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ค าน า 
 

การประกันคุณภาพการศึกษา  เป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความส าคัญยิ่ง ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา   เป็นกระบวนการที่สามารถยืนยันถึงคุณภาพท่ีแท้จริงที่เกิดจากการบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  2542 ให้การประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  ทั้งระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ในส่วน
ของการประกันคุณภาพภายในนั้น   ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2561 ระบุให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  
 โรงเรียนพญารามวิทยา จึงได้ด าเนินการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ส าหรับ
ด าเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นในระดับสถานศึกษา โดยให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการที่ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ทั้งนี้โรงเรียนได้พัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และประกาศใช้
มาตรฐานการศึกษาและก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนต่อไป  
  โรงเรียนพญารามวิทยา  ขอขอบคุณ คณะท างานก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการจัดท ามาตรฐานการศึกษาและก าหนดค่าเป้าหมายส าหรับการพัฒนาในครั้งนี้และ
หวังว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย ในการด าเนินงาน
ใช้มาตรฐานการศึกษาเพ่ือพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาที่
ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนต่อไป 
 
 
 
 
 

โรงเรียนพญารามวิทยา 
29  เมษายน  2565 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนพญารามวิทยา   ตั้งอยู่ถนนเกาะลอย – เมืองลีง ต าบลเพ้ียราม อ าเภอเมือง
สุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์   รหสัไปรษณีย์  32000  โทรศัพท์  094-524-6642 
website: prw.thai.ac สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
มีเนื้อที่ 275 ไร่ 4 ตารางวา  เปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6  มีบุคลากร  
ปีการศึกษา 2564 สายผู้บริหาร 1 คน ครูประจ าการ 16 คน พนักงานราชการ 1 คน ลูกจ้างประจ า 2 คน
ลูกจ้างชั่วคราว 3 คน ผู้เรียนจ านวน  219 คน 
      เขตพ้ืนที่บริการ   โรงเรียนพญารามวิทยา  มีพ้ืนที่หมู่บ้านในเขตบริการทั้งหมด  11  หมู่บ้าน  และ
หมู่บ้านที่อยู่ใกล้โรงเรียนที่สุดคือ  บ้านเพี้ยราม  บ้านกู่   บ้านพญาราม  บ้านฮ็อง  บ้านระกาไกรสร  บ้านภูมิ
กันดาร   บ้านหัวตะพาน  บ้านแสลงพันธ์  และบ้านขยูง   
 

ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษารอบปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2564) 
 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ระดับ
คุณภาพ 

แปลผล 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้รียน   
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียนการสื่อสาร และการคิดค านวณ 5 ยอดเยี่ยม 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

5 ยอดเยี่ยม 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 5 ยอดเยี่ยม 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5 ยอดเยี่ยม 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   51. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ค่าเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระ 

 
3 

 
ด ี

   5.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 2 ปานกลาง 
6) ความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 5 ยอดเยี่ยม 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 5 ยอดเยี่ยม 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 5 ยอดเยี่ยม 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 5 ยอดเยี่ยม 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 5 ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินภาพรวม มาตรฐานที่ 1 5 ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   
2.1 เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 5 ยอดเยี่ยม 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 5 ยอดเยี่ยม 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

5 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ระดับ
คุณภาพ 

แปลผล 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 5 ยอดเยี่ยม 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

5 ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินภาพรวม มาตรฐานที่ 2 5 ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

5 ยอดเยี่ยม 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 5 ยอดเยี่ยม 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 5 ยอดเยี่ยม 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 5 ยอดเยี่ยม 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

5 ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินภาพรวม มาตรฐานที่ 3 5 ยอดเยี่ยม 
สรุปผลการประเมินภาพรวมทุกมาตรฐาน 5 ยอดเยี่ยม 

 
 1. จุดเด่น 
 1. ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ทุกคนสามารถใช้
เทคโนโลยีรายการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและ
น้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่อง ความมีวินัย เคารพกฎกติกา 
มารยาทของสังคม ได้แก่ การเข้าคิวขึ้นรถโดยสารสาธารณะ 
 2. โรงเรียนมีการบริหารและจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่ 
หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม ประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่มเพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติ
การประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหาความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตสถานศึกษาครูผู้สอน
สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพมีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และ
จัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นฐานใน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 3. ครูตั้งใจมุ่งม่ันในการพัฒนาการสอนครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่องนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ครูจัดกิจกรรมให้
นักเรียนเรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายม งานวิจัยและพัฒนาของ
โรงเรียนได้ตรวจประเมินผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน พร้อมทั้งให้ค าแนะน าที่ครูสามารถพัฒนาต่อยอด
ได้เป็นอย่างดี 
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2. จุดควรพัฒนา 
           1. ผู้เรียนในระดับชั้น ม 1 ถึง ม 6 ยังต้องเร่งพัฒนาด้านการน าเสนอการอภิปรายและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม และยังต้อง
ได้รับการส่งเสริมในด้านทัศนคติท่ีดีต่อความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบ 
ท าให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

นอกจากนี้ต้องพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นและเพ่ิมคะแนน O-NET ให้สูงขึ้นมากกว่า
คะแนนค่าเฉลี่ยของระดับประเทศทุกรายวิชา 
 2. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการ 
ศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี
ความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาควรจัด
กิจกรรมระหว่างโรงเรียนกับชุมชนให้ต่อเนื่อง เพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้ชุมชนได้รับทราบผลการ
ด าเนินงานของโรงเรียน 
 3. ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ควรให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง ควรมีการวางแผนร่วมกันอย่างต่อเนื่องในการเพ่ิม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นเพ่ิมคะแนน o-net ให้สูงขึ้นมากกว่าคะแนนค่าเฉลี่ยของระดับประเทศทุก
รายวิชา 
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 1 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนพญารามวิทยา ปีการศึกษา 2563 
 

ส่วนที่ 1 
 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
1. ข้อมูลทั่วไป  
 ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนพญารามวิทยา   ตั้งอยู่ถนนเกาะลอย – เมืองลีง ต าบลเพ้ียราม อ าเภอเมือง
สุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์   รหัสไปรษณีย์  32000  โทรศัพท ์ 094-524-6642  
website: prw.thai.ac 
      สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
      เปิดสอนระดบัชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับ มัธยมศึกษาปีที ่6  เนื้อท่ี 275 ไร่ 4 ตารางวา 
      เขตพ้ืนที่บริการ   โรงเรียนพญารามวิทยา  มีพ้ืนที่หมู่บ้านในเขตบริการทั้งหมด  11  หมู่บ้าน  และ
หมู่บ้านที่อยู่ใกล้โรงเรียนที่สุดคือ  บ้านเพ้ียราม  บ้านกู่  บ้านพญาราม  บ้านฮ็อง  บ้านระกาไกรสร  บ้านภูมิ
กันดาร   บ้านหัวตะพาน  บ้านแสลงพันธ์  และบ้านขยูง   

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
             โรงเรียนพญารามวิทยา  ต าบลเพ้ียราม  อ าเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์  เป็นโรงเรียนมัธยมประจ า
ต าบล  ในช่วงแรกได้ท าการเรียนการสอนในบริเวณวัดเพ้ียราม  และได้รับความอนุเคราะห์จากกรมสามัญ
ศึกษา  ให้ก่อตั้งเมื่อวันที่  2  กุมภาพันธ์  2535  ในบริเวณป่าโคกส าโรง  มีเนื้อที่ 275 ไร่ 4 ตารางวา  
ผู้บริหารคนแรกคือ  นายสิงห์ทอง  สิงหพรพงศ์   ผู้บริหารคนที่สองคือ นายบุญลอย  พิศโฉม  ผู้บริหารคนที่
สามชื่อ นายชัยสิทธิ์  ชิดชอบ  ผู้บริหารคนที่สี่ชื่อ นายชูศักดิ์  สุขกูล ผู้บริหารคนที่ห้าชื่อ นายพิศิษฐ์  ไพรสินธุ์  
ผู้บริหารคนที่หกชื่อ นายวรพล รัตนะธีรากร และผู้บริหารคนปัจจุบันคื อ นายไพบูรณ์   เมินขุนทด 
             โรงเรียนได้เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  (คอมต. สศ.)  รุ่นที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.  2532 และ
เข้าโครงการมัธยมศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม รุ่นที่ 3/2534 ต่อจากนั้นปีการศึกษา 2536 โรงเรียนได้
ร่วมเข้าโครงการโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (รชพส) 
              ปัจจุบันได้จัดการเรียนการสอนเป็น 2 ช่วงชั้น คือ ช่วงชั้นที่  2 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
1 – 3) และช่วงชั้นที่ 3 (ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6)  

แผนผังประจ าโรงเรียน 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 2 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนพญารามวิทยา ปีการศึกษา 2564 

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน พญาช้างสามเศียร ยืนบนดอกบัว บนหลังมีดอกบัวปักเทียน ส่องแสงสว่าง 
 
 
 
 
 
 
ปรัชญาของโรงเรียน ปญญฺา  ปทีโป  วิย  มนุสฺสสฺส 

                                               ปัญญาดุจดังดวงประทีปของมวลมนุษย์ 
 ค าขวัญของโรงเรียน รักสามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาชุมชน 
 อักษรย่อ   พ.ร.ว. 
 สีประจ าโรงเรียน  แสด – ขาว    

   สีแสด  หมายถึง   ความสว่างเจิดจ้า  เรืองปัญญา 
   สีขาว   หมายถึง  ความบริสุทธิ์  ความสะอาด  และความเป็นระเบียบ 

 อุดมการณ์ของโรงเรียน   ร่ วมป ฏิ รูป ก ารศึ กษ า  พั ฒ น าเด็ ก ไท ย  ใส่ ใจชุ ม ชน และ 
                                                     สิ่งแวดล้อม 

 ต้นไม้ประจ าโรงเรียน   ต้นพยูง 
 ดอกไม้ประจ าโรงเรียน ดอกเข็ม 
วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนพญารามวิทยา เป็นเลิศทางการศึกษา ก้าวทันเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมดี ผู้เรียนมีคุณธรรม มี

จิตสาธารณะ ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามมารฐานที่ก าหนด มี

ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ สามารถสร้างนวัตกรรมใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพโดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน 

2. ส่งเสริม พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน มีค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด มีความ
ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายมีสุขภาวะทางร่างกายท่ีดี มีจิตสาธารณะ เป็นพลเมืองที่ดี  

3. ส่งเสริม พัฒนากระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 

4. สร้างภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาเพ่ือการก าหนดทิศทางของการจัดการศึกษา ให้มีความ
สอดคล้อง    
และส่งต่อผู้เรียนให้ตรงตามความต้องการขององค์กร หรือหน่วยงาน ทั้งภายในประเทศ 

. 



