แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ (ปี ๒๕๕๙ – ปี ๒๕๖๓)

๑

ส่วนที่ ๑
บทนำ
---------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ภำรกิจและอำนำจหน้ำที่ของโรงเรียนปำโมกข์วิทยำภูมิ
โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ อาเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึ กษา
เขต ๕ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๔ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๔๘๑ เป็นโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การกากับ
ดูแลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ และสานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรี ย นปาโมกข์วิท ยาภูมิได้ป ฏิ บัติตามกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลั กเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๓ กาหนดไว้ในข้อ ๑๔ ( ๒ ) ว่า
ให้ ส ถานศึกษาจัดทาแผนพัฒ นาการจั ดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณ ภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยได้กาหนดเป้าหมาย หลักการ เนื้อหา กระบวนการจัดทา และบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องที่
สถานศึกษาต้องคานึงและนาไปปฏิบัติ ภายใต้การส่งเสริม สนับสนุน และร่วมพัฒ นาจากสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด
สถานศึ ก ษามี ก ารแต่ ง ตั้ งคณะกรรมการที่ ป ระกอบด้ ว ยบุ ค ลากรผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นา
สถานศึกษา ได้แก่ ผู้แทนของครูผู้สอน ผู้แทนของกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนของผู้ปกครองผู้เรียน ผู้แทนของ
องค์ ก าร หน่ ว ยงานและสถาบั น ตลอดจนสถานประกอบการต่ าง ๆ ในชุ ม ชน ให้ เข้ ามาร่ว มคิ ด ร่ว มจั ด ท า
แผนพัฒ นาการจัดการศึกษาร่วมกับ ผู้ บ ริห ารสถานศึกษา เพื่อช่วยกัน กาหนด วิสั ยทัศน์ พั น ธกิจ เป้ าหมาย
เงื่อนไขและภาพแห่งความสาเร็จซึ่งครอบคลุมภารกิจและความรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาดังกล่าว จะต้องมุ่งเน้นกระบวนการสร้างคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษากาหนด ถือเป็นแผนระยะยาวที่สถานศึ กษาจะต้องใช้เป็นแนวทางสาหรับ
การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ในการกาหนดโครงการพัฒนาในแต่ละด้านที่ตรงกับความต้องการยกระดับ
คุณภาพของการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป

๒. ข้อมูลพื้นฐำนของโรงเรียน
๒.๑ ข้อมูลทั่วไป
๑.๑.๑ ชื่ อ โรงเรี ย นปาโมกข์ วิ ท ยาภู มิ ตั้ ง อยู่ เลขที่ ๑/ค หมู่ ๓ ต าบลป่ า โมก อ าเภอป่ า โมก
จังหวัดอ่างทอง รหั ส ไปรษณี ย์ ๑๔๑๓๐ โทรศัพ ท์ โทร ๐-๓๕๖๖๑-๒๗๔ โทรสาร ๐-๓๕๖๖๑-๒๗๗
E-mail Address : pm.pamok@gmail.com WebSite : school.obec.go.th/pmschool
๑.๑.๒ เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ - ม.๓) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ - ม.๖)
๑.๑.๓ มีพื้นที่บริการ ๘ ตาบล ได้แก่ ตาบลนรสิงห์ ตาบลบางปลากด ตาบลป่าโมก ตาบลโผงเผง
ตาบลบางเสด็จ ตาบลโรงช้าง ตาบลสายทอง และตาบลเอกราช

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ (ปี ๒๕๕๙ – ปี ๒๕๖๓)

๒
๒.๒ ข้อมูลด้ำนกำรบริหำร
๒.๒.๑ ชื่อ – ชื่อสกุล ผู้ อานวยการโรงเรียน นายสุ เทพ สั งข์วิเศษ ดารงตาแหน่ ง ผู้ อานวยการ
โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ

๒.๒.๒ ประวัติโดยย่อของโรงเรียน
โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัดป่าโมกวรวิหาร เขตเทศบาลตาบลป่าโมก อาเภอป่าโมก
จังหวัดอ่างทอง สร้างขึ้นด้วยเงินทุนของรัฐบาล และการสนับสนุนของท่านเจ้าคุณปาโมกข์มุนี (หลวงปู่เจิม) ซึ่ง
เป็ น เจ้ าอาวาสวั ด ป่ า โมกวรวิ ห ารในขณะนั้ น เพื่ อ เป็ น การส่ งเสริ ม การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมในท้ อ งถิ่ น โดย
กระทรวงศึ กษาธิก ารมอบเงิน ให้ ๔,๐๐๐ บาท และได้ รับ บริจ าคอี ก ๔,๐๐๐ บาท รวมเป็ น ๘,๐๐๐ บาท
สร้ างอาคารเรีย น ๒ ชั้น ตามแปลนของกระทรวงศึกษาธิการ เริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๔๘๐
แล้วเสร็จตามสัญญาภายในเวลา ๑๕๐ วัน
โรงเรียนได้เริ่มเปิ ดทาการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ ๔ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๔๘๑ เป็นโรงเรียนมัธยม
แห่งที่ ๓ ของจังหวัดอ่างทอง ใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น โดยการจัดการศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เมื่อแรกมีการตั้งชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนประจำอำเภอป่ำโมก (ปำโมกข์วิทยำภูมิ)”
พ.ศ. ๒๔๙๔ เริ่มจัดการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเต็มรูป ( ม.๗ - ๘ )
พ.ศ. ๒๕๐๕ โรงเรียนได้ขออนุญาตใช้ชื่อว่า “โรงเรียนปำโมกข์วิทยำภูมิ”
พ.ศ. ๒๕๒๐ โรงเรียนได้เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.๕)
พ.ศ. ๒๕๒๑ โรงเรียนได้เปลี่ยนมาใช้หลักสูตรปี พุทธศักราช ๒๕๒๑ โดยรับนักเรียนที่จบ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าเรียนต่อในระดับชั้นมั ธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบันเปิดสอน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ - ม.๓) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ - ม.๖)
๒.๒.๓ คาขวัญของโรงเรียน
“ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย เห็นประโยชน์ส่วนรวม”

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ (ปี ๒๕๕๙ – ปี ๒๕๖๓)

๓
๒.๒.๔ สัญลักษณ์ประจาโรงเรียน

รูปพระตาหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
๒.๒.๕ สีประจาโรงเรียน

เขียว
สีเขียว
สีเหลือง

เหลือง

หมายถึง ความเจริญก้าวหน้า
หมายถึง ความเป็นผู้มีคุณธรรม

๒.๒.๖ ปรัชญาของโรงเรียน
“ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย เห็นประโยชน์ส่วนรวม”
๒.๒.๗ ชื่อย่อโรงเรียน
ป.ม.
๒.๒.๘ คติพจน์
ธมฺโมหเว รกฺขติ ธมฺมจาริ
(ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม)
๒.๒.๙ อัตลักษณ์โรงเรียน
แต่งกายดี วิถีพอเพียง
๒.๒.๑๐ เอกลักษณ์โรงเรียน
โรงเรียนเศรษฐกิจพอพียง

