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บทสรุปสำหรับผูบริหาร 
 

โรงเรียนปลองวิทยาคม ตั้งอยูเลขท่ี 120 หมู 9 ตำบลปลอง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการจัดการ
ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 - 6 มีจำนวนนักเรียน 519คน มีขาราชการครู จำนวน 33 คน  ผูบริหาร จำนวน 2 
คน คือ นายไกร  ธรรมากาศ  ดำรงตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนปลองวิทยาคม และมีรองผูอำนวยการ 1 คน คือ 
นายวิรุจน เมืองมูล  ดำรงตำแหนง รองผูอำนวยการโรงเรียนปลองวิทยาคมไดมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ
โดยยึดโรงเรียนเปนฐาน ( School Based Management: SBM) และใชรูปแบบ PLONG MODEL โมเดลในการ
บริหารจัดการ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบกระบวนการบริหารจัดการ PLONG MODEL 
  

 จากภาพ กระบวนการบริหารจัดการระบบคุณภาพ  โรงเรียนปลองวิทยาคมไดรับการคัดเลือกใหเขาสูการ
พัฒนาเปนโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ SCQA ซึ่งโรงเรียนปลองวิทยาคมไดใช ระบบบริหารจัดการคุณภาพ โดย
ใช PLONG MODEL โดยมีความหมายดังตอไปนี้   P: Planning   หมายถึง การวางแผนการทำงาน  Lo: Learning 
Organization to operate หมายถึง การเร ียนรู องคกรเพื ่อการทำงาน N: Network checking the process 
หมายถึง การตรวจสอบกระบวนการทำงานโดยเครือขาย   G: Growth mind set improvement    หมายถึง การ
ปรับปรุงแกไข โดยใชแนวคิดสรางสรรค มุงสูการพัฒนาอยางตอเนื่อง   
 จากการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบวา มาตรฐานการศึกษา

โดยภาพรวมอยูในระดับ ยอดเยี่ยม  มีการดำเนินการบริหารงานท้ังหาฝาย คือ กลุมงานวิชาการ กลุมงานอำนวยการ 

กลุมงานนโยบายและแผน กลุมงานกิจการนักเรียน และ กลุมงานบริหารทั่วไป  โดยเนนการบริหารงานวิชาการ ซ่ึง

เปนงานที่สำคัญที่สุด มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพผูเรียน คุณภาพการจัดการศึกษา อยูในระดับดีเลิศ มาตรฐานที่ 2 

กระบวนการบริหารและการจัดการ อยูในระดับ ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน

ผูเรียนเปนสำคัญ อยูในระดับยอดเยี่ยม  ฝายบริหารมีการจัดการนิเทศกำกับติดตาม  กระบวนการจัดการเรียนรูของ

คณะครู  ใหครูทุกคน ดูแลเอาใจใสนักเรียนเสมือนบุตรหลานของตนเอง คิดคนนวัตกรรมใหม ๆ มาใชในการจัดการ

เรียนรู นักเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข ซึ่งมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยรวมอยูในระดับ ยอดเยี่ยม ซึ่ง

โรงเรียนปลองวิทยาคม ไดมีการดำเนินการ แลกเปลี่ยนเรียนรู และสะทอนคิดกระบวนการทำงานในทุก ๆ ภาคเรียน

อยางนอยภาคเรียนละ 2 ครั้ง  เพ่ือนำผลท่ีไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู  และการสะทอนคิด มาปรับปรุงการทำงาน
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ใหไดผลดียิ่ง ๆ ข้ึนไป ดานคุณภาพผูเรียน จุดเดน ผูเรียนมากกวารอยละ 90 มีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดี

ตองานอาชีพ มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื ่อสารและการคิดคำนวณ มีความสามารถในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง และสังคมแหงการเรียนรู ทำงานอยางสรางสรรค มีคุณธรรม 

มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีพรอมที่จะศึกษาตอในระดับที่สูงขึ ้น และการทำงานหรืออาชีพ ดานการ

กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา มีจุดเดน โรงเรียนปลองวิทยาคม มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ี

สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่มี

ประสิทธิภาพ สงผลตอคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนางานวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตาม

หลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความตองการของครูและ

สถานศึกษา  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที ่เอื ้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ  จัดระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะกับสภาพของสถานศึกษา ดาน

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ มีจุดเดน  ครูพัฒนาตนเองอยูเสมอ มีความตั้งใจมุงมั่น ใน

การปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มท่ี เต็มเวลาและความสามารถ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง

ตามมาตรฐานการเรียนรูตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมไดจริง  

ครูใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู โดยสรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเอง  ครูมีวิธีการ

วัดผลประเมินผลผูเรียน โดยใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับผูเรียน  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะ

เรียนรู อยูรวมกันอยางมีความสุขมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง จุด

พัฒนา ดานคุณภาพผูเรียน โรงเรียนปลองวิทยาคม ดำเนินนโยบายใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงข้ึน โดยกระตุน

ใหครู สรางนวัตกรรมการศึกษา Innovation school สงเสริมใหครูนำเอาเทคนิคกระบวนการสอน เชน PBL, 

Active Learning, Stem และ IS สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดานทักษะอาชีพใหแกนักเรียน จุด

พัฒนา ดานการกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา โรงเรียนปลองวิทยาคม พัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพ

ของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สงเสริมใหครูบุคลากรทางการศึกษามีความเชี่ยวชาญ ทางดานวิชาชีพ 

พัฒนาระบบการบริหารงานและการจัดการศึกษา แบบ E-School จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมใหเอ้ือ

ตอการจัดการเรียนรู ปรับสภาพหองเรียน หองปฏิบัติตาง ๆ จุดพัฒนา ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน

ผูเรียนเปนสำคัญ  ครูควรหมั่นพัฒนาวิชาชีพตนเองอยูเสมอ ครูควรใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนประโยชนในการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูควรใชวิธีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น สรางนวัตกรรมใหม ๆ ให

เปน Best Practice ของครู และสามารถใหนักเรียนเขาเรียนรูในเวบไซตของโรงเรียน นักเรียนสามารถเรียนรูไดดวย

ตนเองได  จนกระท่ังเปน Innovation School  ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชเทคนิคการสอนตาง ๆ เชน  

QR CODE, PBL, Active Learning, Stem และ IS 

ลงชื่อ  
   

       (นายไกร   ธรรมากาศ) 
         ผูอำนวยการโรงเรียนปลองวิทยาคม 
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สวนที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐาน 
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1. ขอมูลท่ัวไป 

 
    โรงเรียนปลองวิทยาคม ตั้งอยูที่ 120 หมูที่ 9 ตำบลปลอง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักเขต
พ ื ้ นท ี ่ ก า รศ ึ กษาม ั ธยมศ ึ กษา  เขต  36  โทรศ ัพท   053954170  โทรสาร  053 -954 -165  e-mail 
www.plongwittaykhom.ac.th เปดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  
 โรงเรียนปลองวิทยาคมไดเริ่มเปดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมือวันที่ 17 พฤษภาคม 2525 โดยเปดรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จำนวน 2 หองเรียน จำนวนนักเรียนทั้งหมด 90 คน โดยไดขอใชอาคารเรียนของ
โรงเรียนบานปามื่น ซึ่งเปนโรงเรียนประถมศึกษา ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนจนถึงวันที่ 1 มกราคม 
2526 จึงไดยายมาใชอาคารเรียนชั่ว-คราว ของโรงเรียนปลองวิทยาคม และตอมาในปการศึกษา 2532 จึงไดเปดรับ
ผูเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เปนครั้งแรก  ปจจุบันโรงเรียนปลองวิทยาคมมีพื้นที่ดิน จำนวน 58 ไร 2 งาน 
60 ตารางวา  
 ดานอาคารสถานท่ี มีอาคารเรียน 4 หลัง อาคารประกอบ 4 หลัง สวม 3 หลัง สนามฟุตบอล 2 สนาม 
สนามบาสเกตบอล 2 สนาม สนามเอนกประสงค 1 สนาม และโรงฝกงาน 2 โรง 
  ดานแหลงเรียนรู ในโรงเรียน ประกอบดวย หองสมุดและหองสมุดดิจิตอล ศูนยพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ธนาคารโรงเรียน หองสืบคนขอมูล สวนพฤกษศาสตร 
 ดานสื่อ เทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวก ประกอบดวย เครื่องอัดสำเนา เครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือการ
เรียนการสอน เครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือการสืบคนขอมูล เครื่องคอมพิวเตอรเพื่อการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร 
เครื่องฉายโปรเจคเตอรการสื่อสารระบบ LAN (Local Area Network) การสื่อสารผานระบบ Internet ของ CAT 
ความเร็ว 500/500 MB นอกจากนี้ โรงเรียนปลองวิทยาคม ยังมีอุปกรณอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน
และการทำงาน  อ่ืน ๆ เชน เครื่องฉายภาพเสมือนจริง เครื่องขยายเสียงประจำหองเรียน โทรศัพทภายใน 
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2. ขอมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

 2.1 จำนวนบุคลากร  
ขอมูลขาราชการครู    โรงเรียนปลองวิทยาคม  ณ วันท่ี 24 มกราคม 2563 
 

ท่ี ชื่อ - สกุล ตำแหนง อันดับ วุฒิสามัญ/ครู วิชาเอก วิทยฐานะ 
1 นายไกร  ธรรมากาศ ผอ.รร. คศ.2 ม.6/กศ.ม. การบริหารการศึกษา ชำนาญการ 
2 นายวิรุจน   เมืองมูล รอง ผอ.รร. คศ.2 ม.6 / กศ.ม. การบริหารการศึกษา ชำนาญการ 
3 นางสมรส   เหมะธุรินทร คร ู  คศ.3 ม.ศ.5/ค.บ. สังคมศึกษา ชำนาญการพิเศษ 
4 นายศรีรดุ   ใจวัง คร ู คศ.3 ม.6 / ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ชำนาญการพิเศษ 
5 นางสาวรักษศิวันต มณีมลู คร ู คศ.3 ม.6/ค.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป ชำนาญการพิเศษ 
6 นางสุพรรณี   พรมมา คร ู คศ.3 ม.ศ.5 / ค.บ. ภาษาไทย ชำนาญการพิเศษ 
7 นางมาลี   มนาคม คร ู คศ.3 ม.6 / กศ.ม. เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ชำนาญการพิเศษ 
8 นางสาวยุเรศ พรหมมินทร คร ู คศ.3 ม.6/ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ ชำนาญการพิเศษ 
9 นางเพ็ญโสภา   ทาแกง คร ู คศ.3 ม.ศ.5 / ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน ชำนาญการพิเศษ 
10 น.ส.อัญจนา   หมอกเหมย คร ู คศ.3 ม.6 / ศศ.บ. การจัดการท่ัวไป ชำนาญการพิเศษ 
11 นายถนอม  ใจโลกา คร ู คศ. 2 ม.6 / ค.บ สังคมศึกษา ชำนาญการพิเศษ 
12 นางพรเพ็ญ   ใจแปง คร ู คศ.3 ม.ศ.5 / บธ.บ. การบัญชี ชำนาญการพิเศษ 
13 นางนิตยา    วงศกาไสย คร ู คศ.3 ม.6 / ค.ม. การบริหารการศึกษา    ชำนาญการพิเศษ 
14 นางสายสมร สุทธศลิป คร ู คศ.3 ม.6/ศศ.ม. ภาษาไทย ชำนาญการพิเศษ 
15 นางเมทินี   กาญจนสมจติต คร ู คศ.2 ม.6/ ค.บ. ชีววิทยา ชำนาญการพิเศษ 
16 นายอดุลย   คำพลอย คร ู คศ.3 ม.ศ.5 / ค.บ. พลศึกษา ชำนาญการพิเศษ 
17 นายสุเมธ     ตะวงศชัย คร ู คศ.2 ม.6 / ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ ชำนาญการ 
18 นายอิทธิพล  รูธรรม คร ู คศ.2 ม.6/ศศ.บ. ดนตรี ชำนาญการ 
19 นางอภิญญา  จองรัตน คร ู คศ.2 ม.6 / ค.ม. การบริหารการศึกษา ชำนาญการ 
20 นางสาวสินิทธา   ปรียาภัสกุล คร ู คศ.2 ม.6 / ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน ชำนาญการ 
21 นางสาวพรรษา   จำเริญ คร ู คศ.2 ม.6 / ศษ.ม. นวัตกรรมหลักสูตร 

และการจัดการเรียนรู 
ชำนาญการ 

22 นายไกรสิทธ์ิ   ปนวัง คร ู คศ.2 ม.6 / ค.บ. ฟสิกส ชำนาญการ 
23 นางกชพร   สายกษิรา คร ู คศ.2 ม.6 / ศษ.ม. นวัตกรรมหลักสูตร 

และการจัดการเรียนรู 
ชำนาญการ 

24 นางกาญจนา   จติถา คร ู คศ.2 ม.6 / ค.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป ชำนาญการ 
25 นายพงษชัย   ณ นาน คร ู คศ.2 ม.ศ.5 / ศษ.บ. วิทยาศาสตร ชำนาญการ 
26 นางมณัสริญ   ศรภีัคสันต คร ู คศ.2 ม.6 / ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ชำนาญการ 
27 นายเฉลมิ   ขัดพะนัด คร ู คศ.2 ม.ศ.5 / ศศ.บ. ภาษาไทย ชำนาญการ 
28 นางวิมล     กาบแกว คร ู คศ.2 ม.6 / ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ชำนาญการ 
29 นายปรีชา   ศิริวงศทอง คร ู คศ.2 ม.ศ.5 / สส.บ. สงเสริมการเกษตรฯ ชำนาญการ 
30 นายยงยุทธ  สุรัตน คร ู คศ.2 ม.ศ.5 / ศษ.บ. คณิตศาสตร ชำนาญการ 
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ท่ี ชื่อ - สกุล ตำแหนง อันดับ วุฒิสามัญ/ครู วิชาเอก วิทยฐานะ 
31 นายบุญธรรม   ทรัพยสิน คร ู คศ.2 ม.ศ.5 / ค.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป ชำนาญการ 
32 นายอาหน่ึง  ชูไวย คร ู คศ.2 ม.6/วท.บ. คณิตศาสตร ชำนาญการ 
33 นายเอกนรินทร  จันทรแกว คร ู คศ.2 ม.6 / วท.ม. การสอนคณิตศาสตร ชำนาญการ 

 
 

ขอมูลลูกจางประจำ  โรงเรียนปลองวิทยาคม     ณ  วันท่ี   24   มกราคม   2563     
                                                             

ท่ี ชื่อ - สกุล ตำแหนง วุฒิสามัญ/ครู วิชาเอก 
1 นายสมมาศ   สุขบัญชาชัย ชางไฟฟา  ชั้น 4 ม.6 /ศษ.บ ประถมศึกษา 

 
ขอมูลครูพิเศษ –  ลูกจางช่ัวคราว  โรงเรียนปลองวิทยาคม    ณ  วันท่ี   24 มกราคม   2563    
 

ท่ี ชื่อ - สกุล ตำแหนง วุฒิสามัญ/ครู วิชาเอก ปฏิบัติหนาท่ี 
1 นายธวิทย    วุฒิ ครูผูทรงคณุคาฯ ม.ศ.5 /ศษ.บ. บริหารการศึกษา สอนวิชาศิลปศึกษา 
2 นางสโรชา    คำปน พนักงานราชการ ม. 6 / ค.บ. คณิตศาสตร สอนวิชาคณิตศาสตร 
3 นางสาวเขมินสินี   มีเลข ครูวิกฤต ม. 6 / ค.บ. สังคมศึกษา สอนวิชาสังคมศึกษา 
4 นายธนากร  ตะอุด ครูอัตราจาง ม.6/ค.บ. ดนตรีศึกษา สอนวิชาดนตร ี
5 นายคุณวุฒิ  สืบสม ครูอัตราจาง ม.6/ค.บ. เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมการศึกษา 
สอนวิชาคอมพิวเตอร 

6 นางสาวปรีฐฎา   วุฒินุช ครูธุรการ ม. 6 / ศศ.บ. การจัดการท่ัวไป เจาหนาท่ีธุรการ
โรงเรียน 

7 นางสาวธัญญาลักษณ     จินะเขียว เจาหนาท่ีสำนักงาน ม.6/ค.บ. ฟสิกส เจาหนาท่ีธุรการกลุม
งานวิชาการ 

8 นางสาวสมใจ   หาญอาษา เจาหนาท่ีสำนักงาน ม. 6 - เจาหนาท่ีธุรการฝาย
กิจการฯ 

9 นางนันทวรรณ  วงษดิษฐ เจาหนาท่ีพัสด ุ ม.3/ปวช. การบัญชี เจาหนาท่ีพัสด ุ
10 นางเฉลียว    ขัติยศ แมบาน ป. 4 - แมบาน 
11 นางชุมพวง ดานจับกุม แมบาน ป.6 - แมบาน 
12 นายอุดม    ไชยนุรักษ ลูกจางช่ัวคราว ป. 4 - นักการภารโรง 
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ขอมูลนักศึกษาฝกประสบการณการสอนเต็มรูป  โรงเรียนปลองวิทยาคม   ณ  วันท่ี   24   มกราคม   2563 
  

ท่ี ช่ือ –สกุล วุฒิสามัญ วิชาเอก ปฏิบัติหนาท่ี 
1 นายกฤตภาพ  กาญจนวิกัย ม.6 คณิตศาสตร สอนวิชาคณิตศาสตร 
2 นายชัยมงคล  บัวลา ม.6 พลศึกษา สอนวิชาภาษาไทย    
3 นางนิรชา  อุนเรือนพิงค ม.6 ชีววิทยา สอนวิชาชีวิทยา 
4 นางสาวศิริขวัญ  สุวรรณการณ ม.6 ฟสิกส สอนวิชาฟสิกส 
5 นางสาวณฐัลิตา  บุญเพยีร ม.6 เคมี สอนวิชาเคม ี

 

2.2 วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
ปการศึกษา 2561 1 - - 17 16 - 

  

2.3  สาขาวิชาท่ีจบการศึกษา และภาระงานสอน  

สาขาวิชา จำนวน ภาระงานสอนเฉลี่ย ของครู 1 คน /ชม. สัปดาห 
ภาษาไทย 3 18 
คณิตศาสตร 5 18 
วิทยาศาสตรท่ัวไป 3 18 
เคม ี - - 
ฟสิกส 2 18 
ชีววิทยา 1 18 
สังคมศึกษา 3 18 
ภาษาอังกฤษ 6 18 
บรรณารักษ - - 
พละศึกษา 2 20 
แนะแนว 1 18 
ดนตร ี 1 18 
ศิลปะ 1 18 
คอมพิวเตอรศึกษา 2 20 

รวม  18 
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3. ขอมูลนักเรียน 

3.1 จำนวนนักเรียนปการศึกษา 2562 รวม  519  คน     ขอมูล ณวันท่ี 10  พฤศจิกายน 2562 

ระดับ 
ชั้นเรียน 

จำนวน
หองเรียน 

จำนวนนักเรียน 
รวม 

เฉลี่ยตอหอง 
(คน/หอง) 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง 

ม.1 3 41 56 97 32  
ม.2 4 65 42 107 26  
ม.3 4 45 63 108 27  
ม.4 3 26 49 75 25  
ม.5 3 33 41 74 24  
ม.6 2 24 34 58 29  
รวม 19 234 285 519   

  

 3.2 จำนวนนักเรียนเรียนรวม จำแนกตามระดับช้ันและประเภทความพิการ          

        
ระดับ
ช้ัน 

ประเภทความพิการ 

บกพรอง
ทางการ

เห็น 

บกพรอง
ทางการ 
ไดยิน 

บกพรอง
ทาง

สติปญญา 

บกพรองทาง
รางกายหรือ
สุขภาพหรือการ
เคล่ือนไหว 

บกพรอง
ทางการ
เรียนรู 

บกพรอง
ทางการพูด
และภาษา 

บกพรองทาง
พฤติกรรม
และอารมณ 

บุคคล           
ออทิสติก 

บุคคล
พิการซอน 

รวม
ยอด 
(คน) 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง  

ม.1          1          
ม.2       1  6           
ม.3                    
ม.4                    
ม.5                    
ม.6                    
รวม       1  6 1         8 

 

  3.3  เปรียบเทียบจำนวนนักเรยีนเรียนรวม ระดับช้ัน ม.1 – ม.6  ปการศกึษา 2560 – 2562 (ยอนหลัง 3 ป)   

 

 
ระดบั 
ช้ัน 

ปการศึกษา 2560 ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 
จำนวน 

หองเรียน 
จำนวนนักเรยีน  

รวม 
จำนวน 
หองเรียน 

จำนวนนักเรยีน รวม จำนวน
หองเรียน 

จำนวนนักเรยีน รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ม.1 4 44 60 104 4 68 44 112 3 41 56 97 
ม.2 4 31 56 87 4 46 61 107 4 65 42 107 
ม.3 4 54 58 112 4 33 52 85 4 45 63 108 
ม.4 2 22 33 55 3 39 43 82 3 26 49 75 
ม.5 4 22 42 64 2 24 35 59 3 33 41 74 
ม.6 4 47 62 109 4 22 41 63 2 24 34 58 
รวม 22 220 311 531 21 232 276 508 19 234 285 519 
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 4. ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
  

 สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนปการศึกษา 2562 ภาคเรียนท่ี 1 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 6  
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5. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)    

 5.1  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ประจำปการศึกษา 2562 

รายงานผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ ระดับข้ันพ้ืนฐาน (O-net)  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
 
ระดับ/รายวิชา คะแนนเฉลี่ย

ของโรงเรียน 
คะแนนเฉลี่ย
ระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับสังกัด 

คะแนนเฉลี่ย
ระดบัประเทศ 

หมายเหตุ 

ภาษาไทย 54.50 56.20 55.91 55.14  
คณิตศาสตร 22.93 27.81 28.08 26.73  
วิทยาศาสตร 29.80 30.57 30.71 30.07  
ภาษาอังกฤษ 29.23 33.55 32.98 33.35  

 ผลการสอบ o-net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 รายวิชาภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกวา ระดับจังหวดั 
ระดับสังกัด และระดับประเทศ  รายวิชาคณิตศาสตร มีคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกวา กวา ระดับจังหวัด ระดับสังกัด และ
ระดับประเทศ  รายวิชาวิทยาศาสตร มีคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกวา ระดับจังหวัด ระดับสังกัด และระดับประเทศ  
รายวิชาภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกวา ระดับจังหวัด ระดับสังกัด และระดับประเทศ   

  รายงานผลการทดสอบการศกึษาระดับชาติ ระดับข้ันพ้ืนฐาน (O-net)  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

 

ระดับ/รายวิชา คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับสังกัด 

คะแนนเฉลี่ย
ระดบัประเทศ 

หมายเหตุ 

ภาษาไทย 36.33 41.96 43.02 42.21  
คณิตศาสตร 19.56 25.87 25.62 25.41  
วิทยาศาสตร 25.27 29.44 29.40 29.20  
สังคมศึกษา 33.68 35.75 36.10 35.70  
ภาษาอังกฤษ 24.19 29.16 28.97 29.20  

 ผลการสอบ o-net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 รายวิชาภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกวา ระดับจังหวัด 
ระดับสังกัด และระดับประเทศ  รายวิชาคณิตศาสตร มีคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกวา กวา ระดับจังหวัด ระดับสังกัด และ
ระดับประเทศ  รายวิชาวิทยาศาสตร มีคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกวา ระดับจังหวัด ระดับสังกัด และระดับประเทศ  
รายวิชาสังคมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกวา ระดับจังหวัด และระดับประเทศ แต มีคาเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกวา
ระดับ สงักัดรายวิชาภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกวา ระดับจังหวัด ระดับสังกัด และระดับประเทศ   
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 ๕.๒  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2561  และ ปการศึกษา 
2562     

5.2.1 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-net) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2561 และปการศึกษา 2562  
 

วิชา คะแนนเฉล่ีย ผลตางคะแนน
เฉล่ีย O-NET 

คิดเปนรอยละ 
ปการศึกษา2561 ปการศึกษา 

2562 
ภาษาไทย 55.16 54.50 -0.66 -1.20 
ภาษาอังกฤษ 24.02 29.23 5.21 21.69 
คณิตศาสตร 27.56 22.93 -4.63 -16.80 
วิทยาศาสตร 35.93 29.80 -6.13 -17.06 

 

ผลการสอบ o-net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 เปรียบเทียบปการศึกษา 2561 และ ปการศึกษา 2562  รายวชิา
ภาษาไทย มีผลตางคะแนนเฉลี่ย ลดลง 0.66 คิดเปนรอยละ 1.20  รายวชิาภาษาอังกฤษ มีผลตางเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 5.21 คิดเปน
รอยละ 21.69 รายวชิาคณิตศาสตร มีผลตางเฉลี่ย ลดลง 4.63 คิดเปนรอยละ 16.80 และรายวชิา วิทยาศาสตร มีผลตางเฉลี่ย 
ลดลง 6.13 คิดเปนรอยละ 17.06 

5.2.2 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 
ปการศึกษา 2561 และปการศึกษา 2562 

วิชา คะแนนเฉล่ีย ผลตางคะแนน
เฉล่ีย O-NET 

คิดเปนรอย
ละ ปการศึกษา

2561 
ปการศึกษา 

2562 
ภาษาไทย 44.63 36.33 -8.3 -18.60 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 35.42 33.68 -1.74 -4.91 
ภาษาอังกฤษ 26.43 24.19 -2.24 -8.48 
คณิตศาสตร 27.70 19.56 -8.14 -29.39 
วิทยาศาสตร 28.84 25.27 -3.57 -12.38 

 
ผลการสอบ o-net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 เปรียบเทียบปการศึกษา 2561 และ ปการศึกษา 2562  รายวชิา

ภาษาไทย มีผลตางคะแนนเฉลี่ย ลดลง 8.30 คิดเปนรอยละ 18.60 รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม มีผลตางเฉลี่ย
ลดลง 1.74 คิดเปนรอยละ 4.91 รายวชิาภาษาอังกฤษ มีผลตางเฉลี่ยลดลง  2.24 คิดเปนรอยละ 8.48 รายวชิาคณิตศาสตร มี
ผลตางเฉลี่ย ลดลง 8.14 คิดเปนรอยละ 29.39 และรายวชิา วิทยาศาสตร มีผลตางเฉลี่ย ลดลง 3.57 คิดเปนรอยละ 12.38 
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6. ขอมูลการใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียน   

  6.1  จำนวนนกัเรียนท่ีใชแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน  ปการศึกษา  2562 

แหลงเรียนรู ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 
 

ม.6 

หองสมุด 97 107 108 75 74 58 
อาคารวัด 97 107 108 75 74 58 
สนามกีฬา 97 107 108 75 74 58 

หองประชุมใหญ 97 107 108 75 74 58 
หองประชุมเอ้ืองคำ 60 80 108 50 60 58 

 

  6.2  จำนวนนกัเรียนท่ีใชแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรยีน  ปการศึกษา 2562 

แหลงเรียนรู ม.1 
97 

ม.2 
107 

ม.3 
108 

ม.4 
75 

ม.5 
74 

ม.6 
58 

สถานท่ีทองเท่ียวในจังหวัดเชียงราย 97 107 108 75 74 58 
วัดบานปาม่ืน 10 15 14 5 6 8 
วัดดอนแทน 20 21 22 20 17 10 

วัดอภัย 21 19 20 15 18 10 
วัดบานง้ิวใหม 15 20 19 14 12 10 

วัดบานหนองแรด 20 21 20 16 14 12 
วัดบานเชียงเค่ียน 16 11 13 5 7 8 

 

๗. ขอมูลงบประมาณของโรงเรียน 
      

งบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา ประจำปงบประมาณ 2562 
 

แหลงท่ีไดรับ จำนวน 
เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุนรายหัว) 1,839,200 
เงินนอกงบประมาณ 5,267,986 
รวมงบประมาณท้ังหมดของโรงเรียน 7,107,186 
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๘. ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 

สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเปนชุมชนขนาดเล็กพื้นที ่สวนใหญรมรื ่น บริเวณใกลเคียง

โดยรอบโรงเรียน ไดแก โรงเรยีนบานปาม่ืน  ท่ีนา  ท่ีสวน เนื่องจากประชากรสวนใหญ ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม 

นับถือศาสนาพุทธ ลักษณะพ้ืนท่ีชุมชนโดยรวม เปนท่ีราบ มีท่ีดินประเภทท่ีอยูอาศัยเกาะกลุมหนาแนนตามเสนทาง

หลวงท้ังสองฝงถนน มีท่ีดินประเภทพาณิชยกรรม มีท่ีดินอุตสาหกรรมและคลังสินคา ตั้งแบบกระจาย ประกอบดวย 

โรงสี รานซอมเครื่องยนต ที่ดินประเภทเกษตรกรรม ประชากรมีพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก คือ ขาว ขาวโพด และ

ยางพารา ซ่ึงอยูรอบนอกตำบลปลอง มีสถานท่ีราชการ และวัดกระจายอยูท่ัวเขตตำบลปลอง 
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สรุปผลการประเมินจาก สมศ.รอบ 3 และขอเสนอแนะ 

  ผลการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนปลองวิทยาคม 

 
มาตรฐานการศึกษาระดับข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพ

ภายนอก 

ระดับคุณภาพ 
ตอง

ปรับปรุง
เรงดวน 

ตอง
ปรับ 
ปรุง 

พอใ
ช 

ดี ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 1  ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี      

มาตรฐานท่ี 2  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค      

มาตรฐานท่ี 3  ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่อง      

มาตรฐานท่ี 4  ผูเรียนคิดเปน ทำเปน      

มาตรฐานท่ี 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน      

มาตรฐานท่ี 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนเปนสำคัญ      

มาตรฐานท่ี 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา 
                    สถานศึกษา 

     

มาตรฐานท่ี 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ 
                    ตนสังกัด 

     

มาตรฐานท่ี 9 ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน พันธ
กิจ และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา 

     

มาตรฐานท่ี 10 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปน 
                     เอกลักษณของสถานศึกษา 

     

มาตรฐานท่ี 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสงเสริมบทบาทของ 
                      สถานศึกษา 

     

มาตรฐานท่ี 12 ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
                     รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศท่ีสอดคลองกับ 
                     แนวการปฏริปูการศึกษา 

     

  
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพไดมาตรฐาน   โดยมีคาเฉล่ีย  81.44  
 

        ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ                             รับรอง       ไมรับรอง 
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ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 
จุดเดน 
 

   ผูเรียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี และคานิยมที่พึงประสงค มีความใฝรูและเรียนรูอยางตอเนื่อง 
เนื่องจากสถานศึกษาไดจัดโครงการสงเสริม เชน โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม โครงการระบบดูแลชวยเหลือ 
เปนตน และเนนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชสื่อ ICT  
   การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษามีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีการดำเนินการงานตามระบบ
ขั้นตอนของราชการครบถวน และมีระบบประกันคุณภาพที่ดี คณะกรรมการใหความรวมมือ ประสบความสำเร็จใน
การดำเนินงานตามจุดเดน ของสถานศึกษา และดำเนินงานโครงการพิเศษ เพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา
เนื่องจากความรวมมือของบุคลากร ผูปกครอง และนักเรียน 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังไมไดมาตรฐาน เนื่องจากครูบางสวนขาดการจำแนกรายละเอียดวิชาเนื้อหาสาระ
วิธีวัดผลการประเมินผล ทำใหการวัดผลประเมินผล ไมสอดคลองกับจุดประสงคในแผนการเรียนรู ขอเสนอแนะเพ่ือ
พัฒนามาตรฐานคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานกฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.. 2553 
 
1. ดานผลการจัดการศึกษา 
      ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาใหมีผลสัมฤทธิ์ท่ีสูงข้ึนในทุกกลุมสาระการเรียนรู ในกลุมสาระการเรียนรูโดย
การจัดการเรียนรูท่ีเนนการปฏิบัติจริง การสาธิต การทดลอง และสรุปผลการทำงานอยางเปนระบบควรไดรับการ
เตรียมความพรอมในการทดสอบระดับชาติ โดยเริ่มพัฒนาตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 อยางตอเนื่อง และเปนระบบ 
ฝกทำขอสอบท่ีวัดความคิดวิเคราะห สังเคราะห และการนำไปใชใหมากข้ึนท้ัง 8 กลุมสาระการเรียนรู 
 
2.  ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
    ครูควรมีการประเมินความกาวหนา ดวยวิธีท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา และการพัฒนา
ของผูเรียน การวิเคราะหผลการประเมินและนำมาใชในการซอมเสริมผูเรียน รวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน เนื่องจากครูผูสอนไมเห็นความสำคัญและไมเขาใจวิธีการวัดผลการประเมินผล เห็นวาเปนเรื่องยุงยากเกินไป 
และครูไมไดวิเคราะหผูเรียนหลังการวัดผลประเมินผล จึงไมสามารถจำแนกนักเรียนเปนกลุมเกง ปานกลาง และออน
ไดอยางเปนรูปธรรม นวัตกรรมหรือตัวอยางการปฏิบัติท่ีดี (The Best Practice) ของสถานศึกษาท่ีเปนประโยชนตอ
สังคม โรงเรียนปลองวิทยาคมมีนโยบายเนนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชสื่อ ICT ดังนั้นนวัตกรรมท่ี
โรงเรียนปฏิบัติมา ตลอดปการศึกษา 2553 คือ ทุกหองเรียนมีเครื่องฉายโปรเจ็คเตอร ครบทุกหอง โดยครูมีการ
นำเอาสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย ทั้งจากอินเทอรเน็ต และแหลงเรียนรูอื่น ๆ แลวนำมาเสนอการเรียนการ
สอน โดยใชเครื่องฉายโปรเจ็คเตอร ที่สามารถดึงดูดความสนใจนักเรียนและทำใหบรรยากาศ การเรียนการสอนดี 
นักเรียนตั้งใจเรียนดี และสงผลการเรียนท่ีดีข้ึน 
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สรุปผลการประเมินจาก สมศ.รอบ 4 และขอเสนอแนะ 

  ผลการประเมินคณุภาพภายนอกรอบส่ี ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนปลองวิทยาคม 

บทสรุปสำหรับผูบริหาร 
 โรงเรียนปลองวิทยาคม ตั้งอยูท่ี เลขท่ี 120 หมูท่ี 9 ตำบลปลอง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ 
เปดสอนตั้งแต ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 คณะผูประเมินไดตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเม่ือ วันท่ี 16 
ถึง วันท่ี 18 ธันวาคม  พ.ศ. 2562  
 

สรุปผลการประเมินผลภายนอกรอบส่ี (พ.ศ. 2559-2563) 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

ดาน ระดับคุณภาพ 
1 คุณภาพผูเรียน 

 

ดี 

2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ดี 

3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
 

ด ี

 
จุดเดน 
 ดานคุณภาพผูเรียน 
 ผูเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และคานิยมที่พึงประสงคเนื่องจากมีโครงการสงเสริม เชน โครงการ 
คุณธรรมจริยธรรม โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โครงการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหาร การบริหาร
จัดการ 
 ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 สถานศึกษา จัดภูมิทัศน บริเวณอาคารสถานที่ อาคารเรียน อาคารประกอบ รมรื ่น เหมาะสม สะอาด 
สวยงาม มีเพียงพอ และใชสอยอยางคุมคา มี สื่อเทคโนโลยี ภูมิปญญาชาวบาน สวนเกษตรพอเพียง  สวนหยอม 
สนามกีฬา มีการบริหารและการจัดการอยางเปนระบบ ทุกฝายมีสวนรวมในการ กำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย
ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปที่สอดคลอง มีเปาหมายวิสัยทัศน
และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
 ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
 ครูและบุคลากรใหม ีความเชี ่ยวชาทางวิชาชีพตรงตามความตองการของครูและสถานศึกษา จัด
สภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะกับสภาพของสถานศึกษา 
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จุดท่ีควรพัฒนา 
 
 ดานคุณภาพของผูเรียน 
 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน  ใหสูงข้ึน โดยใหผูเรียนมีสวนรวมในการคิดวิเคราะห เนื้อหา
สาระ จัดการเรียนรูท่ีตรงตามความตองการของตนเอง อยางเปนรูปธรรมทั้งระบบ สงเสริมการคนควา และการ
เรียนรูดวยตนเอง  โดยสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศอยางคุมคา 
 
 ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ  
 สถานศึกษาควรพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาทำงานเปนทีม เพื่อสรางศรัทธาใหชุมชน 
ผูปกครองมีความเลื่อมใสในการบริการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เชน เขาไปชวยเหลือกิจกรรมของวัด ชุมชน 
อยางสม่ำเสมอ สรางงานเปนระบบ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น สงเสริมใหครูบุคลากรทางการศึกษามีความ
เชี่ยวชาญ ทางดานวิชาชีพ พัฒนาระบบการบริหารงานและการจัดการศึกษา แบบ E-School จัดสภาพแวดลอมทาง
กายภาพและสังคมใหเอ้ือตอการจัดการเรียนปรับสภาพหองเรียน หองปฏิบัติการตาง ๆ จัดสภาพแวดลอมและสังคม
ที่เหมาะสม กับผูเรียนทุกกลุมเปาหมายและจัดกิจกรรมสงเสริมการใฝรูของนักเรียนตลอดจนการพัฒนาครูและ
บุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญ ทางวิชาชีพ มีความรู ความสามารถ ทักษะตามมาตรฐานตำแหนง 
 
 ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ สงเสริมการบริหารจัดการชั้นเรียนคุณภาพปรับ
สภาพหองเรียน หองปฏิบัติการตาง ๆ พัฒนาครูใหมีความเชี่ยวชาญ มีความรูความสามารถปรับเปลี่ยน คนควา 
พัฒนาเทคนิคการใชสื ่อที่หลากหลาย ใชสื ่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจัดการเรียนรู ใหผู เรียนสามารถคนควา 
สงเสริมทักษะกระบวนการคิด และการเรียนรูใหเกิดประโยชนสูงสุด 
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สวนที่ 2  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
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1.  กระบวนการพัฒนา 

          1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
                  1.1.1    ความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ  
 

                 โรงเรยีนปลองวิทยาคมไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนนสงเสริมการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิด-คำ

นาณ ในทุกรายวิชา ทุกกลุมสาระ มีการประเมินสมรรถนะผูเรียนทุกรายวิชา  จัดกิจกรรม สงเสริมการอาน การเขียน   การ

สือ่สารและการคิดคำนวณ ในกลุมสาระตาง ๆ  เชน กลุมสาระภาษาไทย กลุมสาระคณิตศาสตร กลุมสาระวิทยาศาสตร กลุม

สาระภาษาตางประเทศ  โดยเฉพาะกลุมสาระภาษาไทย ไดจัดกิจกรรมตามโครงการรักการอาน  ประเมินผลการอาน 

วรรณคดี และวรรณกรรม  การอาน PISA   โรงเรียนปลองวิทยาคมไดวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร

สถานศึกษาและปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำป 2562 ดังเชน โครงการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ  โครงการ

พัฒนากลุมสาระการเรียนรูทุกกลุม โครงการพัฒนาหองสมุด  

     ผลจากการจัดการเรียนการสอนเนนสงเสริมการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนาณ ปรากฏขอมูล 

ดังจะแสดงใหเห็นถึงผลสัมฤทธิ์ดังตารางเปรียบเทียบ ปการศึกษา 2561 และ ปการศึกษา 2562 ขางลางนี้ 

ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 ปการศึกษา 2561-2562 

ปการศึกษา 2561 2562 
คาเปาหมาย 80 80 
ผลการพัฒนา 93.30 99.42 

 

มาตรฐานท่ี 1 ระดับคุณภาพ 
คุณภาพของผูเรียน           ระดับ 5   ยอดเยี่ยม 

    ระดับ 4   ดีเลิศ 
       ระดับ 3   ด ี
       ระดับ 2  ปานกลาง 
       ระดับ 1   กำลังพัฒนา 
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      1.1.2  ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แกปญหาตามศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคลความกาวหนาทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  
           โรงเรียนปลองวิทยาคม มีกระบวนการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใหครูผูสอนวางแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชกระบวนการเรียนรู แบบ Active learning  สรางหนวยการเรียนรูท่ีบูรณาการ
เชื่อมโยงความรู กับแนวคิดหลักแหงศตวรรษที่ 21 ซึ่งไดแก รูเทาทันความเปนไปของโลก รูจักการทำมาหากิน รูสิทธิหนาท่ี 
การมีสวนรวมในฐานพลเมือง รูรักษาสุขภาพกายใจ และรูรักษาสิ่งแวดลอม  เชน การศึกษารายวิชา IS  ผลงานชิ้นงาน รายวิชา 
IS  กิจกรรม Stem  การสอนแบบโครงงาน ผลงานชิ้นงานรายวิชาวิทยาการคำนวณ  และทำการประเมินความสามารถในการ
คิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหาตามศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล
ความกาวหนาทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   

 

        1.1.3  ความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
 

  โรงเรียนปลองวิทยาคม สนับสนุนใหครูผู สอนสงเสริมใหผู เรียนรวมกลุมกันศึกษาหาความรูท่ี
ตองการศึกษาและ ทำงานเปนทีม เรียนรูตามกระบวนการ IS ผานรายวิชาการศึกษาคนควาและสรางองคความรู IS 
นำผลที่เกิดจากศึกษาในรายวิชา IS ไปตอยอดเปนโครงงาน เชน โครงงานคณิตศาสตร โครงงานวิทยาศาสตร 
โครงงานคุณธรรม  มีการประเมินโครงงาน และนำความรูท่ีไดจากการทำโครงงานนำไปใชประโยชนในการศึกษาตอ
ไดอีก   
 
 
 

2561 2562
ค่าเปา้หมาย 80 80

ผลการพฒันา 93.3 99.423
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ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-6
ปการศึกษา 2561-2562

ค่าเปา้หมาย ผลการพฒันา
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         1.1.4 ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร  
 

โรงเรียนปลองวิทยาคมมีกระบวนการพัฒนาความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของผูเรียน โดยกำหนดใหครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังรายวิชาพ้ืนฐานและวิชาเพ่ิมเติม ใหผูเรียน
ทุกคนไดเรียนรูโดยการใชอินเตอรเน็ตเพ่ือการสื่อสาร การทำงาน การศึกษาเรียนรูและพัฒนาตนเอง   สนับสนุนให
ครูผูสอน ใชสื่อการเรียนรูตามโครงการพัฒนาคุณภาการศึกษาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  และดำเนิน
กิจกรรมตามโครงการพัฒนากลุมสาระการเรียนทุกกลุมสาระ รายงานผลการใช Application (แอฟลิเคชัน) เพ่ือการ
เรียนรูทุกรายวิชา  โครงการพัฒนาศูนยบริการคอมพิวเตอร  

 

               1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 
  โรงเรียนปลองวิทยาคมมีกระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยมุงเนนให
ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค เนนพัฒนาทักษะกระบวนการ
คิดวิเคราะห การอาน และการเขียน เสริมสรางสมรรถนะผูเรียน  ดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตามความสนใจและความถนัด  สงเสริมและพัฒนาครูใหมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู จัดแหลงเรียนรู
อยางหลากหลายท้ังในและนอกโรงเรียน 
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2561 44.65 53.96 56.97 43.04 50.05 49.95
2562 54.62 45.20 56.43 53.88 54.70 72.97

44.65

53.96
56.97

43.04

50.05 49.95
54.62

45.20

56.43 53.88 54.70

72.97

แผนภมูิแสดงคา่รอ้ยละท่ีไดผ้ลการเรยีนระดบั 3 ขึน้ไป 

เปรยีบเทียบปีการศกึษา 2561 กบัปีการศกึษา 2562

2561 2562
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ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
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รอ้ยละของนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ปีการศกึษา 2562

ท่ีไดค้ะแนน O-NET รอ้ยละ 50 ขึน้ไป
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รอ้ยละของนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ปีการศกึษา 2562

ท่ีไดค้ะแนน O-NET รอ้ยละ 50 ขึน้ไป
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              1.1.6 มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
 

 โรงเรียนปลองวิทยาคม มีกระบวนการพัฒนาใหผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
โดยใหกลุมสาระการเรียนรู จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ  ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู  
แบบ Active Leaning  จัดกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเสริมทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู  กิจกรรมตามความสนใจ 
สอดคลองกับอาชีพในอนาคต เชน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  กิจกรรมชุมนุม  โครงการแนะนำ แบบรายงานความสนใจ
ในการประกอบอาชีพระหวางเรียน กิจกรรมตามแผนจัดการเรียนรูรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 จากการสำรวจ ติดตามนักเรียน ของงานแนะแนวโรงเรียนปลองวิทยาคม ปรากฏวา นักเรียนจบการศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3   และ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  ดังตารางตอไปนี้ 
 

ผลการติดตามนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่จบการศึกษา ปการศึกษา  2562 

โรงเรียนปลองวิทยาคม 

ผลการติดตามนักเรียน 
จำนวน(คน) คิดเปนรอยละ 

ศึกษาตอสายสามัญ 
โรงเรียนปลองวิทยาคม 74 69.81 
โรงเรียนเทิงวิทยาคม 3 2.83 

โรงเรียนอื่น ๆ ตางจังหวัด 4 3.77 
รวม 81 76.42 

ศึกษาตอสายอาชีพ   
วิทยาลัยการอาชีพเทิง 17 16.04 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 1 0.94 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย  3 2.83 

รวม 21 19.81 
ทำงาน 4 3.77 

รวมนักเรียนศึกษาตอ 106  
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การติดตามนักเรียนช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีจบการศึกษาป การศึกษา  2562 
โรงเรียนปลองวิทยาคม 

ผลการติดตามนักเรียน 
จำนวน(คน) คิดเปนรอยละ 

สถานบันการศึกษาของรัฐ 
ม.เชียงใหม 1 1.75 
ม.นเรศวร 1 1.75 
ม.พะเยา 5 8.77 
ม.แมฟาหลวง 1 1.75 
ม.ราชธาน ี 1 1.75 

ม.เทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย 2 3.50 

ม.ราชภัฏเชียงราย 15 26.31 

ม.ราชภัฏเชียงใหม 5 8.77 

ม.สุรนารี  2 3.50 
ม.รามคำแหง 4 7.01 
โรงเรียนนายสิบทหารบก  1 1.75 

รวม 38 66.66 
สถานบันการศึกษาของเอกชน   

บริบาล 2 3.50 
รวม 2 3.50 

ศึกษาตอสายอาชีพ   
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 2 3.50 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการเชียงราย 1 1.75 
วิทยาลัยการอาชีพเทิง  1 1.75 
วิทยาลัยเชียงราย 4 7.01 

รวม 8 14.03 
ศึกษาตอประเทศจีน 3 5.26 
ทำงาน 6 10.52 

รวมนักเรียนศึกษาตอ 51 89.47 
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        1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

                   1.2.1 การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด   
 

 โรงเรยีนปลองวิทยาคมไดกระบวนการพัฒนากระบวนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีดี คานิยม 
คุณธรรม จริยธรรม  ตามท่ีสถานศึกษากำหนด โดยสอดแทรกในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนและโครงการตาง 
ๆ เชน  โครงการคายคุณธรรมจริยธรรม โครงการวัดสูโรงเรียน โครงการวิถีพุทธ โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
โครงการสภานกัเรียน  โครงการสงเสริมวินัยและจราจร 
 
 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

ม.1 – ม.6  ปการศึกษา 2561 – 2562 

 2561 2562 
คาเปาหมาย 80 80 
ผลการพัฒนา 94.10 100 
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ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-6
ปการศึกษา 2561-2562

ค่าเปา้หมาย ผลการพฒันา
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แสดงระดับคุณภาพ คุณลักษณะอันพึงประสงค นักเรียน ประจำภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 

 
 

จากตาราง แสดงใหเห็นวา นักเรียนตั้งแตระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึง มัธยมศึกษาปท่ี 6 มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562  ระดับ ดีเยี่ยม เฉลี่ยรอยละ  91.46    ระดับ ดี  เฉลี่ยรอยละ  8.54   
 
ตาราง แสดงระดับคุณภาพ คุณลักษณะอันพึงประสงค นักเรียน ประจำภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 

 
 

จากตาราง แสดงใหเห็นวา นักเรียนตั้งแตระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึง มัธยมศึกษาปท่ี 6 มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562  ระดับ ดีเยี่ยม เฉลี่ยรอยละ  91.23    ระดับ ดี  เฉลี่ยรอยละ  8. 77 
 
 

                  1.2.2 ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
 

โรงเรียนปลองวิทยาคมมีกระบวนการพัฒนา ใหผูเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย โดยไดให
ครูผูสอนสอดแทรกในการจัดกิจกรรมการเรียนการการสอน ตามหลักสูตรทองถ่ิน และดำเนินการจัดกิจกรรมและ
นำพาใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจ สำนึก รักทองถ่ิน สรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรมทางดานศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป และแสดงออกดานวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาทองถ่ินไดอยางเหมาะสม  ดวยวิธีการ
หลากหลายและเปนไปตามความสนใจของนักเรียน เชน กิจกรรมหนาเสาธง  กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรม
ศึกษาศิลปวัฒนธรรมและแหลงเรียนรูในทองถ่ิน  โครงการคายคุณธรรมจริยธรรม โครงการวัดสูโรงเรียน โครงการวิถีพุทธ   

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

ประเด็น รักความเปนไทย ม.1 – ม.6  ปการศึกษา 2561 – 2562 
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 2561 2562 
คาเปาหมาย 80 80 
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ประเด็น รกัความเป็นไทย ม.1-ม.6 ปีการศกึษา 2561-2562

ค่าเปา้หมาย ผลการพฒันา
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                  1.2.3 การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
 

  โรงเรียนปลองวิทยาคมมีกระบวนการพัฒนา ในดานการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการอยูรวมกันอยางมีความสุข 
สงเสริมการยอมรับฟงเหตุผล รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถอยูรวมกันบนความแตกตางและ
หลากหลายในสงัคมไดอยางมีความสุข โดยดำเนินกิจกรรมตาง  ๆเชน กิจกรรมหนาเสาธง กิจกรรมอบรมคุณธรรมและจริยธรรม 
กิจกรรมยิ้ม ไหว ทักทาย การทำงานเปนทีม เชน โครงการแขงขันกีฬาสีภายในโรงเรียน โครงการสภา กิจกรรมสงเสริม
ประชาธปิไตย การเลือกต้ังประธานนักเรียน  การเขาคายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ซ่ึงลวนกิจกรรมท่ีทำนักเรียน
ยอมรับความแตกตางท่ีหลากหลาย 

จำนวนนักเรียนท่ีผานกิจกรรมชุมนุม ป 2561 - 2562 
 

ปการศึกษา จำนวนนักเรียน 
2561 508 
2562 513 

 

 
 

จำนวนนักเรียนท่ีไปใชสิทธิ์เลือกตั้งประธานนักเรียน 2561 - 2562 
 

ปการศึกษา จำนวนนักเรียนท้ังหมด 
2561 508 
2562 513 
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แสดงจํานวนนักเรียนท่ีผานกิจกรรมชุมนุม 
ปการศึกษา 2561-2562

ไปใชสิทธ์ิ ไมไปใชสิทธ์ิ
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                  1.2.4 สุขภาวะทางรางกาย และลักษณะจิตสังคม 

โรงเรียนปลองวิทยาคม สนับสนุนใหนักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีทางสังคม  โดยไดจัดกิจกรรมเสริมสราง
สุขภาวะทางรางกาย  โดยผานกระบวนการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา และดำเนินกิจกรรมตาง ๆ   
เชน โครงการสงเสริมสุขภาพ โดยไดรับการตรวจสุขภาพจากเจาหนาท่ีของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ จากโรงพยาบาลเทิง และ
สถานีอนามัยตำบลปลอง การตรวจสอบภาวะโภชนาการ โดยการชั่งน้ำหนัก วัดสวนสูง ตามเกณฑของกรมพลศึกษา การ
ทดสอบสมรรถภาพทางรางกาย  กิจกรรมการแขงขันกีฬาสีภายในโรงเรียน การแขงขันฟุตประเพณีของนักเรียน การแสดงออก
ทางดาน ดนตรี ศิลปะ และการแสดง เชน โครงการวงโยธวาทิต  โครงการทูบีนัมเบอรวัน กิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติด  

2.  ผลการพัฒนา 

 จากการดำเน ินการจ ัดกิจกรรมการเร ียนการสอนเพื ่อพัฒนาคุณภาพผู  เร ียน ตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของโรงเรียนตลอดจนการดำเนินโครงการตาง ๆ ตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน
ปลองวิทยาคม ผลการพัฒนาดานคุณภาพผูเรียน มีบางรายวิชามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น ตลอดจนผลการ
ทดสอบแหงชาติ (O-net) มัธยมศึกษาปท่ี 3 และ มัธยมศึกษาปท่ี 6  มีคะแนนเพ่ิมมากข้ึน เชน  

- คาเฉลี่ย o-net สูงกวาเปาหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนท่ี (รอยละ 3)  ระดับ ม.3 คือ 
วิชาภาษาอังกฤษ  ระดับ ม.6 ยังคงตองพัฒนาผลสัมฤทธิ์ตอเนื่องอยางเขมขน 

- รอยละ ของนักเรียนที ่ไดคะแนนรอยละ 50 ขึ ้นไป ไดแก  ระดับ ม.3 ภาษาไทย , วิทยาศาสตร           
ระดับ ม.6  ภาษาอังกฤษ   คณิตศาสตร 
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ไปใชสิทธ์ิ ไมไปใชสิทธ์ิ
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3. จดุเดน 

  นักเรียนจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 รอยเปอรเซ็นต ไมมีการติด 0, ร, มส. นักเรียนมีที่เรียน
หรือศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น นักเรียนสามารถสอบเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยของรัฐบาลได ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนในภาพรวมมีระดับสูงขึ้น ดังแสดงใหเห็นดานขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นักเรียน
บางคนไดรับการพิจารณาทุนการศึกษาจากหนวยงานตาง ๆ ตามเกณฑของหนวยงานนั้น  
 ครไูดรับการอบรมพัฒนาดานความรูความสามารถในดานสาขาวิชาชีพเพ่ิมมากข้ึน ครูไดพัฒนาตนเองใหมี
วิทยฐานะเพ่ิมมากข้ึน ครูนำเอาเทคโนโลยีการสื่อสารท่ีทันสมัยมาปรับใชในกิจกรรมการเรียนการสอน 
 โรงเรียนปลองวิทยาคมไดพัฒนาสิ่งแวดลอม อาคารสถานท่ี อุปกรณการเรียนการสอน พัฒนาระบบการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โรงเรียนปลองวิทยาคม ไดพัฒนาดานการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนภาษาจีนเพิ ่มมากขึ ้น สรางทัศนคติเชิงบวก ใหแกผู เรียนไดมีโอกาสศึกษาภาษาที ่สอง ตอจาก
ภาษาอังกฤษ คือ ภาษาจีน โรงเรียนปลองวิทยาคม ไดรับการพัฒนาเพ่ือใหเปนโรงเรียนมาตรฐานสากล 

4. จุดท่ีควรพัฒนา 
 

 นักเรียนตองมีระเบียบวินัยมากข้ึนในดานการใชเทคโนโลยีสื่อสาร เชน การใชโทรศัพท การใชกิจกรรมเวลา
วางใหเปนประโยชน ครูควรมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิธีการประเมินผลท่ีหลากหลาย ฝายบริหาร
ควรมีการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูเปนรายบุคคลทุกกลุมสาระการเรียนรู 

5. ขอเสนอแนะ 
  
 ควรจัดใหมีการอบรมพัฒนาความรูดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู
ความสามารถ นำเอาเทคนิคการสอน วิธีการสอน ใหแกครูผูสอน เพ่ิมทัศนคติท่ีดีตอผูเรียน โดยการเปดโอกาสใหนักเรียนไดมี
โอกาสเรียนรูจากแหลงเรียนรูภายนอก เชน การไปทัศนศึกษา การศึกษาดูงานตามโรงเรียนตาง ๆ ที่มีตัวอยางที่เด็กเรียนดี 
เรียนเกง  
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มาตรฐานท่ี 2 ระดับคุณภาพ 
 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

   ระดับ 5   ยอดเยี่ยม 
      ระดับ 4   ดีเลิศ 
      ระดับ 3   ด ี
      ระดับ 2  ปานกลาง 
      ระดับ 1   กำลังพัฒนา 

 
กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนปลองวิทยาคม มีกระบวนการบริหารจัดการโรงเรียนโดยผานการทำงานของ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
คณะครูและบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการจัดทำกลยุทธของโรงเรียน  ดังนี ้
 ข้ันตอนท่ี 1. วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและภายใน (SWOT)  
 ข้ันตอนท่ี 2. กำหนดโอกาสเชิงกลยุทธ ทำกลยุทธ และ Best Practice  
 ข้ันตอนท่ี 3. วิเคราะหผลลัพธพัฒนาปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำป 
เพ่ือเกิดเปนนวัตกรรมการบริหารจัดการของโรงเรียนปลองวิทยาคม (PLONG  - MODEL) 

 2.1  มีเปาหมาย  วิสัยทัศน  และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
     โรงเรียนปลองวิทยาคม ไดกำหนด เปาหมาย  วิสัยทัศน  และพันธกิจ ดังนี้ 
     เปาหมาย (school goals)  ผูเรียนมีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล มีทักษะชีวิต ในศตวรรษที่ 21 

ดำรงตนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และอนุรักษ

สิ่งแวดลอม 

    วิสัยทัศน (Vision) “โรงเรียนปลองวิทยาคมเปนองคกรแหงการเรียนรู มีคุณภาพตาม 

มาตรฐานสากล สงเสริมผูเรียนใหมีทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ดำรงตนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสืบสานศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน และอนุรักษสิ่งแวดลอม 

               พันธกิจ (Mission) 

1. สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพเปนพลเมืองโลกเปนบุคคลแหงการเรียนรู มี 

ทักษะในศตวรรษที่ 21 ดำรงตนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสืบสาน ภูมิปญญาทองถิ่น และ

อนุรักษสิ่งแวดลอม 

2. สงเสริมและพัฒนาครูใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

3. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

4. พัฒนาการบริหารจัดการโดยใชระบบคุณภาพ 

5. พัฒนาแหลงเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรูและการบริหารจัดการ 

6. สรางเครือขายการเรียนรูท้ังในระดับโรงเรียนระดับทองถ่ินระดับประเทศและ 

ระดับนานาชาติ 
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กลยุทธการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 

 กลยุทธที่ 1 พัฒนาผูเรียนใหมี คุณภาพเปนพลเมืองโลกเปนบุคคลแหงการเรียนรูมีทักษะในศตวรรษที่ 21 

ดำรงตนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สืบสาน ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และอนุรักษ

สิ่งแวดลอม 

 กลยุทธท่ี 2 สงเสริมและพัฒนาครูใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ใหเปนกลไกการขับเคลื่อนการเรียนรู การบริหารและการบริการ 

          กลยุทธท่ี 3  พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลมี 

ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

กลยุทธท่ี 4  บริหารจัดการแบบมีสวนรวมโดยใชระบบคุณภาพ 

 กลยุทธท่ี 5  พัฒนาแหลงเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรยีนรูและการบรหิารจัดการ 

 กลยุทธท่ี 6  สรางเครือขายการเรียนรูท้ังในระดับโรงเรียน ระดับทองถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 
 

คานิยมองค  PLONG  Value 
 

P: Participation  หมายถึง  เนนการมีสวนรวมของบุคลากร และภาคีเครือขายท้ังในและนอกสถานศึกษา 

L: Learning Organization  หมายถึง  เปนองคกรแหงการเรียนรู 

O: Opportunity   หมายถึง  เปดโอกาสสรางความสามารถท้ังในระดับบุคคล งานกลุมและองคกร 

N: Network หมายถึง สรางเครือขายการเรียนรูท้ังในระดับโรงเรียน ชุมชน ทองถ่ินและระดับนานาชาติ 

G: Growth mind set หมายถึง การปรับปรุงแกไข โดยใชแนวคิดสรางสรรค มุงสูการพัฒนาอยางตอเนื่อง   
 โรงเรียนปลองวิทยาคมไดบริหารจัดการ กำกับ ติดตาม ดูแล และประเมินผลการดำเนินกิจกรรม โครงการ
ตาง ๆ ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 ป พ.ศ. 2561- 2563 และตามแผนปฏิบัติการประจำป 2562 การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ใหสอดคลองกับ เปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียน
เพื่อใหเกิดประโยชนแกผูเรียน สถานศึกษา ไดมากที่สุด  เชน โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการ
นิเทศการจัดการเรียนการสอน โครงการการแขงทักษะทางวิชาการ โครงการแขงขันกีฬาสีภายใน  โครงการแขงขัน
กีฬากลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการพัฒนาเทคโนโลยี โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  

 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

    โรงเรียนปลองวิทยาคมมีระบบบริหารจัดการคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จัดใหมีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว จัดใหมีการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมี
คุณภาพตามมาตรฐาน และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดเปนประจำทุกป  
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   โรงเรียนปลองวิทยาคมนำเอากระบวนการบริหารจัดการอยางเปนระบบโดยใช PLONG MODEL 
P: Planning หมายถึง การวางแผนการทำงาน   
Lo: Learning Organization to operate หมายถึง การเรียนรูองคกรเพ่ือการทำงาน  
N: Network checking the process หมายถึง การตรวจสอบกระบวนการทำงานโดยเครือขาย    
G: Growth mind set improvement    หมายถึง การปรับปรุงแกไข โดยใชแนวคิดสรางสรรค มุงสูการ

พัฒนาอยางตอเนื่อง  เพื่อใหบรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โรงเรียนปลอง
วิทยาคม ไดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา โดยเนนสภาพปญหา และความตองการของผูท่ีมีสวนรวมทุกภาค
สวน โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดแผนทำการพัฒนาการศึกษา ซึ่งประกอบไปดวย ครู คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูปกครองนักเรียน และผูแทนจากชุมชน ในการใชกระบวนการวิเคราะห บริบทของสถานศึกษา 
(SWOT Analysis) มาเปนเครื่องมือในการหา จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา โอกาส อุปสรรค เพื่อนำไปสูการกำหนด
วิสัยทัศน พันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจำป  มีการใชวงจรการบริหารงานเชิงระบบ (PDCA) มาเปนหลักในการ
บริหารงาน ซึ่งประกอบดวย ขั้นวางแผน(Plan) ซึ่ง เปนการนำกรอบงานที่ตองการแกปญหา รวมถึงพัฒนาสิ่งใหมๆ 
โดยพิจารณาวา ตองนำขอมูล อะไรบางที่เกี่ยวของมาวิเคราะห แลวกำหนดทางเลือกในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
และข้ันตอนตอไป คือก 

การดำเนินงาน (DO) ในข้ันนี้เปนการลงมือปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนา ตามกรอบหรือ แนวทางท่ีได
กำหนดไว  และข้ันตอนตอมาคือ ข้ันตรวจสอบ (Check) เปนการตรวจสอบ ติดตาม และ ประเมินผลท่ีไดรับจากกา
รดเนินการ เพื่อใหทราบวาการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค และ เปาหมายที่วางไวหรือไม โดยกำหนดความถี่ของ
การตรวจสอบตามความเหมาะสม และในข้ันตอนตอไปคือข้ันตอนของการปรับปรุงแกไข (Action) หมายถึง การนำ
ผลการประเมินมาพัฒนา อาจประกอบดวย การนำผลการ ประเมินมาวิเคราะหวามีขั้นตอนการปฏิบัติงานใดที่ควร 
ปรับปรุงหรือ พัฒนาสิ่งที่ดีอยูแลวใหดียิ่งขึ้นไปอีก และสังเคราะหรูปแบบ การดำเนินการใหมที่เหมาะสม สำหรับ 
การดำเนินการ ในครั้งตอไป  
        
 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย 
 

 โรงเรียนปลองวิทยาคมมีการวางแผนการดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพของผูเรียนรอบดานทุก
กลุมเปาหมาย และดำเนินการอยางเปนรูปธรรม ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใหมีความสอดคลองกับ
บริบททองถ่ิน พัฒนางานดานวิชาการ เนนคุณภาพของผูเรียน โดยใหครูดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เนนผูเรียนเปนสำคัญ ครูนำเอาเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหหองเรียน มี
การวัดผลประเมินผลท่ีหลากหลาย และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนใหสูงข้ึน  

