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บทสรุปผู้บรหิาร 

 โรงเรียนผดุงปัญญา ตั้งอยู่เลขที่ 151  ตำบล ไม้งาม  อำเภอ เมือง  จังหวัดตาก  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 38 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาใน

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 มีจำนวนนักเรียน  1,470 คน มีข้าราชการครู จำนวน 70 คน  ผู้บริหารจำนวน 2 คน 

ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ  นายสนั่น วงษ์ดี  

มีการบริหารจัดการโรงเรียนอย่างเป็นระบบโดยการสร้างและพัฒนามุ ่งเน้นการทำงานด้วยระบบงาน 

กระบวนการทำงานที่สอดคล้องกับประเด็นข้อกำหนดของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. (OBECQA)  และผลลัพธ์

ที่เป็นเลิศ รวมถึงการสร้างผู้นำรุ่นใหม่ให้เกิดข้ึนในโรงเรียน  การพัฒนาค่านิยมและจริยธรรมการทำงานที่มุ่งสู่ความ

เป็นเลิศ และมุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ ดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ ค่านิยมของโรงเรียน ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ : โรงเรียนผดุงปัญญา มุ่งมั่นจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามแนวทางมาตรฐานสากล บน

พื้นฐานของความเป็นไทย 

ค่านิยม : 1. การนำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์   2. การให้ความสำคัญกับบุคลากร  3. การมุ ่งเน้น

ความสำเร็จ:  

มีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมผ่านกระบวนการนำองค์กร ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย ลงสู่ผู้ปฏิบัติ ภายใต้

การบริหารงานทั้ง 4 ฝ่ายได้แก่ กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มบริหารงบประมาณ แผนงานและธุรการ กลุ่มบริหารบุคคล

และกิจการนักเรียน  กลุ่มบริหารทั่วไป และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดทำโครงการ/กิจกรรม  ที่สอดรับกับกลยุทธ์ที่

โรงเรียนกำหนด ในปีการศึกษา 2562 ได้กำหนดกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานทั้งส้ินจำนวน 6 กลยุทธ์ และ 38 โครงการ 

ใช้ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ (Performance Improvement System) โดย โรงเรียนขับเคล่ือน
การบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการใช้เกณฑ์ฯ OBECQA และ วงจรคุณภาพ 

เดมมิ่ง (PDCA) ติดตาม ทบทวน ปรับปรุง และคาดการณ์ผลการดำเนินงานในทุกมิติ เพื่อให้โรงเรียนประสบ
ความสำเร็จและยั่งยืน  
  จากการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศกึษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน พบว่า  

1. โรงเรียนมีหลักสูตรเทียบเคียงหลักสูตร มาตรฐานสากล ในระดับช้ัน มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ตอบสนอง

ความต้องการและความถนัดของนักเรียน ครอบคลุมทกุกลุ่มเป้าหมาย  รวมทั้งส้ิน 11หลักสูตร  

 2. โรงเรียนผ่านการประเมินรางวัลเกณฑ์คุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 

พื้นฐาน (OBECQA) รุ่นที่ 3  เมื่อเดือน กรกฎาคม 2562 และรับเกียรติบัตร “การนำเสนอนิทรรศการระดับดีเด่น” 

ในเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีการศึกษา 2562  
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3. ได้รับรางวัล โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ (รุ่นที่ 10 ) ปีการศึกษา 2562 จากมหาจุฬาลงกรณ์ราช 

วิทยาลัย เมื่อ เดือน กันยายน 2562 

4. โรงเรียนได้รับรางวัลการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนดีเด่น จาก สพม.38 ปี การศึกษา 2562 

 5.  โรงเรียนไดร้ับเชิญจาก อพ.สธ.  ไปจัดนิทรรศการงานประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ที่

มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา เดือน ธันวาคม 2562 เนื่องด้วยเป็นโรงเรียนที่เข้าโครงการสนอง

พระราชดำริ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (ก.1) 

 6. นักเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนจังหวัดตากเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมแห่งชาติ 

ภาคเหนือ ครั้งที่ 69 จ. สุโขทัยจำนวน  32 รายการได้รับเหรียญทอง จำนวน 11 รายการ เหรียญเงิน 11 รายการ 

เหรียญทองแดง 6 รายการ 

 7. นักเรียนระดับช้ัน ม. 3 มีผลคะแนนเฉล่ียการทดสอบ O-NET   รายวิชาภาษาไทย สูงกว่าค่าเฉล่ีย

ระดับชาติติดต่อกัน 3 ปีการศึกษา  

 8. นักเรียนที่มีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกวิชาตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด คือ เกรดเฉล่ีย 2.5 ขึ้น

ไปไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 65  

 9. ร้อยละ80 ข้ึนไปของนักเรียนที่เรียนวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(IS) มีความสามารถในการคิด และ

สร้างผลงาน นวัตกรรมและนำเสนอผลงาน 

 10. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา ตอนปลาย ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน นร.พระราชทาน ของเขตพื้นที่

การศึกษา สพม .38 เพื่อประเมินคัดเลือกเป็น  นร. พระราชทาน ระดับประเทศ ( รอผลการประเมิน ) 

11. นักเรียนได้รับรางวัลจากผลการเข้าแข่งขันทักษะความสามารถทางด้านวิชาการ กีฬา ดนตรีจำนวนมาก

ขึ้น และได้รางวัลสูงสุดระดับประเทศ 

 12.นักเรียนได้รับความช่วยเหลือ ดูแล ทางด้านเศรษฐกิจ ให้ได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ เช่น

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทุนปัจจัยพื้นฐาน ทุนเรียนดี ทุนจากมูลนิธิต่างๆ 

 13. ครูผู้สอนทุกคนได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ส่งผลให้ได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานวิชาชีพครู เช่น  

รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2562 (ปีที่ 9) จำนวน 8 คน 

 14. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  เข้าร่วมโครงการกับคุรุสภาเพือ่จัดทำชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ  

(PLC) รวมจำนวนทั้งส้ิน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

 15. เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงมาฝึกประสบการณ์  และมีโรงเรียน

อื่นมาศึกษาดูงาน ในความสำเร็จและเป็นแบบอย่างในด้านการบริหารจัดการศึกษา  ด้านการจัดการเรียนรู้   และ

การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 16. ครูผู้สอนได้รับรางวัลเหรียญเงิน “พระพฤหัสบดี” จาก สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ปี 2562  
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 การจดัการศึกษาของโรงเรียนมีจุดเด่น คือ 

1. ผู้บริหารมีภาวะผู้นำทางวิชาการและใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร 

 2. ครูเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 3. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสร้างความผาสุกให้กับชุมชนเช่น  ดูแลช่วยเหลือสังคมด้านบริการวิชาการ 

อาชีพ การสนับสนุนให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่อท้องถิ่น ชุมชน สังคม 

 4. มีการบริหาร จัดการโดยคำนึง ความสำคัญ  คือการสร้างตัววัดผลแห่งความสำเร็จ(KPI) ขึ ้นในทุก

กระบวนการทำงาน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือติดตาม ทบทวน ปรับปรุง และคาดการณ์ผลการดำเนินงาน  และเป็น

เครื่องมือที่องค์กรระดับสากลใช้กระตุ้น กำกับให้บุคลากรเกิดวัฒนธรรมการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง และมุ่งผล

ดำเนินการที่ดี  สร้างวัฒนธรรมของระบบการส่ือสารที่เปิดกว้างให้บุคลากรทุกคนรับรู้และนำไปปฏิบัติ ซึ่งเป็นการช้ี

ให้บุคลากรทุกเห็นเห็นเป้าหมายเดียวกัน และมแีผนงาน/แนวทางพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษาใหสู้งขึน้ ดงันี้ 

 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

 1. โรงเรียนจะดำเนินโครงการเพือ่พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ ความสามารถในการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น 

การศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย และพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน 

(O-NET) ให้สูงขึ้น และด้านต่างๆ ตามความสนใจของนักเรียน เช่น จัดเข้าค่าย จัดหาวิทยากรจากภายนอกโรงเรียน

มาถ่ายทอดให้ความรู้เพื่อส่งเสริมทักษะด้านงานฝีมอื จัดหาวัสดุอุปกรณ์ สถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่

นักเรียนในการดำเนินกิจกรรม  ให้ความรู้ที่ถูกต้อง เพือ่สู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพ ก่อเกิดเจตคติที่ดีต่อกิจกรรมที่

นักเรียนสนใจ   

2. จัดกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสรมิให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นไปตาม

โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนคุณธรรม  และกำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานของ

ทางโรงเรยีนใหด้ าเนินเป็นแผนต่อเนื่อง เพื่อสรา้งความยัง่ยนื มกีารประเมนิผลของกจิกรรมในทุกครัง้ เพื่อน า

ผลการประเมนิทีไ่ดม้าหาจุดอ่อนของโครงการ เพื่อพฒันาปรบัปรุงใหม้ปีระสทิธภิาพทีสู่งขึน้ เปิดโอกาสให้

นักเรยีนไดด้ าเนินกจิกรรมต่างๆไดด้ว้ยตนเอง โดยมคีรูคอยใหค้ าปรกึษาและจดัการบูรณาการใหเ้ขา้กบัทุก

กลุ่มสาระการเรยีนรู ้

3. โรงเรียนพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS )  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด

ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างหลากหลาย รักการเรียนและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริม

ความสามารถในการสืบเสาะหาความรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีการประดิษฐ์หรือสร้างนวัตกรรม เพิ่ม

มากขึ้น  มีการใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูไ้ด้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น  ส่งเสริมให้นักเรียนไดม้ีโอกาสนำเสนอผลงาน

ด้วยความภาคภูมิใจและเข้าร่วมแข่งขันด้านการแสวงหาความรู้และการพัฒนาตนเองในระดับต่างๆ มากยิ่งขึ้น

ตามลำดับ  
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ด้านกระบวนการบริหารจัดการ 

 1. กำหนดให้มีการนิเทศการสอนของครูอย่างเป็นระบบ  ส่งเสริมและพัฒนาครูเพือ่ยกระดับ

ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด การแก้ปัญหา เพื่อพัฒนานักเรียนอย่างเป็นระบบ เช่น 

การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning  เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสอนแบบโครงงาน 

การเขียนเอกสารทางวิชาการ เป็นต้น  

 2. มีนโยบายจัดให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มกีารแลกเปล่ียนเรียนรู้ในด้านเทคนิคการจัดการเรียน

การสอน โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักคิด และในรูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพ (PLC)  ทุกภาคเรียน  ครูแต่ละคนจะต้องนำเสนอเทคนิควิธีการสอนของตน  เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้กับเพื่อน

ครู ซึ่งจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆจากเทคนิคการสอนของเพื่อนครูที่นำเสนอ และจะสามารถนำมาปรับใช้ในการ

พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อนักเรียนมากขึ้น 

 3. เน้นบทบาทความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง 

และชุมชนอย่างเต็มศักยภาพ ในอันที่จะร่วมมอืกันในการพัฒนาสถานศึกษา พัฒนาศักยภาพผู้เรียน ให้มีช่ือเสียงเป็น

ที่ยอมรับในทุกระดับ จนถึงระดับประเทศ รวมทั้งการเป็นองคก์รที่เข้มแข็ง  

 ด้านกระบวนจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 1. เพิ่มกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนในลักษณะที่ฝึกให้นักเรียนไดรู้้จักคิด วางแผนและลงมือ

ทำงานต่างๆด้วยตนเองตลอดกิจกรรม จัดกิจกรรมที่ให้เกิดกระบวนการทำงานกลุ่มร่วมกัน ผ่านรูปแบบของค่ายเพื่อ

เน้นทักษะภาษาจีน พม่า ภาษาฝรั่งเศส หรือความสามารถทางด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ  หรือการแข่งขันต่างๆ  จัด

งานนำเสนอผลงานที่เกิดจากการเรียนการสอนของนกัเรียนในรายวิชา IS หรือตามความสนใจของนักเรียน 

 2. โรงเรียนมีการกำหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดสภาพแวดล้อม ส่ิงอำนวยความ

สะดวก พอเพียงใช้การได้ดี เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพิ่มแหล่งเรียนรู้

ภายในโรงเรียน  ห้องเรียน    ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด อาคารเรียน แหล่งเรียนรู้ การบริการส่ือ เทคโนโลยี

สารสนเทศ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผู้เรียน ต้องมีความพร้อมในทกุด้านเพื่อที่จะส่งเสริม

ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาเต็มศักยภาพ ส่งผลให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาและ

มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษา เพื่อใหก้ารพฒันาการศกึษาของโรงเรยีนประสบผลส าเร็จเชงิ

ประจกัษ์ และมปีระสทิธภิาพในการจดัการศกึษา 
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รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
             1.1 ข้อมูลทั่วไป 
  ช่ือโรงเรียน    โรงเรียนผดุงปัญญา    ที่ตัง้  151  ตำบล  ไม้งาม  อำเภอ  เมือง  จังหวัด  ตาก  . 
สังกัด สพ.ม.38  โทร  055-513864  โทรสาร  055-517829   e-mail  myphadung@hotmail.com  
website http://phadung.ac.th  เปิดสอนระดับช้ัน  ม.1  ถึงระดับช้ัน  ม.6  . 

            1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
                   1) จำนวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง อ่ืน ๆ 

ปีการศึกษา
2562 

2 70 3 11 20 

ครูประจำการและครูอัตราจ้าง  (ณ วันที่ 10  มิถุนายน 2562) 
     จำนวนขา้ราชการและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนผดุงปัญญา 

ท่ี ฝ่าย / กลุ่ม / งาน ชาย หญิง รวม 

ตำแหน่ง / อับดับ/วุฒิ กศ. วุฒิตรง 
กับวิชา  
ที่สอน 

บุคลากร 

รวม ครูผช. คศ.1 คศ.2 คศ.3 
พนง. 
รชก. 

ร.ร. 
ป. 
ตรี 

ป. 
โท 

ป. 
ตรี 

ป. 
โท 

ป. 
ตรี 

ป. 
โท 

ป. 
ตรี 

ป. 
โท ตรง 

ไม่
ตรง 

1 ฝ่ายบริหารโรงเรียน 1 1 2 - - - - - - - 2 3 - - - 2 

2 กลุ่มฯภาษาไทยหอ้งสมุด - 10 10 1 - 1 - - 3 2 3 7 3 1 - 11 

3 กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 2 8 10 - - - 1 2 3 1 3 6 4 - 1 11 

4 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 3 12 15 - 1 1 - 3 5 4 1 11 4 - - 15 

5 กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ฯ 1 6 7 - - - - 2 2 3 - 4 3 1 - 8 

6 กลุ่มสาระฯสุขศึกษา ฯ 3 3 6 - - - - 4 - - 2 4 2 - 2 8 

7 กลุ่มสาระฯศิลปะ - 2 2 - - 2 - - - - - 2 - 1 3 6 

8 กลุ่มสาระฯการงานฯ 5 4 9 - - - - 3 2 3 1 4 5 - - 9 

9 กลุ่มสาระฯภาษาตปท. - 10 10 - - 2 - 3 2 1 2 7 3 - 4 14 

10 งานแนะแนว - 1 1 - - - 1 - - - - 1 - - 1 2 

รวม 15 58 73 1 1 6 2 17 17 14 15 49 24 3 11 86 

หมายเหตุ   ข้าราชการ  73  คน  ปริญญาตรี 38 คน (52.1%)  ปริญญาโท  35 คน (47.9%)  

mailto:โทร%20%20055-513864%20%20โทรสาร055-517829%20%20e-mail%20%20myphadung@hotmail.com
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จำนวนบุคลากรโรงเรียนผดุงปัญญา 

 

   
 

              
                 
 
 
 
 
 
 
 

จำนวนคนแยกตามอายุของขา้ราชการครูโรงเรียนผดุงปัญญา 
อายุ(ปี) ชาย หญิง รวม 
21-25 - 1 1 
26-30 1 2 3 
31-35 4 6 10 
36-40 - 6 6 
41-45 2 7 9 
46-50 2 9 11 
51-55 3 12 15 
56-61 3 15 18 
รวม 15 58 73 
จำนวนคนแยกตามอายุราชการของข้าราชการครูโรงเรียนผดุงปัญญา 

อายุราชการ(ปี) ชาย หญิง รวม 
0-5 1 5 6 
6-10 5 8 13 
11-15 1 4 5 
16-20 - 4 4 
21-25 2 9 11 
26-30 4 11 15 
31-35 - 9 9 

ลำ
ดับ 

ฝ่าย / กลุ่ม / งาน ชาย หญิง รวม 

1 ข้าราชการครู 15 58 73 
2 พนักงานราชการ 1 2 3 
3 คุณครูอัตราจ้าง 6 5 11 
4 เจ้าหน้าที่สำนักงาน 1 8 9 
5 ลูกจ้างประจำ (พนักงานบริการ) 4 - 4 
6 ลูกจ้างชั่วคราว (คนสวน) 5 2 7 

รวม 32 75 107 
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36-41 2 8 10 
รวม 15 58 73 

2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร  
                              ระดับ                                จำนวน (คน) 
ปวช. - 
ปวส. 17 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต - 
ปริญญาตรี 55 
ปริญญาโท 35 
ปริญญาเอก - 
   
 3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน  
 

สาขาวิชา จำนวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา(ชม./สัปดาห)์ 

1. บริหารการศึกษา 3 -- 
2. คณิตศาสตร์ 11 19.09 
3. วิทยาศาสตร์ 15 23.60 
4. ภาษาไทย 9 17.25 
5. ภาษาอังกฤษ 10 19.50 
6. สังคมศึกษา 8 17.50 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 9 12.56 
8. สุขศึกษาและพลศึกษา 7 12.43 
9. ศิลปะ 6 20.83 
10. พัฒนาผู้เรียน(แนะแนว)           2 18 
                   รวม 80 17.86 
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จำนวนครั้ง/ชั่วโมงท่ีรับการพัฒนาของบุคลากรแยกตามกลุม่งาน/กลุ่มสาระ ปีการศึกษา 2562 

 

ท่ี ฝ่าย / กลุ่ม / งาน 
เฉลี่ยจำนวนครั้ง/ชั่วโมง 

ที่รับการพัฒนา/ปี 
1 ฝ่ายบริหารโรงเรียน 7/104 
2 กลุ่มฯภาษาไทยห้องสมุด 6/80 
3 กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 8/108 
4 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 9/120 
5 กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ฯ 6/80 
6 กลุ่มสาระฯสุขศึกษา ฯ 5/72 
7 กลุ่มสาระฯศิลปะ 6/80 
8 กลุ่มสาระฯการงานฯ 5/72 
9 กลุ่มสาระฯภาษาตปท. 7/96 
10 งานแนะแนว 6/80 

รวม  

 1.3 ข้อมูลนักเรียน  
       1) จำนวนนักเรียนในปีการศึกษา 2562 รวม    1,466    คน (ณ วันที่ 10  มิถุนายน 2562) 
       2) จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งส้ิน    1,466    คน  จำแนกตามระดับช้ันที่เปิดสอน  

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉล่ีย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.1 7 99 137 236 33.71 

ม.2 6 115 114 229 38.17 

ม.3 5 72 111 183 36.60 

ม.4 9 134 239 373 41.44 

ม.5 8 81 162 243 30.37 

ม.6 7 59 147 206 29.42 

รวมทั้งหมด 42 560 910 1,470  
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ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละรายวิชาตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2562 

 

 1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา  

 

   

 

 
  
   แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละรายวิชาตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2562 
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ชั้น จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ
ม.1 152 64.40 214 90.68 194 82.2 180 76.27 207 87.71 198 83.9 154 65.25 170 72.03

ม.2 161 70.31 186 81.22 159 69.43 164 71.62 181 79.04 188 82.1 110 48.03 135 61.36

ม.3 99 55.62 128 71.91 130 73.03 125 70.22 151 84.83 167 93.82 128 71.91 130 73.03

ม.4 256 69.37 256 69.38 167 82.27 232 62.87 360 97.56 303 82.11 335 90.78 230 62.33

ม.5 213 89.87 195 82.28 108 87.1 162 68.35 225 94.93 210 88.6 216 91.13 140 59.07

ม.6 117 57.07 156 76.10  -  - 173 84.39 199 97.07 190 92.68 171 83.41 140 68.29

รวม 998 68.53 979 67.33 758 78.14 1036 71.25 1323 90.99 1256 86.38 1114 76.61 945 65.00

จ ำนวน

 นร. 

ทัง้หมด

ภำษำไทย คณติศำสตร้ วิทยำศำสตร้ สังคมศึกษำฯ สุขศึกษำฯ ศิลปะ กำรงำนฯ ภำษำต้ำงประเทศ

นร.ที่ได้ระดบั

2.5 ขึน้ไป

นร.ที่ได้ระดบั

2.5 ขึน้ไป

นร.ที่ได้ระดบั

2.5 ขึน้ไป

นร.ที่ได้ระดบั

2.5 ขึน้ไป

นร.ที่ได้ระดบั

2.5 ขึน้ไป

นร.ที่ได้ระดบั

2.5 ขึน้ไป

นร.ที่ได้ระดบั

2.5 ขึน้ไป

นร.ที่ได้ระดบั

2.5 ขึน้ไป
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 จากแผนภูมิ ในปีการศึกษา 2562 พบว่า ร้อยละของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาที่ได้ระดับผลการเรียน
เฉล่ียสูงกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด ได้แก่ ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
สุขศึกษาและพลศึกษา สังคมศึกษาฯ ภาษาต่างประเทศ ศิลปะ และการงานอาชีพฯ  

  1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
                 1) ผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ประจำปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
ระดบั/รายวิชา ภาษาไท

ย 
คณิตศาส
ตร ์

วิทยาศาสต
ร ์

ภาษาองักฤ
ษ 

คะแนนเฉลีย่ของโรงเรยีน 57.60 25.89 29.09 32.07 

คะแนนเฉลีย่ระดบัจงัหวดั 52.70 24.19 29.11 30.52 
คะแนนเฉลีย่สงักดั สพฐ.ทัง้หมด 55.63 27.19 30.25 33.69 
คะแนนเฉลีย่ ระดบัประเทศ 55.14 26.73 30.07 33.25 
                             

แผนภูมิผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพืน้ฐาน(O-NET) 
ประจำปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด คะแนนเฉล่ียสังกัด สพฐ.ท้ังหมด คะแนนเฉล่ีย ระดับประเทศ
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 จากแผนภูมิผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2562 ชัน้

มธัยมศกึษา 

ปีที่ 3  ผลคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน วิชาภาษาไทย สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดบัจงัหวดั คะแนนเฉลี่ยสงักดัสพฐ. และ

คะแนนเฉลีย่ระดบัประเทศ วชิาคณิตศาสตร ์สูงกว่าคะแนนเฉลีย่ระดบัจงัหวดั แต่ต ่ากว่าคะแนนเฉลี่ยสงักดัสพฐ.และ

คะแนนเฉลี่ยระดบัประเทศ วิชาวิทยาศาสตร์ ต ่ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดบัจงัหวดั คะแนนเฉลี่ยสงักดัสพฐ.และคะแนน

เฉลีย่ระดบัประเทศ วชิาภาษาองักฤษ สูงกว่าคะแนนเฉลีย่ระดบัจงัหวดั แต่ต ่ากว่าคะแนนเฉลีย่สงักดัสพฐ.และคะแนน

เฉลีย่ระดบัประเทศ 

 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

ระดบั/รายวิชา ภาษาไท
ย 

คณิตศาส
ตร ์

วิทยาศาสต
ร ์

สงัคมฯ ภาษาองักฤ
ษ 

คะแนนเฉลีย่ของโรงเรยีน 38.76 22.18 25.72 33.75 23.26 
คะแนนเฉลีย่ระดบัจงัหวดั 38.33 21.89 27.87 34.64 25.54 
คะแนนเฉลีย่สงักดั สพฐ.ทัง้หมด 42.67 25.83 29.44 35.94 29.59 
คะแนนเฉลีย่ ระดบัประเทศ 42.21 25.41 29.20 35.70 29.20 

 
แผนภูมิผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพืน้ฐาน(O-NET)ประจำปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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 จากแผนภูมิผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน(O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 ช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 6       ผลคะแนนเฉล่ียของโรงเรียน กลุ่มสาระฯภาษาไทย สูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด แต่ต่ำกว่าคะแนนเฉล่ีย
สังกัดสพฐ. และคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ วิชาคณิตศาสตร์ สูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด แต่ต่ำกว่าคะแนนเฉล่ีย
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คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ท้ังหมด คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ
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สังกัดสพฐ.และคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ วิชาวิทยาศาสตร์ ต่ำกว่าคะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด คะแนนเฉล่ียสังกัดสพฐ.
และคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ วิชาสังคมฯ ต่ำกว่าคะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด คะแนนเฉล่ียสังกัดสพฐ.และคะแนน
เฉล่ียระดับประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ต่ำกว่าคะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด คะแนนเฉล่ียสังกัดสพฐ.และคะแนนเฉล่ีย
ระดับประเทศ  

 

 
   2) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน(O-NET)ประจำปีการศึกษา 2561-2562  
                                          

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ประจำปีการศึกษา 2561-2562                                  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ระดับ/รายวิชา ม.3 
ปีการศึกษา

2561 
ปีการศึกษา

2562 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 55.59 57.60 +2.01 

คณิตศาสตร ์ 29.13 25.89 -3.24 

วิทยาศาสตร ์ 37.15 29.09 -8.06 

ภาษาอังกฤษ 26.62 32.07 +5.45 

 
แผนภูมิผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพืน้ฐาน(O-NET)  

ประจำปีการศึกษา 2561-2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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 จากแผนภูมิการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติข้ันพื้นฐาน(O-NET) ประจำปีการศึกษา 
2561-2562 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562 คะแนนวิชาภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษ สูงกว่าปี
การศึกษา 2561  คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 ต่ำกว่าปีการศึกษา 2561  
 
 
 

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ประจำปีการศึกษา 2561-2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ระดับ/รายวิชา ม.6 
ปีการศึกษา

2561 
ปีการศึกษา

2562 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 46.49 38.76 - 7.73 

คณิตศาสตร ์ 29.15 22.18 -6.97 

วิทยาศาสตร ์ 29.37 25.72 -3.65 

สังคมฯ 33.77 33.75 -0.02 

ภาษาอังกฤษ 26.42 23.26 -3.16 

 
 

แผนภูมิผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพืน้ฐาน(O-NET) 
ประจำปีการศึกษา 2560-2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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 จากแผนภูมิการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติข้ันพื้นฐาน(O-NET) ประจำปีการศึกษา 
2561-2562 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562 คะแนนวิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชา
วิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษ  ต่ำกว่าปีการศึกษา 2561   
 

 
 

1.6 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562                        
จำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 
  1) ห้องสมุด มีขนาด 160 ตารางเมตร จำนวนหนังสือในห้องสมุด 45,400 เล่ม 
การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ เขียนบันทึก จำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน  
เฉล่ีย 18.35/คน/เดือน คิดเป็นร้อยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมด 

 
สถิติจำนวนผู้เข้าใช้ห้องสมุด โรงเรียนผดุงปัญญา ประจำปีการศึกษา 2562 
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จำนวน 128,481 คน  เฉล่ียนักเรียนเข้าใช้ห้องสมุด 18.35/คน/เดือน 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

1. ห้องสมุดกาญจนาภิเษกโรงเรียนผดุงปัญญา 236 229 178 369 237 205 

2. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์     236 229 178 369 237 205 

3. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 236 229 178 369 237 205 

4. ห้องสืบค้นข้อมูลคอมพิวเตอร์ 236 229 178 369 237 205 

5. ห้องดนตรี – นาฏศิลป์ 236 229 178 369 237 205 
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7. ห้องปฏิบัติการทางภาษา 236 229 178 369 237 205 

8. สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 236 229 178 369 237 205 

9. ศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 236 229 178 369 237 205 

10. ห้องคหกรรม 236 229 178 369 237 205 

11. ธนาคารโรงเรียน 236 229 178 369 237 205 

12.ป้ายนิเทศต่างๆ ภายในโรงเรียน 236 229 178 369 237 205 

 

 

  

 

 

 

 3) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

1. ห้องสมุดประชาชน 10 15 18 40 55 60 

2. ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน ตะกร้าความรู้สู่ชุมชน 35 40 45 54 65 67 

3. ตรอกบ้านจีน 10 15 20 25 28 35 

4. หมวดดุริยางค์ จังหวัดทหารบก 2 4 5 15 12 10 
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5. สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 15 22 14 25 26 20 

6. สนามฟุตซอลการอาชีพบ้านตาก 1 2 2 5 5 6 

7. สนามฟุตบอลเจ็ดคนหญ้าเทียม อ. แม่สอด 1 2 2 5 5 6 

8. บ้านดนตรีรุ่งระวี 3 5 7 7 10 10 

9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 10 20 30 50 120 100 

10. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม - - - 10 10 10 

11. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 5 10 15 30 35 39 

12. ศูนย์เมียนมาร์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

     กำแพงเพชร อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
- 3 - 5 4 6 

13. วัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง จังหวัดตาก 3 4 5 3 3 3 

14.ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดโคกพลู   3 4 5 3 3 3 

15. วัดสีตลาราม 220 186 262 259 207 247 

16. วิทยาลัยเทคนิคตาก 2 5 6 5 6 6 

17. โครงการเรียนรู้ตามรอยพระเจ้าตาก 

        ณ ศาลหลักเมืองเก่า 

        ณ ศาลหลักส่ีมหาราช 

        ณ วัดนารายณ ์

        ณ วัดดอยข่อยเขาแก้ว 

       ณ ศาลพระเจ้าตากสินมหาราช 

       ณ พระธาตุดอยโล้น 

236 229 178 369 237 205 

18. วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น - - - 5 5 - 

19. โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" อ.บ้านตาก  3 6 3 6 12 10 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

20. การไฟฟ้าการผลิตเข่ือนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก 3 3 5 - - 60 

21. เรือนรับรองที่ประทับ อ.แม่สอด จ.ตาก 2 4 5 15 12 10 

22. ศูนย์ฝึกอาชีพวิทยาลัยชุมชนตาก จังหวัดตาก - - - 5 7 4 

23. วัดมณีบรรพตวรวิหาร อ.เมือง จังหวัดตาก - - - 100 - - 

24. โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม จังหวัดตาก - - 175 - - - 
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25. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี - - - - - 15 

26. มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 24 23 27 - - - 

27. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - - - - - 10 

28. โรงเรียนพิษณุโลกพทิยาคม  - - - 29 17 - 

29. โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณ ี - - - - - 16 

30.ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานซับใต้ (เขาใหญ่)   

    อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา   
- - - 27 16 16 

31. ตันแลนด์ฯ" โรงงานอิชิตัน จ.อยุธยา - - - - 235 - 

32. พระราชวังบางปะอิน จ.อยุธยา - - - - 235 - 

33. Handmadeบ้านของนางสาวกัญญาภัทร พลพรม - - - - 235 - 

34. พิพิธภัณฑสถานกำแพงเพชนเฉลิมพระเกียรต ิ 230 - - - - - 

35. อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร 230 - - - - - 

36. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จ.อยุธยา - - - 10 10 - 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

1. กระบวนการพัฒนา โรงเรียนมี กิจกรรม/โครงการ/งานที่สถานศึกษาดำเนินการ ที่เกี่ยวข้องกับ 
การพัฒนาการเรียนการสอนดังนี ้
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        1.1 โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม 

ของโรงเรียนที่วางไว้ โดยมีกลยุทธ์ิที่สำคัญ นำไปสู่แผนการปฏิบัติงาน โครงการจำนวน 38 โครงการ ( ดังได้อธิบาย

ใน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ)  

  1.2  ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของ
หลักสูตร การออกแบบการจัดการเรียนรูท้ี่เหมาะสมกับผู้เรียน ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน  
การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และนำเสนอ
ผลงาน โดยผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถใช้เทคโนโลยีในการส่ือสาร สืบค้น นำเสนอผลงาน เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  1.3 พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการนำเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน  ใช้ส่ือ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ห้องสมุดอัตโนมัติระบบ สพฐ. 
เพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีโครงการส่งเสริมนิสัยรกัการอ่านให้กับนักเรียน 
กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านในลักษณะต่าง ๆ สามารถจดบันทึกจากการอ่าน  
ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยนำนักเรียนไปทัศนศึกษาตามแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ  
  1.4 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน  รกั
การทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต โดยมีโครงการพัฒนาการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนมีทักษะการทำงาน ได้ดำเนินการฝึกทักษะการทำงานและปลูกฝังให้รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น
ได้ รวมทัง้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต โดยในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ฝึกฝนให้นักเรียนไดท้ำงานโดยใช้ระบบกลุ่ม 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
โครงการของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
  1.5 ด้านการเรียนการสอน ในทกุกลุ่มสาระการเรียนรู้เน้นทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และการใช้วิจารณญาณ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มกีารสอนแบบโครงงาน สอนโดยใช้ผังมโน
ทัศน์แบบต่างๆ  ให้นักเรียนทำกิจกรรมและโครงงานตามความถนัดและความสนใจ นักเรียนมีผลงานที่เกิดจาก
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการ และมีการวัดผลด้านการคิดวิเคราะห์และเขียนส่ือความทุกรายวิชา จัด
กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้นักเรียนเก่ง ดี มสุีข โดยได้กำหนดนโยบายให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
จัดกระบวนการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและปฏิบัติตามแนวทางของ
ระบบการเรียนรู ้
  1.6 โรงเรียนให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ) และการ
สอนที่เน้นให้นักเรียนสร้างผลงาน คิดประดิษฐ์ นวัตกรรม โดยเฉพาะวิชาโครงงาน วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(Independent Study) ในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 และปีที่ 5  วิชา วิทยาการคำนวณ  
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  1.7 ส่งเสริมให้ทุกลุ่มสาระฯ ฝึกฝนทักษะความสามารถทางด้านวิชาการ และความสามารถทางด้าน
กีฬา นาฎศิลป์ ศิลปะ ดนตรี ให้กับนักเรียนที่มีศักยภาพ เพื่อเข้าสู่เวทีการแข่งขันในระดับภาค ประเทศ ให้มีจำนวน
ที่เพิ่มขึ้น 
  1.8 จัดโครงการ/ กิจกรรมในโรงเรียน และนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอกโรงเรียนที่
ทำให้นักเรียนภูมิใจในท้องถิ่นความเป็นไทย มีส่วนร่วมอนุรกัษ์วัฒนธรรมไทย เช่น ประเพณีลอยกระทงสายจังหวัด
ตาก  วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาต่างๆ 
  1.9 มีโครงการที่ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต นักเรียน ครูบริหารห้องเรียนเชิงบวก 
  1.10  โรงเรียนมีโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว ได้ดูแล เอา
ใจใส่ ติดตามผลและแนะแนวทางในการเรียนที่เหมาะสมตามความถนัดและความสนใจแก่นักเรียน ได้ทำการเยี่ยม
บ้านนักเรียนเพื่อให้ทราบข้อมูลสภาพบ้าน ด้านของเศรษฐกิจ  ความเป็นอยู่ของนักเรียน จะได้ให้ความช่วยเหลือ
ตามความเหมาะสมหากพบปัญหาอื่นๆนอกจากการเรียน  และรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ผู้ปกครอง
ทราบ เพื่อร่วมกันช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการเรียนของนักเรียน 

     2 ข้อมลู หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

 2.1จำนวนนักเรียนร้อยละ 31  ของระดับช้ัน ม.1– ม.3 มีผลการทดสอบการอ่าน การเขียน การส่ือสาร 
และการคิดคำนวณ ตามแบบทดสอบวัดความรู้ภายในของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
สูงกว่าคะแนนเฉล่ียของระดับโรงเรียน   

 2.2 จำนวนนักเรียนร้อยละ 43  ของระดับช้ัน ม.4– ม.6 มีผลการทดสอบการอ่าน การเขียน การส่ือสาร 
และการคิดคำนวณ ตามแบบทดสอบวัดความรู้ภายในของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
สูงกว่าคะแนนเฉล่ียของระดับโรงเรียน 

 2.3 นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป ของ ม.1-ม.3 มีผลการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในวิชาวิทยาศาสตร์และ 
วิชาคณิตศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 

2.4 นักเรียนร้อยละ 85 ขึ้นไปของ ม.4-ม.6 มีผลการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในวิชาคณิตศาสตร์ได้   
วิชาคณิตศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 

2.5 นักเรียนระดับช้ัน  ม.2 และ ม.5  มีสามารถในการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ  แก้ปัญหาใน
การเรียน  นำประสบการณม์าใช้ในการค้นคว้ารวบรวมความรู้ด้วยตนเอง(IS) 

2.6 นักเรียนระดับช้ัน  ม.1 - ม.6 มีความ สามารถนำประสบการณ์ใหม่ๆ สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆมาใช้ในการจัด
โครงการ โครงงาน ช้ินงานและผลผลิต  

2.7  นักเรียนร้อยละ 88.3  ของ ม.1 - ม.3  สามารถใช้เทคโนโลยีและการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเอง และ
สังคมด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร มรีะดับผลการเรียน 2.5 ขึ้นไป  
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2.8 นักเรียนร้อยละ 91.5  ของ ม.4 - ม.6  สามารถใช้เทคโนโลยีและการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเอง และ
สังคมด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร มรีะดับผลการเรียน 2.5 ขึ้นไป  

2.9 นักเรียนร้อยละ 80  ของ ม.1- ม.3  มีความสามารถทำงานเป็นกลุ่มและมีกระบวนทักษะ ตามคิด
สร้างสรรค์  มีระดับผลการเรียน 2.5 ขึ้นไป  

2.10 นักเรียนร้อยละ 85  ของ ม.4- ม.6  มีความสามารถทำงานเป็นกลุ่มและมีกระบวนทักษะ ตามคิด
สร้างสรรค์ มีระดับผลการเรียน 2.5 ขึ้นไป  

2.11 นักเรียน ม.1-ม.3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ ภาษาอังกฤษ ตามเป้าหมายของโรงเรียนที่กำหนดไว้ มรีะดับผลการเรียน 
2.5 ขึ้นไป  

2.12 จำนวนนักเรียนระดับช้ัน ม.3 มีผลคะแนนเฉล่ีย การทดสอบระดับชาติ (O-NET)  สูงกว่าค่าเฉล่ีย
ระดับประเทศ  รอ้ยละ 41.30 

2.13 จำนวนนักเรียนระดับช้ัน ม.6 มีผลคะแนนเฉล่ีย การทดสอบระดับชาติ (O-NET)  สูงกว่าค่าค่าเฉล่ีย
ระดับประเทศ ร้อยละ 17.56  

2.14 นักเรียนห้องเรียนพิเศษช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลคะแนนเฉล่ียการทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงกว่า
ทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศ อย่างน้อย 3 รายวิชา ร้อยละ 51.80  

2.15 นักเรียนห้องเรียนพิเศษช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลคะแนนเฉล่ียการทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงกว่า
ทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศ อย่างน้อย 3 รายวิชา ร้อยละ 20.30  

2.16 นักเรียนร้อยละ 89.40 ในระดับช้ัน ม.1 - ม.3 มีความรู้ทกัษะพื้นฐานในการจัดการ  

2.17 นักเรียนร้อยละ 84.20 ในระดับช้ัน ม.4 - ม.6 มีความรู้ทกัษะพื้นฐานในการจัดการ  

2.18 นักเรียนร้อยละ 99.20 ในระดับช้ัน ม.1 - ม.3 มีเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับช้ันที่สูงขึ้น การ
ทำงานหรืองานอาชีพ  

2.19 นักเรียนร้อยละ 98.10 ในระดับช้ัน ม.4 - ม.6 มีเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับช้ันที่สูงขึ้น การ
ทำงานหรืองานอาชีพ  

2.20 นักเรียนร้อยละ 90 มีมารยาทในการไหว้ การพูด การยิม้ทักทายและมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่      

2.21 นักเรียนร้อยละ 93.06 ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีถึงดีเยี่ยมขึ้นไป     

2.22 นักเรียนร้อยละ 95 เข้าร่วมกิจกรรม/งาน/โครงการที่โรงเรียนหรือชุมชนจัด  

2.23 นักเรียนร้อยละ 98 มีจิตอาสาในการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความสมัครใจ  

2.24 นักเรียนร้อยละ 100 มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  
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2.25 นักเรียนร้อยละ 100 ยอมรับ และอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย เชื้อชาติ 
ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี  

2.26 นักเรียนร้อยละ 95 มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม  

2.27 นักเรียนร้อยละ 90 ขึ้นไปมีการแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  

2.28 นักเรียนร้อยละ 90 สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่นไม่มีความขัดแย้งกัน  

2.29 นักเรียนได้รับรางวัลจากผลการเข้าแข่งขันทักษะความสามารถทางด้านวิชาการ กีฬา ดนตรี ระดับ

จังหวัด จำนวน 18 รายการ ระดับภาค 15 รายการ ระดับประเทศ  2 รายการ  

 2.30 นักเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนจังหวัดตากเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมแห่งชาติ 

ภาคเหนือ ครั้งที่ 69 จ. สุโขทัยจำนวน  32 รายการได้รับเหรียญทอง จำนวน 11 รายการ เหรียญเงิน 11 รายการ 

เหรียญทองแดง 6 รายการ 

 2.31. นักเรียนระดับช้ัน ม. 3 มีผลคะแนนเฉล่ียการทดสอบ O-NET   รายวิชาภาษาไทย สูงกว่าค่าเฉล่ีย

ระดับชาติติดต่อกัน 3 ปีการศึกษา  

 2.32 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา ตอนปลาย ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน นร.พระราชทาน ของเขตพื้นที่

การศึกษา สพม .38 เพื่อประเมินคัดเลือกเป็น  นร. พระราชทาน ระดับประเทศ ( รอผลการประเมิน ) 

2.33 นักเรียนได้รับความช่วยเหลือ ดูแล ทางด้านเศรษฐกิจ ให้ได้รับทุนการศกึษาจากหน่วยงานต่างๆ เช่น

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทุนปัจจัยพื้นฐาน ทุนเรียนดี ทุนจากมูลนิธิต่างๆ 

     

3. จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพ 
   3.1 จุดเด่น 
 1) นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 
 2) นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 3) นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 4) นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 5) นักเรียนมีคุณลักษณะที่พงึประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด 
    3.2 จุดที่ควรพัฒนา 
 1) พัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 
 2) เพิ่มจำนวนร้อยละนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ให้สูงขึ้น 
 3) ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้ค่าเฉล่ียในการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) สูงขึ้น 
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    3.3 แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 
 1) จัดให้มีการวัดความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณทุกรายวิชา 
 2) จัดอบรมและพัฒนาครูผู้สอนด้านการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับสมรรถนะนักเรียน ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  3) จัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้กับนักเรยีนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

1.กระบวนการ/วิธีการพัฒนา 

1) โรงเรียนผดุงปัญญามีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมดังนี้ 
วิสัยทัศน์ โรงเรียนผดุงปัญญา มุ่งมั่นจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามแนวทางมาตรฐานสากล บน

พื้นฐานของความเป็นไทย 

พันธกิจ 1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ มีทักษะทางวิชาการ สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา

ความรู้ความสามารถอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา สุขภาพกายและสุขภาพจิตดี 

ดำรงชีวิตแบบวิถีไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงมี

ทักษะชีวิตและอยู่ในสังคมโลกอย่างมีความสุข 

3. ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

วิชาชีพ 

4. พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ ให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและสร้าง

ความปลอดภัย 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้มีความเข้มแข็ง โดยเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ

สร้างภาคีเครือข่ายกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

ค่านิยม 1. การนำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์   2. การให้ความสำคัญกับบุคลากร  3. การมุ่งเน้นความสำเร็จ 

 

2) ผู้บริหารได้กำหนดนโยบายการบริหารและจัดการศึกษา และการบริหารอย่างเป็นระบบ เพื่อ 

นำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้เป็นโรงเรียนคุณภาพ ตามมาตรฐานสากลในรูปแบบการบริหารการบริหารจัดการตาม

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (OBECQA) อย่างมีประสิทธิผล  มีการ

ถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมผ่านกระบวนการนำองค์กร ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย ลงสู่ผู้ปฏิบัติ ได้แก่ กลุ่มบริหาร

วิชาการ  กลุ่มบริหารงบประมาณ แผนงานและธุรการ กลุ่มบรหิารบุคคลและกิจการนักเรียน  กลุ่มบริหารทั่วไป  

และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดทำโครงการ/กิจกรรมที่สอดรับกับกลยุทธ์ที่โรงเรียนกำหนด  การจัดทำแผนกลยุทธ์ 

โรงเรียนผดุงปัญญา (พ.ศ.2560-2563) โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากบุคคลากรภายในและภายนอกโรงเรียน ใน

การเสนอแนะข้อมูลทางวิชาการและ ข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้อง  โดยโรงเรียนแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนกลยุทธ์ขึ้น 
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เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน/ภายนอก  ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของ โรงเรียนผดุงปัญญา 

ตลอดจนข้อคิดเห็นต่าง ๆ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและ บุคลากรในสังกัดโรงเรียนผดุงปัญญา ใน

การวิเคราะห์ข้อมูลและทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจเดิม  สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน 

สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาส  และสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ  เพื่อกำหนด วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธ

กิจ และกลยุทธ์ของโรงเรียน ตลอดจนกำหนดทิศทางและเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ของโรงเรียน มีกระบวนการดัง

แผนภาพ ที่ 1 

 

 
 

  

โรงเรียนมรีะบบงานหลักที่สำคัญ คือ การจัดการเรียนการสอน  การพัฒนาหลักสูตร การดูแลช่วยเหลือนักเรียน การ

พัฒนาบุคลากร  การบริหารบุคลากร  และเน้นการมีส่วนร่วม  ดังนั้นโรงเรียนจะเน้นร่วมคิด  ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา 

ตัดสินใจ และการเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรทุกกลุ่มในโรงเรียน  โดยประชุม เพื่อปรกึษาหารือ  ในคณะกรรมการ

บริหารโรงเรียน  เพื่อถ่ายทอดไปยังกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นประจำทุกเดือน  และนำสู่การประชุมของ

คณะกรรมการ สมาคมผู้ปกครองนักเรียน สมาคมศิษย์เก่า โดยมีการส่ือสาร  2 ทาง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่

ถูกต้อง ไม่คลาดเคล่ือน 

 โรงเรียน กำหนดวัตถุประสงค์หลักเชิงกลยุทธ์   ที่สำคัญ  ซึ่งกำหนดกรอบระยะเวลาที่จะบรรลุวัตถุประสงค์

เหล่านี้ไว้ 4 ปี (พ.ศ. 2560 – 2563 ) และนำตัวบ่งช้ีในแต่ละมาตรฐานมาเป็นตัวช้ีวัด  และค่าเป้าหมาย ที่สอดคล้องกับ

มาตรฐานการจัดการศึกษาการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   มกีารกำหนดแผนกลยุทธ์  ดังต่อไปนี้ 

กลยุทธ ์

 1.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและตามมาตรฐานสากล 

แผนภาพ ที่ 1 การจดัท าแผนกลยุทธ์ 

โรงเรยีนผดุงปัญญา 
 



- ๒๘ - 
 

2.ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ดำรงชีวิตแบบวิถีไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้และ  เสรมิสร้างความตระหนักในการอนุรักษพ์ันธุกรรมพืช

โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน                 

5.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความเข้มแข็ง ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างภาคีเครือข่ายกับ

องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

6.พัฒนาการใช้ส่ือเทคโนโลยีและทรัพยากรทางการศึกษาให้มปีระสิทธิภาพ 

โรงเรียนผดุงปัญญามีโครงการ ในกลุ่มงานบริหารทั้ง 4 ฝ่าย จำนวน 38 โครงการ ดังนี้ 

 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

2. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียน 

3. โครงการห้องเรียนคุณภาพ 

4. โครงการบูรณการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนรู้ 

5. โครงการวิจัยในช้ันเรียน 

6. โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

7. โครงการผดุงปัญญานิทัศน์ 

8. โครงการพัฒนา  ICT 

9.  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

10. โครงการพัฒนาบริหารจัดการฝ่าย 

11. โครงการครอบครัวพอเพียง 

12. โครงการห้องสมุด 

13. โครงการโรงเรียนคุณธรรม 

14. โครงการงานบริการแนะแนวและการจัดกิจกรรมแนะแนว 
 
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน   

15.  โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

16.  โครงการสัมพันธ์ชุมชน 

17.  โครงการพัฒนาคุณธรรม และคุณลักษณะอนัพึงประสงค์   

18. โครงการส่งเสริมวินัยและคุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

19.  โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

20. โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
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21.  โครงการพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

22.  โครงการส่งเสริมกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีภูมิปัญญาไทย  

23. โครงการงานสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนผดุงปัญญา 

24.  โครงการพัฒนาทักษะชีวิต 

25. โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรยีน 
กลุ่มบริหารงานบุคคล  

26. โครงการพัฒนาครูและบุคลากร 

27. โครงการสวัสดิการเพื่อการสร้างเสริมคณุภาพบุคลากร 

28. โครงการจ้างครูเช่ียวชาญเฉพาะสาขาและจ้างเจ้าหน้าที่สำนักงานคนงาน ปฏิบัติหน้าที่ทดแทนครู 

29. โครงการพัฒนากลุ่มบริหารบุคคล 
กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป   

30. โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

31. โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 

32. โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

33. โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้และภูมิทัศน์ 

34. โครงการพัฒนางานโสตทัศนศึกษา  

35. โครงการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ 

36. โครงการรักษาความสะอาด 

37. โครงการงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

38. โครงการปรับซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ และภูมิทศัน์ 
3) มีการบริหารการจัดการเรียนรู้ โดยโรงเรียนปรับปรุงหลักสูตรและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ 

หลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและความเป็นเลิศทางวิชาการตามความถนัด 
ความสามารถ เหมาะสมกับสภาพของเหตุการณ์ปัจจุบันที่เปล่ียนไป   ดังนี ้

3.1)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-ม.3) ได้แก่  

1. วิทยาศาสตร์ –คณิตศาสตร์(สำหรับนักเรียนทั่วไป) 

2. วิทยาศาสตร์ –คณิตศาสตร์แบบเข้มข้นสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 

3.2)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) 

1. วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์แบบเข้มข้นสำหรับนักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษ 

2. วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

3. วิทยาศาสตร์- เตรียมวิศวะ / ทหาร /ตำรวจ/พยาบาล 

4. คณิตศาสตร์ – คอมพิวเตอร ์
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5. ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ 

6. ภาษาอังกฤษ-  สังคมฯ 

7. ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน 

8. ภาษาอังกฤษ– ภาษาฝรั่งเศส 

9. ภาษาอังกฤษ– ดนตรี 

10. ภาษาอังกฤษ – กีฬา 

11. ภาษาอังกฤษ – ศิลปะ 

 3.3) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้  ทักษะวิชาการ  ทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีการเข้าค่าย มีการสอน
เสริมรายวิชาหลักที่สำคัญทั้งระดับช้ัน ม. ต้น ม. ปลาย  นำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ เชิญวิทยากรจาก
ภายนอกเข้ามาให้ความรู้ 
 3.4) จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ สะอาดปลอดภัย และมีห้องสืบค้น ICT 
 3.5) ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถเป็นไปตามเป้าหมายของมาตรฐานสากล และมีทักษะในการแข่งขัน
ทุกๆด้าน ทั้งด้านวิชาการ ดนตรี ศิลปะ กีฬา 
 3.6) จัดสรรงบประมาณที่เพียงพอในการจัดโครงการ/กิจกรรมทางด้านวิชาการ 
  3.7) มีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้กับนักเรียน โดยเฉพาะวิชา การศึกษาค้นคว้าอิสระ: IS และวิชาโครงงาน
ต่างๆ 
  3.8) ให้คณะครูมีการวัดและประเมินผลนักเรียนที่หลากหลาย และตามสภาพจริง และมีการทดสอบโดยใช้
ข้อสอบกลาง และ มีแบบทดสอบความสามารถในการอ่านคิด วิเคราะห์ เขียน การคำนวณทุกระดับช้ัน  ม.1 – ม.6 

4) โรงเรียนได้มีโครงการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ โดยส่งเสริมให้ครูได้เข้า

รับการอบรมภายนอกโรงเรียนกับหน่วยงานอื่นๆไม่นอ้ยกว่า 20 ช่ัวโมง/ปี และมีการเชิญวิทยากรมาอบรมภายใน

โรงเรียน ส่งเสริม ครูให้จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และนำมาพัฒนาการเรียนการ

สอนของนักเรียน 

 5)  ฝ่ายบริหารทั่วไปได้จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ทั้งในและนอกห้องเรียนมี

โครงการ รวม 9 โครงการ และมีโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพื่อปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้สะอาด

สวยงามและจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน  รวมทั้งสร้างความปลอดภัย ดังนี้ 

  5.1) มีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เช่น สวนหินและธรณีวิทยาศาสตร์ จัดสวนหย่อม ปลูกไม้

ดอก ไม้ประดับสวยงาน ร่มรื่น 

  5.2) จัดพื้นที่สำหรับให้นักเรียนผ่อนคลาย และทบทวนบทเรียน 

  5.3) จัดสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

  5.4) จัดระบบการคัดแยกขยะและให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ รวมถึงการจัดอบรมให้ความรู้
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แก่นักเรียนเรื่องขยะรไีซเคิล 

  5.5) จัดถังน้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย และมีการล้างถังน้ำดื่มในทุกๆ 3 เดือน 

  5.6) ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณรั้วโรงเรียน เพื่อเพิม่แสงสว่าง 

  5.7) ดำเนินการปรับปรุงห้องสุขานักเรียนและอ่างล้างมือ เพื่อให้ถูกสุขลักษณะและความปลอดภัย 

 5.8) มีมาตรการป้องกันภัยจัดเวรยามกลางวัน เวรยามกลางคืน ทางโรงเรียนมีการติดตั้งวงจร 

ปิดตั้งแต่บริเวณหน้าโรงเรียน ถนนตลออบริเวณหลังโรงเรียนและตัวอาคารเรียน มีครูเวรประจำวันทำหน้าที่ยืน

ประจำจุดต่างๆเช่น หน้าประตูทางเข้า – ออก โรงเรียน บริเวณจุดตรวจห้องน้ำ โรงอาหาร โรงจอดรถ และมี

เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการตรวจตามจุดตรวจโดยมีการบันทึกตู้แดงทุกๆวัน มีการทำสัญลักษณ์จราจรจุดต่างๆอย่าง

ชัดเจน มีการรณรงค์สวนหมวกนิรภัย 100 % จัดอบรมความรู้ด้านจราจรให้แก่นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน 

   5.9) ส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง

ปลอดภัย   มีจิตสำนึกในการขับรถที่ถูกต้องตามกฎจราจรและทดสอบ (ภาคปฏิบัติ) เพื่อขอรับใบอนุญาตขับ

รถจักรยานยนต์จากโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ โดยร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดตาก 

6)  โรงเรียนนำจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลและนำมาวิเคราะห์เพื่อการพัฒนา

นักเรียน เช่น ผลการสอบโอเน็ต ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียของนักเรียนแต่ละระดับช้ัน  ผลการแข่งขันทักษะ

ความสามารถต่างๆของนักเรียน จัดทำห้องสืบค้นสำหรับนักเรียนที่ต้องศึกษาค้นคว้า รวมทั้งส่งเสริมให้คณะครู

นำมาใช้ในด้านการจัดการเรียนการสอน 

2. ผลการพัฒนา/ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 โรงเรียนผดุงปัญญา มีผลการพัฒนาดังนี้ 
 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน 
นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ  โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินการ และมีการทบทวน 
ปรับปรุงให้สามารถนำไปใช้จริง และทันต่อการเปล่ียนแปลง 

2.2 มีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระยะยาว 3 ปี  ( 2560-2563 , 2563-2565) แผนปฏิบัติการ

ประจำปีของทุกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีโครงการ รวมทั้งส้ิน 42 โครงการ 153 กิจกรรม 

2.3 มีหลักสูตรเทียบเคียงหลักสูตร มาตรฐานสากล ในระดับช้ัน มัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งส้ิน 11

หลักสูตร  

 2.4 จัดให้มีการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของครูในด้านการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาความรู้ให้เท่าทัน

กับการเปล่ียนแปลงภาคเรียนละ 1 ครั้ง และครูผ่านการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองครบ 20 ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละ 100 

 2.5 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  เข้าร่วมโครงการกับคุรุสภาเพือ่จัดทำชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ  

(PLC) รวมจำนวนทั้งส้ิน 70 คน คิดเป็นร้อยละ  
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2.6 มีโครงการนิเทศการเรียนการสอนของครู ซึ่งมีคณะกรรมการนเิทศประกอบด้วยฝ่ายบริหาร 

โรงเรียนและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และมกีารนิเทศ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

2.7 ในปี 2562 มีจำนวนครูได้เล่ือนวิทยฐานะ ช านาญการพเิศษ จำนวน 1 คน รวมทั้งโรงเรียน 

จำนวน 28 คน (ร้อยละ 38.8 ) 

2.8 โรงเรียนผ่านการประเมนิรางวัลเกณฑ์คุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ 

พื้นฐาน (OBECQA) รุ่นที่ 3  เมื่อเดือน กรกฎาคม 2562 และรับเกียรติบัตร “การนำเสนอนิทรรศการระดับดีเด่น” 

ในเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ จังหวัดพิษณุโลก เดือน กันยายน 2562  

2.9 ได้รับรางวัล โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ (รุ่นที่ 10 ) ปีการศึกษา 2562 จากมหาจุฬาลงกรณ์ราช 

วิทยาลัย เมื่อ เดือน กันยายน 2562 

 2.10 นักเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนจังหวัดตากเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมแห่งชาติ 

ภาคเหนือ ครั้งที่ 69 จ. สุโขทัยจำนวน  32 รายการได้รับเหรียญทอง จำนวน 11 รายการ เหรียญเงิน 11 รายการ 

เหรียญทองแดง 6 รายการ 

 2.11 นักเรียนระดับช้ัน ม. 3 มีผลคะแนนเฉล่ียการทดสอบ O-NET   รายวิชาภาษาไทย สูงกว่าค่าเฉล่ีย
ระดับชาติติดต่อกัน 3 ปีการศึกษา  
 2.12 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา ตอนปลาย ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน นร.พระราชทาน ของเขตพื้นที่
การศึกษา สพม .38 เพื่อประเมินเป็น  นร. พระราชทาน ระดบัประเทศ ( รอผลการประเมิน ) 
 2.13 ครูผู้สอนทุกคนได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ส่งผลให้ได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานวิชาชีพครู 
เช่น  รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2562 (ปีที่ 9) ได้แก ่

1. นางสาวกัลยา     ไข่มุขเลิศฤทธ์ิ  รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
2. นางณัชชา   ศุภณัฐชัญชนา  ครู 
3. นางบรรจงรักษ์ กันแก้ว   ครู 
4. นางปิยฉัตร  คนชม  ครู  
5. นางโศภิต  คริเสถียร ครู 
6. นางสาวจิรวดี  วงศ์นาสัก ครู 
7. นางอรทัย  ประดับศรี ครู 
8. นางสาวศันสนีย์ เลิกสายเพ็ง ครู 

 2.14 ผู้บริหารโรงเรียนได้จัดการบริหารข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน เช่น ข้อมูลผลการจัดการศึกษา 
โปรแกรม DMC (ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล)  โปรแกรม M-OBEC (ข้อมูลครุภัณฑ์)  โปรแกรม EMIS (ข้อมูล
สารสนเทศของโรงเรียน)  ระบบ SGS. เพื่อนำมาใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนรู้ของนกัเรียนทุกกลุ่ม  อย่าง
เป็นระบบ ทันสมัย  
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 2.15 เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงมาฝึกประสบการณ์  และมี
โรงเรียนอื่นมาศึกษาดูงาน ในความสำเร็จและเป็นแบบอย่างในด้านการบริหารจัดการศึกษา  ด้านการจัดการเรียนรู้   
และการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 2.16 โรงเรียนได้รับรางวัลการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนดีเด่น จาก สพม.38 ปี การศึกษา 2562 
 2.17 ผู้บริหารโรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน “พระพฤหัสบดี” จาก สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ปี 
2562  
 2.18 นักเรียนได้รับรางวัลจากผลการเข้าแข่งขันทักษะความสามารถทางด้านวิชาการ กีฬา ดนตรีจำนวน
มากขึ้น และได้รางวัลสูงสุดระดับประเทศ 
 2.19 ผู้บริหารโรงเรียนได้ยึดหลักธรรมมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหาร เงินงบประมาณได้รับจัดสรร
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกรายการ โดยปฏิบัติตามคู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัด
จ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ทุกขั้นตอนมีการดำเนินการที่ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็น
ปัจจุบัน โดยถือประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับเป็นสำคัญมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการงานงบประมาณ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โดยงบประมาณประจำปีทั้งหมดได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนผดุงปัญญา รวมทั้งมกีารรายงานให้สาธารณชน  

2.20 เป็นโรงเรียนที่เข้าโครงการสนองพระราชดำริ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ 

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (ก.1) ได้รับเชิญจาก อพ.สธ.  ไปจัดนิทรรศการงานประชุมวิชาการงานสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียน ที่มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา เดือน ธันวาคม 2562  

 2.21 ให้ความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานภายนอก และของรัฐ เช่น เทศบาลไม้งาม  สำนักงาน 

สาธารณสุขจังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ในการทำกิจกรรมต่างๆ เช่นการนำนักเรียนไปร่วมแสดงดนตร ี เดิน
รณรงค์ต่างๆ  

  

3. จุดเด่น  

โรงเรยีนมกีารบรหิารจดัการโดยยดึเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่ง สพฐ.ใชเ้ทคนิคบรหิารแบบมส่ีวนร่วม มี

การประชุมระดมสมองและร่วมรบัทราบนโยบาย ร่วมแก้ไขปัญหา ตดัสนิใจของคณะกรรมการหลากหลาย 

ดงันี้  มกีารประชมุคณะครูและบุคลากรทางการศกึษาของโรงเรยีน เดอืนละ 1 ครั้ง ประชุมภายในกลุ่มบริหาร

วิชาการ ประชุมกลุ่มของคณะครู ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และฝ่ายต่างๆ เป็นประจำสม่ำเสมอ  

การให้ทุนการศึกษาที่นกัเรียนไดร้ับจากบุคลภายนอกและจากเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

