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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

(Self-Assessment Report : SAR) 

ประจ าปีการศึกษา 2564 

 โรงเรียนปากช่อง  
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา 
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 รายงานการประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report : SAR) 

ปีการศึกษา 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนปากช่อง 
กลุ่มโรงเรียนบุญวัฒนา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน  
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บันทึกความเห็นชอบการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ประจ าปี 2564 โรงเรียนปากช่อง 

 

ข้าพเจ้านายมรกต  พัดน้อย ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนปากช่อง ในนาม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนปากช่อง ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนปากช่อง และทางโรงเรียนได้สรุปและจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษาอย่างชัดเจน
ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

บัดนี้โรงเรียนปากช่อง ได้จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประจ าปี 2564 เรียบร้อยแล้ว เห็นควรให้น าผลการประเมินประจ าปี 2564 ไปพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้มีคุณภาพ
ต่อไป 

  

 

 

                               (นายมรกต  พัดน้อย) 
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนปากช่อง  
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 ค าน า 

 

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ส าหรับสถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใช้เป็นเป้าหมาย
ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและจัดการ และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญนั้น สถานศึกษา
ต้องจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนและ
เตรียมการส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 จากการด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนได้ก าหนดกรอบมาตรฐานเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่เป้าหมายเป็นประจ าทุกปีอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ได้รับค าปรึกษา แนะน าจากหน่วยงาน
ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา และได้รับความร่วมมือจากคณะครู 
นักเรียนผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ท าให้การประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาและการจัดท าเอกสารรายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
โรงเรียนจะได้น าผลการประเมินตามมาตรฐานในครั้งนี้ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดี
ยิ่งขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 

                                                        ลงชื่อ    

                                       (นายธนวัฒน์ สุขเกษม) 
                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนปากช่อง   
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สารบัญ 
 
                     หน้า 
ค าน า            ก 
สารบัญ            ข 
สารบัญตาราง           จ 
สารบัญภาพ           ฉ 
บทสรุปผู้บริหาร            ช 
ตารางแสดงผลการเป้าบรรลุค่าเป้าหมายตามมาตรการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา 2564           ฏ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา        1 

- ข้อมูลท่ัวไป          1 
- ประวัติของโรงเรียน         1 
- รูปแบบการบริหาร         3 
- ข้อมูลบุคลากร         3 
- ข้อมูลนักเรียน         5 
- ทิศทางการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนปากช่อง      6 
- เป้าหมายความส าเร็จ         7 

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา       9 
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
- 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน       9 
- มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ    9 
- มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน             9          

ความคิดเห็นและแก้ปัญหา  
- มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม       9 
- มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    9 
- มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา     9 
- มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติต่องานวิชาชีพ      10 
- 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน       10  
- การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด     10 
- ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย       10 
- การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความความแตกต่างและหลากหลาย    10 
- สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม      10 
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สารบัญ (ต่อ) 
หน้า 

- จุดเด่น          15 
- จุดควรพัฒนา         15 
- นวัตกรรมหรือแบบอย่างที่ดีของสถานศึกษา      15 
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ     17 
- การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน   17 
- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา      17 
- ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  17 

และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
- พัฒนาครูและบุคคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ     18 
- จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  18 
- จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 18 
- จุดเด่น          22 
- จุดที่ควรพัฒนา         22 
- นวัตกรรมหรือแบบอย่างที่ดีของสถานศึกษา      23 
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ   24 
- จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้  24 
- ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ต่อการเรียนรู้    24 
- มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก       24 
- ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน   25 
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 25 
- จุดเด่น          28 
- จุดที่ควรพัฒนา         28 
- นวัตกรรมหรือแบบอย่างที่ดีของสถานศึกษา      28 

ส่วนที่ 3 แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา       32 
-  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน       32 
- โครงการและแผนพัฒนากลยุทธ์       32 
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ      33 
- โครงการและแผนพัฒนากลยุทธ์       33 
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   34 

 
 



ง 
 

สารบัญ (ต่อ) 
หน้า 

- โครงการและแผนพัฒนากลยุทธ์       34 
ภาคผนวก           35 

- ภาคผนวก ก           
- ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย      37 
- ค าสั่งมอบหมายงานประกันคุณภาพการศึกษา      40 
- กลยุทธ์ PCS          50 
- ภาคผนวก ข           
- เกณฑ์การประเมินคุณภาพ        52 
- ภาคผนวก ค มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน       
- ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน       55 
- ภาคผนวก ง  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน       
- คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน       57 
- ภาคผนวก จ          
- ภาพกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ       59 
- ภาพรางวัลของนักเรียน        62 
- ภาพรางวัลส าหรับคุณครูและบุคลากร       64 
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สารบัญตาราง 
ตาราง                      หน้า 
ตารางที่ 1 ข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียนปากช่อง แบ่งตามสายงาน     4 
ตารางที่ 2 ข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียนปากช่อง แบ่งตามกลุ่มสาระการเรียนรู้    5 
ตารางที่ 3 จ านวนนักเรียนโรงเรียนปากช่อง จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน     5 
ตารางที่ 4 แสดงเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    7 
ตารางที่ 5 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนตามประเด็นพิจารณา     13 
ตารางที่ 6 แสดงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน       14 
ตารางที่ 7 ตารางแสดงร้อยละของการประเมินตามมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ  21 
ตารางที่ 8 ตารางแสดงร้อยละของการประเมินตามมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน            27 

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
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สารบัญภาพ 

ภาพประกอบ                   หน้า 
แผนภาพที่ 1 แผนที่โรงเรียนปากช่อง        2 
แผนภาพที่ 2  ตราประจ าโรงเรียน         2 
แผนภาพที่ 3 รูปแบบการบริหาร PCS MODEL       3 
แผนภาพที่ 4 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียนผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ     13 
แผนภาพที่ 5 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน       14 
แผนภาพที่ 6 แผนภาพแสดงกระบวนการจัดการ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   16 
แผนภาพที ่7 แผนภาพแสดงร้อยละการประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ       21                 
                ของผู้บริหารสถานศึกษา 
แผนภาพที่ 8 แผนภาพแสดงกระบวนการจัดการมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ        23
        สถานศึกษา   
แผนภาพที่ 9 แผนภาพแสดงร้อยละการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 27 
                 ที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ   
แผนภาพที่ 10 มาตรฐานที ่3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  29
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บทสรุปผู้บริหาร             
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ส าหรับสถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพผู้เรียน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 3 
มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โรงเรียนปากช่องได้ 
ลงมือปฏิบัติและจัดท าระบบการพัฒนาคุณภาพในด้านต่างๆ ตามรูปแบบของ PCS model ที่เน้นกระบวนการ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วมของการท างานร่วมกันขององค์กร (Participation) เพ่ือให้เป็นระบบที่มีคุณภาพมาก
ขึ้น โดยโรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพตามกระบวนการ PDCA 
(System) ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาและผู้เรียนตามเป้าหมายที่ต้องการได้ (Customer) 
ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน  

1. ผลการประเมินคุณภาพ 
มาตรฐาน ระดับคุณภาพ แปลผล 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
                   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

5 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 5 ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 4 ดีเลิศ 

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยรวม 5 ยอดเยี่ยม 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนปากช่องในภาพรวมอยู่ในระดับ 5 ยอดเยี่ยม 
โดยมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับ 5 ยอดเยี่ยม  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการ
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับ 5 ยอดเยี่ยม และมาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับ 4 ดีเลิศ 
2. หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

โรงเรียนปากช่องมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนตาม
ศักยภาพของผู้เรียนให้เหมาะสมในแต่ละระดับชั้น  ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร
แกนกลาง  หลักสูตรสถานศึกษา  โดยก าหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน  การด าเนินการของกลุ่มสาระการเรียนรู้  ร่วม
ประชุมวางแผนและศึกษาเอกสารหลักสูตรแกนกลาง  จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  ก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้  
การวัดและประเมินผล  มีเครื่องมือการประเมินและสื่อหลากหลาย จัดสถานการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียนหลากหลาย  ก าหนดเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ระดับโรงเรียน ร่วมกันส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน  
การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ  คิดวิเคราะห์  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  ค้นคว้าข้อมูลและ
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงพัฒนาความก้าวหน้า
ทางการเรียนและการสอบวัดผลระดับชาติ  (O - NET)  ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อหรือการ
ท างาน  มีการจัดโครงการและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ส่งเสริมการเป็นผู้เรียนผู้
ซึ่งมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ค่านิยมที่ดีตามโรงเรียนปากช่องก าหนด  จากกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ 

1. ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564           
มีค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนทุกรายวิชาสูงกว่า ระดับจังหวัด ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ   

2. ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564                 
มีค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนทุกรายวิชาสูงกว่า ระดับจังหวัด ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ   

3. รางวัลตัวอย่างอ่ืนๆ ที่นักเรียนได้รับ 
     3.1 นางสาวภัทราพร พงษ์จีน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษฯ 
(SMTE) โรงเรียนปากช่อง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเทควันโด ระดับประเทศ การแข่งขันกีฬา
แห่งชาติ ครั้งที่ 47 ศรีษะเกษเกมส์ และได้รับทุนการศึกษาต่อระดับมหาวัทยาลัยกองทุนพัฒนาการกีฬา
แห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย ชนิดกีฬาเทควันโด ประจ าปีการศึกษา 2564   
     3.2 นางสาวชญาดา เกรียงมงคล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ด้านวิชาการ โครงการพิเศษโรงเรียนปากช่อง ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย สอวน. ค่าย 1 สาขาวิชาฟิสิกส์ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 ศูนย์ สอวน.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

    3.3 นายอุดมพร ช้อนทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษฯ 
(SMTE)  โ ร ง เ รี ยนปากช่ อง  ที่ สอบผ่ านการคั ด เลื อก เข้ าค่ า ย  สอวน .  ค่ าย  1 สาขาวิ ช า ฟิสิ กส์                                   
ประจ าปีการศึกษา 2564 ศูนย์ สอวน.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

     3.4 เด็กชายปุณณวิช มังคะจา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/12 นักเรียนโครงการห้องเรียน    
พิเศษฯ (Gifted) โรงเรียนปากช่อง ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย สอวน. ค่าย 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์                 
ประจ าปีการศึกษา 2564 ศูนย์ สอวน.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี     

      3.5 เด็กหญิงภูริฎา วิริยะวงษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12 นักเรียนโครงการห้องเรียน 
พิเศษฯ (Gifted) โรงเรียนปากช่อง ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย สอวน. ค่าย 1 สาขาวิชาฟิสิกส์                            
ประจ าปีการศึกษา 2564 ศูนย์ สอวน.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี     

       3.6 เด็กชายณัฐรัช พรหมศร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12 นักเรียนโครงการห้องเรียน 
พิเศษฯ (Gifted) โรงเรียนปากช่อง ได้รับรางวัลชมเชยในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทาง
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจ าปีการศึกษา 2564 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น   