 โรงเรียนปลองวิทยาคมไดมีนโยบายลดการติด  0 และใหครูตัดสินผลการเรียนไดรอยละ 3 เทานั้น ผลปรากกฎวา
จำนวนติด 0 ลดลงเปนจำนวนมาก นอกจากนั้นทางโรงเรียนไดสนับสนุนใหครูศึกษาหาความรูในดานวิชาชีพท่ีสอน
เพ่ิมเติม สงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน สงเสริมกิจกรรมทักษะวิชาชีพตาง ๆ โรงเรียนมีนโยบายใหครูพัฒนาความรู
ความสามารถและมีการประชุม อบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ทำกิจกรรม ชุมชนแหงการ
เรียนรูทางวิชาชีพ PLC  
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โรงเรียนสงเสริมและพัฒนาวิชาการใหกับนักเรียน โดยแบงเปนนักเรียนเปนกลุม เชน กลุมปกติ  กลุมออน  กลุม
เกง และกลุมดานความสามารถพิเศษ  นักเรียนกลุมออน โรงเรียนมีนโยบายลดการติด  0 ไดไมเกินรอยละ 3 โดยใหครูดูแลเปน
พิเศษ สงเสริม ซอมเสริม ติดตามกลุมนักเรียนท่ีเรียนออน เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน และลดการติด  0   ผลปรากกฎวาจำนวน
ติด 0 ลดลงเปนจำนวนมาก  สำหรับนักเรียนที่มีสามารถพิเศษ  เชน กลุมนักเรียนที่มีความสามารถดานกีฬา ดนตรี ศิลปะ 
โรงเรียนสงเสริมใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมและเขารวมการแขงขันทักษะทางวิชาการ 
 

กราฟ แสดงรอยละการติด 0 ลดลง  เปรียบเทียบ ภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2562 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38 
 

ครูผูชวย
0.00

ชํานาญการ, 57.57

ชํานาญการพิเศษ, 
42.42

ครูผูชวย

ชํานาญการ

ชํานาญการพิเศษ

 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 

       โรงเรียนปลองวิทยาคมไดวางแผนการปฏิบัติงานของครู ตามคำสั่งประจำป 2562 ของโรงเรียนโดย
พิจารณาความเหมาะสมกับงาน สนับสนุนใหครูมีการพัฒนาตนเองอยูสม่ำเสมอ ครูไดรับการอบรม สัมมนาในดาน
ความริความสามารถดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ อบรมตามโครงการคูปองครู ดังขอมูล
ครูท่ีไดพัฒนาตนเองใหมีวิทยฐานชำนาญการพิเศษ จำนวน 14 คน วิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 19 คน และครู
ชำนาญการหลายคนกำลังพัฒนาตนเองใหไดและมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 

 
ขอมูลการเล่ือนวิทยฐานะของครู 

 
ปการศึกษา ครูผูชวย ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ รวม 

2561 0 21 13 34 
2562 0 19 14 33 

 
 

ขอมูลการเล่ือนวิทยฐานะของครู ปการศึกษา 2562 
  
 

 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 
 

  2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
 

       โรงเรียนปลองวิทยาคมมีกระบวนการพัฒนาดานจัดการดานสิ่งแวดลอม ทั้งภายในและภายนอก
หองเรียน รวมแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน โรงเรียนมีการวางแผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำป 2562 เชน
โครงการหองสมุด  โครงการพัฒนากลุมสาระการเรียนรูทุกกลุมสาระ  โครงการพัฒนาสิ่งแวดลอม และกิจกรรม
พัฒนาอาคารสถานที่ทุกแหงใหสะอาดเปนระเบียบเรียบรอยมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย จัดสภาพแวดลอม
ภายนอกหองเรียนใหสวยงาม รมรื่น ภายในหองเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรู ไดแก สื่อ วัสดุ อุปกรณ
ตาง ๆ จัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรูอยางพอเพียงกับผูเรียนและพรอมใชงาน จัดพัฒนาแหลงเรียนรูภายใน
โรงเรียนทุกกลุมสาระ พัฒนาแหลงเรียนรูภายในใหมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัยเพียงพอ และสะดวกตอการ
ใชงาน  

 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

  
 โรงเรียนปลองวิทยาคมมีกระบวนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ของครูสูผูเรียนอยางเปนระบบ มีเวบไซตโรงเรียน  www.plongwittayakhom.ac.th  ดำเนินการบริหารจัดการโรงเรียนท้ัง
ระบบดวยระบบ e-school  ใช Social Media  เชน Line  Facebook google ในการติดตอประสานงานในโรงเรียนโดยครูทุก
คนเปนสมาชิกไลนกลุม Plongwittayakhom School  ครูผูสอนใชระบบเทคโนโลยีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียน 
โรงเรียนบริหารจัดการงานพัสดุโรงเรียน ดวยโปรแกรมระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ และ โปรแกรมงานพัสดุและทรัพยสิน
โรงเรียน เวอรชั้น 4.00.9  ดำเนินการบริหารจัดการดานการประมวลผลการสอนของครูและประเมินผลการเรียนของ
ผูเรียน โดยใชโปรแกรม  Secondary  Grading System (SGS) 

2.  ผลการพัฒนา 

 

 ผลจากกระบวนการพัฒนา โรงเรยีนปลองวิทยาคมมีเปาหมาย วสิัยทัศนและพันธกิจท่ีชัดเจน มีระบบ
บริหารจัดการคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีเปนระบบ  ครูนำเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน โรงเรียนดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย ครูพัฒนาความรูความสามารถตนเอง ดวยการเลื่อน 
วิทยฐานะที่สูงขึ้น โรงเรียนมีสภาพสิ่งแวดลอมทางกายภายและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ โรงเรียน
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุกการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู ไดหองเรียนคุณภาพที่มีบรรยากาศ และ
อุปกรณในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครบถวน  โรงเรียนไดรับรางวัล MOE AWARDS  ปการศึกษา 2558 ผลงานดีเดน 
ประเภทสถานศึกษา สาขาปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา  โรงเรียนปลองวิทยาคมไดผานการประเมินแหง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of the Basic Education Commission Quality Awards : OBECQA)  
ระดับ ScQA ประจำปการศึกษา 2561   โรงเรียนปลองวิทยาคม ไดเขารวมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 

ปี 2561 ผ่านระดบั มาตรฐาน  โรงเรียนปลองวิทยาคมไดรับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง อันดับที่ ๑ ในการประเมิน

โครงการโรงเรียนสวย ภูมิทัศนสดใส ปลอดภัยไรมลพิษ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ จาก สพม. เขต ๓๖  โรงเรียนปลองวิทยาคม
ไดเขารับการประเมินภายนอกรอบสี่ จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) เม่ือ
วันท่ี ๑๖-๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยผลการประเมินทุมาตรฐานอยูในระดับด ี

http://www.plongwittayakhom.ac.th/
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3. จดุเดน 
 

 ผูบริหาร คณะครู บุคลากรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และองคกรทุก 
ฝาย  สามารถประสานดำเนินงานรวมกันอยางดี ทางฝายบริหารโรงเรียนปลองวิทยาคม  สามารถประสานงานกับ 
ชุมชน องคกรหนวยงานอ่ืน ๆ และไดรับความรวมมือเปนอยางดี  

4. จุดท่ีควรพัฒนา 
  พัฒนาความรูความสามารถของนักเรียน โดยใหโอกาสนักเรียนไดรวมกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีสนใจท้ัง
แหลงเรียนรูภายในและแหลงเรียนรูภายนอก  พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู พัฒนาระบบ
การสารสนเทศ การเขาถึงเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและสามารถนำมาใชไดจริง 

5. ขอเสนอแนะ 

ระบบการบริหารงานที่ทันสมัย มีระบบ ตรวจสอบได และนำมาปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง ใหโอกาสบุคลากร ให
ทำงานไดตรงกับความถนดั ความตองการ ใหขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานกับทุกคน 
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มาตรฐานท่ี 3 ระดับคุณภาพ 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ  

   ระดับ 5   ยอดเยี่ยม 
      ระดับ 4   ดีเลิศ 
      ระดับ 3   ด ี
      ระดับ 2  ปานกลาง 
      ระดับ 1   กำลังพัฒนา 
 

 

กระบวนการพัฒนา 
 
             3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได 
 

ครูผูสอนมีกระบวนการพัฒนาดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ โดยดำเนินการตามวงจรการ
บริหารงานเชิงระบบ (PDCA) โดยครูผูสอน ดำเนินข้ัน Plan โดยทำการวิเคราะหผูเ้รียนเป็นรายบคุคล สามารถแยก

นกัเรียนไดเ้ป็น อ่อน ปานกลาง และเก่ง  จากนัน้ครูทาํการวิเคราะหห์ลกัสตูร ตวัชีว้ดัหลกัสตูร นาํไปสู ่คาํอธิบาย

รายวิชา โครงสรา้งหลกัสตูร ครูผูส้อนดาํเนินการออกแบบการจดัการเรียนรูท่ี้เนนผูเรียนเปนสำคัญ ข้ัน Do  ครูนำ

แผนการจัดการเรียนรูไปใชสอนผูเรียน ข้ัน Check ครูผูสอนทำการวัดผลประเมินผลการเรียนรูควบคูไปกับการสอน เม่ือครูทำ
การวัดผลประเมินผลผูเรียน ครูนำเอาผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาเพ่ือนำไปปรับใชในปการศึกษาตอไปซ่ึงเปนข้ันตอน 
Action   

ครูผูสอนนำเอาจัดการเรียนการสอน แบบ Active learning โรงเรียนทำการนิเทศเพ่ือกำกับติดตามการ
จัดการเรียนการสอน ตามโครงการนิเทศภายใน เพ่ือนำขอมูลผลท่ีไดมาพัฒนาในปการศึกษาตอไป โรงเรียนจัด
กิจกรรมท่ีแสดงผลงานนักเรียนซ่ึงสะทอนใหเห็นวานักเรียนผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงสามารถนำไป
ประยุกตใชในชีวิตได  ดำเนินกิจกรรมตามโครงการคายบูรณาการภาษาอังกฤษและภาษาจีน โครงการเขาคายวิทย
แบบบูรณาการ โครงการเขาคายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และคายนักศึกษาวิชาทหาร 

 
 

  3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
 

ครูผูสอนผลิตสื่อ ใชสื่อ และนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
อยางหลากหลาย  โรงเรียนสนับสนุนใหครูใชสื ่อการเรียนการสอน และพัฒนาหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร  หองปฏิบัติการทางภาษาเพื่อตอบสนองความตองการของนักเรียน นอกจากนั้น
โรงเรียนปลองวิทยาคมสนับสนุนใหครูพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยนำเอาความรูจาก แอพพลิเคชั่น ตาง ๆ 
เชน Line, Facebook, Google และอ่ืน ๆ นำมาเปนสื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน  
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  3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
   

    ครูจัดการบริหารชั้นเรียนเชิงบวกดวยความเขาใจถึงความแตกตางระหวางบุคคลของนักเรียน ครู
สามารถแยกแยะเด็กนักเรียนที่มีความรูระดับ เกง ปานกลาง และออน เพื่อนำมาปรับใชกับกิจกรรมการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน ครูใหกำลังใจนักเรียนที่เรียนไมเกงแตมีความขยันประพฤติดี  ครูสงเสริมนักเรียนที่เรียนเกง เพ่ือ
พัฒนาใหพวกเขาเปนคนเกง คนดี  และครูใชจิตวิทยาดานตาง ๆ กับนักเรียนที่เรียนออน และประพฤติไมดีเพื่อให
พวกเขากลับมาตั้งใจเรียน มีความมุงม่ันตั้งใจ ครูสามารถจัดบรรยากาศในชั้นเรียนใหนาสนใจมากข้ึน 
 
