ รอ้ยละ 62.06

สงูกว่าค่าเป้าหมายทีส่ถานศกึษาก าหนดไวท้ีร่อ้ยละ 60



ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะหแ์ละเขียน  ปีการศึกษา
2564

67.78%

27.58%

2.58%
ผา่น

2.06%

ในปีการศกึษา 2564 ผูเ้รยีนมกีาร
อ่าน
คดิวเิคราะหแ์ละเขยีน ตามหลกัสตูร
สถานศกึษก าหนด โดยมกีารตัง้คา่
เป้าหมาย การอ่าน คดิวเิคราะหแ์ละ
เขยีน อยูใ่นระดบัดขีึน้ไป รอ้ยละ 85

95.36%

การอา่น คดิวเิคราะหแ์ละเขยีน



ผลการศึกษาต่อของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6   ปีการศึกษา 
2564



Thank you
คณะกรรมการประเมินผลการพฒันางานตามข้อตกลง 

ส าหรบัข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา