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ (ปี ๒๕๕๙ – ปี ๒๕๖๓)

๔

๒.๒.๑๑ จานวนกลุ่มสาระวิชา
๘ กลุม่ สาระการเรียนรู้
๒.๒.๑๒ การแบ่งสายงาน
๑. กลุ่มบริหารวิชาการ
๒. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
๓. กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร
๔. กลุ่มบริหารทั่วไป

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ (ปี ๒๕๕๙ – ปี ๒๕๖๓)

๕
๒.๓ ข้อมูลบุคลำกรของสถำนศึกษำ (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๕๙)
๑) จำนวนบุคลำกร
พนักงาน
บุคลากร
ผู้บริหาร
ครูผู้สอน
ราชการ
ปีการศึกษา ๒๕๕๙
๑
๓๐
-

ครูอัตราจ้าง

เจ้าหน้าที่อื่นๆ

๔

๑

๒) สำขำวิชำที่จบกำรศึกษำและภำระงำนสอน
สำขำวิชำ
๑. บริหารการศึกษา
๒. คณิตศาสตร์
๓. วิทยาศาสตร์
๔. ภาษาไทย
๕. ภาษาอังกฤษ
๖. ภาษาจีน
๗. สังคมศึกษา
๘. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๙. ศิลปะ
๑๐. สุขศึกษาพละศึกษา
๑๑. แนะแนว
รวม

จำนวน (คน)
๑
๔
๕
๕
๕
๑
๔
๗
๒
๒
๑
๓๗

๒.๔ ข้อมูลนักเรียน ( ณ วันที่ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๕๙)
จำนวนนักเรียนปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ รวม ๕๕๙ คน
ระดับชั้น
ม.๑
ม.๒
ม.๓
ม.๔
เรียน
จำนวนห้อง
๓
๓
๓
๓
ชำย ๖๓
๖๔
๔๙
๓๔
เพศ
หญิง ๕๖
๓๔
๔๘
๔๖
รวม
๑๑๙
๙๘
๙๗
๘๐
เฉลี่ยต่อห้อง
๔๐:๑ ๓๓:๑ ๓๒:๑ ๒๗:๑

ภำระงำนสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน
ในแต่ละสำขำวิชำ (ชม./สัปดำห์)
๑๔
๑๕
๑๐
๑๒
๑๖
๑๕
๘
๑๓
๙
๑๓
๑๒๕

ม.๕

ม.๖

รวม

๓
๔๒
๕๓
๙๕
๓๒:๑

๒
๒๕
๔๕
๗๐
๓๕:๑

๑๗
๒๗๗
๒๘๒
๕๕๙

รวม
ทั้งหมด
๑๗
๒๗๗
๒๘๒
๕๕๙

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ (ปี ๒๕๕๙ – ปี ๒๕๖๓)

๖

๒.๕ ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่ แหล่งเรียนรู้และกำรใช้
๑) อาคารเรียนและอาคารประกอบ จานวน ๗
ที่
อำคำรสถำนที่
๑ อาคารเรียน
๒ โรงฝึกงาน
๓ อาคารอเนกประสงค์
๔ หอประชุม–โรงอาหาร
๕ ห้องสมุดกลาง
๖ ห้องน้า-ห้องส้วม
๗ สนามฟุตบอล
๘ สนามบาสเก็ตบอล
๙ สนามเปตอง
๑๐ สนามวอลเลย์บอล
๑๑ สนามตะกร้อ
๑๒ ลานเทเบิลเทนนิส
๑๓ ลานอเนกประสงค์
๑๔ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

หลัง ได้แก่ อาคารเรียน ๒ หลัง
จำนวน (หลัง,สนำม)
๒ หลัง
๒ หลัง
๑ หลัง
๑ หลัง
๑ หลัง
๕ หลัง
๑ สนาม
๑ สนาม
๑ สนาม
๑ สนาม
๑ สนาม
๑ สนาม
๑ สนาม
๑ สนาม
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๗
๒) จานวนห้องเรียนทั้งหมด ๑๗ ห้องเรียน แบ่งเป็น (คน)
ชั้น ม.๑ – ม.๓ = ๙๗ : ๙๓ : ๑๐๔
ชั้น ม.๔ – ม.๖ = ๗๕ : ๙๓ : ๙๔
๓) มีห้องสมุด ขนาด ๒๗๐ ตารางเมตร มีหนังสือ ทั้งหมด ๑๑,๐๗๑ เล่ม
การสืบค้นหนังสือและการยืม–คืน ใช้ระบบ E–Library ๒๐๐๒
จานวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย ๔๗๗ คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๘๗
ของนักเรียนทั้งหมด
๔) โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
จานวน ๙๐ เครื่อง
ใช้เพื่อการเรียนการสอน
จานวน ๖๕ เครื่อง
ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
จานวน ๒๐ เครื่อง
ใช้เพื่อการบริหารจัดการ
จานวน ๒๕ เครื่อง
จานวนนั กเรียนที่สืบ ค้น ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย ๕๑ คน ต่อวัน
คิดเป็นร้อยละ ๙.๑๗ ของนักเรียนทั้งหมด
๕) แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ได้แก่
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

อำคำรสถำนที่
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ห้องเรียนอัจฉริยะ
ห้องปฏิบัติการทางภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน
ห้องปฏิบัติการอาหาร
ห้องคณิตศาสตร์
ห้องฝึกซ้อมดนตรีไทย สากล วงโยธวาทิต นาฎศิลป์
ห้องโสตทัศนูปกรณ์
ห้องคุณธรรม จริยธรรม
ห้องศูนย์อาเซียนศึกษา
ห้องศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
ห้องสมุดกลาง
ห้องเกียรติยศ
ห้องแนะแนว
ห้องสมุดกลุม่ สาระการเรียนรู้
ห้องดนตรี
ห้องนาฎศิลป์

จำนวน (ห้อง)
๒ ห้อง
๓ ห้อง
๑ ห้อง
๒ ห้อง
๑ ห้อง
๑ ห้อง
๑ ห้อง
๑ ห้อง
๑ ห้อง
๑ ห้อง
๑ ห้อง
๑ ห้อง
๑ ห้อง
๑ ห้อง
๘ ห้อง
๑ ห้อง
๑ ห้อง
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๘
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

ห้องธนาคารโรงเรียน
ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน
ป้ายนิเทศ
สวนวิทยาศาสตร์
สวนวรรณคดี
สวนเกษตร

๑ ห้อง
๑ ห้อง
๒๐ ป้าย
๑ แห่ง
๑ แห่ง
๑ แห่ง

๖) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ได้แก่

ชื่อแหล่งเรียนรู้
๑. วัดป่าโมกวรวิหาร
๒. หมู่บ้านทากลอง ตาบลเอกราช
๓. ร้านจิตรกรรมไทยบาติก
๔. โรงอิฐ
๕. บ้านสมุนไพรไทยแท้
๖. โรงพยาบาลป่าโมก
๗. ห้องสมุดประชาชน
๘. แหล่งท่องเที่ยวเมืองอ่างทอง
๙. ศูนย์เรียนรู้ บ้านแหอ่างทอง อาเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
๑๐. บึงฉวาก จังหวัดสุพรรณบุรี
๑๑. ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสิลาวรรณ จังหวัดอ่างทอง
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๙
๒.๖ ข้อมูลกำรใช้แหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอกโรงเรียน
จานวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

จานวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน
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๑๐
ด้านภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรม
- แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาอ่างทอง
- บ้านทากลอง ตาบลเอกราช
- บ้านสมุนไพร ตาบลป่าโมก
ด้านโบราณสถาน
- วัดป่าโมกวรวิหารจังหวัดอ่างทอง
- วัดสว่างอารมณ์จังหวัดอ่างทอง
- วัดถ้าเขาวง จังหวัดอุทัยธานี
- วัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง
๒.๗ ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรวม
๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนชนบท มีประชากรประมาณ ๙,๒๔๖ คน
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้ แก่ สานักงานเทศบาลตาบลป่าโมก สถานีตารวจภูธรป่าโมก แหล่งทา
กลอง วัดป่าโมกวรวิหาร วัดโบสถ์วรดิตถ์ อาชีพหลักของชุมชน คือรับจ้าง ทานา ทาสวน ประชากรส่วน
ใหญ่ นั บ ถื อศาสนาพุ ท ธ ประเพณี /ศิ ล ปวัฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น ที่ เป็ น ที่ รู้จั ก โดยทั่ ว ไป คื อ ประเพณี ส งกรานต์
ลอยกระทง เข้าพรรษา ออกพรรษา และวันสาคัญทางศาสนาอื่น ๆ
๒) ผู้ ป กครองส่ ว นใหญ่ จบการศึ กษาระดั บ มั ธ ยมศึก ษา อาชีพ หลั ก คื อ รับ จ้าง ท านา ท าสวน
ผู้ป กครองส่ วนใหญ่ นั บถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ๓๕,๙๐๐ ต่อปี
จานวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว ๔ คน
๓) โอกาสและข้อจากัดของโรงเรียน
โรงเรี ย นปาโมกข์วิทยาภู มิ มีศิษ ย์เก่าที่ ประสบความส าเร็จ และมีชื่อเสี ยงทั้งในระดับ ประเทศ
ระดับจังหวัด และในชุมชนโดยรอบโรงเรียนเป็นจานวนมาก อีกทั้งศิษย์ปัจจุบัน มีความรู้ความสามารถเป็นที่
ยอมรับทั้งในด้านวิชาการ พื้นฐานอาชีพ และมีทักษะในการดารงชีวิตที่ดี ในส่วนของผู้บริหารและครูผู้สอนก็
ได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชนว่า เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ มีความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีกับทุกคนได้
ปัจจัยต่าง ๆ นับเป็นโอกาสของโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ ที่จะสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรี ย น โดยใช้ การมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ทุ ก ฝ่ ายที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ โรงเรีย น โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
ผู้ปกครองนักเรียนได้ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเป็นอย่างดี
โรงเรีย นปาโมกข์วิท ยาภู มิ จะมีข้อ จากัดในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึกษาของโรงเรียนอยู่บ้าง คื อ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีไม่เพียงพอในการบริหารจัดการ ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ
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๑๑

๓. ผลกำรดำเนินกำรจัดกำรศึกษำ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕
ได้บ ริห ารและจัดการศึกษาขั้น พื้นฐาน โดยยึดหลั กการบริการศึกษาให้ แก่เด็กและเยาวชนทุกกลุ่มเป้าหมาย
ครอบคลุ มทั้งเด็กปกติ เด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ และเด็กที่มีความสามมารถพิเศษ ตั้งแต่ระดับมัธ ยมศึกษา
ตอนต้ น จนถึ งระดับ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย อย่ างทั่ ว ถึ ง และมี คุ ณ ภาพ สอดคล้ องกั บ นโยบายของรัฐ บาล
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาเขต ๕ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาหลักเพิ่มศักยภาพ นักเรียน
ด้านคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เป็นต้น โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิได้จัดทาโครงการและกาหนด
เป้าหมายการปฏิบัติที่ชัดเจน รวมทั้งได้ดาเนินการอย่างเต็มความสามารถ ผลการดาเนินการ สรุปสาระสาคัญ
ดังนี้
๓.๑ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ
ตำรำงที่ ๑ ตารางแสดงผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
ปีการศึกษา ๒๕๕๙
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
สุขศึกษาฯ
การงานอาชีพฯ
ศิลปะ
รวมเฉลี่ย

ผลการเรียนเฉลี่ย
ระดับ ม.ต้น
๒.๘๘
๑.๙๔
๒.๓๖
๒.๕๑
๑.๙๘
๓.๓๑
๒.๗๕
๒.๒๙
๒.๕

ผลการเรียนเฉลี่ย
ระดับ ม.ปลาย
๒.๔๔
๒.๒
๒.๓๒
๒.๔๔
๒.๔๒
๓.๔๑
๒.๙๑
๓.๐๔
๒.๖๕

ผลการเรียนเฉลี่ย
๒.๖๖
๒.๐๗
๒.๓๔
๒.๔๘
๒.๒
๓.๓๖
๒.๘๓
๒.๖๗
๒.๕๘
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๑๒
ตำรำงที่ ๒ ตารางเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กับ
ปีการศึกษา ๒๕๕๙
กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
สุขศึกษาฯ
การงานอาชีพฯ
ศิลปะ
รวมเฉลี่ย

ผลกำรเรียนเฉลี่ย
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘
๓.๐๙๕
๒.๒๔๕
๒.๒๒
๒.๔๘
๒.๔
๓.๒๘
๒.๗๖
๒.๖๖๕
๒.๖๔

ผลกำรเรียนเฉลี่ย
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙
๒.๖๖
๒.๐๗
๒.๓๔
๒.๔๗๕
๒.๒
๓.๓๖
๒.๘๓
๒.๖๖๕
๒.๕๘

ตำรำงที่ ๓ แผนภูมิเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กับ
ปีการศึกษา ๒๕๕๙
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๑๓
ตำรำงที่ ๔ ตารางร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ลุ่ ส ฯ

ภค

่

ภค

่

คิ ็ ้ อ ล

ภาษาไทย

๔๔.๙๔

๓๙.๐๘

๔๒.๐๑

คณิตศาสตร์

๓๒.๑๔

๓๒.๖

๓๒.๓๗

วิทยาศาสตร์

๑๙.๙๖

๒๘.๑๗

๒๔.๐๗

ประวัติศาสตร์

๕๗.๓๔

๔๗.๔๗

๕๒.๔๑

สังคมศึกษา

๗๔.๘๘

๕๔.๗๖

๖๔.๘๒

ภาษาอังกฤษ

๓๕.๙๘

๓๗.๑๙

๓๖.๕๙

การงานอาชีพ

๕๓.๘

๔๘.๐๕

๕๐.๙

สุขศึกษา

๗๕.๙๗

๘๕.๘๖

๘๐.๙๒

ศิลปะ

๕๗.๑๓

๕๖.๗๔

๕๖.๙๔

เฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสำระ

๕๐.๒๔

๔๗.๗๗

๔๙.๐๐

ตำรำงที่ ๕ ตารางสรุปผลการเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙
ปีการศึกษา ๒๕๕๘
วิชา

คะแนนเฉลีย่
ประเทศ
ปี ๒๕๕๘

คะแนนเฉลีย่
โรงเรียน
ปี๒๕๕๘

ปีการศึกษา ๒๕๕๙
คะแนนเฉลีย่
ประเทศ
ปี ๒๕๕๙

คะแนนเฉลีย่
โรงเรียน
ปี๒๕๕๙

เปรียบเทียบ
คะแนนเฉลีย่
ระดับโรงเรียน
ปี๕๘-๕๙

๑. ภาษาไทย
๔๒.๖๔
๔๐.๔๕
๔๖.๓๖
๔๑.๙๖
๑.๕๑
๒. สังคมศึกษาฯ
๔๖.๒๔
๔๐.๖
๔๙
๔๕.๒๓
๔.๖๓
๓. ภาษาอังกฤษ
๓๐.๖๒
๒๖.๙
๓๑.๘
๒๘.๔๒
๑.๕๒
๔. คณิตศาสตร์
๓๒.๔
๒๗.๑๒
๒๙.๓๑
๒๔.๐๙
-๓.๐๓
๕. วิทยาศาสตร์
๓๗.๖๓
๓๐.๓๔
๓๔.๙๙
๓๒.๕๔
๒.๒
เฉลี่ย
๓๗.๙๑
๓๓.๐๘
๓๘.๒๙
๓๔.๔๕
๑.๓๗
ข้อมูลจำกตำรำงที่ ๕ พบว่า ผลการเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของนักเรียน
ระดับชั้น ม.๓ โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพิ่มขึ้น จานวน ๔วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย
สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ (ปี ๒๕๕๙ – ปี ๒๕๖๓)

๑๔
ตำรำงที่ ๖ ตารางสรุปผลการเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙
ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ปีการศึกษา ๒๕๕๙

คะแนนเฉลีย่
ประเทศ
ปี ๒๕๕๘

คะแนนเฉลีย่
โรงเรียน
ปี๒๕๕๘

คะแนนเฉลีย่
ประเทศ
ปี ๒๕๕๙

คะแนนเฉลีย่
โรงเรียน
ปี๒๕๕๙

เปรียบเทียบ
คะแนนเฉลีย่
ระดับโรงเรียน
ปี๕๘-๕๙

๑. ภาษาไทย

๔๙.๓๖

๓๙.๕๘

๕๒.๒๙

๔๓.๗๕

๔.๑๗

๒. สังคมศึกษาฯ

๓๙.๗

๓๖.๖๗

๓๕.๘๙

๓๒.๓๒

-๔.๓๕

๓. ภาษาอังกฤษ

๒๔.๙๘

๑๙.๕๔

๒๗.๗๖

๒๓.๕๑

๓.๙๗

๔. คณิตศาสตร์

๒๖.๕๙

๒๑.๐๑

๒๔.๘๘

๑๙.๕๓

-๑.๔๘

๕. วิทยาศาสตร์

๓๓.๔

๓๐.๒

๓๑.๖๒

๒๘.๗๘

-๑.๔

วิชา

เฉลี่ย
๓๔.๘๑
๒๙.๔
๓๔.๔๙
๒๙.๕๘
๐.๑๘
ข้อมูลจำกตำรำงที่ ๖ พบว่า ผลการเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของ
นักเรียนระดับชั้น ม.๖ โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพิ่มขึ้น จานวน ๒ วิชา ได้แก่
วิชาภาษาไทย สังคมศึกษาฯ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ (ปี ๒๕๕๙ – ปี ๒๕๖๓)

๑๕
ตำรำงที่ ๗ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๕ ระหว่างปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ตัวบงชี้

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๒ ผู้เรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพ่ ึงประสงค์
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ
ต้นสังกัด
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่ ่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
ตัวบงชี้
กลุ่มตัวบ่งชีม้ ำตรกำรส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม

น้ำหนัก
คะแนน

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภำพ

๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๒๐.๐๐
๑๐.๐๐

๙.๕๙
๙.๔๗
๘.๗๖
๙.๑๕
๘.๖๖
๙.๐๐

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
พอใช้
ดีมาก

๕.๐๐

๔.๘๐

ดีมาก

๕.๐๐
๕.๐๐

๔.๘๒
๕.๐๐

ดีมาก
ดีมาก

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

น้ำหนัก
คะแนน

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภำพ

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐
๑๐๐.๐๐

๕.๐๐
๘๔.๒๕

ดีมาก
ดี

ข้อมูลจำกตำรำงที่ ๗ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลรวมคะแนน
ประเมินสถานศึกษา ๘๔.๒๕ คะแนนมีคุณภาพระดับ ดี
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป
 ใช่
 ไม่ใช่
มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป ๑๐ ตัวบ่งชี้ จากทั้งหมด ๑๒ ตัวบ่งชี้  ใช่
 ไม่ใช่

ไม่มตี ัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน
 ใช่

 ไม่ใช่

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ (ปี ๒๕๕๙ – ปี ๒๕๖๓)

๑๖
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
 ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
ผลกำรประเมินตำมชี้วัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ พ.ศ. ๒๕๕๙
ภาพรวมผลการปฏิบัติงานนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๘
มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๘
คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๕๒
ประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๙
มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๕
คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๑๐
ค่ำคะแนนเฉฉี่ย รวม
มีค่ำเฉลี่ย ๔.๕๒
คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๙
เพิ่ม ลด
- ๐.๐๗
- ๑.๕๘
ผลกำรติดตำมและประเมินผล กำรดำเนินงำนตำมจุดเน้น ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘
 จุดเน้นด้ำนคุณภำพของผู้เรียน
ด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนมีความสามารถอ่านออกเขียนได้ใ นแต่ละ
ระดับชั้น รู้จักการวางแผน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออกใน
สิ่งที่ดีและถูกต้อง และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ สืบค้น
ข้อมูลและแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จาแนกแยกแยะ
ได้ว่าสิ่งไหนดี สาคัญ จาเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้และ
ตระหนั ก ถึ งโทษ และพิ ษ ภั ย ของสิ่ งเสพติ ด ต่ าง ๆ เลื อ กรับ ประทานอาหารที่ ส ะอาด และมี
ประโยชน์ รักการออกกาลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละ ๑ ประเภท
ยอมรับในกฎ กติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษา ของสังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงความ
เข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย
 จุดเน้นด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๑. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษามี ID Plan ในการพัฒนาตนเองอย่างน้อยปีละ๒ ครั้ง
๒. ร้อยละของครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้รับการส่งเริมให้มีสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ ตามเกณฑ์ได้รับการยกย่องเชิด
ชูเกียรติทุกคน
สรุป ผลการติดตามและประเมินผลงานตามจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในภาพรวม ทั้งด้าน การพัฒนาผู้เรียน ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา การ
บริหารหลักสูตรสถานศึกษา และการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย ๔.๘๑ คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๑๓
ทีม่ ำ : รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ (ปี ๒๕๕๙ – ปี ๒๕๖๓)