       3.7 เด็กชายปกรณ์เกียรติ จองเกิดทรัพย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/13 นักเรียนโครงการ
ห้องเรียนพิเศษฯ (EP) โรงเรียนปากช่อง ได้สอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ ระดับ C2 ตาม กรอบมาตรฐาน
การประเมินความสามารถทางภาษาจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป หรือ CEFR (Common European 
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Framework of Reference) และได้ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
100 คะแนน ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ประจ าปีการศึกษา 2564  
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนปากช่องตั้งค่าเป้าหมายไว้ในระดับยอดเยี่ยม ผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม ถือว่าบรรลุ
ตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  โดยบริหารจัดการด้วย รูปแบบ PCS Model บริหารแบบมีส่วนร่วมและการ
กระจายอ านาจมีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการเรียนรู้ รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
ด าเนินการโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA (Deming cycle) ซึ่งท างานควบคู่กับแผนการปฏิบัติการ มีการวางแผนการ
ท างานอย่างรอบคอบ (Plan) มีการด าเนินการตามแผนที่วางไว้ (Do) มีการก ากับ ตรวจสอบ ประเมิน นิเทศแผนงาน
ตามปฏิทินที่ชัดเจนและเป็นระบบ (Check) และมีการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือน าผลการประเมินมาสะท้อนและพัฒนา
แผน (Act) มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศ
ภายใน การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และ
พัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และพัฒนางานด้านวิชาการทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรม
เสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพสถานศึกษา
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมา
ใช้ในการพัฒนาและการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้และมีความปลอดภัยและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้สถานศึกษาจัดระบบ การจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ จากกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลให้สถานศึกษา
ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ 

1.  โรงเรียนได้รับรางวัล IQA Award ระดับยอดเยี่ยม ปีการศึกษา 2562 สถานศึกษาที่มีระบบและกลไก
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพประเภทสถานศึกษา
ขนาดใหญ่พิเศษ  

2.  โรงเรียนปากช่อง ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (Office 
of the Basic Education Quality Awards : OBECQA)   ซึ่งแสดงถึงการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตาม
เกณฑ์ของโรงเรียนมาตรฐานสากล  

ดร.ธนวัฒน์ สุขเกษม ได้รับรางวัลสมาคมศึกษานิเทศก์จังหวัดนครราชสีมา ประเภท ผดุงคุณภาพ
(ผู้อ านวยการสถานศึกษา) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา 

ดร.ธนวัฒน์ สุขเกษม ได้รับรางวัลกรรมการและเลขานุการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานดีเด่น ประจ าปี 2564 
ของสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานแห่งประเทศไทย 
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นางสาวโนรี บ่อเงิน ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติรองผู้อ านวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจ าปีพุธศักราช 
2563 สมาคมรองผู้อ านวยการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานแห่งประเทศไทย 

นางสาวสุปราณี แก้วมาพะเนา ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติรองผู้อ านวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจ าปีพุธ
ศักราช 2563 สมาคมรองผู้อ านวยการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานแห่งประเทศไทย 

นางจงจิต กอสูงเนิน ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติรองผู้อ านวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจ าปีพุธศักราช 
2563 สมาคมรองผู้อ านวยการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานแห่งประเทศไทย 

นายอภิชาติ สมภาร ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติรองผู้อ านวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจ าปีพุธศักราช 
2563 สมาคมรองผู้อ านวยการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานแห่งประเทศไทย 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ครูมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมเอตอบสนองต่อความต้องการที่แตกต่างของแต่ละบุคคล ทั้งแผนการ
จัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้เรียนที่มีความจ าเป็น หรือต้องการความช่วยเหลือพิเศษ เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและลงมือปฏิบัติจริง ครูน าสื่อเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด-19 จัดหาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียนอีกทั้งน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ รู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล   มีการ
บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกเพ่ือสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้เรียน ก่อให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกันอย่าง
มีความสุข ส่งผลให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก สามารถแสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน และน า
องค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ มีขั้นตอน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการ
เรียนรู้ มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าผลที่ได้มาพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

จากการที่ครูมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ดังนี้ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงกว่าค่าเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด  นอกจากนี้ผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564  
มีค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศ ทุกรายวิชา ผลจากการมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส่งผลให้ครู
ได้รับรางวัลต่างๆ  ในปีการศึกษา 2564 เช่น  ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นประจ าปี 2565 รางวัล
ทรงคุณค่า  สพฐ. (OBECAWARDS) ครั้งที่ 9 รางวัลผลงานการปฏิบัติงานที่ที่เป็นเลิศ (Best Practice) รางวัล
ประกายเพชร รางวัลเพชร รางวัลเชิดูเกียรติ  ครูดีเด่น  การประกวดคลิปสื่อสร้างสรรค์ต่อต้านทุจริต   

3. แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 เพ่ือให้มีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา จึงต้องมีแผนงาน/โครงการ จัดสอนเพ่ิมเติม โดยจัดสอนซ่อมเสริม
แก่ผู้เรียนกลุ่มปานกลางเพ่ือพัฒนาให้กลุ่มสู่ความเป็นเลิศ และจัดสอนเสริมแก่กลุ่มที่มีความเป็นเลิศ ส่งเสริม
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พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้  โดยมีแผนงาน/โครงการ ดังนี้ โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สอบโอลิมปิกวิชาการ) โครงการจัดการน าเสนอการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
โครงงานวิทยาศาสตร์ในรูปแบบออนไลน์ และโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้มาตรฐาน เป็นต้น 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ก าหนดแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ แผนการพัฒนา
บุคลากร แผนการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และมีการนิเทศ ก ากับติดตามอย่างเป็นรูปธรรม และ
พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ ตามแนวทางการด าเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
OBECQA เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา คุณภาพผู้เรียนเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศและได้มาตรฐานสากล โดยมี
แผนงาน/โครงการ ดังนี้ โครงการส่งเสริมบริหารการจัดการศึกษา โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษารัชกาลที่ 10 โครงการนิเทศ ก ากับ ติดตามและ
ประเมินครูฝึกสอน โครงการพัฒนางานวิจัยทางการศึกษา และโครงการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ เป็นต้น 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 การปรับวิธีการสอนของครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้เหมาะกับบริบทและข้อจ ากัดของสถานที่ 
โดยเน้นทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ควบคู่กับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการ
น าไปใช้ การปรับวิธีการสอนให้เป็นรูปแบบ Active Learning เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษและการคิดค านวณ มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน เช่น Google 
classroom Google meet และ PLMS เป็นต้น 
 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีระบบการจัดการความรู้โดยการขับเคลื่อน ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือร่วมกัน
พัฒนาวิชาชีพและคุณภาพการศึกษา 

 โดยมีแผนงาน/โครงการ ดังนี้ โครงการค่ายบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education) โครงการจัด
นิทรรศการทางวิชาการ โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา เสริมสร้างประสบการณ์การ
เรียนรู้ โครงการส่งเสริมศักยภาพสู่ภูมิศาสตร์โอลิมปิก โครงการจุดประกายฝันพ่ีสู่น้อง และโครงการค่าย
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์                   
 
 
 
                                                                                              

                                                                                 ลงชื่อ  
          (นายธนวัฒน์ สุขเกษม) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนปากช่อง  
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ตารางแสดงผลการบรรลุค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา 2564 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ แปลผล 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

1) มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร  และการคิดค านวณ 5 ยอดเยี่ยม  
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดวิจารณญาณ  อภิปราย 

         แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
5 ยอดเยี่ยม  

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 5 ยอดเยี่ยม 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  5 ยอดเยี่ยม 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 4 ดีเลิศ 
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 4 ดีเลิศ 

1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  5 ยอดเยี่ยม 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 5 ยอดเยี่ยม 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 5 ยอดเยี่ยม  
4) สุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคม 5 ยอดเยี่ยม  

สรุประดับคุณภาพ 5 
การตัดสินคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
2.1 มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

 
5 

 
ยอดเยี่ยม 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 5 ยอดเยี่ยม 
2.3 ด าเนินงานวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรถานศึกษา  5 ยอดเยี่ยม 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ         5 ยอดเยี่ยม 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม 
2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 5 ยอดเยี่ยม 

สรุประดับคุณภาพ 5 
การตัดสินคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

4 ดีเลิศ 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 5 ยอดเยี่ยม 
3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 4 ดีเลิศ 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน ามาพัฒนาผู้เรียน 4 ดีเลิศ 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

4 ดีเลิศ 

สรุประดับคุณภาพ 4  
การตัดสินคุณภาพ ดีเลิศ 
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ส่วนที่  1    ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

ข้อมูลทั่วไป 
โรงเรียนปากช่อง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ   
สถานที่ตั้ง เลขที่ 137  ถนนนิคม-ล าตะคอง  ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

รหัสไปรษณีย์ 30130 
โทรศัพท์ 0-4431-1098, 0-4431-3588  โทรสาร 0-4431-3589 
Website: www.pcschool.ac.th  , E-Mail: Pakchongschool1@gmail.com  
 

ประวัติโรงเรียน 
โรงเรียนปากช่อง เริ่มเปิดท าการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2504  ตามหลักสูตรมัธยมศึกษา

ตอนต้น ณ บริเวณที่ดินประมาณ  2  ไร่ ทางทิศตะวันตกของโรงเรียนบ้านปากช่อง (คุรุสามัคคี 1)  ในปัจจุบัน ซึ่ง 
ร.ต.ต.เปล่ง วรรณมณฑา บริจาคให้ 

ปี พ.ศ. 2504  นายอยู่  สินจันทึก และนางถนอม  สินจันทึก  บริจาคที่ดิน ณ หมู่บ้านหนองสาหร่าย 
อ าเภอปากช่อง เนื้อที่  55  ไร่  ให้เป็นที่ก่อตั้งโรงเรียน และได้ย้ายมาท าการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2508  เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 

วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2520  โรงเรียนได้เนื้อที่เพ่ิมเติมอีกจ านวน 55 ไร่ 3 งาน  10 ตารางวา  จากหนังสือ 
นส. 3 ก  เลขที่ 39  หมายเลข 5238 แผ่นที่ 37 ซึ่งเป็นที่สาธารณประโยชน์  ของทางอ าเภอมอบให้เพ่ือใช้ใน
การศึกษาของโรงเรียนปากช่อง 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529 โรงเรียนได้รับหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง เล่มที่ 39 หมายเลข 30586 
ที่ดินเลขที่ 314 เนื้อที่ 113 ไร่ 2 งาน 49 ตารางวา ซึ่งเป็นเนื้อที่ปัจจุบันของโรงเรียนปากช่อง 

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2529 ส านักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมาออกหนังสือที่ นม. 0019.04/4431 รับรอง
แนวเขตที่ดินของโรงเรยีนปากช่อง จ านวน 18 ไร่ 99 ตารางวา รวมที่ดินทั้งสิ้น 130 ไร่ 3 งาน 48 ตารางวา 

 



2 
 

 
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 

ประเภทโรงเรียน  สหศึกษา  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  โดยมีเขต
พ้ืนที่บริการ  เป็นเขตพ้ืนที่ในอ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ปรัชญาของโรงเรียน         “จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม” 
ค าขวัญ              “ประพฤติดี มีวินัย ตั้งใจเรียน” 
คติธรรม              “สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี” ความพร้อมเพรียงในหมู่คณะก่อให้เกิดสุข 
สีประจ าโรงเรียน             “สีแดง – ขาว” 

                       สีแดง  หมายถึง เลือดหรือความเป็นคน 
                       สีขาว  หมายถึง ความสะอาด ความบริสุทธิ์ หรือความสมบูรณ์ 

ดังนั้น แดง-ขาว จึงหมายถึงเลือดที่สะอาดบริสุทธิ์หรือความเป็นคนโดยสมบูรณ์  
      พระพุทธรูปประจ าโรงเรียน “พระพุทธรัตนมงคลภิมุข”  
 ค่านิยมของสถานศึกษา      เน้นการมีส่วนร่วม  ท างานเป็นระบบ  มุ่งเน้นความส าเร็จ     

สมรรถนะหลักของโรงเรียน 1) บุคคลแห่งการเรียนรู้  2) มีภาวะผู้น าทางวิชาการ  3) ท างานเป็นทีม   
ตราประจ าโรงเรียน 

 
 

ภาพที่ 2  ตราประจ าโรงเรียน 

รศัมีแสงอาทิตย์ 

ท้าวสุรนารี 

ตัวย่อ  ป.ช.  

ฐานลายกนก   

ภาพที่ 1  แผนที่โรงเรียนปากช่อง 
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รูปแบบการบริหารงาน 

 
ภาพที่ 3  รูปแบบการบริหาร PCS MODEL 

 
ข้อมูลบุคลากร 

ข้อมูลผู้บริหาร วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2565 
      1.  ผู้อ านวยการโรงเรียน ชื่อ นายธนวัฒน์  สุขเกษม   วุฒิการศึกษาสูงสุด ปร.ด. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต    
สาขา บริหารการศึกษา  โทรศัพท์ 097- 1659-088     e-mail:  tanawat8241@gmail.com   
ด ารงต าแหน่งที ่ โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 9  ตุลาคม  2563  จนถึงปัจจุบัน   
      2. รองผู้อ านวยการโรงเรียน รวม 4 คน  
      2.1 นางจงจิต  กอสูงเนิน วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม. บริหารการศึกษา   โทรศัพท์ 06-3509-4541 
 e-mail:  jongjitkor@gmail.com    
    2.2 นางสาวโนรี  บ่อเงิน  วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม. บริหารการศึกษา  โทรศัพท์ 085- 6687-843  
 e-mail:  norikoh2521@hotmail.com   
   2.3  นายอภิชาติ   สมภาร   วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม.บริหารการศึกษา  โทรศัพท์ 087-2290-983 
e-mail:  apichart_somphan@hotmail.com  
            2.4  นางสาวสุปราณี   แก้วมาพะเนา วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตร์มหาบัณฑิต บริหารการศึกษา 
โทรศัพท์ 080-4671-355 e-mail:  supraneekaewmapanao@gmail.com      
 
 

mailto:tanawat8241@gmail.com
mailto:jongjitkor@gmail.com
mailto:norikoh2521@hotmail.com
mailto:apichart_somphan@hotmail.com
mailto:supraneekaewmapanao@gmail.com
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ตารางท่ี 1 ข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียนปากช่อง แบ่งตามสายงาน 

จ านวนบุคลากรแยกตามต าแหน่ง 
ต าแหน่ง ชาย หญิง รวม 

 1. ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 - 1 
 2. รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 3 4 
 3. ครู 48 97 145 
 4. พนักงานราชการ - - - 
 5. ครูอัตราจ้าง - 2 2 
 6. ครูพิเศษ(พระ) - - - 
7. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 - 1 
 8. พนักงานธุรการ - 15 15 
9. ผู้ช่วยบรรณารักษ์ - - - 
10. ช่างครุภัณฑ์ ชั้น 3 6 1 7 
11. พนักงานบริการ - - - 
12. ลูกจ้าง 1 5 6 
13. ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ - - - 
14. ครูชาวต่างชาติ 7 - 7 
15. พนักงานรักษาความปลอดภัย 3 - 3 

รวมทั้งหมด 68 123 191 
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ข้อมูลนักเรียน    จ านวนนักเรียนในปีการศึกษา 2565 
ตารางท่ี 3 จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน (ข้อมูล  ณ  วันที่ 31 มีนาคม 2565) 

ชั้นเรียน จ านวนนักเรียน จ านวนห้องเรียน 
ตาม DMC  

ระบบสารสนเทศ 

จ านวน
ห้องเรียน 

ชาย หญิง รวม ปรับใช้จริง 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 198 297 495 13 13 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 196 291 487 13 13 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 209 264 473 13 13 

รวม 603 852 1,455 39 39 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 181 355 536 14 14 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 195 324 519 14 14 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 160 356 516 14 14 

รวม 536 1,035 1,571 42 42 

 หมายเหตุ  :   ห้องเรียนพิเศษ   1) ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ (Gifted  Program)                       
2 )  โครงการจัดการ เรี ยนการสอนตามหลั กสู ตรกระทรวงศึ กษาธิ การ เป็ นภาษา อังกฤษ ( EP)                              
3) หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)  
 
 

ตารางที่ 2 ข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียนปากช่อง แบง่ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระ / ภาระงานสอน จ านวน(คน) ภาระงานเฉลี่ย ชั่วโมงสอนของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สปัดาห์) 

1. บริหารการศึกษา 5 - 
2. ภาษาไทย 16 15.30 

3. คณิตศาสตร ์ 21 15.05 
4. วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 36 14.91 

5. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 20 15.50 

6. สุขศึกษา 9 14.36 
7. ศิลปะ 9 15.82 

8. การงานอาชีพ 7 14.66 
9. ภาษาอังกฤษ / ภาษาต่างประเทศ 24 16.42 

10. แนะแนว / กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 18.25 
รวม 157 17.53 
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ทิศทางการพัฒนาโรงเรียนปากช่อง 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
   “เป็นเลิศทางวิชาการ  สื่อสาร  2  ภาษา  น าพาคุณธรรม  ก้าวล้ าทางความคิด   
                       ผลิตงานสร้างสรรค์  ร่วมกันรับผิดชอบสังคม  ภายในปี  พ.ศ.  2566”  
พันธกิจ (Mission) 
  1. พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
  2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ ให้แก่ผู้เรียนอย่างยั่งยืน 
  3. พัฒนาการบริการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ  
  4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้ 
  5. ส่งเสริมและพัฒนาครูสู่ความเป็นมืออาชีพ  

 
เป้าประสงค์  

1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากลมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ  

2. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะและร่วมรับผิดชอบในฐานะเป็นพลโลก  
3. โรงเรียนยกระดับการบริหารจัดการการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ เป็นพลโลกตามเกณฑ์รางวัล

คุณภาพแห่ง สพฐ. (OBECQA)   
4. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้ 
5. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและจรรยาบรรณ การเรียนการสอนได้อย่างมี

คุณภาพทางวิชาชีพ ครูยุคใหม่   
 
กลยุทธ์  (Strategy) 
 

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา 
2. พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตร 
3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล 
4. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาและระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ  
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เป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ตารางท่ี 4 แสดงเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 

  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

 
สรุปผลภาพรวมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากช่อง                     

มีผลการประเมนิคุณภาพ  อยู่ในระดับ  4 ดีเลิศ 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ตามแนวทางการประเมินมาตรฐานการศึกษาแนวใหม่ 2561 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ตามแนวทางการประเมินมาตรฐานการศึกษาแนวใหม่ 2562 
ปีการศึกษา 2564 

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

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  ยืนยัน ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียด 
1.  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 

1.1  ผู้เรียนมีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณ ตามเป้าหมาย ที่สถานศึกษา
ก าหนด (ยอดเยี่ยม) 

1.2  ผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิดวิ เคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้
เ หตุ ผ ลประกอบการตั ดสิ น ใจ  และ
แ ก้ ปั ญ ห า ไ ด้  สู ง ก ว่ า เ ป้ า ห ม า ย  ที่
สถานศึกษาก าหนด (ยอดเยี่ยม) 

1.3 ผู้เรียนมีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม มีการน าไปใช้และเผยแพร่ 
ตามเป้าหมาย ที่สถานศึกษาก าหนด             
(ยอดเยี่ยม) 

1.4 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
พัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ 
การสื่อสาร การทางาน อย่างสร้างสรรค์ 
แ ล ะ มี คุ ณ ธ ร ร ม  ต า ม เ ป้ า ห ม า ย                            
ที่สถานศึกษาก าหนด (ยอดเยี่ยม) 

1.5 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามเป้าหมาย  
ที่สถานศึกษาก าหนด (ดีเลิศ) 

 

ปัจจัยหรือกระบวนการ ที่มุ่งส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน /หลักฐาน 
เชิงประจักษ์ 

โรงเรียนปากช่องมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนตามศักยภาพของผู้เรียนให้เหมาะสมใน
แต่ละระดับชั้น  ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร
แกนกลาง  หลักสูตรสถานศึกษา  โดยก าหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน  การ
ด าเนินการของกลุ่มสาระการเรียนรู้  ร่วมประชุมวางแผนและศึกษา
เอกสารหลักสูตรแกนกลาง  จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  ก าหนดแผนการ
จัดการเรียนรู้  การวัดและประเมินผล  มีเครื่องมือการประเมินและสื่อ
หลากหลาย  จัดสถานการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมศักยภาพผู้ เรียน
หลากหลาย  และจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ร่วมกัน
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและ
การคิดค านวณ  คิดวิเคราะห์  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  
ค้นคว้าข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ส่งเสริมความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงพัฒนาความก้าวหน้าทางการ
เรียนและการสอบวัดผลระดับชาติ  (O - NET)  ส่งเสริมการเตรียมความ
พร้อมในการศึกษาต่อหรือการท างาน  มีการจัดโครงการและกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ส่งเสริมการเป็นผู้เรียน
ผู้ซึ่งมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ค่านิยมที่ดีตามโรงเรียนปากช่องก าหนด  
โดยไม่ขัดต่อกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม  ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมที่โรงเรียนจัดสถานการณ์เพ่ือการเรียนรู้และส่งเสริม
ศักยภาพทางทักษะการสื่อสารภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  ภาษาเกาหลี  
ภาษาจีน  ภาษาญี่ปุ่น  ทักษะด้านร่างกาย  พัฒนาการด้านอารมณ์   
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1.6 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน 

และ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้น และการท างานหรืองาน
อาชีพ ตามเป้ าหมาย ที่ สถานศึกษา
ก าหนด (ดีเลิศ)    
2. คุณลักษณะพึงประสงค์ 

2.1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยม
ที่ดี ตามเป้าหมาย  ที่สถานศึกษาก าหนด 
เป็นแบบอย่างได ้(ยอดเยี่ยม) 

2.2 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น 
เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ
ปัญญาไทย ตามเป้าหมาย ที่สถานศึกษา
ก าหนด (ยอดเยี่ยม)  

2.3 ผู้ เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย  ตาม
เป้าหมาย ที่สถานศึกษาก าหนด (ยอด
เยี่ยม)  

2.4 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย 
แ ล ะ จิ ต สั ง ค ม   ต า ม เ ป้ า ห ม า ย                     
ที่สถานศึกษาก าหนด (ยอดเยี่ยม) 
    

สังคมและจิตสังคม สร้างเสริมสุขภาวะให้แก่ผู้เรียน  ใฝ่เรียนรู้และ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย  ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสดงออกถึงการรักชาติ  
ศาสนา  พระมหากษัตริย์ ซื่อสัตย์  มีวินัย  มุ่งมั่นในการท างาน  อยู่อย่าง
พอเพียง  รวมถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความแตกต่างกัน  ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  โดยผ่านกิจกรรมชุมนุมวิชาการ  กิจกรรมวัน
ส าคัญ  กิจกรรมตามโครงการต่างๆ  การส่งเข้าแข่งขันทางวิชาการ  การ
น านักเรียนร่วมกิจกรรมในระดับโรงเรียน ระดับชุมชน ระดับจังหวัด  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาคและระดับประเทศ ทั้งด้านกีฬา  
ศิลปะ ดนตรี มีการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

โรงเรียนปากช่องมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนตามศักยภาพของผู้เรียนให้เหมาะสมใน
แต่ละระดับชั้น  ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร
แกนกลาง  หลักสูตรสถานศึกษา  โดยก าหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน  การ
ด าเนินการของกลุ่มสาระการเรียนรู้  ร่วมประชุมวางแผนและศึกษา
เอกสารหลักสูตรแกนกลาง  จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  ก าหนดแผนการ
จัดการเรียนรู้  การวัดและประเมินผล  มีเครื่องมือการประเมินและสื่อ
หลากหลาย  จัดสถานการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมศักยภาพผู้ เรียน
หลากหลาย  และจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ร่วมกัน
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและ
การคิดค านวณ  คิดวิเคราะห์  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  
ค้นคว้าข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ส่งเสริมความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงพัฒนาความก้าวหน้าทางการ
เรียนและการสอบวัดผลระดับชาติ  (O - NET)  ส่งเสริมการเตรียมความ
พร้อมในการศึกษาต่อหรือการท างาน  มีการจัดโครงการและกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ส่งเสริมการเป็นผู้เรียน
ผู้ซึ่งมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ค่านิยมที่ดีตามโรงเรียนปากช่องก าหนด  
โดยไม่ขัดต่อกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม  ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมที่โรงเรียนจัดสถานการณ์เพ่ือการเรียนรู้และส่งเสริม
ศักยภาพทางทักษะการสื่อสารภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  ภาษาเกาหลี  
ภาษาจีน  ภาษาญี่ปุ่น  ทักษะด้านร่างกาย  พัฒนาการด้านอารมณ์  
สังคมและจิตสังคม สร้างเสริมสุขภาวะให้แก่ผู้เรียน  ใฝ่เรียนรู้และ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย  ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสดงออกถึงการรักชาติ  
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ศาสนา  พระมหากษัตริย์ ซื่อสัตย์  มีวินัย  มุ่งมั่นในการท างาน  อยู่อย่าง
พอเพียง  รวมถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความแตกต่างกัน  ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  โดยผ่านกิจกรรมชุมนุมวิชาการ  กิจกรรมวัน
ส าคัญ  กิจกรรมตามโครงการต่างๆ  การส่งเข้าแข่งขันทางวิชาการ  การ
น านักเรียนร่วมกิจกรรมในระดับโรงเรียน  ระดับชุมชน  ระดับจังหวัด  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ระดับภาคและระดับประเทศ  ทั้งด้านกีฬา  
ศิลปะ  ดนตรี  มีการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ปัจจัยหรือกระบวนการ ที่มุ่งส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน /หลักฐาน 
เชิงประจักษ ์

จากการด าเนินงานอย่างเป็นระบบเพ่ือพัฒนาคุณภาพ  ส่งผลให้
ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและมีศักยภาพ  ด้านคุณภาพของผู้เรียน  อยู่ใน
ระดับคุณภาพดเีลิศ  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  มีการพัฒนาความสามารถ
ในการอ่าน  เขียน  การสื่อสาร  การคิดค านวณเป็นไปตามตามเกณฑ์ของ
แต่ละระดับชั้น  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนรู้ทั้งตามหลักสูตรและโครงการกิจกรรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี  ให้
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านเขียน  น าเสนอองค์ความรู้สื่อสารได้
ปรากฏผลชัดเจนทั้งผลงานการเรียนรู้ในชั้นเรียน สามารถสื่อสารด้วย
ภาษาไทย  อังกฤษ  จีน  เกาหลี การแสดงออกในการร่วมกิจกรรมการ
แสดงในสัปดาห์วิทยาศาสตร์  สัปดาห์สุนทรภู่  และภาษาไทยแห่งชาติ  
บันทึกรักการอ่าน  กิจกรรมเรียนรู้สู่อาเซียน  ค่ายวิทยาศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อมทางทะเล  ค่ายปฏิบัติการคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ค่าย  
AMATH  ซูโดกุ  ค่ายคณิตศาสตร์  ค่ายพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์
ห้องเรียน  Intensive  Program  ทุกปีการศึกษา  ศึกษาดูงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์ที่มหิดลวิทยานุสรณ์  ผู้เรียนฝึกการวิเคราะห์  คิดแก้ปัญหา
ได้อย่างเหมาะสม  มีการวางแผนการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีความสุข  น าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ  (IS)  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 100 มีการพัฒนาทักษะ
ด้านการสืบค้นข้อมูลและแสวงหาข้อมูลจากสื่อ และทักษะการใช้
เครื่องมือเทคโนโลยีด้วยตนเอง  มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
เรียนรู้และสื่อสารข้อมูลได้ตามสถานการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
รูปแบบออนไลน์ ด าเนินการสมัครชุมนุมวิชาการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
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ด้วยตนเอง  น าเสนอผลงานหลายรูปแบบ  อาทิ อภิปราย ผังมโนทัศน์  
หนังสือเล่มเล็ก วิดีทัศน์ แผ่นพับความรู้ ป้ายนิเทศ การส่งงานผ่ าน  
Google classroom และ PLMS  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนภาคเรียนที่ 1 อยู่ในระดับดี  ร้อยละ 71.73 และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน  ร้อยละ  96.57  ภาคเรียนที่  2  อยู่ในระดับ
ดี  ร้อยละ 71.93  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน  
ร้อยละ  96.57  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-
NET)  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 และผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 โรงเรียนปากช่องมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับส านักงานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  และสูงกว่าค่าเฉลี่ยของระดับประเทศ  ทุกรายวิชาที่ทดสอบ  
และมีคุณภาพผู้เรียนผ่านเกณฑ์ของเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
กว่าค่าเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด รวมถึงมีผู้เรียนที่สามารถสอบคัดเลือก
เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 1 ในสาขาวิชาฟิสิกส์ จ านวน 3 
คน และสาขาคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 คน ศูนย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี 

 ผู้ เรี ยนมีคุณลักษณะที่ พึ งประสงค์และค่ านิ ยมที่ ดี ตาม
สถานศึกษาก าหนด  โดยผู้ เรียนแสดงออกถึงการรักชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์  ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  เข้าร่วมกิจกรรม
หน้าเสาธง เคารพ ธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระในวันเรียนแบบออนไซต์ (on-
site) สภานักเรียน ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สถานีวิจัยล าตะคอง  เข้าค่าย
ความหลากหลายทางชีวภาพ  ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  โครงการสาน
ใจไทยสู่ใจใต้  เข้าค่ายด้านศิลปะที่เขาใหญ่  กลุ่มเยาวชนสร้างสรรค์งาน
ศิลป์ถิ่นเขาใหญ่เข้าค่ายต่อเนื่องทุกปีการศึกษา  กิจกรรมลูกเสือ                
เนตรนารี ลูกเสือวิสามัญ  ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  รณรงค์ต่อต้านบุหรี่ จิตใจ
ร่าเริงแจ่มใส  เข้าร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดี ร่วมด าเนินการกิจกรรม
โรงเรียนสีขาว ร่วมกิจกรรมด้านวัฒนธรรมประเพณีอันดีของสังคม  อาทิ  
น าผู้เรียนจัดท ากระทงวันลอยกระทงคือวัดจันทึกและวัดหนองสาหร่าย  
ประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษา  มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
ไทย  และผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมสภานักเรียนแสดงออกถึงความเป็นผู้น า
รวมถึงการเป็นกรรมการในชั้นเรียน  คณะสี  รวมกลุ่มท ากิจกรรมจิต
อาสา  และกิจกรรมส่งเสริมทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้อย่าง
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียด 
เหมาะสม  ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืนอยู่ร่วมกันในสังคม  บนความ
แตกต่างและหลากหลายได้อย่างมีความสุข   

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 6 ในประเด็นต่างๆ ดังนี้  

ตารางที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการคิดเป็นร้อยละของจ านวน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 6 

ประเด็นการพิจารณา คิดเป็นร้อยละ 
1)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  
การสื่อสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์  

82.22 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

94.96 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 100.00 
4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

96.33 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

71.93  

6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพ 

72.26 

เฉลี่ย 86.28 
 

 
แผนภาพที่ 4 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่  1 - 6 

1)  มี
ความสา
มารถใน
การ…

2)  มี
ความสา
มารถใน
การคิด…

3)  มี
ความสา
มารถใน
การ…

4)  มี
ความสา
มารถใน
การใช้…

5) มี
ผลสัมฤ

ทธิ์
ทางกา…

6) มี
ความรู้ 
ทักษะ
พื้นฐา…

เฉลี่ย

คิดเป็นร้อยละ 82.22 94.96 100 96.33 71.93 72.26 86.28
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กราฟความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละกับคุณภาพผู้เรียน
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียด 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  

1 - 6 ในประเด็นต่างๆ ดังนี้  
 
ตารางที่  6 คุณลักษณะที่ พึงประสงค์คิดเป็นร้อยละของจ านวน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 6 

 
ด้านการประเมิน ร้อยละ 

1)  การมคีุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

97.23 

2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 99.00 
3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

99.21 

4)  สุขภาวะร่างกาย และจิตสังคม 99.21 
เฉลี่ยรวม 98.66 

 

 
แผนภาพที่  5 คุณลักษณะที่ พึ งประสงค์ของผู้ เ รี ยนชั้ น

มัธยมศึกษาปีที่  1 - 6 
 

 
  
 

 
 
 
 

1)  การมี
คุณลักษณะ

และค่านิยมท่ีดี
ตามท่ี…

2)  ความภูมิใจ
ในท้องถ่ินและ
ความเป็นไทย

3)  การยอมรับ
ท่ีจะอยู่ร่วมกัน

บนความ
แตกต่างและ…

4)  สุขภาวะ
ร่างกาย และจิต

สังคม
เฉลี่ยรวม

ร้อยละ 97.23 99 99.21 99.21 98.66
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กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะที่พึงประสงค์กับ
ร้อยละของผู้เรียน
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จุดเด่น 

1.  โรงเรียนมีการด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
แกนกลาง  หลักสูตรสถานศึกษา   

2.  มีการก าหนดผู้รับผิดชอบมอบหมายชัดเจน มีโครงการ  และกิจกรรมต่างๆ  รวมถึงกระบวนการเรียนรู้
ที่หลากหลาย  มีการส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   

3.  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษา  และผู้ปกครองนักเรียน  มีส่วนร่วมในการวางแผน  
มีการนิเทศก ากับ  ติดตาม  การด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ  ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านทั้งด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  ความสามารถในการอ่าน  เขียน  การสื่อสาร  การคิดวิเคราะห์  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
เรียนรู้และการสื่อสาร   

4.  มีการส่งเสริมผู้เรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้มีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจและการ
อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเหมาะสม 
จุดควรพัฒนา 

1.  ควรส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ทางด้านวิชาการ  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
นวัตกรรม (Innovation) หรือแบบอย่างท่ีดีของสถานศึกษา  

โรงเรียนปากช่องได้ลงมือปฏิบัติและจัดท าระบบการพัฒนาคุณภาพในด้านต่างๆ ตามรูปแบบของ PCS 
model ที่เน้นกระบวนการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของการท างานร่วมกันขององค์กร (Participation) เพ่ือให้
เป็นระบบที่มีคุณภาพมากข้ึน โดยโรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพตาม
กระบวนการ PDCA (System of Quality) โดยมีกระบวนการจัดการด้านคุณภาพของผู้เรียน ดังนี้ 
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ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพ

ผู้เรียนและมาตรฐานตัวชี้วัดในหลักสูตร 

ก าหนดเกณฑ์การประเมิน/ระดับคุณภาพ และตั้งค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

ก าหนดแนวทาง/วิธีการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

ด าเนินโครงการ/กิจกรรมการเรียนการ

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

การตรวจสอบและประเมิน

โครงการ/กิจกรรมการเรียนการ

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

น าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา 

รายงานผลการพัฒนา 

ปรับปรุง พัฒนา 

P 

D 

C 

A 

แผนภาพที่  6  แผนภาพแสดงกระบวนการจัดการ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม 
  การสร้างและพัฒนานวัตกรรมจ าเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรในองค์จะต้องมีส่วนร่วม (Participation) ใน
การขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดผลของการพัฒนาที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนในมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของ
ผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน (Customer) ล้วนเกิดจาก
ระบบการท างานที่ต้องมีคุณภาพ สามารถวัด ตรวจสอบและประเมินผลเพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไขได้อย่างถูกต้อง 
(System) ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมของสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี 
 
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและจัดการสถานศึกษา  ยืนยัน ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
 

ประเด็น แนวทาง 
การพิจารณาการเขียนรายงาน 

รายละเอียด / หลักฐานเชิงประจักษ์ 

1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่
ส ถ านศึ กษาก าหนด ไว้  อย่ า งชั ด เจน 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์
ของแผนการศึกษา แห่งชาตินโยบาย ของ
รัฐบาล และ ของต้นสังกัด เป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติ  รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม (ยอดเยี่ยม) 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผล
ต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
ส ถ า น ศึ ก ษ า  โ ด ย ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ข อ ง
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน าข้อมูลมาใช้ใน
การปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและ
เป็นแบบอย่างได ้(ยอดเยี่ยม)  

3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างรอบ
ด้าน ตามสถานศึกษา ตามศักยภาพและ
ประเภทของความพิการ และให้ครอบคลุม
ทุกประเภทความพิการ เชื่อมโยงกับชีวิต
จริง และเป็นแบบอย่างได้  (ยอดเยี่ยม)

ปัจจัยหรือกระบวนการ ที่มุ่งส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน /
หลักฐาน เชิงประจักษ์ 

โรงเรียนปากช่องมีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์      
พันธกิจ จุดเน้นและยุทธศาสตร์ของโรงเรียนให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาความต้องการพัฒนาของโรงเรียน นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ตาม
แนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ มีแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีสอดคล้องกับ
การพัฒนาทุกกลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องกับสภาพปัญหาความ
ต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยมีผู้ เรียน 
ผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
รับทราบในการพัฒนาและมีส่วนรับผิดชอบสถานศึกษาน าผลการ
ด าเนินงาน นโยบายและความต้องการของชุมชนมาทบทวน
วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์  กลยุทธ์  เ พ่ือให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทุกปี 

โรงเรียนปากช่องมีโครงสร้างการบริหารงานชัดเจนเน้นการ
บริหารงานอย่างมีส่วนร่วมและเป็นระบบ ครอบคลุมภารกิจทั้ง        
4  ฝ่ายได้แก่  ฝ่ายบริหารวิชาการ  ฝ่ายบริหารทั่วไป  ฝ่ายบริหารงาน
บุคคลและฝ่ายบริหารงบประมาณ  ใช้กระบวนการวิจัยในการบริหาร
การจัดการศึกษา  ด าเนินการจัดการศึกษาโดยใช้หลักการบริหารแบบ
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 4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และน ากระบวนการ 
ของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ใน
การพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้ เรียน 
(ยอดเยี่ยม)    
        5. จัดหรือปรับสภาพแวดล้อมทาง
ก า ย ภ า พ ทั้ ง ภ า ย ใ น แ ล ะ ภ า ย น อ ก
สถานศึกษา ให้ปลอดภัยและเอ้ือต่อการ
เรียนรู้  จัดเทคโนโลยี  สิ่ งอ านวยความ
สะดวก สื่อบริการและความช่วยเหลืออ่ืนใด
ทางการศึกษา ให้ผู้เรียนได้เข้าถึงและใช้
ประโยชน์ ได้จากแหล่งเรียนรู้ ตามศักยภาพ
และประเภทของความพิการ และ  เป็น
แบบอย่างได ้(ยอดเยี่ยม)  

6 . จั ด ห า  พั ฒ น า  แ ล ะบ ริ ก า ร
เทคโนโลยีสารสนเทศ  อย่างเป็นระบบ เพ่ือ
ใช้ในการบริหารจัดการ และการจัดการ
เรียนรู้ตามศักยภาพและประเภทของความ
พิการ (ยอดเยี่ยม)   
    

มีส่วนร่วมของผู้ เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ประกอบด้วย  ครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
วิเคราะห์สภาพปัญหาผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  ข้อมูลสารสนเทศ  
ผลการนิ เทศติดตาม  ระดมความคิดเห็นจากผู้ เกี่ยวข้อง  ทั้ ง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการประชุม  ร่วมเสนอข้อมูล
จุดแข็งจุดอ่อนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ร่วมวางแผน
ก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจอย่างเป็นระบบ  สอดคล้อง
กับแผนการศึกษาแห่งชาติ  สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  
ท้องถิ่น  สภาพแวดล้อมและบริบทของโรงเรียน  การวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระยะ  3  ปี  แผนกลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ด าเนินการด้านแผนพัฒนาคุณภาพจัด
การศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  2566  ให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา  ความต้องการ โดยมีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

โ ร ง เ รี ยนปากช่ อง ได้ ด า เนิ นการ พัฒนา หลั กสู ต ร
สถานศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครองและ
ชุมชน โดยวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา 
โดยการศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศติดตามประเมินผล 
การจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา จากการ
ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและประเมินความต้องการของ
หลักสูตรสถานศึกษา จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรใน
สถานศึกษา เพ่ือวางแผนร่วมกันในการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผู้ เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนพัฒนาประจ าปี ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความ
ต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาหลักสูตร
สถานศึกษา พุทธศักราช 2564 ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและได้รับการอนุมัติให้ใช้
หลักสูตรสถานศึกษา งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาได้จัดหา
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ทรัพยากรจัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการพัฒนาตามแผนงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหดไว้มี
การด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน 
และจัดท ารายงานผล 

โรงเรียนปากช่องมีการด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและ
โรงเรียน ด้วยโครงการส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
เป็นมืออาชีพส่งเสริมให้ศึกษาต่อปริญญาโท ท าผลงานทางวิชาการ
เพ่ือเลื่อน/ขอมีวิทยฐานะ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของครู 
ในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งรูปแบบ On-
Site และ Online เรื่อง การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ส าหรับครูผู้สอน (Google 
Classroom) การจัดการอบรม การสร้างเว็บไซต์เพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLIT และ
ส่งครูเข้าร่วมอบรมภายนอกโรงเรียน ตามวิชาที่สอน ภาระงาน 
ความต้องการและตามหลักสูตรที่ กคศ. , สพฐ. รับรอง เพ่ือนับ
ชั่วโมงในการท าวิทยฐานะมีการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา สนับสนุนการขอมีและเลื่อน
วิทยฐานะตามเกณฑ์ประเมิน PA การดูแลครูบรรจุใหม่ มีการ
ปฐมนิเทศครู และจัดครูพ่ีเลี้ยงสอนงาน และนิเทศการสอนโดย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่งผลให้ครูและบุคลากร มีความรู้
ความสามารถ มีทักษะทางวิชาชีพเพ่ิมขึ้น น าไปสู่การพัฒนาผู้เรียน
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะชีวิต คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

โรงเรียนปากช่องมีการก าหนดแนวทาง วางแผนการ
บริหารจัดการ อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
การจัดท าผังบริเวณโรงเรียน มีการดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่
และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพมั่นคง ปลอดภัย 
เหมาะสมพร้อมที่จะใช้ประโยชน์มีการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เ อ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
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นอกจากนี้ยังมีการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เหมาะสม
กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยมีการท าความสะอาดภายในบริ เวณโรงเรียน 
อาคารเรียน ห้องเรียน โต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์การเรียนการสอน 
อุปกรณ์กีฬา ห้องน้ า โรงอาหาร สถานที่รับประทานอาหาร และ
พ้ืนที่ส่วนกลางที่จะมีการอยู่ร่วมกันและมีพ้ืนที่สัมผัสและได้
จัดเตรียมอ่างล้างมือให้มีเพียงพอ อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน 
รวมถึงมีสบู่ล้างมือที่เพียงพอมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ มีพรมแช่
น้ ายาฆ่าเชื้อจัดเตรียมไว้ทุกทางขึ้นอาคารเรียน มีการตั้งจุดคัด
กรองบริเวณทางเข้าประตูโรงเรียน เพ่ือตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย 
ด้วยกล้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ส าหรับคัดกรองผู้ป่วย พร้อม
ติดสติกเกอร์ก่อนเข้าโรงเรียน และได้มีการประชาสัมพันธ์นักเรียน 
ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทุกคน ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
เมื่ออยู่ในพ้ืนที่โรงเรียน มีการติดตาม ตรวจสอบการใช้อาคาร
สถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน มีการส ารวจความพึง
พอใจจากผู้เกี่ยวข้องและผู้รีบผิดชอบ เพ่ือน าผลไปปรับปรุงและ
พัฒนาการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
เพ่ือให้โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความ
ปลอดภัย 

โรงเรียนปากช่องแต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ความเข้าใจ
ด้านเทคโนโลยี ด้านข้อมูลสารสนเทศ และด้านสถิติ จึงจัดระบบ
สารสนเทศที่ครอบคลุมการใช้ งานได้จริง ประสานงานกับครู
ผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียน เช่น งาน
ทะเบียน งานวัดผล งานวิชาการ งานพัสดุ งานบุคคล ฯลฯ รวมทั้ง
จัดท าสารประชาสัมพันธ์ เพ่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
กิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู่สู่สาธารณชนใน Website โรงเรียน
อย่างรวดเร็วและสม่ าเสมอ มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับสภาพของโรงเรียน และสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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ตารางท่ี 7 ร้อยละการประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ประเด็นการประเมิน ร้อยละ 

1) มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

100.00 

2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 100.00 

3) ด าเนินงานวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 

100.00 

4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

100.00 

5) จัดสภาพแวดล้อมทั้งกายภาพและสังคม ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

95.00 

6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

100.00 

เฉลี่ยรวม 99.17 

 

 
 

แผนภาพที่  7  แผนภาพแสดงร้อยละการประเมินมาตรฐาน
ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

 

 

 

1) มี
เป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ 
และ…

2) มีระบบ
บริหาร
จัดการ

คุณภาพ…

3) 
ด าเนินงา
นวิชาการ
ท่ีเน้น…

4) พัฒนา
ครูและ
บุคลากร
ให้มี…

5) จัด
สภาพแวด
ล้อมท้ัง

กายภาพ…

6) 
จัดระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเ…

เฉลี่ยรวม

ร้อยละ 100 100 100 100 95 100 99.17

92
94
96
98

100
102

ร้อ
ยล

ะ

กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละกับกระบวนการบริหารและการ
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
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จุดเด่น  

1. โรงเรียนได้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบด้วยระบบคุณภาพตามแนวทางการบริหารจัดการ ตาม
เกณฑ์รางวัลแห่งคุณภาพ OBECQA ด้วยรูปแบบการบริหารสถานศึกษา PCS Model โดยด าเนินการวิเคราะห์
สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการ นิเทศ ติดตาม ประเมิน
การจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษา
เพ่ือวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร 
จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่
ก าหนดไว้โดยมีกรอบการท างาน มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ  ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผล
การด าเนินงานซึ่งการบริหารจัดการศึกษา ด้วยระบบคุณภาพ  

2. แนวทางการบริหารสถานศึกษาโดยใช้ PCS Model มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
(Vision) ที่ว่า “เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสาร 2 ภาษา น าพาคุณธรรม ก้าวล้ าทางความคิด ผลิตงานสร้างสรรค์  
ร่วมกันรับผิดชอบสังคม ภายในปี  พ.ศ.  2566”  

3. ผู้บริหาร หัวหน้าโครงการ คณะครู มีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการพัฒนาผู้เรียนตามแนว 
สังคมแห่งการเรียนรู้ มีการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบงานอย่างสม่ าเสมอ  

4. โรงเรียนปากช่อง ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (Office 
of the Basic Education Quality Awards : OBECQA)    

5. โรงเรียนได้รับรางวัล IQA Award ระดับยอดเยี่ยม ปีการศึกษา 2562 สถานศึกษาที่มีระบบและกลไก
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพประเภทสถานศึกษา
ขนาดใหญ่พิเศษ  

6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  ประเมินผล  สรุปผล  และน าผล
การด าเนินงานไปพัฒนางาน โครงการ และกจิกรรมในปีการศึกษาต่อไป 

7. การพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด-19 

 
จุดที่ควรพัฒนา  

1. พัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
ให้เป็นปัจจุบัน และใช้ข้อมูลเป็นฐานในการพัฒนาการศึกษาได้ตลอดเวลา  

2. ขยายเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษากับต่างประเทศให้เพ่ิมขึ้น เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อน 
คุณภาพการจัดการศึกษา 
 3. โรงเรียนควรมีการเปลี่ยนถ่ายบุคลากร มีครูผู้สอนรุ่นใหม่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งมาปฏิบัติงานมากขึ้น 
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นวัตกรรม (Innovation) หรือแบบอย่างท่ีดีของสถานศึกษา 
โรงเรียนปากช่องได้ลงมือปฏิบัติและจัดท าระบบการพัฒนาคุณภาพในด้ านต่างๆ ตามรูปแบบของ PCS 

model ที่เน้นกระบวนการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของการท างานร่วมกันขององค์กรอย่างเป็นระบบ (System) 
เพื่อให้เป็นระบบที่มีคุณภาพมากขึ้น โดยโรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพตาม
กระบวนการ PDCA โดยมีกระบวนการจัดการด้านกระบวนการบริหารและจัดการสถานศึกษา  ดังนี้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพที่  8  แผนภาพแสดงกระบวนการจัดการ มาตรฐานที่ 2 การบวนการบริหารและจัดการสถานศึกษา  

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและจัดการสถานศึกษา  

 

PCS Model 

P : Participation S : System C : Customer 

 

ทฤษฎี ผลการ SWOT ทฤษฎีระบบ 

ทฤษฎีบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เปา้ประสงค์/กลยุทธ์/สมรรถนะหลัก/วัฒนธรรมองค์กร 

โครงการ/กิจกรรมที่สนองต่อกลยุทธ ์

ฝ่ายอ านวยการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายวิชาการ 

ด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

Input Process 

Output 

Outcome 

- การก ากบั/นิเทศติดตาม 

- การตรวจสอบ 

- การวดัและประเมินผล 

 

 

การพัฒนานักเรียน/องค์กร 

สรุป/ประเมินผลการด าเนินงาน 

คุณภาพนักเรียน/องค์กร 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม 
  การสร้างและพัฒนานวัตกรรมจ าเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรในองค์จะต้องมีส่วนร่วม (Participation) ใน
การขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดผลของการพัฒนาที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนในมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของ
ผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน (Customer) ล้วนเกิดจาก
ระบบการท างานที่ต้องมีคุณภาพ สามารถวัด ตรวจสอบและประเมินผลเพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไขได้อย่างถูกต้อง  
ต่างๆ ล้วนมาจากการด าเนินการอย่างมีส่วนร่วมกันภายในองค์กรอย่างเป็นระบบซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนา
นวัตกรรมของสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี 
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
มาตรฐานที่ 3  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ยืนยัน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 

ประเด็น แนวทาง 
การพิจารณาการเขียนรายงาน 

รายละเอียด หลักฐานเชิงประจักษ์ 

     1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ใน
แผนการจั ดการศึ กษา เ ฉพาะบุ ค คลที่
สอดคล้องกับหลักสูตรของสถานศึกษา ที่เน้น
ให้ผู้เรียนได้เรียน ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง เชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวัน การมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดย
ผู้เรียนได้รับการฝึกให้มีทักษะ และการแสดง
ความคิดเห็นตามศักยภาพและประเภทของ
ความพิการ (ดีเลิศ) 
     2. มีการใช้เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความ
สะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใด
ทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ รวมทั้งภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น โดยน ามาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ตามศักยภาพของผู้ เรียนจากสื่อที่
หลากหลาย (ดีเลิศ)  
3. มีการบริหารจัดการผู้เรียน โดยเน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ครูรักเด็ก ให้เด็กรักครู
และรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข (ดีเลิศ)  

ปัจจัยหรือกระบวนการ ที่มุ่งส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน /
หลักฐานเชิงประจักษ์ ประกอบด้วย 

โรงเรียนปากช่องมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
ศักยภาพของผู้เรียนให้เหมาะสมเป็นระบบเป็นไปตามมาตรฐาน
หลักสูตรด้วยวิธีการที่หลากหลาย  โดยส่งเสริมครูให้พัฒนาตนเอง
สม่ าเสมอ  เข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะด้านการปฏิบัติงานและ
การสอน  น ามาใช้ประกอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีทักษะใน
การด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  โรงเรียนมีค าสั่ง
มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานชัดเจน มีการจัดการนิเทศการจัดการ
เรียนรู้แบบ 100 เปอร์เซ็นต์ โดยคณะผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือให้ครู
ได้มีการสร้างและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ครูศึกษาหลักสูตรแกนกลาง  ร่วมประชุมวางแผนด้านการจัดการ
เรียนรู้  และจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  ก าหนดแผนการจัดการ
เรียนรู้  การวัดและประเมินผล  มีเครื่องมือการประเมินและสื่อ
หลากหลาย  จัดสถานการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
หลากหลาย  เทคนิคและรูปแบบการเรียนรู้ผ่านกระบวนการลงมือ
ปฏิบัติจริง   แบบร่วมมือกันเรียนรู้  แบบพัฒนากระบวนการคิด  มี
เครื่องมือการประเมินและสื่อหลากหลายทั้งใบงาน  แบบฝึกหัด  
สื่อคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน  จัดสถานการณ์
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนจากสภาพจริง และมีกิจกรรม
สิ่งเสริมผู้เรียนอย่างหลากหลาย  เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการ
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ประเด็น แนวทาง 
การพิจารณาการเขียนรายงาน 

รายละเอียด หลักฐานเชิงประจักษ์ 

4. การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน
ชัดเจน (ดีเลิศ) โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัด
และประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายใน
การจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้ เ รี ยนและผู้ ป กครอง เ พ่ื อน า ผล ไปใช้
พัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
     5. มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ระหว่างครูและผู้ เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครู และผู้เกี่ยวข้อง
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ (ดีเลิศ)  

คิด  การแก้ปัญหา  เทคโนโลยี การสื่อสารและทักษะชีวิต  การคิด
วิเคราะห์ผ่านกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมชุมนุมวิชาการ  
กิจกรรมวันส าคัญ  กิจกรรมตามโครงการต่างๆ  ส่งเสริมการเข้าร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมทางวิชาการ  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการเรียนการสอนและการเรียนรู้หลากหลาย  มีการวัดผล
ประเมินผลตามสภาพจริงตามสถานการการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 เพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
โดยมีการก าหนดเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (MOU)  ในแต่
ละรายวิชา  หลอมรวมเป็นระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้และระดับ
โรงเรียน  ซึ่งก าหนดเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางระดับโรงเรียน  มี
ค่าเฉลี่ย  2.75  และมีการด าเนินการร่วมกันแก้ไขปัญหา  พัฒนา
และส่งเสริมผู้เรียนระหว่างเรียน  มีโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร  ส่งเสริม
ให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียนจากสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ  
กล้าแสดงออก  น าเสนอผลงาน  แสดงความคิดเห็น  คิดเป็น  ท า
เป็น  แก้ปัญหาเป็น  ผู้เรียนได้เรียนรู้  โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระ
การเรียนรู้และทักษะต่างๆ จากการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ  ให้
ผู้เรียนเรียนรู้และปฏิบัติการทดลอง  น าเสนอข้อมูลการศึกษา
ค้นคว้า  อภิปรายซักถามร่วมกันในชั้นเรียน  ประเมินผู้เรียนจาก
สภาพจริง  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆ  รวมถึง
โครงการและกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนอย่างครบถ้วน  มีการ
ใช้วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  และการบริหารจัดการศึกษา 

จากการด าเนินการด้วยกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
ตามศักยภาพของผู้เรียนให้เหมาะสมในแต่ละระดับชั้น  ด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย  เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร  มีค าสั่งมอบหมาย
งานชัดเจน  โดยครูมีการพัฒนาตนเองสม่ าเสมอ  การด าเนินงาน
เป็นไปตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเลิศ  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญทุกคนมีส่วนร่วม  มีโครงการและกิจกรรมต่างๆ  
โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  
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ประเด็น แนวทาง 
การพิจารณาการเขียนรายงาน 

รายละเอียด หลักฐานเชิงประจักษ์ 

เช่น  ค่ายความหลากหลายทาง การเลือกเรียนกิจกรรมชุมนุม
วิชาการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง และครูเปิดโอกาสให้
เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ  กล้า
แสดงออก  น าเสนอผลงาน  แสดงความคิดเห็น  คิดเป็น  ท าเป็น  
แก้ปัญหาเป็น  ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้และทักษะต่างๆ จากการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ  ผู้เรียน
เรียนรู้และปฏิบัติการทดลอง  น าเสนอข้อมูลการศึกษาค้นคว้า  
อภิปรายซักถามร่วมกันในชั้นเรียนได้  จัดท าเป็นผลงานหลาย
รู ปแบบเช่ น Power - point  video clip google classroom 
google meet virtual laboratory เพ่ือให้สามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ได้เป็น
อย่างดี การน าเสนอโครงงาน แผ่นพับความรู้ หนังสือเล่มเล็ก  ป้าย
นิเทศ   วีดีทัศน์ความรู้  ฝึกฝนทักษะด้าน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีการ
วัดและประเมินผู้ เรียนตามสภาพจริง  ผู้ เรียนได้ร่วมกิจกรรม
โครงการต่างๆ  ร่วมแสดงละครในวันส าคัญในรูปแบบออนไลน์ เช่น 
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันภาษาไทยแห่งชาติ  รวมไปถึงการ
จัดกิจกรรมตามแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน เช่น การเข้าค่าย
ความหลากหลายทางชีวภาพ  ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  กลุ่ม
เยาวชนสร้างสรรค์งานศิลป์ถิ่นเขาใหญ่เข้าค่ายต่ อเนื่องทุกปี
การศึกษา  ค่ายพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์  ค่าย STEM  
กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหา
ความรู้จากสื่อเทคโนโลยี  จากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
โรงเรียน  น าเสนอองค์ความรู้ได้  ได้ลงมือปฏิบัติจริง  สามารถสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง  ครูวัดและประเมินความรู้ความเข้าใจของ
ผู้เรียนอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ  รวมถึงใช้กระบวนการวิจัย
ในชั้นเรียนและใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (PLC)  
ในการพัฒนาผู้ เรียนสม่ าเสมอ  ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่   6  มีค่ าเฉลี่ ยสู งกว่ าค่ าเฉลี่ ยของ
ระดับประเทศ  อีกทั้งมีคุณภาพผู้เรียนผ่านเกณฑ์ของเป้าหมายที่
ก าหนดตามแผนกลยุทธ์  และผ่านเกณฑ์การก าหนดเป้าหมาย
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ประเด็น แนวทาง 
การพิจารณาการเขียนรายงาน 

รายละเอียด หลักฐานเชิงประจักษ์ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียน ผู้เรียนเข้าแข่งขันทักษะทาง
วิชาการได้รับรางวัลทั้งในระดับจังหวัด  ระดับเขต  ระดับภาค เช่น 
นักเรียนโรงเรียนปากช่อง สามารถสอบแข่งขันคัดเลือกเข้าค่าย
โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ในค่ายที่ 1 จ านวน 4 คน ในสาขาวิชา
ฟิสิกส์ 3 คน ในสาขาคอมพิวเตอร์ 1 คน 

การประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ปีการศึกษา 2564 แสดงดังนี้ 
ตารางท่ี 8 ร้อยละการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ประเด็นการประเมิน 
คิดเป็น
ร้อยละ 

1)  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

72.00 

2)  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู ้

100.00 

3) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  76.20 

4)  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

75.70 

5)  มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู ้

75.30 

เฉลี่ยรวม 79.84 

 
แผนภาพที่ 9 แผนภาพแสดงร้อยละการประเมินมาตรฐาน

ที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

1)  จัดการ
เรียนรู้ผ่าน
กระบวนกา
รคิดและ…

2)  ใช้สื่อ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และแหล่ง…

3) มีการ
บริหาร

จัดการช้ัน
เรียนเชิง…

4)  
ตรวจสอบ

และ
ประเมิน…

5)  มีการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และ
ให้ข้อมูล…

เฉลี่ยรวม

ร้อยละ 72 100 76.2 75.7 75.3 79.84
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กราฟความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
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จุดเด่น 
1.  ครูมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคั ญ 

สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ชุมชนและท้องถิ่น  
2.  ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ฝึกทักษะ ลงมือปฏิบัติจริง   
3.  มีการแนะน าวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วย

ตนเอง โดยมอบหมายภาระงาน ชิ้นงาน ตามศักยภาพผู้เรียน   
4.  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดท าสื่อการเรียนรู้ ได้น าเสนอผลงานจากการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ   
5.  ผู้เรียนมีการศึกษาค้นคว้าอิสระและการร่วมจัดนิทรรศการวิชาการโรงเรียนและกิจกรรมโครงการต่างๆ  

ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์คิดเป็นร้อยละ 

100 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด-19   
จุดควรพัฒนา 

1.  ครูควรเพ่ิมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง   
2.  ครูควรใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง เช่น การเรียนรู้ด้วยโครงงาน 

 
นวัตกรรม (Innovation) หรือแบบอย่างท่ีดีของสถานศึกษา 

โรงเรียนปากช่องได้ลงมือปฏิบัติและจัดท าระบบการพัฒนาคุณภาพในด้านต่างๆ ตามรูปแบบของ PCS 
model ที่เน้นกระบวนการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของการท างานร่วมกันขององค์กรอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้
เป็นระบบที่มีคุณภาพมากข้ึน โดยโรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพตาม
กระบวนการ PDCA (System of Quality) โดยมีกระบวนการจัดการด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญซึ่งให้ผลที่เกิดขึ้นกับตัวของผู้เรียนอย่างมีคุณค่าและมีความหมาย (Customer) ดังนี้  
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แผนภาพที่ 10 แผนภาพแสดงกระบวนการจัดการ มาตรฐานที่ 3  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น              
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ส ารวจสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 

จัดท าโครงการ/กิจกรรมพัฒนา 

ด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 

ผลการพัฒนาการจัดการเรียน 

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

พัฒนา ขยายผลการน าไปใช้/สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 

สรุปผลการพัฒนา 

   ปรับปรุง พัฒนา 

P 

D 

C 

A 

ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยตนเอง 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม 
  การสร้างและพัฒนานวัตกรรมจ าเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรในองค์จะต้องมีส่วนร่วม (Participation) ใน
การขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดผลของการพัฒนาที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนในมาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning การใช้สื่อและ
เทคโนโลยี การบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อให้เกิดผลโดยตรงกับตัวของผู้เรียน (Customer) ล้วนเกิดจากระบบ
การท างานที่ต้องมีคุณภาพ สามารถวัด ตรวจสอบและประเมินผลเพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไขได้อย่างถูกต้อง 
(System) อาทิ การนิเทศติดตาม การพัฒนาหลักสูตร การอบรมครูและบุคลากร ซึ่งกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ 
ล้วนมาจากการด าเนินการอย่างมีส่วนร่วมกันภายในองค์กรอย่างเป็นระบบซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม
ของสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี 
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ส่วนที่ 3 
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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ส่วนที่ 3 
 

แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

มาตรฐาน แผนกลยุทธ์/ โครงการ/กิจกรรม 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

 
 
 
 
 

แผนกลยุทธ์ 
โครงการ 

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. โครงการการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
3. โครงการส่งเสริมวิชาการและพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
4. โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านผู้เรียน 
5. โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านผู้เรียน (ค่ายความหลากหลายทาง

ชีวภาพ ดาราศาสตร์ ค่ายดาราพฤกษา) 
6. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพอากาศยานเล็กวิทยุบังคับ 
7. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
8. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ (กิจกรรมการพัฒนาทักษะการ

แข่งขัน ครอสเวิร์ด Crossword Game) 
9. โครงการตอบปัญหาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์การแพทย์  
10. โครงการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ 
11. โครงการค่ายพัฒนาผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษ 
12. โครงการค่ายพัฒนาทักษะทางภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 
13. โครงการจัดการเรียนการสอนวิชาสนทนาภาษาอังกฤษโดยเจ้าของ

ภาษา 
14. โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
15. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ภูมิศาสตร์โอลิมปิก 
16. โครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อาเซียนศึกษา 
17. โครงการเห็นคุณค่า ศึกษาวิถีชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
18. โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านการงานอาชีพ 
19. โครงการการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ

ด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ 
20. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านดนตรีสากล 
21. โครงการค่ายและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านดนตรีและนาฏศิลป์ 
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มาตรฐาน แผนกลยุทธ์/ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ 
 

1. งานประเมินผลการด าเนนิงานกลุ่มงานการจัดการศึกษา 
2. งานประเมินผลการด าเนนิงานกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
3. งานประเมินผลการด าเนนิงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
4. งานประเมินผลการด าเนนิงานกลุ่มงานการจัดการศึกษา 
5. งานนโยบายและแผน 
6. งานแผนงานและประเมนิผลการด าเนินด าเนินงานงาน

พัฒนากระบวนการเรียนรู้โครงการพิเศษ 
7. งานส านักงานพัฒนากระบวนการเรียนรู้โครงการพิเศษ 
8. งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
9. งานควบคุมภายใน 
10. งานพฒันาระบบงานสารสนเทศ 
11. งานบริหารกลุ่มงานการเงินและพัสดุและสินทรัพย์ 
12. งานพฒันาระบบการด าเนินงานพัสดุและสินทรัพย์ 
13. งานประกันอุบัติเหต ุ
14. งานพฒันาส านักงานธุรการและอ านวยการ 
15. งานบริหารจัดการยานพาหนะสว่นกลางของโรงเรียนส าหรับ

บริการนักเรียน 
16. การรบันักเรียน ปีการศึกษา 2564 
17. งานแผนงานวชิาการ 
18. งานวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
19. งานนิเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา 
20. งานส่งเสริมการบริหารจัดการศกึษา 
21. งานบริหารส านักงานกลุ่มกิจการนักเรียน 
22. งานหลักสูตรการสอน 
23. งานวัดผลและประเมนิผล 
24. งานส านักงานและประกันคุณภาพภายในฝ่ายบริหารทั่วไป 
25. งานอาคารสถานที่ 
26. งานส่งเสรมสุขภาพอนามัย 
27. งานประชาสัมพนัธ์โรงเรียน 
28. พัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ภายในโรงเรียน 
29. พัฒนาห้องแหล่งเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร 