 

 3 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนพญารามวิทยา ปีการศึกษา 2564 

5. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตรงตามความศักยภาพ ของผู้เรียน 
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

6. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สามารถใช้สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ 
สร้างนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เกดิการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร 
องค์กร หน่วยงาน หรือชุมชน ทั้งภายใน และภายนอก เพ่ือเกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 

7. พัฒนาการบริหารจัดการชั้นเรียน มีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่าง เป็นระบบ 
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนด 
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
3. สถานศึกษามีการบริหารแบบมีส่วนร่วมและมีหลักธรรมาภิบาล 
4. สถานศึกษามีภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษา เพื่อก าหนดทิศทางของการจัดการศึกษา 
5. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
6. ครูและบุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สร้างนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
7. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างมีคุณภาพแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตรวจสอบ ประเมินและน าผลมาพัฒนา

ปรับปรุงได้ 
อัตลักษณ์ 

 ยิ้มง่าย ไหว้สวย 
เอกลักษณ์ 

 สะอาด บรรยากาศร่มรื่น 
 

2. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
  2.1 จ านวนบุคลากร  

2.1.1 ข้อมูลด้านการบริหาร 
  1)  ผู้อ านวยการโรงเรียน ชื่อ - สกุล นายไพบูรณ์  เมินขุนทด 
                โทรศัพท์ 094-524-6642 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)  วิชาเอก การบริหาร
การศึกษา 

               ด ารงต าแหน่งทีโ่รงเรียนนี้ตั้งแต ่16 สิงหาคม 2559 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา  5  ปี  8  เดือน 
2) รองผู้อ านวยการโรงเรียน  -  คน  

2.1.2 ข้อมูลบคุลากร ( 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565) 
บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงาน

ราชการ 
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้าง

ชั่วคราว 
รวม

ทั้งหมด 
ปีการศึกษา 

2564 
1 16 1 2 3 23 
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2.2 วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากรและภาระงานสอน 
ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 

อายุ
ราชการ 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนชั่วโมง
สอนต่อสัปดาห์ 

1 
นางละออ   
กระแสโสม 

60 29  ครูช านาญการ
พิเศษ 

ป.ตรี 
ป.โท 

คหกรรมศาสตร์ 
การบริหารการศึกษา 

การงานอาชพีฯ 
ชั้น ม.1-6 22 

2 นายศุภกร กองทุน 54 26 ครูช านาญการ
พิเศษ 

ป.ตรี 
การฝกึและ 

การจัดการกีฬา 
พลศึกษา/สุขศึกษา 

ชั้น ม.1-6 16 

3 นางโสภา เรียบร้อย ๔๗ ๒4 ครูช านาญการ
พิเศษ 

ป.ตรี ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 
ชั้น ม.3,4,6 31 

4 นายชุมพร เพ่งเล็งดี 51 20 ครูช านาญการ
พิเศษ 

ป.ตรี ศิลปศึกษา 
ศิลปะ 

ชั้น ม.1-6 17 

5 
นางสุรีรัตน์  
จุ้ยกระยาง 

44 16 ครูช านาญการ
พิเศษ 

ป.ตรี 
 

ป.โท 
ป.เอก 

 

วิทยาศาสตร์ทัว่ไป-
เคมี 
เคมี 

หลักสูตรและการ
สอน 

วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1,3 
เคมี ชั้น ม.4,5,6 

เคมีพื้นฐาน ชั้น ม.6 
 

24 

6 นายเรืองเดช ก่อแก้ว 44 13 ครูช านาญการ
พิเศษ 

ป.ตรี 
ป.โท 

พลศึกษา 
การบริหารการศึกษา 

พลศึกษา/สุขศึกษา 
ชั้น ม.1-3,4-6 15 

7 
นางสาววราภรณ์  
ศรีพรหม 

41 15  ครูช านาญการ
พิเศษ 

ป.ตร ี
 

คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ ชั้น ม.
1,5,6 

 

19 

8 
นางสาววิยะดา  
ขอนดู่ 

37 8 
ครูช านาญการ ป.ตรี 

ป.โท 
วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 

การบริหารการศึกษา 
วิทยาศาสตร์/ชวีวิทยา 

ชั้น ม.2,4-6 20 

9 นายธนพล  ยืนยง 46 20 ครูช านาญกร 
ป.ตรี 
ป.โท 

คอมพิวเตอร์ศึกษา 
การบริหารการศึกษา 

การออกแบบ ชั้น ม.1-5 
วิทยาการค านวณ ชั้น ม.

1-6 
การสื่อสารฯ ชั้น ม.2,5 
การศึกษาค้นควา้ฯ ชั้น 

ม.2,5 

30 

10 
นายกีรดิต  ไทย
สะเทอืน 

41 11 
ครูช านาญกร ป.ตรี 

 
ฟิสิกส์ 

วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.3 
ฟิสิกส์ ม.4-6 17 

11 
นางสาวจินตนา  
สว่างภพ 

30 7 
 
ครูช านาญการ ป.ตรี 

ป.โท 
สังคมศึกษา 

การบริหารการศึกษา 

สังคมศึกษา
ประวัติศาสตร์ 

พระพุทธศาสนา ชั้น ม.
1,2,3,5,6 

18 

12 นายชูเกียรติ เพิม่พร 35 7 ครู คศ.1 
ป.ตรี 
 

ภาษาจีน 
 

ภาษาจีน ชั้น ม.1-6 
ภาษาอังกฤษ  
ชั้น ม.2,5 

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 
ชั้น ม.5 

26 

13 
นายณัฏฐพัชร  
เมธาพรธิวัฒน์ 

 
32 

 
7 

 
ครู คศ.1 

 
ป.ตรี 

 
สังคมศึกษา 

สังคมศึกษา
ประวัติศาสตร์ 

พระพุทธศาสนา  
ชั้น ม.1-4,6 

19 

14 
นางสาวนิจฉรา   
นพเก้า 

39 6  ครู คศ.1 
ป.ตรี 
 

คณิตศาสตร์ 
 

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้น 
ม.3,4 
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 
ชั้น ม.3,6 

18 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนชั่วโมง
สอนต่อสัปดาห์ 

15 นายพรส  สดับสาร 27 2 คร ู ป.ตรี ภาษาไทย ภาษาไทย  
ชั้น ม.1,2,4,6 20 

16 นายกิตติกร ยืนยง 29 1 ครูผู้ช่วย 
 
ป.ตรี 
 

การศึกษาพิเศษ - 
ภาษาไทย 

ภาษาไทย ชั้น ม.1 
ภาษาไทยเพิ่มเติม  

ชั้น  ม.1 
ภาษาไทย ชั้น ม.3,5 

20  

17 
นายศุภฤกษ์   
ชมชื่นดี 

39 9 พนักงาน
ราชการ 

ป.ตรี 
ป.ตรี 

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์  
ชั้น ม.2,3,5 

 
24 

18 นางสาวอรทัย ยืนยง 37 - พี่เล้ียงเด็ก
พิการ 

ป.ตรี 
ป.ตรี 

การจัดการทั่วไป 
คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร์  
ชั้น ม.1,2,4,5 

 
21 

19 นายธนพล  ยิ่งมีมา 28 - ครูอัตราจ้าง ป.ตรี ดนตรีศึกษา ดนตรี ชั้น ม.1-6 18 

20 
นางสาวกิตติยา  
เจริญไทย 

30 - ครูธุรการ ป.ตรี วิทยาศาสตร์ - - 

21 นายบัญญัติ ยืนยง 57 29 ช่างไม้ 4 ป.ตรี อุตสาหกรรมศิลป ์ - - 

22 นายแสน กระแสโสม 57 29 ช่างไม้ 4 
ม.

ปลาย 
มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

- - 

จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก   19   คน คิดเป็นร้อยละ   100 
 จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด  -    คน คิดเป็นร้อยละ    - 

 
3. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน ของปีการศึกษา 2564)  
         ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนนักเรียน  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564) ดังนี้ 
 1)  จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น 219   คน 
 2)  จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 219 คน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 

 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

ม .1 2 15 24 39 19.5 
ม.2 2 24 23 47 23.5 
ม.3 2 25 19 44 22 
รวม 6 64 66 130  
ม.4 2 22 26 48 24 
ม.5 2 11 10 21 10.5 
ม.6 2 7 13 20 10 
รวม 6 40 49 89  

รวมทั้งหมด 12 104 115 119  
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กราฟแสดงสถิตินักเรียนประจ าปีการศึกษา 2564 
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กราฟแสดงเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 

ประจ าปีการศึกษา 2562 ถึง 2564 
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 3) จ านวนนักเรียนจ าแนกตามข้อมูลการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
 

ที ่ ประเภทของนักเรียน จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
1 นักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือ

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
219 100.00 

2 นักเรียนที่มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 171 78.08 
3 นักเรียนพิการทางการศึกษา 0 0.00 
4 นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ 0 0.00 
5 นักเรียนปัญญาเลิศ 0 0.00 
6 นักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 0 0.00 
7 นักเรยีนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน) 0 0.00 
8 สถิติการขาดเรียน                             0 0.00 
9 นักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น                6 2.74 

10 นักเรียนที่จบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 43 97.73 
11 นักเรียนที่จบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 20 100.00 
12 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะดนตรีนาฏศิลป์วรรณคดีและ

นันทนาการ 
219 100.00 

13 นักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง    219 100.00 

14 นักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 219 100.00 

15 นักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอก
สถานศึกษา 

219 100.00 

16 นักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 

219 100.00 

17 นักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่ก าหนด
ในหลักสูตรสถานศึกษา 

219 100.00 

18 นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้า
กับสังคมตามท่ีก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 

219 100.00 
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4. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา (ข้อมูล ณ 10 เมษายน  2565) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 

 

กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ จ านวน 

นร.ท่ีได้

ระดับ 3

ขึ้นไป 

ร้อยละ 

นร.ท่ีได้

ระดับ 3 

ขึ้นไป 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร 

ภาษาไทย 51 28 37 41 35 41 26 - - 116 44.79 

คณิตศาสตร ์ 69 59 64 51 56 56 85 1 - 192 43.54 

วิทยาศาสตร ์ 128 107 133 55 51 28 67 2 12 368 63.12 

สังคมศึกษาฯ 365 98 55 41 28 39 112 - 12 518 69.07 

สุขศึกษาฯ 177 161 54 14 19 18 18 - - 392 85.03 

ศิลปะ 134 42 32 13 19 12 16 1 - 208 77.32 

การงานอาชีพฯ 177 25 24 21 25 13 37 - - 226 70.19 

ภาษาต่างประเทศ 162 99 71 38 63 58 35 - 3 332 62.76 

การศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเอง (IS) 
10 5 14 3 10 16 11 - - 29 42.03 

รวมจ านวน 1273 624 484 277 306 281 407 4 27 
2381 64.65 

ร้อยละ 34.56 16.94 13.14 7.52 8.31 7.63 11.05 0.11 0.73 

 
กราฟแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละวิชาในระดับ3ชั้นขึ้นไป

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2564 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 
 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ จ านวน 

นร.ท่ีได้

ระดับ 3

ขึ้นไป 

ร้อยละ 

นร.ท่ีได้

ระดับ 3 

ขึ้นไป 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร 

ภาษาไทย 66 25 26 29 35 23 39 10 3 117 45.70 

คณิตศาสตร ์ 44 47 60 77 68 48 39 16 39 151 34.47 

วิทยาศาสตร ์ 168 59 41 32 40 56 62 33 - 268 54.58 

สังคมศึกษาฯ 341 96 57 32 31 23 70 23 65 494 66.94 

สุขศึกษาฯ 164 144 86 24 14 15 15 15 4 394 81.91 

ศิลปะ 93 47 31 16 6 11 3 5 28 171 71.25 

การงานอาชีพฯ 150 37 24 19 6 17 52 11 5 211 65.73 

ภาษาต่างประเทศ 62 106 116 66 55 45 53 22 - 284 54.10 

การศึกษาค้นคว้า

ดว้ยตนเอง (IS) 
25 5 10 8 1 5 13 1 - 40 58.82 

รวมจ านวน 1113 566 451 303 256 243 346 136 144 
2130 59.87 

ร้อยละ 31.28 15.91 12.68 8.52 7.20 6.83 9.72 3.82 4.05 

 
กราฟแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึน้ไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาป ี1-6 ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2564 
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 10 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนพญารามวิทยา ปีการศึกษา 2564 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 ทุกระดับชั้น (ม.1-ม.6)  
 

กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ จ านวน 

นร.ท่ีได้

ระดับ 3

ขึ้นไป 

ร้อยละ 

นร.ท่ีได้

ระดับ 3 

ขึ้นไป 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร 

ภาษาไทย 117 53 63 70 70 64 65 10 3 233 45.24 

คณิตศาสตร ์ 113 106 124 128 124 104 124 17 39 343 39.02 

วิทยาศาสตร ์ 296 166 174 87 91 84 129 35 12 636 59.22 

สังคมศึกษาฯ 706 194 112 73 59 62 182 23 77 1012 68.01 

สุขศึกษาฯ 341 305 140 38 33 33 33 15 4 786 83.44 

ศิลปะ 227 89 63 29 25 23 19 6 28 379 74.46 

การงานอาชีพฯ 327 62 48 40 31 30 89 11 5 437 67.96 

ภาษาต่างประเทศ 224 205 187 104 118 103 88 22 3 616 58.44 

การศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเอง (IS) 
35 10 24 11 11 21 24 1 - 69 50.36 

รวมจ านวน 2386 1190 935 580 562 524 753 140 171 
4511 62.30 

ร้อยละ 32.95 16.43 12.91 8.01 7.76 7.24 10.40 1.93 2.36 

 
กราฟแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี 1-6 ประจ าปีการศึกษา 2564 
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 11 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนพญารามวิทยา ปีการศึกษา 2564 

5. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) 
1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( o-net ) ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

 
กราฟแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net)  

ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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* หมายเหตุ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ไม่ได้เข้ารับการทดสอบในปีการศกึษา 2563  

 
 
 
 
 

ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนพญารามวิทยา 

 
สาระวิชา จ านวนคน  

ปี 2564 

โรงเรียน จังหวัด ประเทศ 

ภาษาไทย 22 43.02 52.81 51.19 

อังกฤษ 22 26.56 29.72 31.11 

คณิตศาสตร์ 22 18.78 24.08 24.47 

วิทยาศาสตร์ 22 30.39 31.41 31.45 

เฉลี่ย 26.69 34.51 34.56 
                   



 

 12 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนพญารามวิทยา ปีการศึกษา 2564 

2) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (o-net)  ปีการศึกษา  
2562 และ 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

 ปีการศึกษา 2562 และ 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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* หมายเหตุ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ไม่ได้เข้ารับการทดสอบในปีการศกึษา 2563  
 
 

ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนพญารามวิทยา 

 สาระวิชา 
ปี 2564 ปี 2562 

2561 คะแนนการพัฒนาปี
62กับ64  

ผลการ
พัฒนา โรงเรียน จังหวัด ประเทศ โรงเรียน จังหวัด ประเทศ 

ภาษาไทย 43.02 52.81 51.19 48.44 55.62 55.14 53.90 -5.42 ลดลง 

อังกฤษ 26.56 29.72 31.11 27.06 31.05 33.25 27.05 -0.50 ลดลง 

คณิตศาสตร์ 18.78 24.08 24.47 22.35 25.66 26.73 29.71 -3.57 ลดลง 

วิทยาศาสตร์ 30.39 31.41 31.45 26.50 29.86 30.07 35.52 3.89 เพ่ิมข้ึน 

เฉลี่ย 29.69 34.51 34.56 31.09 35.55 36.30 36.55 -1.40 ลดลง 

                      



 

 13 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนพญารามวิทยา ปีการศึกษา 2564 

6. ข้อมูลอาคารสถานที่  
อาคารเรียนจ านวน   3   หลงั อาคารประกอบจ านวน  1 หลัง ห้องน้ า 3 หลัง โรงอาหารจ านวน 1 

หลัง และพ้ืนที่ปฏิบัติกจิกรรม/นันทนาการได้แก่ 
  - สนามฟุตบอล   1 สนาม   
  - สนามบาสเก็ตบอล   1  สนาม   
  - สนามวอลเล่ย์บอล   1 สนาม    
  - สนามตะกร้อ   1 สนาม   
  - สนามเปตอง   1 สนาม 
  - อาคารโดมอเนกประสงค์  1 หลัง  
  - โต๊ะ – เก้าอ้ีพักผ่อน   20 ชุด 
 
7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นชนบท บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ 
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ การคมนาคมของชุมชน ในเขตพ้ืนที่บริการโรงเรียนพญารามวิทยา ตั้งอยู่บนที่ดิน
สาธารณประโยชน์   ที่ใช้เป็นท าเลเลี้ยงสัตว์ของป่าโคกส าโรง   ต าบลเพ้ียราม อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ มี
เนื้อท่ีประมาณ 275 ไร่ ลักษณะทั่วไปเป็นที่ราบสูงมีป่าละเมาะอยู่ทั่วไป อาณาเขตติดต่อคือ 

ทิศตะวันตก     จดบริเวณท่ีนาของหมู่บ้านกู่ 
ทิศเหนือ         จดถนนสายสนามบินสตึก – เพ้ียราม – สุรินทร์   

                   ทิศใต้และทิศตะวันออก    จดบริเวณป่าละเมาะและที่ดินสาธารณประโยชน์และหมู่ 
บ้านเพีย้ราม  โดยมีเนื้อที่ส่วนหนึ่งใช้เพื่อการเกษตรซึ่งได้ปลูกข้าว  ท านาในฤดูฝน  และสระน้ า  ได้ด าเนินการ
ฟ้ืนฟูอนุรักษ์สภาพแวดล้อมโดยจัดให้นักเรยีนปลูกต้นกล้วย  ต้นไม้ ภายในพ้ืนที่โรงเรียนเพื่อปรับปรุงและจัด
บรรยากาศทางสิ่งแวดล้อม                 
  2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อาชีพหลัก คือ อาชีพ
เกษตรกรรม ท าไร่ ท านา ท าสวน และรับใช้แรงงานต่างประเทศเป็นครั้งคราว ผู้ปกครองนักเรียนบางคนต้อง
ออกจากบ้าน ไปหางานท าท่ีต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร  และต่างจังหวัด  ทิ้งให้ลูก ๆ  อยู่กับปู่  ย่า  ตา  
ยาย  ซึ่งท าให้เกิดปัญหาการขาดการดูแลเอาใจใส่จากผู้ปกครองท าให้เกิดปญัหาอ่ืนตามมา ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ  งาน
แห่เทียนพรรษา งานวันสงกรานต์ วันอาสาฬหบูชา  วันเข้าพรรษา  วันวิสาขบูชา  วันออกพรรษา  วันลอย
กระทง  งานท าบุญตักบาตรเทโว  ประเพณแีซนโฎนตา เป็นต้น  ชุมชนจะให้ความส าคัญเป็นอย่างดี ฐานะทาง
เศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 25,000 บาทจ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว  5  คน 

 3) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
โรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน เช่น  วัด  การสาธารณูปโภคภายในหมู่บ้าน 



 

 14 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนพญารามวิทยา ปีการศึกษา 2564 

มีน้ าไว้ดื่มไว้ใช้  แต่น้ าที่ใช้อุปโภคในโรงเรียนยังขาดแคลนในบางระยะ  การคมนาคมระหว่างหมู่บ้านใกล้เคียง
เป็นไปด้วยความสะดวก  แต่มีปัญหาในช่วงฤดูฝนท าให้ถนนช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อมีน้ าขังเฉอะแฉะท าให้การ
เดนิทางไม่สะดวก 
 
8. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  

               โรงเรียนพญารามวิทยา  จัดสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 
ส าหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และ
เวลาเรียน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 

 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 
โรงเรียนพญารามวิทยา    จังหวัดสุรินทร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 

 

กลุ่มสาระ 
ชั้น ม. 1 ชั้น ม. 2 ชั้น ม. 3 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม 

1. ภาษาไทย 1.5 1.0 1.5 1.0 1.5 0 1.5 0 1.5 0 1.5 0 
2. คณติศาสตร ์ 1.5 0 1.5 0 1.5 0 1.5 0 1.5 1.0 1.5 1.0 
3. วิทยาศาสตร ์ 1.5 0 1.5 0 1.5 0 1.5 0 1.5 0 1.5 0 
4. สังคมศึกษา 1.5 1.0 1.5 1.0 1.5 0.5 1.5 0.5 1.5 0.5 1.5 0.5 
     ประวัติศาสตร ์ 0.5 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0 
5. สุขศึกษา 0.5 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0 
    พลศึกษา 0.5 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0 
6. การงานอาชีพฯ 1.0 0 1.0 0 1.0 1.5 1.0 1.5 1.0 0.5 1.0 0.5 
7. ศิลปะ 1.0 0 1.0 1.0 1.0 0 1.0 0 1.0 0 1.0 0 
8. ภาษาตา่งประเทศ 1.5 0.5 1.5 0.5 1.5 0.5 1.5 0.5 1.5 0.5 1.5 0.5 

รวม 11.0 2.5 11.0 2.5 11.0 2.5 11.0 2.5 11.0 2.5 11.0 2.5 
รวม ชม.  
กลุ่มสาระ 440 100 440 100 440 100 440 100 440 100 440 100 
ชั่วโมง กก.  

พัฒนาผู้เรียน 
60 60 60 60 60 60 

รวมกลุ่มสาระ+ 
กก.รายภาค 

600 600 600 600 600 600 

รวมชั่วโมงรายปี 1,200 1,200 1,200 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 
                                    โรงเรียนพญารามวิทยา    จังหวัดสุรินทร์ 

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6  
แผนการเรียนวิทย์ – คณิต 

 

กลุ่มสาระ 
ชั้น ม. 4 ชั้น ม. 5 ชั้น ม. 6 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที ่2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม พ้ืนฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม 

1. ภาษาไทย 1.0 0 1.0 0 1.0 0 1.0 0 1.0 0 1.0 0 
2. คณติศาสตร ์ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 10 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
3. วิทยาศาสตร ์ 5.0 0 1.0 5.0 0 5.0 0 5.0 0 5.0 0 5.0 
4. สังคมศึกษา 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 0 1.0 0 
    ประวัติศาสตร ์ 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0 
5. สุขศึกษา 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
6. การงานอาชีพฯ 0.5 0 0.5 0 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 5.0 0.5 5.0 
7. ศิลปะ 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0 
8. ภาษาตา่งประเทศ 1.0 1.5 1.0 1.5 1.0 1.5 1.0 1.5 1.0 1.5 1.0 1.5 

รวม 11.0 4.0 7.0 9.0 5.5 9.5 5.5 9.5 6.00 8.5 6.0 8.5 
รวม ชม.  
กลุ่มสาระ 440 160 280 360 220 380 220 380 240 340 240 340 
ชั่วโมง กก.  

พัฒนาผู้เรียน 
60 60 60 60 60 60 

รวมกลุ่มสาระ+ 
กก.รายภาค 

600 700 660 660 640 640 

รวมชั่วโมงรายปี 1,300 1,320 1,280 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 
 โรงเรียนพญารามวิทยา    จังหวัดสุรินทร์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6  
แผนการเรียนทั่วไป 

 

กลุ่มสาระ 
ชั้น ม. 4 ชั้น ม. 5 ชั้น ม. 6 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม 

1. ภาษาไทย 1.0 0 1.0 0 1.0 0 1.0 0 1.0 0 1.0 0 
2. คณติศาสตร ์ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
3. วิทยาศาสตร ์ 5.0 0 1.0 0 0 0 5.0 0 0 0 0 0 
4. สังคมศึกษา 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 0 1.0 0 
     ประวัติศาสตร ์ 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0 
5. สุขศึกษา 0.5 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0 
    พลศึกษา 0 0.5 0 2.5 0 2.5 0 0.5 0 2.5 0 2.5 
6. การงานอาชีพฯ 0.5 0 0.5 0 0.5 1.5 2.0 1.0 0.5 3.0 0.5 2.0 
7. ศิลปะ 0.5 0 0.5 0 0.5 2.0 0.5 0 0.5 0 0.5 2.0 
8. ภาษาตา่งประเทศ 1.0 1.5 1.0 1.5 1.0 1.5 1.0 1.5 1.0 1.5 1.0 1.5 

รวม 11.0 4.0 7.0 6.0 5.5 9.5 5.5 9.5 6.0 8.0 6.0 9.0 
รวม ชม.  
กลุ่มสาระ 440 160 280 240 220 380 220 380 240 320 240 360 
ชั่วโมง กก.  

พัฒนาผู้เรียน 
60 60 60 60 60 60 

รวมกลุ่มสาระ+ 
กก.รายภาค 

660 580 660 660 620 660 

รวมชั่วโมงรายปี 1,200 1,320 1,280 
 
1. จ านวนชัว่โมงท่ีจัดให้นักเรียน ได้เรียนทั้งปี  มีดังนี้ 
 -  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   จ านวน    3,600     ชัว่โมง 
 -  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน    3,800     ชัว่โมง 
2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นพิเศษ คือ กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี   กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม กิจกรรมชุมนุมตามความถนัด ความสนใจ และกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
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9. ข้อมูลงบประมาณ  
 

ตารางแสดงข้อมูลงบประมาณรายรับรายจ่ายของโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 
 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ 12,994,744 งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 9,148,800 
เงินนอกงบประมาณ 1,047,700 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 4,893,644 
เงินอ่ืนๆ (ระบุ) 0.00 งบอ่ืนๆ (ระบุ) 0.00 

รวมรายรับ 14,042,444 รวมรายจ่าย 14,042,444 
 

งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง       คิดเป็นร้อยละ 65.15 ของรายรับ  
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   คิดเป็นร้อยละ 34.85 ของรายรับ 

 
10. ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 
 1) หอ้งสมุดมีขนาด 300 ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด 19,307 เล่ม 
   การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ บัตรยืม 
 2) ห้องปฏิบัติการ 
            ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จ านวน  1 ห้อง   
            ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน  2 ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการทางภาษาฯ จ านวน  1 ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการภาษาไทย จ านวน  1 ห้อง 
            ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ จ านวน  1 ห้อง 
            ห้องปฏิบัติการการงานอาชีพ จ านวน  1 ห้อง 
            ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษาฯ จ านวน  1 ห้อง 
            ห้องปฏิบัติการศิลปศึกษา จ านวน  1 ห้อง 
 3) คอมพิวเตอร์  จ านวน  35 เครือ่ง  ใช้เพื่อการเรียนการสอน 30 เครื่อง 
  ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 10 เครื่อง   ใช้เพ่ือการบริหารจัดการ 11 เครื่อง 
 4) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

 ตารางแสดงการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน/อื่นๆ 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ จ านวนครั้ง/ปี หมายเหตุ 
1 ห้องสมุด 120  
2 ห้องสืบค้น 42  
3 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 80  
4 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 224  
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ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ จ านวนครั้ง/ปี หมายเหตุ 
5 ห้องปฏิบัติการทางภาษาต่างประเทศ 10  
6 ห้องปฏิบัติการภาษาไทย 80  
7 หอ้งปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 20  
8 ห้องปฏิบัติการการงานอาชีพ 240  
9 ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษาฯ 80  

10 ห้องปฏิบัติการศิลปศกึษา 240  
11 แปลงเกษตร 120  
12 ศูนย์สาธิตการเลี้ยงไก่ 120  
13 ศูนย์สาธิตการเลี้ยงปลา 120  
14 ศูนย์สาธิตการเลี้ยงกบ 120  

 
 5) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน    
 

ตารางแสดง การใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 
 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ จ านวนครั้ง/ปี หมายเหตุ 
1 ศูนย์แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 2  
2 วัดเพ้ียราม 4  
3 ศูนย์หม่อนไหม 3  
4 โรงพยาบาลสุขภาพชุมชนต าบลเพ้ียราม 1  
5 สถานีต ารวจภูธรเพี้ยราม 1  
6 ศูนย์วิสาหกิจชุมชนบ้านพญาราม 1  
7 วัดบูรพาราม  จังหวัดสุรินทร์ 2  
8 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดสุรินทร์ 1  
9 361  THREE SIX ONE Café  จังหวัดสุรินทร ์ 3  

10 น้ าตกห้วยจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 2  
11 วัดไพรพัฒนา จังหวัดศรีสะเกษ 1  
12 จุดชมวิวพญากูปรี  จังหวัดศรีสะเกษ 1  
13 วนอุทยานพนมสวาย  จังหวัดสุรินทร์ 2  
14 เพลาเพลิน จังหวัดบุรีรัมย์  2  
15 สนามช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์ 2  
16 วนอุทยานเขากระโดง  จังหวัดบุรีรัมย์ 1  
17 ญารีน่าปาร์ค จังหวัดสุรินทร์ 2  
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ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ จ านวนครั้ง/ปี หมายเหตุ 
18 อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร (ผามออีแดง) จังหวัดศรีสะเกษ 1  
19 วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร  จังหวัดสุรินทร์ 1  
20 มหกรรมงานช้างแฟร์และงานกาชาดประจ าปี 2564 1  
21 อ่างเก็บน้ าห้วยระไซร์  จังหวัดสุรินทร์ 1  
22 วัดมงคลคชาราม (วัดช้างหมอบ)  จังหวัดสุรินทร์ 1  
23 ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร บ้านระไซร์ จังหวัดสุรินทร์ 1  

 

  
 6) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ใน
ปีการศึกษาท่ีรายงาน 
    

ที ่ ชื่อ - สกุล เรื่องท่ีให้ความรู้ จ านวนครั้ง 
1 นางรื่นพิมล  จันทกุล วิชาสังคมศึกษา ม.6 1 
2 นางสาววนิดา  ศรีสุข วิชาชีววิทยา ม.6 

วิชาวิทยาศาสตร์ ม.6 
1 

3 นางสาวภานุมาศ สุภาลักษณ์ วิชาภาษาอังกฤษ ม.3 และ ม.6 2 
4 นางสาวบานเย็น  สิงห์คูณ วิชาคณิตศาสตร์ ม.3 2 
5 นางภัคพร  ใสแจ่ม วิชาคณิตศาสตร์ ม.6 1 
6 นางวันเพ็ญ  ตันทะอธิพานิช วิชาภาษาไทย ม.6 3 
7 นางรัศมี  มีพร้อม วิชาภาษาไทย ม.3 1 
8 นายเดวิช  ไสโพธิ์ วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3 1 
9 พระครปูระโชติจริยาภรณ์ โครงงานคุณธรรม 2 

 

11. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 11.1 สถานศึกษา 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน 
ที่มอบรางวัล 

สถานศึกษา 
โรงเรียนพญารามวิทยา 
 

 
รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 รับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์  

รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๔ ระดบัเหรียญทอง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน 
ที่มอบรางวัล 

สุรินทร์ 
โล่รางวัล ประเภทหน่วยงานบริหารจัดการดีเด่นตาม
หลักธรรมมาภิบาล ปีพุทธศักราช 2565  

ภาคีเครือข่ายธรรมาภิ
บาลแห่งชาติ 

รางวัล Popular Vote รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญ
ทอง การแข่งขันกิจกรรมหนังสั้นประเภททีม “เชิดชูคน
ซื่อสัตย์ ร่วมก าจัดคนโกงกิน” โครงการโรงเรียนสุจริต ปี 
2564 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร ์

รางวัล เหรียญทอง การแข่งขันกิจกรรมหนังสั้นประเภท
ทีม “เชิดชูคนซื่อสัตย์ ร่วมก าจัดคนโกงกิน” โครงการ
โรงเรียนสุจริต ปี 2564 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ 

รางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 รางวัลชมเชย และเข้าร่วม 
การแข่งขันประกวดภาพยนตร์สั้น (คลิป Tik Tok) หัวข้อ 
“ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและทักษะชีวิต” 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ 

รางวัลระดับเหรียนทอง ด้านกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนส าหรับนักเรียนพิการเรียนรวม (Best Practice ) 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ 

รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม การประกวด
คัดเลือกนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
ประจ าปีการศึกษา 2564 ประเภท การส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยตาม
นโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน” 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ 

โครงงานคุณธรรม รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญ
ทอง  

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ 

 

11.2 ผู้บริหารสถานศึกษา 
ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน 

ทีม่อบรางวัล 
ผู้บริหารสถานศึกษา 
นายไพบูรณ์  เมินขุนทด 
 

 
รางวัลเพชรรัตนชาติ เกียรติบัตรรองชนะเลิศ อันดับ 2 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
มูลนิธิพัฒนาวิชาชีพสตรี 
ร่วมกับ 
กระทรวงศึกษาธิการ 



 

 21 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนพญารามวิทยา ปีการศึกษา 2564 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน 
ทีม่อบรางวัล 

และองค์กรภาคีเครือข่าย 
รางวัล Smart Director ประจ าภาคเรียนที่ 1 ประจ าปี
การศึกษา 2564 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ 

เกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่
สังคม ด้านคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทผู้บริหาร ระดับดี
เยี่ยม 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ 

เกียรติบัตรผ่านการอบรมและทดสอบออนไลน์ สมรรถนะ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ดเขต 3 

เกียรติบัตรเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
และสมาคมผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่ง
ประเทศไทย 

เกียรติบัตรผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
พะเยา 

รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน ส านักงานวิจัยแห่งชาติ 
รางวัลเพชรรัตนโกสินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงวัฒนธรรม 
กระทรวงการท่องเที่ยว 

 

11.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ชื่อ - สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
นางละออ  กระแสโสม เกียรติบัตรได้รับคัดเลือกเป็นครูสอนดี (SMART 

TEACHER) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่าน
กระบวนการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการเปิดชั้นเรียน 
(LESSON STUDY) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ 

เกียรติบัตรได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดี ส านักงานเขตพ้ืนที่



 

 22 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนพญารามวิทยา ปีการศึกษา 2564 

ชื่อ - สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน 
ที่มอบรางวัล 

แก่สังคมด้านคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ระดับดีมาก การประเมินกิจกรรมคุรุชนคน
คุณธรรม และนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี โครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 
2564 

การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ 

นายศุภกร  กองทุน เกียรติบัตรได้รับคัดเลือกเป็นครูสอนดี (SMART 
TEACHER) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่าน
กระบวนการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการเปิดชั้นเรียน 
(LESSON STUDY) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ 

เกียรติบัตรได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดี
แก่สังคมด้านคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ระดับดีมาก การประเมินกิจกรรมคุรุชนคน
คุณธรรม และนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี โครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 
2564 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ 

นายเรืองเดช  ก่อแก้ว เกียรติบัตรได้รับคัดเลือกเป็นครูสอนดี (SMART 
TEACHER) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่าน
กระบวนการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการเปิดชั้นเรียน 
(LESSON STUDY) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ 

เกียรติบัตรได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดี
แก่สังคมด้านคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ระดับดีมาก การประเมินกิจกรรมคุรุชนคน
คุณธรรม และนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี โครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 
2564 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ 

นายชุมพร  เพ่งเล็งดี เกียรติบัตรได้รับคัดเลือกเป็นครูสอนดี (SMART 
TEACHER) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่าน
กระบวนการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการเปิดชั้นเรียน 
(LESSON STUDY) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ 

เกียรติบัตรได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดี
แก่สังคมด้านคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากร

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา



 

 23 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนพญารามวิทยา ปีการศึกษา 2564 

ชื่อ - สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน 
ที่มอบรางวัล 

ทางการศึกษา ระดับดีเยี่ยม การประเมินกิจกรรมคุรุชน
คนคุณธรรม และนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี โครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปี
การศึกษา 2564 

สุรินทร์ 

นางโสภา  เรียบร้อย เกียรติบัตรได้รับคัดเลือกเป็นครูสอนดี (SMART 
TEACHER) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่าน
กระบวนการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการเปิดชั้นเรียน 
(LESSON STUDY) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ 

เกียรติบัตรได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดี
แก่สังคมด้านคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ระดับดีมาก การประเมินกิจกรรมคุรุชนคน
คุณธรรม และนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี โครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 
2564 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ 

นางสุรีรัตน์  จุ้ยกระยาง ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน ส านักงานวิจัยแห่งชาติ 
ได้รับรางวัลเพชรรัตนโกสินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงวัฒนธรรม 
กระทรวงการท่องเที่ยว 

ได้รับรางวัลเพชรรัตนชาติเกียรติบัตรรองชนะเลิศ อันดับ 
2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

มูลนิธิพัฒนาวิชาชีพสตรี 
ร่วมกับ 
กระทรวงศึกษาธิการ 
และองค์กรภาคีเครือข่าย 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตสุรินทร์ 

ไดร้ับเกียรติบัตรรางวัล ชมเชย กระทรวงศึกษาธิการโดย
ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา 

เกียรติบัตรได้รับคัดเลือกเป็นครูสอนดี (SMART 
TEACHER) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่าน
กระบวนการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการเปิดชั้นเรียน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ 



 

 24 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนพญารามวิทยา ปีการศึกษา 2564 

ชื่อ - สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน 
ที่มอบรางวัล 

(LESSON STUDY) 
เกียรติบัตรได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดี
แก่สังคมด้านคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ระดับดีเยี่ยม การประเมินกิจกรรมคุรุชน
คนคุณธรรม และนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี โครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปี
การศึกษา 2564 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ 

ครูผู้ควบคุมทีมโครงงานคุณธรรม รองชนะเลิศอันดับ 2 
ระดับเหรียญทอง  

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ 

นางสาววราภรณ์   
ศรีพรหม 

เกียรติบัตรได้รับคัดเลือกเป็นครูสอนดี (SMART 
TEACHER) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่าน
กระบวนการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการเปิดชั้นเรียน 
(LESSON STUDY) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ 

เกียรติบัตรได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดี
แก่สังคมด้านคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ระดับดีเยี่ยม การประเมินกิจกรรมคุรุชน
คนคุณธรรม และนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี โครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา ปี
การศึกษา 2564 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ 

ครูผู้ควบคุมทีมโครงงานคุณธรรม รองชนะเลิศอันดับ 2 
ระดับเหรียญทอง  

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ 

นายธนพล  ยืนยง เกียรติบัตรไดร้ับคัดเลือกเป็นครูสอนดี (SMART 
TEACHER) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่าน
กระบวนการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการเปิดชั้นเรียน 
(LESSON STUDY) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ 

เกียรติบัตรได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดี
แก่สังคมด้านคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ระดับดีเยี่ยม การประเมินกิจกรรมคุรุชน
คนคุณธรรม และนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี โครงการ

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ 



 

 25 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนพญารามวิทยา ปีการศึกษา 2564 

ชื่อ - สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน 
ที่มอบรางวัล 

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปี
การศึกษา 2564 

นายกีรดิต  ไทยสะเทือน เกียรติบัตรได้รับคัดเลือกเป็นครูสอนดี (SMART 
TEACHER) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่าน
กระบวนการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการเปิดชั้นเรียน 
(LESSON STUDY) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ 

นางสาววิยะดา  ขอนดู่ เกียรติบัตรได้รับคัดเลือกเป็นครูสอนดี (SMART 
TEACHER) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่าน
กระบวนการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการเปิดชั้นเรียน 
(LESSON STUDY) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ 

เกียรติบัตรได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดี
แก่สังคมด้านคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ระดับดีมาก การประเมินกิจกรรมคุรุชนคน
คุณธรรม และนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี โครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 
2564 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ 

นางสาวจินตนา   
สว่างภพ 

รางวัลเหรียญเงินอันดับ 1 รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น) ครูช านาญการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ 

เกียรติบัตรได้รับคัดเลือกเป็นครูสอนดี (SMART 
TEACHER) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่าน
กระบวนการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการเปิดชั้นเรียน 
(LESSON STUDY) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ 

เกียรติบัตรได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดี
แก่สังคมด้านคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ระดับดีเยี่ยม การประเมินกิจกรรมคุรุชน
คนคุณธรรม และนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี โครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปี
การศึกษา 2564 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ 

ครูผู้ควบคุมทีมโครงงานคุณธรรม รองชนะเลิศอันดับ 2 
ระดับเหรียญทอง  

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา



 

 26 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนพญารามวิทยา ปีการศึกษา 2564 

ชื่อ - สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน 
ที่มอบรางวัล 

สุรินทร์ 
นายชูเกียรติ  เพ่ิมพร เกียรติบัตรได้รับคัดเลือกเป็นครูสอนดี (SMART 

TEACHER) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่าน
กระบวนการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการเปิดชั้นเรียน 
(LESSON STUDY) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ 

เกียรติบัตรได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดี
แก่สังคมด้านคุรชุนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ระดับดีมาก การประเมินกิจกรรมคุรุชนคน
คุณธรรม และนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี โครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 
2564 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ 

นายณัฏฐพัชร  
เมธาพรธิวัฒน์ 
 

เกียรติบัตรครูที่ปรึกษานักเรียนได้รับรางวัล Popular 
Vote รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง การแข่งขัน
กิจกรรมหนังสั้นประเภททีม “เชิดชูคนซื่อสัตย์ ร่วมก าจัด
คนโกงกิน” โครงการโรงเรียนสุจริต ปี 2564 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ 
 

เกียรติบัตรครูที่ปรึกษานักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทอง 
การแข่งขันกิจกรรมหนังสั้นประเภททีม “เชิดชูคนซื่อสัตย์ 
ร่วมก าจัดคนโกงกิน” โครงการโรงเรียนสุจริต ปี 2564 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ 

เกยีรติบัตรครูผู้ควบคุมทีมนักเรียนได้รับรางวัล รอง
ชนะเลิศ อันดับที่ 2 รางวัลชมเชย และเข้าร่วม การ
แข่งขันประกวดภาพยนตร์สั้น (คลิป Tik Tok) หัวข้อ 
“ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและทักษะชีวิต” 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ 

เกียรติบัตรได้รับคัดเลือกเป็นครูสอนดี (SMART 
TEACHER) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่าน
กระบวนการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการเปิดชั้นเรียน 
(LESSON STUDY) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ 

ประกาศนียบัตรเป็นผู้ที่มีจิตอาสารักษาสิ่งแวดล้อมและ
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม จัดโดยสภาองค์กรเยาวชน
สร้างสรรค์พัฒนาสังคม ร่วมกับ ส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการ 
"สร้างสรรค์พัฒนาสังคม ร่วมรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อมไทย" 

สภาองค์กรเยาวชน
สร้างสรรค์พัฒนาสังคม 
ร่วมกับ 
ส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ



 

 27 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนพญารามวิทยา ปีการศึกษา 2564 

ชื่อ - สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน 
ที่มอบรางวัล 

เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยประจ าปี 2564 สิ่งแวดล้อม 
เกียรติบัตรได้รับยกย่องเชิดชูเกยีรติให้เป็นแบบอย่างที่ดี
แก่สังคมด้านคุรชุนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ระดับดีเยี่ยม การประเมินกิจกรรมคุรุชน
คนคุณธรรม และนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี โครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา ปี
การศึกษา 2564 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ 

ประกาศนียบัตรเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อ ในฐานะ “ครูผู้ให้
ในดวงใจของลูกศิษย์” เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจ าปี 
2565 

ส านักเลขานุการสภา
องค์กรเยาวชน
สร้างสรรค์พัฒนาสังคม 

เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนนักเรียน เข้าร่วมประกวดสวดมนต์
หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ท านองสรภัญญะ 

กรมการศาสนา และ 
ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสุรินทร์ 

นางสาวนิจฉรา  นพเก้า เกียรติบัตรได้รับคัดเลือกเป็นครูสอนดี (SMART 
TEACHER) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่าน
กระบวนการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการเปิดชั้นเรียน 
(LESSON STUDY) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ 

เกียรติบัตรได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดี
แก่สังคมด้านคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ระดับดีเยี่ยม การประเมินกิจกรรมคุรุชน
คนคุณธรรม และนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี โครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปี
การศึกษา 2564 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ 

ครูผู้ควบคุมทีมโครงงานคุณธรรม รองชนะเลิศอันดับ 2 
ระดับเหรียญทอง  

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ 

นายพรส  สดับสาร เกียรติบัตรได้รับคัดเลือกเป็นครูสอนดี (SMART 
TEACHER) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่าน
กระบวนการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการเปิดชั้นเรียน 
(LESSON STUDY) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ 

เกียรติบัตรได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดี ส านักงานเขตพ้ืนที่



 

 28 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนพญารามวิทยา ปีการศึกษา 2564 

ชื่อ - สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน 
ที่มอบรางวัล 

แก่สังคมด้านคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ระดับดีมาก การประเมินกิจกรรมคุรุชนคน
คุณธรรม และนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี โครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 
2564 

การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ 

นายกติติกร  ยืนยง เกียรติบัตรได้รับคัดเลือกเป็นครูสอนดี (SMART 
TEACHER) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่าน
กระบวนการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการเปิดชั้นเรียน 
(LESSON STUDY) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ 

เกียรติบัตรได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดี
แก่สังคมด้านคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ระดับดีมาก การประเมินกิจกรรมคุรุชนคน
คุณธรรม และนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี โครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 
2564 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ 

รางวัลระดับเหรียญเงิน การน าเสนอผลงานสื่อเพ่ือการ
เรียนการสอนภาษาไทย Assistant Teacher (น าเสนอครู
ผู้ช่วย) ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
มหกรรมวิชาการม ธยมศึกษา สพม.สุรินทร์ ปีการศึกษา 
2564 ปลุกพลังคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการเปิด
ชั้น เรียน  PLC-LS “ครูแห่ งอนาคต เพ่ือผู้ เรียนแห่ ง
อนาคต” (Future Teachers For Future Learners) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ 

นายศภุฤกษ์  ชมชื่นดี เกียรติบัตรได้รับคัดเลือกเป็นครูสอนดี (SMART 
TEACHER) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่าน
กระบวนการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการเปิดชั้นเรียน 
(LESSON STUDY) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ 

เกียรติบัตรได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดี
แก่สังคมด้านคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ระดับดีมาก การประเมินกิจกรรมคุรุชนคน
คุณธรรม และนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี โครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 
2564 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร ์



 

 29 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนพญารามวิทยา ปีการศึกษา 2564 

ชื่อ - สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน 
ที่มอบรางวัล 

นางอรทัย  ยืนยง ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ด้านกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนส าหรับนักเรียนพิการเรียนรวม (Best 
Practice ) ประจ าปีการศกึษา 2564 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ 

เกียรติบัตรได้รับคัดเลือกเป็นครูสอนดี (SMART 
TEACHER) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่าน
กระบวนการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการเปิดชั้นเรียน 
(LESSON STUDY) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร ์

เกียรติบัตรได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดี
แก่สังคมด้านคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ระดับดีมาก การประเมินกิจกรรมคุรุชนคน
คุณธรรม และนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี โครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 
2564 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ 

นายธนพล  ยืนยง เกียรติบัตรได้รับคัดเลือกเป็นครูสอนดี (SMART 
TEACHER) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่าน
กระบวนการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการเปิดชั้นเรียน 
(LESSON STUDY) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร ์

เกียรติบัตรได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดี
แก่สังคมด้านคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ระดับดีมาก การประเมินกิจกรรมคุรุชนคน
คุณธรรม และนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี โครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 
2564 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ 

 

11.4 นักเรียน 

ชื่อ - สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน 
ที่มอบรางวัล 

เด็กหญิงธนัชพร คุณธรักษ์ 
เด็กหญิงพรนัชชา วงค์วิวงค์ 
เด็กหญิงพิไลพร    ถะเกิงสุข 
เด็กชายพงษธร    นามวงษ์ 
เด็กชายอภิชัย บริสุทธ 

เกียรติบัตรได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ
ที่ 2 รางวัลชมเชย และเข้าร่วม การแข่งขัน
ประกวดภาพยนตร์สั้น (คลิป Tik Tok) 
หัวข้อ “ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและทักษะ
ชีวิต” ประเภททีม ระดับมัธยมศึกษา

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ 



 

 30 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนพญารามวิทยา ปีการศึกษา 2564 

ชื่อ - สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน 
ที่มอบรางวัล 

ตอนต้น ระดับกลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขต 2 
เด็กหญิงวรางคณา ทองเหมาะ 
เด็กหญิงศศิกาญจน์มงคลช 
เด็กหญงิอลิศดา    ส ารวมจิต 
เด็กหญิงณัฐติยา  วงษส์ุรินทร์ 
เด็กชายธนวัตร รุ่งเรือง 

เกียรติบัตรได้รับรางวัลรางวัลชมเชย การ
แข่งขันประกวดภาพยนตร์สั้น (คลิป Tik 
Tok) หัวข้อ “ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและ
ทักษะชีวิต” ประเภททีม ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ระดับกลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขต 2 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ 

เด็กหญงิชลธิชา  เทพสุวรรณ 
เด็กหญิงเบญจพร แป้นประโคน 
เด็กหญิงวิภาวรรณ เจริญศิริ 
เด็กหญิงปิยะดา   สุดคะนึง 
เด็กหญิงสุภาพร พรมนัส 

เกียรตบิัตรไดเ้ข้าร่วม การแข่งขันประกวด
ภาพยนตร์สั้น (คลิป Tik Tok) หัวข้อ 
“ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและทักษะชีวิต” 
ประเภททีม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ระดับกลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขต 2 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ 

นายวรินทร ก่อแก้ว 
นายเจษฎาพร วงค์วิวงค์ 
นางสาวปาริชาติ ส ารวมจิต 
นายพิททวัส เรียบร้อย 
นางสาวผกาแก้ว หอมขจร 

เกยีรติบัตรได้รับรางวัล Popular Vote 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง การ
แข่งขันกิจกรรมหนังสั้นประเภททีม “เชิดชู
คนซื่อสัตย์ ร่วมก าจัดคนโกงกิน” โครงการ
โรงเรียนสุจริต ปี 2564 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศกึษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ 

นายวรินทร ก่อแก้ว 
นายเจษฎาพร วงค์วิวงค์ 
นางสาวปาริชาติ ส ารวมจิต 
นายพิททวัส เรียบร้อย 
นางสาวผกาแก้ว หอมขจร 

เกียรติบัตรได้รับรางวัล เหรียญทอง การ
แข่งขันกิจกรรมหนังสั้นประเภททีม “เชิดชู
คนซื่อสัตย์ ร่วมก าจัดคนโกงกิน” โครงการ
โรงเรียนสุจริต ปี 2564 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ 

นางสาวณิชกานต์ รุ่งเรือง 
นายธีรภัทร       จิตรไมตร ี
นางสาวปุญญิศา   ค าขวา 
นางสาวพิกุล ยืนยง 
นางสาวรภัสรดา  ไชยมงคล 
นางสาวสุปราณี  ฤทธิ์แสง 
นางสาวหทัยรัตน์  ช่อจันทร์ 
นางสาวหทัยรัตน์ หมั้นยืน 
นางสาวสานิตย์    ถะเกิงสุข 
นางสาวสกุณา   ซิวประโคน 

ประกาศนียบัตรเป็นผู้ที่มีจิตอาสารักษา
สิ่งแวดล้อมและบ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วน
ร่วม จัดโดยสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์
พัฒนาสังคม ร่วมกับ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการ "สร้างสรรค์
พัฒนาสังคม ร่วมรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อม
ไทย" เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยประจ าปี 
2564 

สภาองค์กรเยาวชน
สร้างสรรค์พัฒนาสังคม 
ร่วมกับ 
ส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 



 

 31 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนพญารามวิทยา ปีการศึกษา 2564 

ชื่อ - สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน 
ที่มอบรางวัล 

นางสาวนิดา ยืนยง 
เด็กหญงิกุญธิดา  บุญเส็ง 
เด็กหญิงอาจารี อุไร 
เด็กหญิงธนัชพร คุณธรักษ์ 
เดก็หญงิพรนัชชา วงค์วิวงค์ 
เด็กหญิงธีรารัตน์  ส ารวมจิต 

เกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขันประกวดสวดมนต์
หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ท านอง
สรภัญญะ 

กรมการศาสนา และ 
ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสุรินทร์ 

นางสาวภาสินี มีแก้ว 
นางสาวสกุณา ซิวประโคน 
นางสาวณัฐธิดา นิพารัมย์ 
นางสาวชาลิสา หอมขจร 

เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน ส านักงานวิจัยแห่งชาติ 
 

นางสาวรภัทรดา ไชยมงคล 
นางสาวปุญญิศา ค าขวา 
นางสาววรรณิกา กระแสโสม 
นางสาวหทัยรัตน์ หมั้นยืน 
นายวัชรินทร์ ยืนยง 

รางวัลเพชรรัตนชาติ รองชนะเลิศอันดับ 2 มูลนิธิพัฒนาวิชาชีพสตรี 
ร่วมกับ 
กระทรวงศึกษาธิการ 
และองค์กรภาคีเครือข่าย 

นายพิททวัส เรียบร้อย 
นางสาวนันทการ ศาลาสุข 
นายวรินทร ก่อแก้ว 

เกียรติบัตรรางวัล ชมเชย กระทรวงศึกษาธิการโดย
ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา 

นางสาวสกุณา ซิวประโคน 
นางสาวณัฐธิดา นิพารัมย์ 
นางสาวชาลิสา หอมขจร 
นางสาวภาสินี มีแก้ว 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตสุรินทร์ 

นางสาวสกุณา ซิวประโคน 
นางสาวณัฐธิดา นิพารัมย์ 
นางสาวภาสินี มีแก้ว 

รางวัลเกียรติบัตรระดับคุณภาพดีเยี่ยม ตาม
แนว (Independent Study:IS) 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ 

นางสาวชาลิสา หอมขจร 
นางสาวสุปราณี ฤทธิ์แสง 
นายวชิรวิทย์ ก่อแก้ว 

รางวัลเกียรติบัตรระดับคุณภาพดีเยี่ยม ตาม
แนว (Independent Study:IS) 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ 

นางสาวจิราพร ถวิลรัมย์ 
นางสาวสานิตย์ ถะเกิงสุข 
นายธีรภัทร จิตไมตรี 

รางวัลเกียรติบัตรระดับคุณภาพดีเยี่ยม ตาม
แนว (Independent Study:IS) 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร ์



 

 32 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนพญารามวิทยา ปีการศึกษา 2564 

ชื่อ - สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน 
ที่มอบรางวัล 

นางสาวพิกุล ยืนยง 
นางสาวหทัยรัตน์ ช่อจันทร์ 
นางสาวปุญญิศา ค าขวา 

รางวัลเกียรติบัตรระดับคุณภาพดีเยี่ยม ตาม
แนว (Independent Study:IS) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ 

นางสาวนิดา ยืนยง 
นายจักรินทร์ ยืนยง 
นางสาวรภัสรดา ไชยมงคล 

รางวัลเกียรติบัตรระดับคุณภาพดีเยี่ยม ตาม
แนว (Independent Study:IS) 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ 

นายวัชรินทร์ ยืนยง 
นายณัฐภัทร เรียบร้อย 
นายสุรศักดิ์ ยืนยง 

รางวัลเกียรติบัตรระดับคุณภาพดีเยี่ยม ตาม
แนว (Independent Study:IS) 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ 

นางสาวหทัยรัตน์ หมั้นยืน 
นางสาววรรณิกา กระแสโสม 
นายไพรวรรณ ดีทวี 

รางวัลเกียรติบัตรระดับคุณภาพดีเยี่ยม ตาม
แนว (Independent Study:IS) 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร ์

นายปรีชา ยืนยง 
นาย ศุภชัย มูลวรรณ์ 
นายสุริยา ยืนยง 

รางวัลเกียรติบัตรระดับคุณภาพดีเยี่ยม ตาม
แนว (Independent Study:IS) 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ 

นายปฐมพงษ์ บุญมาก 
นายจีรวัฒน์ เจริญศิริ 
นายวรากร ถะเกิงสุข 

รางวัลเกียรติบัตรระดับคุณภาพดีเยี่ยม ตาม
แนว (Independent Study:IS) 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ 

นายสมชาย ยืนยง 
นายกฤษณะ จันที 
นายพิททวัส เรียบร้อย 

รางวัลเกียรติบัตรระดับคุณภาพดีเยี่ยม ตาม
แนว (Independent Study:IS) 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ 

นางสาวนันทกานต์ ศาลาสุข 
นายวรินทร ก่อแก้ว 
นางสาวผกาแก้ว หอมขจร 

รางวัลเกียรติบัตรระดับคุณภาพดีเยี่ยม ตาม
แนว (Independent Study:IS) 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ 

นางสาวปาริชาติ ส ารวมจิต 
นางสาววรัญญา ยืนยง 
นางสาวชรดี บุญมาก 

รางวัลเกียรติบัตรระดับคุณภาพดีเยี่ยม ตาม
แนว (Independent Study:IS) 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร ์

นางสาวธีรดา คงศร 
นางสาวกรรณิการ์ ขาวงาม 
นางสาวมุกธิตา เถกิงสุข 

รางวัลเกียรติบัตรระดับคุณภาพดีเยี่ยม ตาม
แนว (Independent Study:IS) 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ 

นางสาวฐานิดา ถะเกิงสุข รางวัลเกียรติบัตรระดับคุณภาพดีเยี่ยม ตาม ส านักงานเขตพ้ืนที่
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ชื่อ - สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน 
ที่มอบรางวัล 

นายเจษฎาพร วงค์วิวงค์ 
นางสาวเปล่งสิริณี ฤทธิ์แสง 

แนว (Independent Study:IS) 
 

การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ 

นางสาวทิพฤทัย หอมขจร 
นางสาวอรยา ยืนยง 
นางสาววนิดา ถะเกิงสุข 

รางวัลเกียรติบัตรระดับคุณภาพดีเยี่ยม ตาม
แนว (Independent Study:IS) 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ 

นางสาวพัชราภา ถะเกิงสุข 
นางสาวปาณิศา ลอยใหม่ 
นางสาวอรมณียา ยืนยง 

รางวัลเกียรติบัตรระดับคุณภาพดีเยี่ยม ตาม
แนว (Independent Study:IS) 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ 

นายอภิทัศน์ สายกระสุน 
นายบวร ทองประสาน 
นางสาวชมพูนุช ภูกด ี

รางวัลเกียรติบัตรระดบัคุณภาพดีเยี่ยม ตาม
แนว (Independent Study:IS) 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ 

นางสาวพลับพลึง สีชมพู 
นางสาววริสรา มั่งมี 

รางวัลเกียรติบัตรระดับคุณภาพดีเยี่ยม ตาม
แนว (Independent Study:IS) 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร ์

นางสาว ภาสินี มีแก้ว 
นายจักรินทร์ ยืนยง 
นายณัฐภัทร เรียบร้อย 

รางวัลเกียรติบัตรระดับคุณภาพดีเยี่ยมตาม
แนวสเต็มศึกษา (STEM Education) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ 

นางสาวชาลิสา หอมขจร 
นางสาวพิกุล ยืนยง 
นายวชิรวิทย์ ก่อแก้ว 

รางวัลเกียรติบัตรระดับคุณภาพดีมากตาม
แนวสเต็มศึกษา (STEM Education) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ 

นางสาว จิราพร ถวิลรัมย์ 
นางสาว สุปราณี ฤทธิ์แสง 
นางสาว หทัยรัตน์ ช่อจันทร์ 

รางวัลเกียรติบัตรระดับคุณภาพดีมากตาม
แนวสเต็มศึกษา (STEM Education) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ 

นางสาว สานิตย์ ถะเกิงสุข 
นางสาว ปุญญิศา ค าขวา 
นาย วัชรินทร์ ยืนยง 

รางวัลเกียรติบัตรระดับคุณภาพดีเยี่ยมตาม
แนวสเต็มศึกษา (STEM Education) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ 

นางสาว รภัสรดา ไชยมงคล 
นางสาว วรรณิกา กระแสโสม 
นางสาว หทัยรัตน์ หมั้นยืน 

รางวัลเกียรติบัตรระดับคุณภาพดีเยี่ยมตาม
แนวสเต็มศึกษา (STEM Education) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ 
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12.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
๑. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอน  และยกระดับการศึกษาให้สูงขึ้น  เพ่ือสนองต่อความ 

ต้องการของท้องถิ่น  และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
     2.  ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพบรรลุตามหลักการ  และจุดหมายของ 
หลักสูตรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในเรื่องคุณธรรม  จริยธรรม  
ศีลธรรม   ค่านิยมท่ีดีงาม  มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ประหยัดและนิยมไทย 
     3. สนับสนุน  ส่งเสริม  การจัดการเรียนด้านคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี  โดย 
การปฏิบัติให้สอดคล้องกับชีวิตประจ าวันควบคู่ไปกับการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
      4. ส่งเสริม  และสนับสนุนให้นักเรียนมีความรู้  ทักษะ  ประสบการณ์  ในการปฏิบัติงาน 
อาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิน่ 
      5. สนับสนุน  ส่งเสริม  ด้านการดนตรี  กีฬา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  และมุ่งเน้นการ 
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย                                                                                                                                                                                                        
      6. บุคลากรร่วมมือร่วมใจพัฒนาความรู้ความสามารถ และบทบาทหน้าที่ของตน ให้สามารถ 
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข 
      7. เร่งรัดให้มีการจัดระบบงานโครงสร้างการนิเทศและการติดตามผลในโรงเรียนรวมทัง้ 
ระดมสรรพก าลัง  และทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา        
ด้านการศึกษาและด้านอ่ืนๆ ของโรงเรียน 
      8. ป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด 
      9. สนับสนุนการบริหารและจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของความร่วมมือ  ช่วยเหลือกนั 

13. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
     13.1  ปรับปรุงการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
           1. ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ตาม พ.ร.บ.  การศึกษาแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2542 และ
หลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ.2544 
           2. เพิ่มโอกาสทางการศึกษา  โดยเน้นให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้เรียนในพ้ืนที่ใกล้โรงเรียน   
และได้เรียนต่อในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายในสถานศึกษาเดิม 
           3. ส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอน และบุคลากรแกนน าให้สามารถจัดกิจกรรม พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
ความเข้าใจ มีทักษะในการเรียน การปกครองตนเอง  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนอย่างมี
ความสุข 
           4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการให้มีคุณภาพและเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป 
           5. ปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เหมาะสมกับสภาพและเอ้ือต่อการเรียน        
การสอน และเอ้ือต่อการศึกษา ของนักเรียนทุกประเภท 
           6. พัฒนาระบบประเมินผลการศึกษาให้สอนคล้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน   
เป็นส าคัญ ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนและพัฒนาผลงานทางวิชาการของครู 
           7.  ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยเน้นเรื่องการพัฒนาระบบงาน  สารสนเทศ     
การวางแผนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
           8.  ด าเนินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นระบบทุกข้ันตอน 
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           9.  พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนให้เป็นระบบและสามารถตรวจสอบได้       
ทัง้การประเมินภายในและภายนอก 
            10.  ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามบทบาทหน้าที่ ของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 
            11.  ส่งเสริมการนิเทศ  การก ากับติดตามผล ประเมินผล  และรายงานผลการด าเนินงาน         
การประกันคุณภาพการศึกษา 
            12.  ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และเตรียมพร้อม
เพ่ือรับการประเมินภายนอก 
            13.  ปรับปรุงการจัดท ามาตรฐานตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
            14.  ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากการนิเทศ ก ากับติดตาม  ประเมินผลเพ่ือสร้างขวัญก าลังใจ 
ปรับปรุงพัฒนางาน 
            15.  ส่งเสริมให้ครูทุกคนสามารถพัฒนาการเรียนการสอนตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้โดยเฉพาะ
รู้จักเด็กเป็นรายบุคคล  การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  การวิจัยในชั้นเรียน 
            16.  พัฒนาคุณภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในด้านการจัดการเรียนการสอนการปฏิบัติงาน
อย่างสูงสุด 
            17.  ครู  และบุคลากรมีบรรยากาศท่ีเหมาะสมในการท างานและมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตใจที่
ดี 
            18.  ส่งเสริมให้ครูเป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียนและบุคคลทั่วไป  โดยเน้นวินัย  ความรับผิดชอบ 
และความซื่อสัตย์ 
            19.  พัฒนาครใูห้สามารถท าแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญได้อย่างเหมาะสม 
            20.  ส่งเสริมให้ครูได้เข้าร่วมประชุม  อบรม สัมมนา  ดูงาน  ด้านเทคนิค  การใช้กระบวนการ         
การใช้สื่อเทคโนโลยี  และนวัตกรรมทางการศึกษา 
            21.  ส่งเสริมการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา 
            22.  ส่งเสริมการด าเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
            23.  จัดระบบการบริหารงาน และการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบของกระทรวง 
และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      13.2  ปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยี  สารสนเทศ  ทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
            1.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้นักเรียนได้ศึกษาด้วยตนเอง  ได้ทดลอง  ฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิด
การพัฒนาความรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
            2.  พัฒนาสื่อ อุปกรณ์การเรียนรู้ ให้เพียงพอ เหมาะสม และทันสมัย 
            3.  ให้ใช้ห้องสมุด  ห้องอินเตอร์เน็ต  ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา และ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในการเรียนการสอนให้มากข้ึน 
           4.  ส่งเสริมให้สามารถผลิตสื่อ  เทคโนโลยีใช้ในการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
           5.  ส่งเสริมการจัดท าเว็บไซต์ของโรงเรียนเพื่อพัฒนาการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โรงเรียน และใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้ 
           6.  การพัฒนาและจัดท าวารสารสัมพันธ์ 
           7.  ประสานงานกับแหล่งเรียนรู้ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดประสบการณ์การเรียนรู้    
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การฝึกประสบการณ์และพัฒนาทักษะต่าง ๆ แก่นักเรียน 
13.3  ร่วมมือกับชุมชน องค์กร  หน่วยงานในท้องถิ่น ในการแก้ปัญหา  และพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
           1.  ส่งเสริมให้บุคลากร องค์กร  มูลนิธิและสถาบันในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
           2.  ส่งเสริมให้ชุมชน  เอกชน  มูลนิธิ หน่วยงานอื่น ๆ ร่วมกันจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการ 
           3.  ส่งเสริมการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดยประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง วัด  ชุมชน  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
           4.  จัดระบบการสื่อสารร่วมกันระหว่างผู้เรียน  ผู้ปกครอง  และชุมชนทั่วไป 
           5.  จัดเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้  การรับฟังความคิดเห็น  และรายงานผลการด าเนินงานต่อ
สาธารณชน 
           6.  รายงานผลการด าเนินงานด้านการศึกษาในโรงเรียนต่อสาธารณชน 
           7.  รว่มกิจกรรมกับชุมชน  โดยเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิต  การส่งเสริมคุณภาพพลานามัย  นันทนาการ  
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
           8.  ส่งเสริมให้บริการชุมชนด้านวิชาการ  ข่าวสารข้อมูล  สารสนเทศ  ห้องสมุด   การกีฬา และ
นันทนาการ 
           9.  ให้บริการชุมใช้สถานที่จัดการประชุมอบรม หรืออนุรักษ์พัฒนาศิลปวัฒนธรรม  และสิ่งแวดล้อม
ของชุมชน 
         10.  จัดให้มีระบบอาสาสมัครให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียน 
         11.  ส่งเสริมการด าเนินงานของสมาคมครู – ผู้ปกครอง ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน 
         12.  สนับสนุนและสง่เสริมให้มีการใช้แหล่งเรียนรู้จากท้องถิ่น  ภูมิปัญญาชาวบ้าน  และทรัพยากรอ่ืน ๆ 
         13.  จัดโครงการใช้เทคโนโลยีสะอาดเพ่ือลดการใช้ทรัพยากรในโรงเรียน 
         14.  ส่งเสริมการประสานร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนในการใช้ทรัพยากรเพ่ือการศึกษาร่วมกัน 
     13.4  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  คู่คุณธรรม  ตามมาตรฐานการศึกษา 
            1.  สนับสนุนทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี  มี
ความสามารถพิเศษ ช่วยเหลือส่วนรวม  นักเรียนด้อยทางเศรษฐกจิ  และนักเรียนที่ประสงค์จะประกอบอาชีพ 
            2.  ส่งเสริมให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความต้องการ และตามศักยภาพของตนเอง 
            3.  พัฒนาความรู้ให้ผู้เรียนควบคู่กับการประกอบอาชีพ ทั้งด้านการเกษตรอินทรีย์ การเลี้ยงสัตว์  
งานฝีมือ ศิลปหัตถกรรม 
            4.  ปรับปรุงรูปแบบและวิธีการแนะแนวการศึกษาให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาของนักเรียนมากขึ้น 
            5.  จัดกิจกรรม ปลูกฝัง และเสริมสร้างความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ประหยัด และห่างไกลยาเสพติด 
            6.  ส่งเสริมนักเรียนที่มีความรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียนในโรงเรียน 
            7.  ให้นักเรียนเป็นผู้แสวงหาความรู้  รู้จักศึกษาค้นคว้าแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น และภูมปัญญา
ชาวบ้านในชุมชนของนักเรียน 
            8.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ  มีทักษะกระบวนการ การค้นหาความรู้โดยวิทยาศาสตร์ 
อย่างมเีหตุผล  ปกครองตนเองและอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนอย่างมีความสุข 
            9.  จัดกิจกรรมรณรงค์ให้มีการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและประหยัดพลังงานอย่างจริงจัง 
           10.  วางแผนการใช้ทรัพยากรในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
 โรงเรียนพญารามวิทยาด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถนศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561  ประจ าปีการศึกษา 2564  มีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