  3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน 
 

ครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง เม่ือดำเนินกิจกรรมการเรียนการ
สอนในแตละชั้นเรียนใหมีการบันทึกหลังการสอน มีการนำขอมูลกลับไปแลกเปลี่ยนเรียนรูในแตละกลุมสาระการ
เรียนรู สวนของนักเรียนครูนำขอมูลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู มาพัฒนาชวยเหลือนักเรียนท่ีเรียนออน สงเสริม
นักเรียนท่ีเรียนเกง  ครูผูสอนทำการวัดผลประเมินผล ควบคูไปกับการสอน ทำการวัดผลประเมินผลดวยวิธีท่ี
หลากหลาย อยางเปนระบบ ครูนำเอาผลการประเมิน ไปตัดสินผลการเรียนรูของผูเรียน นำผลท่ีไดไปใชปรับปรุง
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน และนำไปปรับใชในปการศึกษาตอไป   

 

   3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
 
  ครูผูสอนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู โดยผานการจัดประชุม อบรมสัมมนา การศึกษาดูงานของครูและบุคลากร การนิเทศการจัดการเรียนรูทุก
กลุมสาระ การจัดกิจกรรมชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC การนำเอาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมาใช
ปรับปรุงกระบวนการจัดกาเรียนการสอน การใชสื่อ Social Media ในการสื่อสารแลกเปลี่ยนพัฒนาการเรียนรูของ
ครูและนักเรียน การประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูทุกคนโดยนักเรียน  
 
2.  ผลการพัฒนา 
 
   นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน ผลการทดสอบระดับชาติหรือ O-net เพ่ิมสูงข้ึนท้ังในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 และมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในบางกลุมสาระวิชาตองไดรับการพัฒนาเพ่ิมเติม จำนวนนักเรียนท่ีติด 0 
ลดลง  
 
3. จุดเดน  
 

 ครูมีความตั้งใจ มุงม่ันในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยนำเอา
เทคโนโลยีมาปรับใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูสรางบรรยากาศในชั้นเรียนใหผูเรียนสนใจเรียน  
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4. จุดท่ีควรพัฒนา  
 

   ครูควรหม่ันพัฒนาวิชาชีพอยูสม่ำเสมอ ครูควรใชเทคโนโลยีหลากหลายชองทางในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน  ครูควรสรางนวัตกรรมใหม ๆ เพื่อเปน Best Practice ของครู และสามารถใหนักเรียนเขาเรียนรูในเวบ
ไซตของโรงเรียน นักเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง จนกระท่ังเปน Innovation School ครูจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย เชน การใช QR Code, PBL, Active Learning, STEM และ IS 

 5. ขอเสนอแนะ 
 

 ควรใหโอกาสคณะครู และนักเรียนไดมีโอกาสศึกษาดูงานจากโรงเรียนที่มีการพัฒนาระบบการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนอยางตอเนื่อง สงเสริมกิจกรรมดานวิชาการใหแกครูและนักเรียน 
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สวนที่ 3 
สรุปผล แนวทางพัฒนา 
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สรุปผล แนวทางพัฒนา 
 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ถือเปนขอมูลสารสนเทศสำคัญท่ีสถานศึกษาจะตองนำไปวิเคราะห 
สังเคราะหเพื ่อสรุป นำไปสู การเชื ่อมโยง หรือสะทอนภาพความสำเร็จ กับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (3-5 ป) และนำไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  ดังนั้น  จากผลการดำเนินงานของ
สถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเดน จุดควรพัฒนาของแตละมาตรฐาน พรอมทั้งแนว
ทางการพัฒนาในอนาคตและความตองการความชวยเหลือ  ดังนี้ 
 
สรุปผล 
 
ดานคุณภาพผูเรียน 
 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาคา
เปาหมายท่ีสถานศึกษากำหนด  
2. มีความสามารถในการอาน การเขียน การ
สื่อสารและการคิดคำนวณ มีความในการคิด
วิเคราะห  
3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
นำไปใชและเผยแพร มีความสามารถในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพ่ือ
พัฒนาตนเอง และสังคมแหงการเรียนรู ทำงาน
อยางสรางสรรค  
4. มีคุณธรรม มีความรูทักษะพ้ืนฐาน และเจต
คติท่ีดีพรอมท่ีจะศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน และ
การทำงานหรืออาชีพ 
 
 
 
 

1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงข้ึนสงเสริมการ
จัดการเรียนรูโดยนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ มาปรับใชใน
กระบวนการจัดการเรยีนการสอน เชน QR CODE  
2. พัฒนากิจกรรมสงเสริมความสามารถดาน วิชาการ 
ดนตรี กีฬา อาชีพเพ่ือใหนักเรียนมี ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงข้ึน 
3. สงเสริมใหครูสรางนวัตกรรมการศึกษา Innovation 
School   
4. สงเสริมใหครูนำเอาเทคนิคกระบวนการสอน เชน PBL, 
Active Learning, Stem และ IS  
5. สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดานทักษะ
อาชีพใหแกนักเรียน 
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ดานกระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 

 
จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 

1.ผูบริหารมีความตั้งใจ มีความมุงม่ัน มี หลักการ
บริหารและมีวิสัยทัศนท่ีดีในการ บริหารงาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษา เครือขายผูปกครอง มี
ความตั้งใจและมีความพรอม ในการปฏิบัติหนาท่ี
ตามบทบาท  
 2. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอยาง 
เปนระบบ โรงเรียนไดใชเทคนิคการประชุม 
หลากหลายวิธี เชน การประชุมแบบมีสวนรวม 
การประชุมกลุม เพ่ือใหทุกฝายมีสวนรวมในการ 
กำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายท่ีชัดเจน มี 
การปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจำปท่ีสอดคลองกับผลการจัด 
3. โรงเรียนปลองวิทยาคม มีเปาหมายวิสัยทัศน
และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา มีระบบ
บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ สงผลตอคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา พัฒนางานวิชาการท่ีเนนคุณภาพ
ผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนา
ครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ตรงตามความตองการของครูและสถานศึกษา   
4. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือ
ตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ   
5. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะ
กับสภาพของสถานศึกษา 
 

1. พัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สงเสริม
ใหครูบุคลากรทางการศึกษามีความเชี่ยวชาญ 
ทางดานวิชาชีพ พัฒนาระบบการบริหารงานและ
การจัดการศึกษา แบบ E-School 
2. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมใหเอ้ือ
ตอการจัดการเรียนรู 
ปรับสภาพหองเรียน หองปฏิบัติตาง ๆ 
3.พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญ ทาง
วิชาชีพ มีความรู ความสามารถ ทักษะตาม 
มาตรฐานตำแหนง  
 4.จัดสภาพแวดลอมและสังคมท่ีเหมาะสม กับ
ผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย  
 5. การสำรวจความตองการดานกิจกรรม สงเสริม
การใฝรูของนักเรียน 

  
 
 
 
 
 



47 
 

ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ครูมีความตั้งใจ มุงมั่นพัฒนาการเรียนการ 
สอน โดยจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรู โดย
การ ใชกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง ดวย
วิธีการและ แหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย  
2. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูผานกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู
ตัวชี ้ว ัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการ
จัดการเรียนรูท่ีสามารถนำไปจัดกิจกรรมไดจริง  
 3. ครูใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง
เรียนรู โดยสรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหา
ความรูดวยตนเอง 
4.ครูสงเสริมใหนักเรียนแสวงหาความรูจากสื่อ 
เทคโนโลยีดวนตนเองอยางตอเนื่อง  
5. ครูมีวิธีการวัดผลประเมินผลผูเรียน โดยใช
เครื่องมือท่ีเหมาะสมกับผูเรียน  มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักท่ีจะเรียนรู อยู
รวมกันอยางมีความสุขมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
และใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุง 
6.นักเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  

 
 
 
 

1. ครูสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในการ วิเคราะหดวย
ตนเอง กำหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคลองกับ
ความสนใจและความ ถนัดเปนรายบุคคลอยางเปน
รูปธรรมท้ังระบบ  
 2. ครูสงเสริมผูเรียนไดเรียนรูดวย กระบวนการวิจัย
อยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง  
 3. ครูนำภูมิปญญาทองถ่ินใหเขามามีสวน รวมในการ
จัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูและ รวมกิจกรรมการ
เรียนการสอนอยางเปน รูปธรรมและตอเนื่อง 
4. ครูควรหม่ันพัฒนาวิชาชีพตนเองอยูเสมอ ครูควรใช
เทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนประโยชนในการจัด
กิจกรรมการเรยีนการสอน  
5.ครูควรใชวิธีการวัดผลประเมินผลท่ีหลากหลายมาก
ยิ่งข้ึน 
6. ครูควรจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน โดยสราง
นวัตกรรมใหม ๆ ใหเปน Best Practice ของครู และ
สามารถใหนักเรียนเขาเรียนรูในเวบไซตของโรงเรียน 
นักเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองได  จนกระท่ังเปน 
Innovation School   
7. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชเทคนิคการ
สอนตาง ๆ เชน  QR CODE, PBL, Active Learning, 
Stem และ IS  
8. ครูควรใหขอมูลสะทอนกลับแกนักเรียนทันทีเพ่ือ
นักเรียนจะไดนำไปใชพัฒนาตนเอง 
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แนวทางการพัฒนา 
 
 1. การจัดกิจกรรมสงเสริมความสามารถดานวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ การศึกษาตอและ อาชีพ  
 2. พัฒนากิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม   
 3. การพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพ   
 4. การจัดสภาพแวดลอมและสังคมท่ีดีแกผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย   
 5. สงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในการวิเคราะหตนเอง กำหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรม สอดคลองกับความถนัด
เปนรายบุคคล   
     6. สงเสริมใหผูเรียนเรียนรูดวยกระบวนการวิจัย   
 7. สงเสริมการน าภูมิปญญาทองถ่ินมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนอยางเปนรูปธรรม ตอเนื่อง   
 8. การใหความรูบุคลากรใหม ดานการประกันคุณภาพ  
        9.จัดสรรครูตางชาติท่ีมีความรูความสามารถดานการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนกับเจาของ
ภาษาอยางแทจริง 
        10. จัดสรรงบประมาณในการสรางหองสืบคน (Self -assessment Room) มีระบบอินเตอรเนตท่ีเร็วเอ้ือตอ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
        11. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงข้ึน ฝกฝนนักเรียนใหเตรียมความพรอมในการทดสอบระดับชาติ
ตั้งแตมัธยมศึกษาปท่ี 1 และมัธยมศึกษาปท่ี 4 อยางตอเนื่องโดยวิเคราะหตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลาง 
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