(ICT Center) 
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มาตรฐาน แผนกลยุทธ์/ โครงการ/กิจกรรม 
มาตรฐานที่ 3  ด้านกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

แผนกลยุทธ์ 
โครงการ 

1. งานเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
2. โครงการส่งเสริมวิชาการและพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
3. โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
4. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา    

ปีการศึกษา 2564 
5. โครงการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
6. โครงการติดตามแก้ไขผลการเรียนของนักเรียนที่มีผลการ

เรียนไม่ผ่าน 
7. โครงการแนะแนวเพ่ือการศึกษาและการมีงานท า 
8. โครงการ Pakchong Open House เปิดบ้านวิชาการ สู่

มาตรฐานสากล 2021 
9. โครงการคลินิกวัยรุ่น 
10. โครงการกิจกรรมในเครื่องแบบ ประจ าปีการศึกษา 2564 
11. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
12. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ค่ายภาษาไทย 
13. โครงการจัดนิทรรศการวิชาการ 
14. โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา 
15. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
16. โครงการค่ายปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
17. โครงการคลินิกวัยรุ่น 
18. โครงการแนะแนวเพ่ือการศึกษาและการมีงานท า 
19. โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 
20. โครงการค่ายแกนน าชีววิทยา 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
- ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา และ ค่าเป้าหมาย  

    - ค าสั่งมอบหมายงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
    - PCS model 
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ภาพ นวัตกรรมสถานศึกษา PCS model  
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ภาคผนวก ข 
- เครื่องมือประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  

    - เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
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เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ตาราง แสดงเกณฑ์การประกันคุณภาพโรงเรียนปากช่อง 

 
เกณฑ์คะแนนระดับคุณภาพ

เครื่องมือ 
ปรับเกณฑ์คะแนนระดับประกันคุณภาพ สถานศึกษา 

ระดับ
คุณภาพ 

   คุณภาพ ระดับ
คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

คุณภาพ  ระดับคะแนน ร้อยละ 

3 ยอดเยี่ยม   2.51-3.00 5  ยอดเยี่ยม   2.51-3.00 80.00-100.00 
2 ดี   2.01-2.50 4    ดีเลิศ   2.01-2.50 70.00-79.99 
1 ผ่าน   1.51-2.00 3      ดี   1.51-2.00 60.00-69.99 
0 ปรับปรุง   1.01-1.50 2  ปานกลาง   1.01-1.50 50.00-59.99 

 1 ก าลังพัฒนา   0.00-1.00  0.00-49.99 
 
 

หมายเหตุ อ้างอิงการสร้างแบบเกณฑ์การตัดสินคุณภาพจาก การแปลผลเมื่อใช้เครื่องมือรวบรวมข้อมูลแบบ
มาตรฐานส่วนประมาณค่า (รศ.ดร.บุญชม ศรีสะอาด)  
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ภาคผนวก ค  
- คุณภาพผู้เรียน ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
 1) มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร  และการคิดค านวณ 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดวิจารณญาณ  อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

 3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  
ตารางแสดงข้อมูลคุณภาพผู้เรียนประจ าปีการศึกษา 2563 
ประเดน็พิจารณา  

ชั้น 
ระดับคุณภาพ จ านวน

นักเรียน
ทั้งหมด 

 
คุณภาพ
เฉลี่ย 

 
คุณภาพ  3 2 1 0 

1. มีความสามารถในการ
อ่าน เขียน การสื่อสาร  
และการคิดค านวณ  

ม.1 203 119 115 58 495 1.94  
 

ยอด
เยี่ยม  

ม.2 280 113 82 12 487 2.36 
ม.3 356 75 27 15 473 2.63 
ม.4 328 106 78 24 536 2.38 
ม.5 369 97 41 12 519 2.59 
ม.6 309 133 65 9 516 2.44 

2. มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์  คิด
วิจารณญาณ  อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 

ม.1 282 165 48 0 495 2.47  
 

ยอด
เยี่ยม 

ม.2 370 91 25 1 487 2.70 
ม.3 295 123 55 0 473 2.51 
ม.4 440 89 7 0 536 2.81 
ม.5 452 61 6 0 519 2.86 
ม.6 494 12 9 1 516 2.94 

3. มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 

ม.1 0 0 0 0 0 0.000  
 

ยอด
เยี่ยม  

ม.2 0 0 0 0 0 0.000 
ม.3 473 0 0 0 473 3.000 
ม.4 0 0 0 0 0 0.000 
ม.5 519 0 0 0 519 3.000 
ม.6 0 0 0 0 0 0.000 

4. มีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  

ม.1 0 495 0 0 495 2.00  
 

ยอด
เยี่ยม  

ม.2 458 0 29 0 487 2.88 
ม.3 473 0 0 0 473 3.00 
ม.4 494 0 42 0 536 2.84 
ม.5 0 479 0 40 519 1.85 
ม.6 0 516 0 0 516 2.00 

 

หมายเหตุ ร้อยละผู้ผ่านเกณฑ์ คือ จ านวนนักเรียนที่ผ่านระดับคุณภาพจากการประเมินคุณภาพในระดับดีเลิศ
ขึ้นไป สามารถดูเกณฑ์การประเมินคุณภาพได้ที่ ภาคผนวก ข   
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ข้อมูลมาตรฐานที่ 1 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
 

ตาราง แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564 ในด้านที่ 5 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา     

 

ตารางแสดงร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนประจ าปีการศึกษา 2564 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ผลการเรียนเฉลี่ย ผลการเรียนเฉลี่ย
ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

ก าหนด 

ผลการเรียน
เฉลี่ยรวม 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

ภาษาไทย 3.06 3.20 3.00 3.13 ผ่าน 
คณิตศาสตร์ 3.11 3.18 2.50 3.15 ผ่าน 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

2.94 3.10 2.50 3.02 ผ่าน 

สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

3.26 3.17 3.00 3.21 ผ่าน 

สุขศึกษาและพละ
ศึกษา 

3.17 3.23 3.00 3.20 ผ่าน 

ศิลปะ 3.20 3.27 3.00 3.23 ผ่าน 
การงานอาชีพ 3.08 2.90 3.00 2.99 ไม่ผ่าน 

ภาษาต่างประเทศ 3.10 3.14 3.00 3.12 ผ่าน 
สรุปผลการประเมินคุณภาพ ดีเลิศ 

 

หมายเหตุ ร้อยละผู้ผลการเรียนระดับดีขึ้นไป คือ จ านวนนักเรียนที่ผ่านระดับคุณภาพจากการประเมินคุณภาพ 
สามารถดูเกณฑ์การประเมินคุณภาพได้ที่ ภาคผนวก ข  
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ภาคผนวก ง 
 - คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  

                                  1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
                                  2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
                                  3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
                                  4) สุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคม  
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ตารางแสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  

ประเด็นพิจารณา 
  

ชั้น 
ระดับคุณภาพ 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

  
คุณภาพ
เฉลี่ย 

  
คุณภาพ 

3 2 1 0 

1.การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา

ก าหนด 

ม.1 433 50 12 0 495 2.85 

ยอด
เยี่ยม 

ม.2 433 41 8 5 487 2.85 

ม.3 426 33 13 1 473 2.87 

ม.4 488 45 2 1 536 2.90 

ม.5 450 44 15 10 519 2.80 

ม.6 482 16 17 1 516 2.90 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

ม.1 491 2 2 0 495 2.99 

ยอด
เยี่ยม 

ม.2 478 4 5 0 487 2.97 

ม.3 434 29 10 0 473 2.90 

ม.4 530 6 0 0 536 2.99 

ม.5 463 43 11 2 519 2.86 

ม.6 515 1 0 0 516 3.00 

3. การยอมรับทีจ่ะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและ

หลากหลาย 

ม.1 463 32 0 0 495 2.94 

ยอด
เยี่ยม 

ม.2 468 13 6 0 487 2.95 

ม.3 452 15 6 0 473 2.94 

ม.4 531 5 0 0 536 2.99 

ม.5 474 33 10 2 519 2.89 

ม.6 516 0 0 0 516 3.00 

4. สุขภาวะทางร่างกาย  และ
จิตสังคม 

ม.1 486 8 1 0 495 2.98 

ยอด
เยี่ยม 

ม.2 454 28 5 0 487 2.92 

ม.3 453 14 6 0 473 2.95 

ม.4 521 15 0 0 536 2.97 

ม.5 475 32 10 2 519 2.89 

ม.6 515 1 0 0 516 3.00 

หมายเหตุ ร้อยละผู้ผ่านเกณฑ์ คือ จ านวนนักเรียนที่ผ่านระดับคุณภาพจากการประเมินคุณภาพในระดับดีเลิศ
ขึ้นไป สามารถดูเกณฑ์การประเมินคุณภาพได้ที่ ภาคผนวก ข  
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ภาคผนวก จ  
- ภาพประกอบ   
- กิจกรรมเด่นของโรงเรียน  
- รางวัลระดับชาติ / จังหวัด   
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ภาพที่ 1 การเข้านิเทศการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจ าปีการศึกษา 2564 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 การเข้านิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 การเข้านิเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2564  
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ภาพที ่4 การเข้านิเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2564  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 การเข้านิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2564  
 
 

 

 

ภาพที่ 6 การเข้านิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2564  
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ภาพที่ 7 การเข้านิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจ าปีการศึกษา 2564  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 การเข้านิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9 การเข้านิเทศกลุ่มงานสนับสนุน (งานแนะแนว) ประจ าปีการศึกษา 2564  
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ภาพรางวัลของนักเรียน 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 10 นางสาวชญาดา เชาว์มานะเดช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปากช่อง เข้าเฝ้าฯ เพ่ือรับ
พระราชทานรางวัล “นักเรียนพระราชทาน” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 2563                 

จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยากรนเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร                        
มหาวัชรราชธิดา 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 11 นางสาวภูษณิศา   หาขุนทด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนแบบอย่าง 
การปฏิบัติตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประเภทนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย “เยาวชนแบบอย่างการปฏิบัติ ระดับดีเยี่ยม” ภายใต้โครงการสร้างและส่งเสริม

ความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่รับผิดชอบของ                     
ส านักงานศึกษาธิการภาค 13 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       
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ภาพที่ 12 นักเรียนโรงเรียนปากช่อง สามารถสอบแข่งขันผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 
1 จ านวนทั้งหมด 4 คน ศูนย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 13 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) โรงเรียนปากช่อง มีค่าสูงกว่า
ระดับประเทศทั้ง มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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ภาพรางวัลผลงานครูและบุคลากร 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ ครูโรงเรียนปากช่องได้รับรางวัลในด้านต่างๆ ทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับประเทศ 
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