๑๗

ผลกำรดำเนินงำนตำมจุดเน้น
โครงกำร/กิจกรรมที่ประสบผลสำเร็จ
ชื่อโครงกำร/กิจกรรม
ปัจจัยสนับสนุน
๑. โครงการพัฒนาสุข ๑.๑ นักเรียนมีนิสัยในการดูแลสุขภาพและมีการออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ โดย
ก่อนเข้าเรียนทุก ๆ เช้า จะมีการออกกาลังกายประกอบเพลงของโรงเรียน นักเรียน
นิสัย สุขภาพกาย
ให้ความสนใจในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น กิจกรรมแข่งขันกีฬาสี ภายใน
สุขภาพจิต ศิลปะ
โรงเรียน กิจกรรมฟุตบอล ฟุตซอลสู่ความเป็นเลิศ
ดนตรี นาฎศิลป์
๑.๒ นั ก เรี ย นส่ ว นใหญ่ มี น้ าหนั ก ส่ ว นสู ง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
ประกอบด้วย
มาตรฐาน โรงเรียน จัด กิจกรรมรักษ์ สุ ขภาพ เพื่ อ ดูแล ตรวจสอบนั กเรีย นให้ มี
- กิจกรรมรักษ์สุขภาพ
สุขภาพกาย และจิตใจให้ได้มาตรฐาน
- กิจกรรมแข่งขันกีฬาสี
๑.๓ นั กเรีย นรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่ งเสพติดให้ โทษ และรู้จักวิธีการหลี กเลี่ ยง
ภายในโรงเรียน
ตนเองจากสภาวะที่เสี่ ยงต่ อความรุน แรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญ หาทางเพศ
- กิจกรรมฟุตบอล ฟุต
ซึ่ง นักเรียนให้ความสนใจในกิจกรรมต่าง ๆ และโรงเรียนจัดกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย
ซอล สู่ความเป็นเลิศ
- กิจกรรมอนุรักษ์
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมจิตอาสา มุ่งหน้าทาดี
นาฏศิลป์โรงเรียน
กิจกรรมห้องเรียนสีขาว กิจกรรมการบริการแนะแนว กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
- กิจกรรมดุริยางค์
และกิจกรรมยุวชนประกันภัย เพื่อป้องกันและคอยแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น
โรงเรียน
๑.๔ โรงเรียนส่งเสริมการแสดงออกของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความมั่นใจและ
- กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย
เห็นคุณค่าในตัวเองของนักเรียน โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยให้นักเรียน
- กิจกรรมยิม้ ไหว้ทักทาย
นาเสนอหน้าชั้นเรียน ให้นักเรียนได้แสดงออกในด้านการพูดหน้าเสาธง การแสดง
กัน
ทางศิลปะ ดนตรีและกีฬา และให้ความสนใจในกิจกรรมแต่งกายดีมีสง่า กิจกรรม
ดุริยางค์โรงเรียน
๑.๕ นักเรียนเป็นผู้มีมนุษย์สัมพั นธ์ที่ดี ให้เกียรติผู้อื่น โดยโรงเรียนจัดกิจกรรมยิ้ม
ไหว้ ทั ก ทายกั น กิ จ กรรมพู ด จาดี มี สั ม มาคารวะ กิ จ กรรมรณรงค์ ต รงต่ อ เวลา
กิจกรรมยิ้มง่าย ไหว้สวย กราบงาม
๑.๖ โรงเรี ย นได้ ส่ งเสริม นั ก เรีย นที่ มี ค วามสามารถด้านศิ ล ปะ ดนตรี กี ฬ า และ
นาฎศิลป์ ให้มีพัฒนาตนเองให้ดียิ่ งขึ้น โดยการกาหนดให้มีการฝึกซ้อมเป็นประจา
และสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ทาให้
นักเรียนมีลักษณะนิสัยชอบ ศิลปะ ดนตรีและกีฬา ซึ่งได้รับรางวัลต่าง ๆ ทั้งในระดับ
จั งหวั ด ระดั บ เขต ระดั บ ภาคและระดั บ ประเทศ โรงเรี ย นจึ งก าหนดให้ กี ฬ า
ฟุตซอล เป็ น จุดเด่น เอกลั กษณ์ ของโรงเรียน ซึ่งโครงการและกิจกรรมดังกล่ าว
ได้ รับ ความร่ว มมือจากผู้ บ ริห าร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้น ฐาน
ผู้ปกครองนักเรียนให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี
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๑๘
โครงกำร/กิจกรรมที่ประสบผลสำเร็จ
ชื่อโครงกำร/กิจกรรม
ปัจจัยสนับสนุน
๑. โครงการพัฒนาคุณภาพ
๒.๑ นั ก เรีย นส่ ว นใหญ่ มี พ ฤติ ก รรมที่ พึ ง ประสงค์ ต ามหลั ก สู ต ร เนื่ อ งจาก
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรีย นมีระบบการติดตามนักเรียน โดยครูที่ปรึกษา เครือข่ายผู้ ปกครอง
ประกอบด้วย
ชุมชน และได้จัดกิจกรรม กิจวัตร ๕ กิจกรรมหลัก เช่น กิจกรรมพัฒนาหน้า
- กิจกรรมพัฒนาหน้าเสาธง เสาธง กิจกรรมรณรงค์ตรงต่อเวลา กิจกรรมแต่งกายดีมีสง่า กิจกรรมพูดจา
- กิจกรรมรณรงค์ตรงต่อเวลา ดีมีสัมมาคารวะ กิจกรรมรู้หน้าที่มีความรับผิดชอบ กิจกรรมห้องเรียนสีขาว
- กิจกรรมแต่งกายดีมสี ง่า
เป็นต้น ในการพัฒนานักเรียน
- กิจกรรมพูดจาดีมสี ัมมา
๒.๒ ครู ทุกคนมีความตระหนั กในความส าคัญ ของโครงการพัฒ นาคุณ ภาพ
คารวะ
ระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น ได้ ให้ ค วามร่ว มมื อ เป็ น อย่ า งดี เริ่ ม จากครู
- กิจกรรมรูห้ น้าที่มีความ
ที่ ป รึ ก ษาร่ ว มกั น ดู แ ลนั ก เรี ย น โรงเรี ย นมี ทุ น การศึ ก ษาให้ กั บ นั ก เรี ย นที่
รับผิดชอบ
- กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและ ขาดแคลน เรี ย นดี ประพฤติ ดี อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง โดยจั ด กิ จ กรรมต่ า ง ๆ เช่ น
แก้ไขปัญหายาเสพติด
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน กิจกรรมบริหารแนะแนว เป็นแนวทางในการ
- กิจกรรมจิตอาสา มุ่งหน้าทา พัฒนานักเรียนไปสู่ “คนดีศรีปาโมกข์” เป็นต้น
ความดี
- กิจกรรมห้องเรียนสีขาว
- กิจกรรมการบริการแนะแนว
- กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน
- กิจกรรมยุวชนประกันภัย