แล้วโรงเรียนมีการจัดหาทรัพยากรโดยการจัดตั้งกองทุนทั้งส้ิน 90 กองทุนเพื่อนำดอกผลมาใช้เป็นทุนการศึกษา

สำหรับนักเรียนที่ยากจน ในปีการศึกษา 2562  จำนวน 184  ทุน รวมเป็นเงิน 345,900 บาท  

4. จุดที่ควรพัฒนา 
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4.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้มีความเข้มแข็ง เช่น 

สมาคมศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองนักเรียน และร่วมขับเคล่ือนการจัดการศึกษา 

4.2 จัดทำโครงการพัฒนา อบรมครูให้มีความเช่ียวชาญในการด้านเทคนิค  เทคโนโลยี  มี

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม ทันสมัย เช่นการเรียนรู้แบบ Active Learning การสอน IS 

4.3 ปรับกลยุทธ์ของโรงเรียนให้สอดรับกับทันต่อการเปล่ียนแปลงในด้านการพลิกโฉมการ

เปล่ียนแปลงนวัตกรรมอย่างพลิกผัน( Disruptive Innovation)ในเรื่องของ เทคโนโลยีทางการศกึษา  

  4.4 จัดระบบสารสนเทศให้ครอบคลุมงานทุกด้านของโรงเรียน กำหนดผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศ

ตามกลุ่มงาน กลุ่มสาระ เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เป็นระบบสามารถนำไปใช้อย่างคล่องตัว เป็นข้อมูลใน

การพัฒนา ปรับปรุงงานปีต่อไปได้สะดวก 

  4.5 นำปัญหา ข้อเสนอแนะของคณะครูจากการประเมินภายในไปจัดทำโครงการในแผนปฏิบัติการ

ประจำปี 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ระดับคุณภาพ: ดีเลิศ 

1. กระบวนการพัฒนา/วิธีการ 

โรงเรียนผดุงปัญญาได้มีวิธีการดังนี้ 

1. การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
โรงเรียนผดุงปัญญามีกลยุทธ์พัฒนาครูและบุคลากรให้มีมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ตามที่ได้รายงานในมาตรฐานที่ 2 การบริหาร และการจัดการ ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการอบรมพัฒนา
ความรู้ที่ตรงตามความต้องการของครู ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการดังนี้ 

1) จัดให้มีโครงการเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูและพัฒนาครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

      2) ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ อย่างน้อย 1 รายวิชาโดย  
- มีกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active Learning) 
-  สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม  โดยครูผู้สอนจะกำหนดเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้าน 

ความรู้ ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
- วิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อนำมาวางแผนจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกังวล 

ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกคนได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
2. การใช้สื่อและเทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ส่งเสริมครูทุกคนมีการใช้ส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ และมอบหมาย
งานให้กับนักเรียนและค้นคว้าเพิ่มเติมหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือต่างๆและแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและนอกโรงเรียน 
นำนักเรียนไปศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้าน 
3. การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก   

เน้นให้ครูมี การจัดการเรียนการสอน เรียนรู้อย่างมีความสุข สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างครูและนักเรียน 
4. การดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 สร้างความตระหนักให้กับครูเพื่อให้มีการประเมินและวัดผลที่หลากหลายและนำผลที่ได้มาปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ มกีารวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล 
5.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ 

ในปีการศึกษาโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) กับสำนักงานคุรุสภา และจัดให้
มีการประชุม พบปะ แลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ อย่าง
สม่ำเสมอ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้
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2. ผลการดำเนินงาน/ ข้อมลู หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
1) โรงเรียนมีโครงการจำนวน 4 โครงการ เพือ่พัฒนาให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   
2) ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ ที่จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning อย่างน้อย 1รายวิชา  

สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในการพัฒนากระบวนการคิด  ใช้กระบวนการกลุ่ม  ให้นักเรียนปฏิบัติจริง  และครูใช้
คำถามระดับสูงในการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้น ส่งเสริมกระบวนการคิดและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้นักเรียน
มีโอกาสแสดงความคิดเห็น สรุปการเรียนรู้ การนำเสนองาน และนำความรู้ ทักษะ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  โดยใช้
การจัดการเรียนรูก้ระบวนการแก้ปัญหา  การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ  การจัดการเรียนรู้โดยใช้
โครงงาน  ใช้กรณีศึกษา ใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การ
จัดการเรียนรู้ STEM Education  การใช้บทบาทสมมุติ  การเล่นละคร การจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้   
 3) ครูผู้สอนทุกคนมีส่วนร่วมในการในการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาทุกปี สอดคล้องกับ
นโยบาย และการเปล่ียนแปลงสาระการเรียนรู้    และนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพือ่พัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน  
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวช้ีวัดตามกลุ่มสาระการเรียนรู ้โดยเช่ือมโยงกับท้องถิ่น การดำเนินชีวิตของนักเรียน 
และสอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ ความรู้ในศตวรรษที่ 21 และเตรียมผู้เรียนให้มีความรู้ 
ทักษะ ประสบการณ์ ในการใช้ชีวิตในโลกอนาคต  และตอบสนองกับการพัฒนานกัเรียนพิเศษเรียนรวม ที่ไดร้ับการ
พัฒนาตามความสามารถและศักยภาพ 
 4) ครูทุกคนใช้ส่ือ เทคโนโลยี  Computer  แหล่งเรียนรูท้ั้งภายในโรงเรียน ภายนอกโรงเรียน ในการจัดการ
เรียนรู้เพือ่พัฒนาผู้เรียน  ทั้งครูภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการเรียนรู้ในการทอเส่ือ จักสาน  และให้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทั้งกิจกรรมในห้องสมุด  ห้องคอมพวิเตอร์ การจัดกิจกรรมโครงการสำรวจตามความ
ต้องการและปัญหาที่ต้องการเรียนรู้ แก้ไข 
 5)  ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้  DLIT  ประกอบการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
 6)  ครูผู้สอนทุกคน ได้จัดห้องเรียนที่สะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย และพื้นที่ว่างในห้องเรียน ส่ือการเรียนรู้ 
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนทกุคน 
 7) ครูผู้สอนทุกคนจัดการเรียนรู้โดยเน้นการปฏิสัมพันธ์เชิงบวก รักและเอาใจใส่นักเรียน สร้างนักเรียนให้
เป็นคนดี  ให้นักเรียนมีความมั่นใจ ปลอดภัย ที่จะเรียนรู้กับครูและเพื่อน  และเรียน เล่นอย่างมีความสุข และได้
รับคำช่ืนชมจากผู้ปกครองในการดูแลนักเรียน 
 8)  ครูผู้สอนทุกคนดำเนินการวัด ประเมนิผลผู้เรียนโดยเก็บข้อมูลจากวิธีการหลากหลาย เช่น การสอบถาม 
สัมภาษณ์ ให้คะแนนจากผลงาน รายงาน ช้ินงาน การทำงานกลุ่ม พฤติกรรมการเรียน  การทำงาน ลักษณะนิสัย  
การสอบทั้งแบบอัตนัย และปรนัย การปฏิบัติจริง สอดคล้องกับธรรมชาติวิชา และเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียน มี
การให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่ผู้เรียน ผู้ปกครอง เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

9) ครูโรงเรียนผดุงปัญญา จำนวน 73  คน  ได้เข้ารับการพัฒนาอบรมโครงการพัฒนาครู โดยมีจำนวนการ
อบรมจำนวน 20 ช่ัวโมงขึ้นไป จำนวน 73  คน คิดเป็นร้อยละ 100  การเข้ารับการพัฒนาโดยครูสมัครใจและได้รับ
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การมอบหมายเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานอื่น ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการที่สามารถนำความรู้มาปรับใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
 10) ครูทุกคนได้รับการนิเทศการเรียนการสอน ซึ่งมีคณะกรรมการนิเทศประกอบด้วยฝ่ายบริหาร 

โรงเรียนและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และมกีารนิเทศ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
12) ครูได้รับการสนับสนุนให้เล่ือนวิทยฐานะให้สูงขึ้น ในปี 2562 มีจำนวนครูได้เล่ือนวิทยฐานะ ช านาญ

การ 
พเิศษ จำนวน 1 คน รวมทั้งโรงเรียนจำนวน 28 คน (ร้อยละ 38.8 ) 

13) ครูผู้สอนทุกคนได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ส่งผลให้ได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานวิชาชีพ เช่น 
รางวัล ครูดีไม่มีอบายมุขได้รับรางวัล จำนวน 8 คน  รางวัลพระพฤหัสบดี จำนวน 1 คน 
 14) ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้ เข้าร่วมโครงการกับคุรุสภาเพื่อจัดทำชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ  

(PLC) รวมจำนวนทั้งส้ิน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
 

3. จุดเด่น 
 ครูมีความตั้งใจ  มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน มีความรู้ความสามารถตรงตามวิชาเอก โดยจัดกิจกรรมให้
นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด  ได้ปฏิบัติจริง  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงทักษะด้านต่างๆตามความสนใจและความถนัด
รายบุคคล มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง  นกัเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู ้ และผลงานวิจัยใน 
ช้ันเรียนของครูทกุคน  และได้รับการตรวจประเมินทั้งให้คำแนะนำจากผู้อำนวยการโรงเรียนและฝ่ายบริหาร 
4. จุดควรพัฒนา 
 1) ควรนำปราชญ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ให้มากขึ้น 
และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง  
 2) ควรให้คณะครูทุกคนได้รับการอบรมการพัฒนาศักยภาพด้านการทำงานวิจัยในเรื่องนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
 3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู นักเรียน ใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
มากขึ้น สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบัน ให้เห็นเด่นชัดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ยิ่งขึ้น  
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ส่วนที่ 3  สรุปผล แนวทางการพัฒนาและความต้องการช่วยเหลือ 

             ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ถือเป็นข้อมลูสารสนเทศที่สำคัญของสถานศึกษา 
จะต้องนำไปวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสรุปนำไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จกับแผนการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (3 - 5 ปี) และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐานพร้อม
ทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือ ได้ดังนี้ 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ด้านผู้เรียน 

1) ผู้เรียนมีความสามารถในการแข่งขันด้านต่างๆทำให้
ได้รับรางวัลระดับประเทศ เช่นด้านการพูด ด้านดนตรี  
ด้านคุณธรรม โครงงานต่างๆ  

2) มีความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เรียนรู้และนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบ
มาตรฐานสากลในระดับเดียวกัน  

3) ผู้เรียนมีลักษณะอันพงึประสงค์ที่ดีเป้ฯไปตามที ่
   สถานศึกษากำหนด  

 

1) โรงเรียนควรพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตามมาตรฐานสากลให้มากขึ้น 
ได้แก ่

• ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
ผลการทดสอบระดับชาติ ผลการสอบแข่งขัน 
การสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนดหรือสูงกว่า 

• กระบวนการทำงานเป็นทมี การฝึก
นักเรียนในการคิดวิเคราะห์ กำหนดเป้าหมาย
และแนวทางในการตัดสินใจ การใช้
ภาษาต่างประเทศในการส่ือสาร  

• ส่งเสริมให้ผู้เรียน เป็นนักวิจัย  นัก
ประดิษฐ์ นักคิดค้น และนักพัฒนา เทียบ
มาตรฐานสากลในระดับเดียวกัน   

• ฝึกทักษะ ความสามารถของ
นักเรียนเพือ่เข้าสู่การแข่งขันให้มีจำนวนเพิ่ม
มากขึ้น 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการผู้บริหารสถานศึกษา 

1) ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เนน้การ
พัฒนาผู้เรียน ยึดหลักการบริหารแบบเกณฑ์รางวัลคุณภาพ 
(OBECQA) 

2)   ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้  
     พร้อมรับการกระจายอำนาจ พัฒนาครูให้มีความรู้  
     ความสามารถเพิ่มขึ้นโดยส่งเสริมให้ครูเข้ารับการ  
     อบรมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเป็นประจำ 
3)  โรงเรียนมีหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตาม

แนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล, STEMเพื่อให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะกระบวนการด้านวิทยาศาสตร์ มีทักษะชีวิต มี
คุณธรรม จริยธรรม ที่ดี และเข้าร่วมโครงการ สวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน ซึ่งเป็นโครงการอนุรักษพ์ันธ์ุพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ  โครงการโรงเรียนสีขาว โรงเรียน
วิถีพุทธ  โรงเรียนคุณธรรม โดยนำมาบูรณาการกับการเรียน
การสอน เพื่อเสรมิทักษะการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ มี
วิจารญาณและปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ดีงามแก่
นักเรียน 

4)  โรงเรียนมกีารจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ เช่น  ศูนย์พัฒนาการเรียน
การสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้  บริการห้องสมุดโรงเรียน
ผดุงปัญญา  ศูนย์อาเซียนศึกษา  ห้องศูนย์ปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์  ห้องปฏิบัติการด้านภาษาต่างประเทศ   
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการดนตรี สากล
และวงดุริยางค์  ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์   

     ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย  ห้องพยาบาล  เป็นต้น 
 5)  มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่   
     กำหนดในกฎกระทรวง 
 
 

1) ฝ่ายบริหารของโรงเรียนควรกำหนด
ช่วงเวลาในการติดตามผลการ ประเมิน
งาน/กิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติ
การให้ชัดเจน 

2) มีการนำเสนอสรุปรายงานผลการ 

ดำเนินงาน/กิจกรรม/ 

           โครงการ เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อม  
           รอ่งรอยหลักฐานข้อมูลจริงประกอบ เพื่อ    
          เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้  และให้  
          นำข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาเพือ่ให้เกิด 
          การเรียนรู้ในปีการศึกษาต่อไป 

3)  แต่ละปีการศึกษาจะต้องมีการทบทวน   
และกำหนดค่าเป้าหมายในการพัฒนาไว้
ชัดเจน โดยเฉพาะด้านผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียน เพื่อเป็นธงให้มุ่งมั่นในการปฏิบัติ
ให้เกิดผล ควรมีการเพิ่มหรอืปรับกลยุทธ์
ของโรงเรียนให้เข้ากับสถานการณ์ที่
เปล่ียนแปลงไป เพื่อให้บรรลุตาม
เป้าประสงค์ของโรงเรียนที่ตั้งไว้ให้มากที่สุด 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
1) โรงเรียนได้จัดโครงการเพื่อสอนซ่อมเสรมินักเรียนที่มี

ปัญหาทางด้านการเรียนรู้และเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนให้สูงขึ้น 

2) โรงเรียนมีนโยบายให้ครูทำวิจัยในช้ันเรียนเพื่อ
แก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนทกุภาคเรียน 

     3)  ครูจัดทำแผนการเรียนรู้ที่เนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ      
     4)  โรงเรียนได้บริการทางการศึกษาอื่นๆ  โดยจัดกิจกรรม

เสริมหลักสูตรและการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาผู้เรียนในลักษณะ
ของกิจกรรมที่หลากหลาย  เช่น  กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์  
ค่ายคณิตศาสตร์  ค่ายภาษาไทย ค่ายภาษาต่างประเทศ  
ค่ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  กิจกรรมวัน  ภาษาไทย
แห่งชาติ  กิจกรรมวันสุนทรภู่  กิจกรรมค่ายการอ่านตาม
แนวโอเน็ต  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  กิจกรรม 

    สภานักเรียน  กิจกรรมค่ายธรรมะ  กิจกรรมขยะรีไซเคิล 
5) ครูจัดการเรียนการสอนบูรณาการงานสวน   
    พฤกษศาสตร์โรงเรียนเพื่อเสรมิสร้างคุณธรรม   
    และปัญญา เป็นนักอนุรักษ์ธรรมชาติ  
    ส่ิงแวดล้อมที่ด ี
 

 
1) ในด้านการเรียนการสอน ครูควรจัด

กิจกรรมแบบ Active Learning ทุก
แผนการจัดการเรียนรู้  มีการวัดผล
ประเมินผลนักเรียนตามสภาพจริง  มกีาร
วิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ทุกรายวิชา 

2) ครูควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และนำ
ผลมาใช้ในการปรับปรุงการสอน  

3) ควรมีการนิเทศภายใน กำกับ ติดตาม
ตรวจสอบ และนำผลไปปรับปรุงการเรียน
การสอนอย่างสม่ำเสมอ  

4) ให้บริการส่ือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
รวดเร็ว เพียงพอกับจำนวนนักเรียน เอื้อให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม  
  
 

 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 1. โรงเรียนจะดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ ความสามารถในการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น 
การศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย และพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน(O-NET) ให้สูงขึ้น 
และด้านต่างๆ ตามความสนใจของนักเรียน เช่น การจัดค่าย จัดหาวิทยากรจากภายนอกโรงเรียนมาถ่ายทอดให้
ความรู้เพื่อส่งเสริมทกัษะด้านงานฝีมือ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ สถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนในการ
ดำเนินกิจกรรม  ให้ความรู้ที่ถูกต้อง เพือ่สู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพ ก่อเกิดเจตคติที่ดีต่อกิจกรรมที่นกัเรียนสนใจ   
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2. จัดกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้นักเรียนมคีุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นไปตาม
โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนคุณธรรม  และกำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานของ
ทางโรงเรยีนใหด้ าเนินเป็นแผนต่อเนื่อง เพื่อสรา้งความยัง่ยนื มกีารประเมินผลของกจิกรรมในทุกครัง้ เพื่อน า
ผลการประเมนิทีไ่ดม้าหาจุดอ่อนของโครงการ เพื่อพฒันาปรบัปรุงใหม้ปีระสทิธภิาพทีสู่งขึน้ เปิดโอกาสให้
นักเรยีนไดด้ าเนินกจิกรรมต่างๆไดด้ว้ยตนเอง โดยมคีรูคอยใหค้ าปรกึษาและจดัการบูรณาการใหเ้ขา้กบัทุก
กลุ่มสาระการเรยีนรู ้

3. โรงเรียนพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS )  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างหลากหลาย รักการเรียนและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริม
ความสามารถในการสืบเสาะหาความรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  มีการใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูไ้ด้
อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น  มีความสามารถสร้างส่ิงประดิษฐ์  นวัตกรรมต่างๆ ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสนำเสนอ
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจและเข้าร่วมแข่งขันด้านการแสวงหาความรู้และการพัฒนาตนเองในระดับต่างๆ มากยิง่ขึ้น
ตามลำดับ  

ด้านกระบวนการบริหารจัดการ 

 1. กำหนดให้มีการนิเทศการสอนของครูอย่างเป็นระบบ  ส่งเสริมและพัฒนาครูเพือ่ยกระดับ
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด การแก้ปัญหา เพื่อพัฒนานักเรียนอย่างเป็นระบบ เช่น 
การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning  เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสอนแบบโครงงาน 
การเขียนเอกสารทางวิชาการ เป็นต้น  

 2. มีนโยบายจัดให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มกีารแลกเปล่ียนเรียนรู้ในด้านเทคนิคการจัดการเรียน
การสอน โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักคิด และในรูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC)  ทุกภาคเรียน  ครูแต่ละคนจะต้องนำเสนอเทคนิควิธีการสอนของตน  เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้กับเพื่อน
ครู ซึ่งจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆจากเทคนิคการสอนของเพื่อนครูที่นำเสนอ และจะสามารถนำมาปรับใช้ในการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อนักเรียนมากขึ้น 

 3. เน้นบทบาทความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง 
และชุมชนอย่างเต็มศักยภาพ ในอันที่จะร่วมมอืกันในการพัฒนาสถานศึกษา พัฒนาศักยภาพผู้เรียน ให้มีช่ือเสียงเป็น
ที่ยอมรับในทุกระดับ จนถึงระดับประเทศ รวมทั้งการเป็นองคก์รที่เข้มแข็ง  

 ด้านกระบวนจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 1. เพิ่มกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนในลักษณะที่ฝึกให้นักเรียนไดรู้้จักคิด วางแผนและลงมือ
ทำงานต่างๆด้วยตนเองตลอดกิจกรรม จัดกิจกรรมที่ให้เกิดกระบวนการทำงานกลุ่มร่วมกัน ผ่านรูปแบบของค่ายเพื่อ
เน้นทักษะภาษาจีน พม่า ภาษาฝรั่งเศส หรือความสามารถทางด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ  หรือการแข่งขันต่างๆ  จัด
งานนำเสนอผลงานที่เกิดจากการเรียนการสอนของนกัเรียนในรายวิชา IS หรือเกิดจากกิจกรรมตามความสนใจของ
นักเรียน  ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ แล้วสะท้อนถึงแนวคิดของตนเองที่มีต่ออาชีพนั้นๆ  
ในวิชาแนะแนว 
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 2. โรงเรียนมีการกำหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดสภาพแวดล้อม ส่ิงอำนวยความ
สะดวก พอเพียงใช้การได้ดี เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพิ่มแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน  ห้องเรียน    ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด อาคารเรียน แหล่งเรียนรู้ การบริการส่ือ เทคโนโลยี
สารสนเทศ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผู้เรียน ต้องมีความพร้อมในทกุด้านเพื่อที่จะส่งเสริม
ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาเต็มศักยภาพ ส่งผลให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาและ
มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษา  

 

 


