ค

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
โรงเรียนพานทองได้ดาเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพภายใน
อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยได้ดาเนินงานตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2561 ดังนี้
1. กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และกาหนดค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับสภาพบริบท ปัญหา ความต้องการของ
โรงเรียน โดยเน้นการมีส่วนร่วม หลังจากนั้นประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
2. การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจาปีให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
3. ปฏิบัติงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจาปี
4. จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ติดตามผลการดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง
5. จัดทารายงานผลการประเมินตนเอง นามาพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และส่ง
หน่วยงานต้นสังกัด
ผลกำรดำเนินงำน
1. ผลกำรประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ดี
มำตรฐำนกำรศึกษำ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ระดับคุณภำพ
ดี
ดี
ดี

จากผลการดาเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประสบผลสาเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่า
ได้ระดับดี เนื่องมาจากสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไป
ตามความต้องการพัฒนาตามศักยภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของ
ชุมซนท้องถิ่น จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดี ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน
และเขียน การสื่อสาร ความสามารถในการคิดคานวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี
และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะตามที่สถานศึกษากาหนด
ปรากฏอย่างซัดเจน สาหรับด้านกระบวนการบริหารจัดการมีผลประเมินอยู่ในระดับดี สถานศึกษามี
การวางแผน ออกแบบกิจกรรมและดาเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการ
ดาเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการดาเนินงาน

และการปรับปรุง แก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
มีผลประเมินอยู่ในระดับดี ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริบท
สถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตาม ตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อ
พัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล
2. หลักฐำนสนับสนุน : มำตรฐำนที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน โรงเรียนพานทองจัดกิจกรรม
ส่งเสริมทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดคานวณ ความสามารถในการคิดจาแนก แยกแยะ ใคร่ครวญ
ไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ด้วยตนเองและการทางาน
เป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ โดยผ่านการทา
โครงการ/ กิจกรรมต่าง ๆ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต การใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
เช่น ทักษะการสืบค้น การใช้งานการออกแบบจากคอมพิวเตอร์ การใช้เทคโนโลยีในเรียนรู้ด้วยตนเอง
เพื่อพัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน อย่างสร้างสรรค์ มีความรู้ ทักษะ
พื้นฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด ร้อยละ 83.06 อยู่ในระดับดีเยี่ยม มีผลการอ่านคิด วิเคราะห์และเขียน
ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด ร้อยละ 94.03 อยู่ในระดับดีเยี่ยม มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย ผู้เรียนยอมรับ
การอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี
โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนครบร้อยละ 100 นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีน้าหนัก ส่วนสูงและสมรรถนะตามเกณฑ์ มีทักษะในการเล่นกีฬา ออกกาลังกาย
และแสดงออกทางดนตรี มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสม
ในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข ส่งผลให้โรงเรียนพานทองได้รับรางวัลเหรียญทอง
เหรียญเงิน และและเหรียญทองแดง จากการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) จานวน 30 รายการ
และระดับเขตพื้นที่ จานวน 57 รายการที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง และผลงานนักเรียนชุมนุมภาพยนตร์สั้น
และยุวชนประกันภัยโรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาค ประเภทภาพยนตร์สั้น และ
รางวัลจากการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ส่วนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (0-NET)
พบว่าได้คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนสูงขึ้นจากเดิมทุกวิชา เมื่อเทียบจากปีการศึกษา 2560 ยกเว้นวิชา
ภาษาอังกฤษในระดับชั้น ม. 3 และวิชาภาษาไทยในระดับชั้น ม. 6
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ เพื่อให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและ
การจัดการคุณภาพของสถานศึกษาในโรงเรียน โรงเรียนพานทองดาเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา
ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยใช้ข้อมูลฐานในการกาหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีระบบการ
บริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยนาแผนไปปฏิบัติ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากาลัง
ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการนิเทศภายใน นาข้อมูลมาใช้ในการ

พัฒนาบุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อ
การจัดการศึกษามีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ พัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดทา
แผนพัฒนา คุณภาพจัดการศึกษา ดาเนินงานส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ ตามความต้องการของครูและสถานศึกษา จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทาง
สังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน จัดหาพัฒนาและบริการ
ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ จัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยการดาเนินงาน/
โครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย มุ่งส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active
learning) ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อนาไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน ตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดาเนินการตรวจสอบ
และประเมินผู้เรียนอย่ างเป็นระบบ จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึ กทักษะ ได้ แสดงความคิดเห็น ได้
แสดงออก สรุ ป องค์ ค วามรู้ น าเสนอผลงาน และสามารถน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นชี วิ ต ได้ ครู ใ ช้ สื่ อ
เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่
หลากหลาย จัดกิจกรรมสาหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ มีการบริหารจัดการชั้น
เรี ย นเชิ ง บวก เพื่ อ ให้ เ ด็ ก เรี ย นรู้ ร่ ว มกั น อย่ า งมี ค วามสุ ข ครู อ อกแบบการวั ด ผลประเมิ น ผลเพื่ อ
ตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนโดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม พร้อมทั้งนาผล
ไปปรับปรุง /พัฒนาการจัดการเรียนรู้

3. แผนพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำนที่สูงขึ้น :
แผนปฏิบัติการที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
แผนปฏิบัติการที่ 2 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถรวบรวมความรู้ได้ด้วยตนเองและ
การทางานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์ มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ โดยใช้สื่อ
แหล่งเรียนรู้ การค้นคว้า ออกแบบ เพื่อพัฒนาสมรรถนะที่จาเป็นตามหลักสูตร
แผนปฏิบัติการที่ 3 จัดให้มีการประกวดแข่งขันแนวคิด นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่แปลกใหม่
ในทุกระดับชั้น
แผนปฏิบัติการที่ 4 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร และการทางาน

แผนปฏิบัติการที่ 5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนให้มีความเข้มแข็งมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพการ
จัดการศึกษา
แผนปฏิบัติการที่ 6 พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง
แผนปฏิบัติการที่ 7 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย
แผนปฏิบัติการที่ 8 ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรบูรณาการ
หลักสูตร EEC เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้มีความทันสมัย ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลง
สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง และนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
แผนปฏิบัติการที่ 9 นาผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน
แผนปฏิบัติการที่ 10 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และนาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้มามี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นกั เรียนได้เรียนรู้
แผนปฏิบัติการที่ 11 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้และ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข
แผนปฏิบัติการที่ 12 พัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