๓.โครงการส่งเสริมนิสัยรัก
๓.๑ นักเรียนส่วนใหญ่มีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
การอ่าน พัฒนาห้องสมุด ๓ ดี ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการเรีย นรู้
ประกอบด้วย
นั ก เรี ย นให้ ค วามสนใจเข้าร่ ว มกิ จ กรรมที่ ทุ ก กลุ่ ม สาระของโรงเรีย นจั ด ขึ้ น
- กิจกรรมเสริมภาษา
เช่ น กิ จ กรรมเสริ ม ภาษาพั ฒ นาการอ่ า น กิ จ กรรมอ่ า นคณิ ต คิ ด สนุ ก
พัฒนาการอ่าน
กิจกรรมหนึ่งคนหนึ่งความรู้ กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก กิจกรรมผลิตหนังสือ
- กิจกรรมอ่านคณิต คิดสนุก
เล่มเล็ก เรื่องเที่ยว กิน ถิ่นป่าโมก กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตกลุ่มสาระการเรียน
- กิจกรรมหนึ่งคนหนึ่งความรู้
ภาษาต่างประเทศ และกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต ซึ่งทาให้ห้องสมุดของโรงเรียน
- กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก
- กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตกลุ่ม ได้รับรางวัลระดับจังหวัด ๓ ปีติดต่อกัน
สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ ๓.๒ ครูได้ส่งผลงานเช่น หนังสืออ่านเพิ่มเติม สื่อประกอบการเรียนการสอน
- กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต
และได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง ในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
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๑๙
โครงกำร/กิจกรรมที่ประสบผลสำเร็จ
ชื่อโครงกำร/กิจกรรม
๔.โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ
ประกอบด้วย
- กิจกรรมอบรมครูทามาตรฐานที่
- กิจกรรมวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
- กิจกรรมส่งเสริมครูทาแผนการจัดการ
เรียนรู้
- กิจกรรมอบรมครูสู่ICT
- กิจกรรมอบรครูพัฒนาภาษาอังกฤษ

๕.โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประกอบด้วย
- กิจกรรมเรียนรู้อยู่ดีชีวีพอเพียง
- กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้อยู่อย่าง
พอเพียง

ปัจจัยสนับสนุน
๔.๑ โรงเรีย นได้ จั ด ท าโครงการพั ฒ นาครูสู่ มื ออาชี พ โดยจัด กิจ กรรม
อบรมครู ท ามาตรฐานที่ ๗ กิ จ กรรมวิ เคราะห์ ผู้ เรีย นเป็ น รายบุ ค คล
กิจกรรมส่งเสริมครูท าแผนการจัด การเรียนรู้ และกิจกรรมอบรมครูสู่
ICT สนั บ สนุ น ให้ ค รู เข้ า อบรม ศึ ก ษาดู ง าน แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ที่
โรงเรียน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ จัดขึ้น
สนั บ สนุ น ให้ ครูมี การกาหนดเป้ าหมายคุณ ภาพผู้ เรีย นทั้ งด้ านความรู้
ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีการ
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
บริบ ทและภูมิ ปั ญ ญาของท้ องถิ่น มาบู รณาการในการจั ด การเรียนรู้
มีการวัดผลและประเมินผลที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย ให้คาปรึกษาทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต ให้มีการ
วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และสนับสนุน
ให้ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
๔.๒ ครูมีความตระหนักและมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการปฏิรูปการ
เรียนรู้ และมีความสุขในการทางาน มีการทางานอย่างเป็นระบบ มีการ
นาวิจัยมาพัฒนาการการเรียน
๕.๑ โรงเรียนได้จัดโครงการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ พอเพี ย ง เป็ น โครงการ/กิจ กรรมพิ เศษเพื่ อตอบสนอง
นโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูป การศึกษาของสานั กงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ ได้ดาเนิ นการจัดกรรม ต่าง ๆ ดังนี้
กิจ กรรมเรีย นรู้อ ยู่ ดี ชี วี พ อเพี ย ง กิจ กรรมพั ฒ นาการเรีย นรู้อยู่ อย่ า ง
พอเพียง กิจกรรมเงินทองของมีค่ารู้จักหา รู้จักใช้ กิจกรรมรู้จักใช้ รู้จัก
เก็บ รู้จั กออม กิจ กรรมวิท ย์ เศรษฐกิจ พอเพี ย ง กิจ กรรมโครงงาน
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ซึ่ ง โรงเรี ย นได้ ด าเนิ น งานตามหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช
๕.๒ ผู้บริหาร ครู มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนาหลักคิด หลัก
ปฏิบัติต ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้เพื่ อเป็ น
แนวทางในการดาเนินชีวิตของตนเองอย่างพอเพียงได้
๕.๓ ครูส่วนใหญ่ จัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยการสอนสอดแทรกในแต่ละกลุ่มสาระ มีการส่งเสริมนักเรียนให้นา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจมาใช้ในชีวิตประจาวัน โดยยึดหลัก ๓ ห่วง ๒
เงื่อนไข ๑) มีความพอประมาณ หมายถึงไม่น้อยเกินไป ไม่มากเกินไป
ไม่ เบี ย ดเบี ย นผู้ อื่ น ๒) ความมี เหตุ ผ ล หมายถึ ง การตั ด สิ น ใจต้ อ งมี
เหตุผลอย่างรอบคอบ ๓) การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียม
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๒๐
โครงกำร/กิจกรรมที่ไม่ประสบผลสำเร็จ
ชื่อโครงกำร/กิจกรรม

ปัจจัยสนับสนุน
ตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆที่จะเกิดขึ้น ๒
เงื่อนไข ๑) ความรู้ หมายถึง ความรอบรู้เกี่ ยวกับ วิช าการต่ าง ๆเพื่ อ
ประกอบการวางแผนและระมัดระวัง ๒) คุณธรรม จะต้องมีความ

ตระหนักในคุณธรรม มีความซี่อสัตย์สุจริต มีความอดทน มีความ
พากเพียรใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิต
๕.๓ จากการทาโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามหลักปรั ชญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ส่ ง ผลให้ โ รงเรี ย นผ่ า นการประเมิ น
สถานศึกษาพอเพียง การจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการ
ตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ปี งบประมาณ ๒๕๕๖
ผู้ เ รี ย นเกิ ด จิ ต อาสา มี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมและ
สาธารณประโยชน์ ในการแก้ปัญ หา พัฒ นาสถานศึกษา ชุมขน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๑.โครงการพัฒนาระบบนิเทศ กากับ
๑.๑ จากผลการประเมินคุณ ภาพรอบสาม จากส านักงานรับรอง
ติดตาม และประเมินผล
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ.
ประกอบด้วย
ได้ ให้ ข้ อ เสนอแนะไว้ ซึ่ ง โรงเรี ย นได้ น ามาด าเนิ น การโดยจั ด ท า
กิจกรรมนิเทศประสานงาน
โครงการพั ฒ นาระบบนิ เทศ ก ากั บ ติ ด ตาม และประเมิ น ผล มี
กิจกรรมนิเทศ ติดตามครูดีมีคณ
ุ ภาพตาม
กิจกรรมนิเทศประสานงาน กิจกรรมนิเทศ ติดตามครูดีมีคุณภาพ
มาตรฐานที่ ๗
ตามมาตรฐานที่ ๗ กิจกรรมติดตาม ประเมินผลการเรียนการสอน
กิจกรรมติดตาม ประเมินผลการเรียนการสอน
กิจกรรมนิเทศภายในกากับติดตามหลักสูตร กิจกรรมนิเทศ ติดตาม ควบคุมภายใน
..........................................
กิจกรรมนิเทศ ติดตาม ควบคุมภายใน
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๒๑
งำน / โครงกำร / กิจกรรมที่ต้องปรับปรุง
ชื่อโครงงำน /งำน / กิจกรรม
ไม่มี

สำเหตุที่ไม่บรรลุเป้ำหมำย
-
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๒๒
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ

ระดับคุณภำพ
ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ด้ำนคุณภำพผู้เรียน
มำตรฐำนที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
มำตรฐำนที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ที่พึงประสงค์
มำตรฐำนที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรูแ้ ละ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
มำตรฐำนที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์
ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล
มำตรฐำนที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
มำตรฐำนที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับ
ผู้อื่น
ได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ
มำตรฐำนที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
มำตรฐำนที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
มำตรฐำนที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มำตรฐำนที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ
กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
มำตรฐำนที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่
ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
มำตรฐำนที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ด้ำนคุณภำพกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
มำตรฐำนที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา
เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้
มำตรฐำนด้ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ
มำตรฐำนที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์
ปรัชญา และจุดเน้นที่กาหนดขึ้น
ผลภำพรวมของโรงเรียน คะแนนที่ได้ ๙๓.๙๖ ระดับคุณภำพ ระดับ ๕ (ดีเยี่ยม) มีค่ำเฉลี่ย ๔.๖๙

ดีมาก

ดีเยี่ยม





















แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ (ปี ๒๕๕๙ – ปี ๒๕๖๓)

๒๓

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจำก สมศ.
โรงเรียนได้รับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำมจำกสำนักรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ (สมศ. (รอบ ๓) เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ ๖ – ๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๔๔๔
ตำรำงสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม จำแนกตำมมำตรฐำนกำรศึกษำตำมกฎกระทรวงฯ
ระดับกำรศึกษำขัน้ พื้นฐำน
น้ำหนัก คะแนน
ระดับ
(มัธยมศึกษำ)
(คะแนน) ที่ได้
คุณภำพ
มำตรฐำนที่ ๑ ผลกำรจัดกำรศึกษำ
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ๙ ผลการพั ฒ นาให้ บ รรลุ ต ามปรั ช ญา ปณิ ธ าน พั น ธกิ จ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ๑๐ ผลการพั ฒ นาตามจุ ด เน้ น และจุ ด เด่ น ที่ ส่ ง ผลสะท้ อ นเป็ น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม
ตั ว บ่ งชี้ ที่ ๑๑ ผลการด าเนิ น งานโครงการพิ เศษเพื่ อ ส่ งเสริ ม บทบาทของ
สถานศึกษา
มำตรฐำนที่ ๒ กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพั ฒ นาสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ แนวทางการปฏิ รู ป
การศึกษา
มำตรฐำนที่ ๓ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
มำตรฐำนที่ ๔ ว่ำด้วยกำรประกันคุณภำพภำยใน
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น
สังกัด
ผลรวมคะแนนทั้งหมด

๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๒๐.๐๐

๙.๖๐
๙.๗๒
๗.๙๘
๘.๕๐
๖.๑๐

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ต้องปรับปรุง

๕.๐๐

๔.๐๐

ดี

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

๔.๐๐

ดี

๕.๐๐

๔.๑๐

ดี

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๑๐.๐๐

๗.๐๐

พอใช้

๕.๐๐

๔.๗๕

ดีมาก

๑๐๐.๐๐

๗๕.๗๕

ดี
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๒๔
จุดเด่น
๑. ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ
สถานศึกษามีผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญาที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ทาให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ สามารถปฏิบัติตน ตามหลักศาสนาได้เป็นอย่างดี ผู้เรียน
มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี สถานศึกษาผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
ตามโครงการคุณธรรมชั้นนา โครงการสภาทูตคุณธรรม โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน (ต้นทุนชีวิต ต้านภัยยาเสพ
ติด) โครงการบ้านหลังเรียน ทาให้ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความกตัญญูกตเวที มี
ความเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความประหยัดและรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
เป็นที่ยอมรับของชุมชน
๒. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
สถานศึ ก ษามี ผู้ บ ริ ห าร คณะกรรมการสถานศึ ก ษาที่ มี ค วามสามารถในการบริ ห ารจั ด การให้ มี
ประสิ ทธิภ าพ สถานศึกษามีการจัดให้ ครูเพียงพอและมีคุณ ภาพสถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายนอกและ
ภายในอาคารให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ สถานศึกษาจัดให้มีมาตรการด้านความปลอดภัย
และการป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก
๓. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาในวิชาที่สอน มีการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครูทุก
คนอย่างสม่าเสมอ ประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนอย่างสม่าเสมอ ครูมีการกาหนดเป้าหมาย
ของสาระการเรียนรู้มีการ วิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายบุคคล แล้วนาข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้
สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียน
๔. ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน
สถานศึกษาดาเนินงานประกัน คุณภาพภายในและรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในที่สามารถ
สะท้อนประสิทธิผลของคุณภาพการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษาได้
จุดที่ควรพัฒนำ
๑. ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโดยรวมอยู่ในระดับต้องปรับปรุง
๒. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
บทบาทและการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษายังไม่ดีเท่าที่ควร การจัดทาหลักสูตร
การศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นยังไม่เป็นรูปธรรม
๓. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
การประเมินแบบวัด แบบทดสอบ และนาผลประเมินไปพัฒนาครูแต่ละคนยังไม่เป็นระบบ
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๒๕

ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินภำยนอก
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนำมำตรฐำนคุณภำพสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลั กเกณฑ์
และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๓
๑. มำตรฐำนด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ
๑) สถานศึกษาควรร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุและจุดอ่อนของผู้เรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร่วมกัน
วางแผนแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ รวมทั้งให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมด้วยอย่างจริงจังทั้งระบบ วิธีการแก้ไขและ
การพัฒนาแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และผู้เรียนแต่ละคนซึ่งมีความแตกต่างกัน สถานศึกษาควรจัดทาโครงการ
เฉพาะเพื่ อแก้ปั ญ หา กาหนดเป้ าหมายที่ ชัดเจนและมีการนิ เทศติด ตามผลอย่างต่ อเนื่ องและใกล้ ชิด จัด ท า
ความก้าวหน้าของผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อให้ผู้เรียน ครู และผู้ปกครอง ร่วมกันประเมินความสาเร็จ
๒) สถานศึ ก ษาควรส่ ง เสริ ม ให้ ค รู จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ ห ลากหลาย เน้ น การฝึ ก ทั ก ษะ
กระบวนการคิดตลอดเวลา เช่น ให้ทาโครงงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่งเสริมการใช้ห้องสมุด และฝึกการ
ค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต การใช้คาถามกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักคิด ส่งเสริมการทางานกลุ่ม ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง
๓) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยจัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์
ความรู้พื้นฐานของผู้เรียนแต่ละคน ซ่อมเสริมให้ตรงกับความจาเป็น จัดให้มี การทดสอบความก้าวหน้ าเป็นระยะ
และแจ้งให้ผู้เรียนทราบเพื่อเป็นกาลังใจและรู้จุดที่ควรพัฒนาของตนเอง
๒. มำตรฐำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
สถานศึกษาควรส่งเสริ มบทบาทและการมีส่ วนร่ว มของคณะกรรมการสถานศึกษาโดยการกระตุ้นให้
คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการศึกษาทุ กขั้นตอน และส่งเสริมให้มีการ
จัดทาหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมโดยให้ผู้ปกครองและชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติจนถึงขั้นตอนการประเมินผล
๓. มำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ครูควรมีการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีที่ห ลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและ
ระดับ พัฒ นาการของผู้เรีย น รวมทั้งการวางเงื่อนไขให้ ผู้ เรียนประเมินความก้าวหน้าของตนเองและนามาใช้
ปรับปรุงและพัฒนาตนเองการวิเคราะห์ผลการประเมินและนามาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้ง
ปรับ ปรุงการจัดการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒ นาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ

ผลงำนที่ผ่ำนมำรอบ ๓ ปี
ผู้เรียน
เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน การค้นคว้า แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
มี ทั ก ษะในการด าเนิ น ชี วิ ต ตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง อนุ รั ก ษ์ วั ฒ นธรรมไทย และสิ่ ง แวดล้ อ ม
มีความสามารถในการคิดอย่ างเป็ น ระบบ ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และมีความสามารถในการสื่ อสาร
นาเสนอผลงานอย่างมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
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๒๖
ครู
เป็ น ผู้ มี คุณ ธรรม จริย ธรรม และจรรยาบรรณครู มีทั กษะในวิช าชีพ สามารถพัฒ นาหลั ก สู ตร และ
กระบวนการเรียนรู้อย่างมีป ระสิทธิภ าพและเกิดประสิทธิผ ล โดยใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เหมาะสมกับผู้เรียน มีความกระตือรือร้น สนใจ ใส่ใจ ดูแลผู้เรียนได้เรียนรู้ และพัฒนาตนเองตามศักยภาพ
ผู้บริหำร
เป็น ผู้น าในการเปลี่ยนแปลงให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดี มีความรู้ความสามารถในการพัฒ นา
วิชาการ หลักสูตร นวัตกรรมและกระบวนการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และคุณภาพ
โรงเรียน
เป็นโรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ ดี มีบรรยากาศ และวัฒ นธรรมการปฏิบัติงาน แบบกัลยาณมิตร
มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้ มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโรงเรียนปำโมกข์วิทยำภูมิ
๑. มีควำมจงรักภักดีต่อรักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ และมีควำมกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
พฤติกรรมบ่งชี้
แสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ราชวงศ์ และทาหน้าที่พลเมืองที่ดี ต่อประเทศชาติ
๑.๒ ปฏิบัติตนตามหลักคาสอนในหลักศาสนาที่ตนนับถือ
๑.๓ มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดา มารดา ครู และผู้มีพระคุณ
๒. มีควำมซื่อสัตย์สุจริต
พฤติกรรมบ่งชี้
๒.๑ มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น
๒.๒ มีความซื่อตรง ยุติธรรม ต่อตนเองและผู้อื่น
๒.๓ มีความซื่อตรงต่องานที่ได้รับมอบหมาย
๓. มีวินัย มีควำมรัก ควำมสำมัคคีทั้งในสถำบันของตน และสถำบันในเครือฯ
พฤติกรรมบ่งชี้
๓.๑ ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบวินัยของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
๓.๒ ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนตนเอง และโรงเรียนในเครือฯ
๓.๓ มีความรัก ความสามัคคี เสียสละ ให้ความช่วยเหลือระหว่างเพื่อน พี่ และน้องในโรงเรียน
ของตนเองและโรงเรียนในเครือฯ
๔. ใฝ่เรียนใฝ่รู้ แสวงหำควำมรู้ สำมำรถคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์ สรุปควำมคิดรวบยอด คิดอย่ำงเป็นระบบ
และมีกำรคิดแบบองค์รวม
พฤติกรรมบ่งชี้
๔.๑ มีความใฝ่เรียนใฝ่รู้ รักการเรียนรู้ รับผิดชอบต่อตนเองในการทางาน
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๒๗
๔.๒ มีจินตนาการทางความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
๔.๓ สามารถจาแนกประเภทข้อมูล เปรียบเทียบ มีความคิดรวบยอด สรุปประเด็นได้อย่างถูกต้อง
๕. อยู่อย่ำงพอเพียง
พฤติกรรมบ่งชี้
๕.๑ สมถะ พอเพียง รู้จักประมาณตน
๕.๒ ไม่แสวงหาอานาจ ชื่อเสียง เกียรติยศ และไม่ลุ่มหลงกับสิ่งมัวเมา อบายมุขต่าง ๆ
๕.๓ มีจิตใจที่งดงาม สุภาพถ่อมตน รักสันติ และรักความสงบ
๖. มุ่งมั่นในกำรทำงำน
พฤติกรรมบ่งชี้
๖.๑ มุ่งมั่น บากบั่น พากเพียร อุทิศตนในการทางานโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
๖.๒ รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ
๖.๓ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
๗. รักควำมเป็นไทย
พฤติกรรมบ่งชี้
๗.๑ ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมประเพณีไทยอย่างภาคภูมิใจ
๗.๒ ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๗.๓ รักษ์ ภูมิใจ และสืบสานการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามอันเป็น
เอกลักษณ์ของชาติ
๘. มีจิตสำธำรณะ เป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น
พฤติกรรมบ่งชี้
๘.๑ มีความเมตตา กรุณา เอื้ออาทรและเสียสละเพื่อส่วนรวม
๘.๒ เคารพและรับฟังคาแนะนาสั่งสอนของพ่อแม่และครู
๘.๓ รักษาสิทธิของตนเอง และเคารพสิทธิของผู้อื่น และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