        1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม 
(ระดับ 5) 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
(ระดับ 5) 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 
(ระดับ 5) 

 
ผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดและประเด็นพิจารณาทั้ง 3 มาตรฐาน 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นพิจารณา 

ค่าร้อยละ สรุปผลการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) มีความสามารถในการอ่าน การ

เขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณ 

70 80.82 สูงกว่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

70 84.74 สูงกว่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม 

3) มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

70 88.13 สูงกว่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

70 86.30 สูงกว่าเป้าหมาย ยอดเยีย่ม 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

    

 5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา เฉลี่ย 8 กลุ่ม
สาระ 

70 64.84 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

ดี 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นพิจารณา 

ค่าร้อยละ สรุปผลการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

 5.2 ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

70 27.27 ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

ปานกลาง 

6) ความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ี
ดีต่องานอาชีพ 

70 88.58 สูงกว่าเป้าหมาย ยอดเยีย่ม 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 1.1 70 74.38 สูงกว่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี

ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
70 94.52 สูงกว่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
ไทย 

70 98.18 สูงกว่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม 

3) การยอมรับทีจ่ะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

70 85.39 สูงกว่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 70 91.32 สูงกว่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม 
สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 1.2 70 92.35 สูงกว่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของผู้เรียน 

70 80.92 สูงกว่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่

สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจดัการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นพิจารณา 

ค่าร้อยละ สรุปผลการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด

และปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิต 

70 100 สูงกว่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

70 100 สูงกว่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 70 100 สูงกว่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง

เป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

70 100 สูงกว่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

70 100 สูงกว่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

70 100 สูงกว่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินภาพรวมของ
สถานศึกษา 

70 86.88 สูงกว่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม 

 
 แสดงผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดของมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ในภาพรวมพบว่า มีผลการประเมินร้อยละ 86.88 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มี
คุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม  รายละเอียดจะน าเสนอเป็นรายมาตรฐานต่อไปนี้ 
 
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 

๑. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนพญารามวิทยา ด าเนินโครงการและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนในด้านการพัฒนา 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการอย่างหลากหลาย  เช่น  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ กิจกรรมทักษะการ
คิดเลขเร็ว ซูโดกุ  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถพัฒนาอัจฉริยะภาพในด้านที่มีความถนัดและความสามารถใน
การคิดค านวณ  โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเอง ประกอบไปด้วย
กิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย การจัดกิจกรรมการ
แข่งขันความสามารถทางด้านภาษาไทย  การแข่งขันตอบปัญหาภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ  และ
ภาษาจีน  เพ่ือพัฒนาความสารถในการสื่อสารทางด้านภาษาของผู้เรียน  โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามศักยภาพ  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรที่มีการออกแบบการจัดการ
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เรียนรู้ที่เหมาะสม  กิจกรรมสอนซ่อมเสริม โดยเน้นเรื่องการอ่านออกของผู้เรียนเป็นเรื่องส าคัญท่ีสุด โดยมุ่ง 
พัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ตั้งแต่ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนบูรราการสอดแทรกทักษะการคิด วิเคราะห์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
ใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning)  เช่น  โครงงานวิทยาศาสตร์  โครงงานอาชีพ  โครงงาน
คุณธรรมและโครงงานด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ Co-5 Steps ได้แก่ 
1. เสนอสิ่งเร้าและระบุค าถาม (Stimulating and Key question)  2. แสวงหาสารสนเทศและวิเคราะห์ 
(Searching and Analyzing)  3. อภิปรายและสร้างความรู้ (Discussing and constructing)  4. สื่อสาร
และสะท้อนคิด (Communicating and Reflecting)  5. ประยุกต์และตอบแทนสังคม (Applying and 
serving)  นอกจากนี้ยังมีการฝึกฝนผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ ตอบ
ปัญหาทางวิทยาศาสตร์  การน าเสนอและอภิปรายผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์ การรายงานผลการสืบค้น
ข้อมูลทางอนเทอร์เน็ต  เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล  แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และแสดง
ความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์  สามารถใช้วิจารณญาณ  ส่งเสริมผู้เรียนสร้างนวัตกรรมด้วยตนเองผ่าน
กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน  มีการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดโครงงานในรายการต่างๆ เป็นประจ าทุก
ปี เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  นักเรียนได้ฝึกการน าเสนอผลงาน  ในส่วนของการส่งเสริมการ
พัฒนาด้านความสามารถด้านเทคโนโลยีนั้น  โรงเรียนพญารามวิทยาได้ด าเนินการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต  
กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (WIFI) ครอบคลุมพ้ืนที่ของโรงเรียน  พร้อมทั้งวางระบบการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตแบบยืนยันตัวตน (Log In)  เพ่ือสอดส่องดูแลการใช้งานอินเทอร์เน็ตของผู้เรียนให้อยู่ในความ
เหมาะสม  ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  และเพ่ือรองรับการใช้งาน
การเรียนการสอนแบบ Application For Education  ได้แก่  Google Classroom Line  Facebook  
เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในกระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษานั้น  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการ
ก าหนดการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนร่วมกัน โดยจะให้มีการวัดและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาและธรรมชาติของผู้เรียน  มีการให้ข้อมูลผลการเรียนสะท้อนกับแก่ผู้เรียนและ
ผู้ปกครอง  เพ่ือร่วมกันชื่นชมหรือแก้ไขปัญหาผลการเรียนของผู้เรียน และอีกส่วนที่ส าคัญที่โรงเรียนพญาราม
วิทยา ด าเนินการคือ การพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ในโครงการขยาย
ศาสตร์พระราชา โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการฝึกปฏิบัติจริง มีกิจกรรม 1 หอ้งเรียน 1 
อาชีพ  นอกจากนี้งานแนะแนวยังก าหนดให้นักเรียนจัดท า PORT FOLIO รายบุคคล เพื่อเก็บรวบรวมประวัติ
และผลงานส าหรับใช้ในการศึกษาต่อ 

นอกจากนี้สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุขเน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ด าเนินการตามวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียน ให้รู้เท่าทันสื่อและสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ โดยการจัดค่ายคุณธรรม  กิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดาห์  
กิจกรรมจิตอาสากับนักเรียนทุกระดับชั้นจัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมตามวัย พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตาม
หลักสูตร เน้นให้ผู้เรียนมีวินัยซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ จัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา กิจกรรม
ร่วมประเพณีวัฒนธรรมกับชุมชน เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียน มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค ์มีระบบการแนะแนวและการดูแลสุขภาวะจิต มีการจัดกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรม
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ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา กิจกรรมกีฬาสีภายใน กิจกรรมชุมนุมดนตรีสากล จัดให้มีการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายเป็นประจ าทุกปีการศึกษา เพ่ือพัฒนาสุขภาวะที่ดีและสุนทรียภาพผู้เรียนทั้งทางด้านดนตรี
และกีฬา แสดงออกถึงการร่วมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีผ่านกิจกรรมแซนโฏนตา กิจกรรมวันสุนทรภู่  มี
การจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน  เพ่ือปลูกฝังการลักษณะความเป็น
ผู้น า  ความเป็นประชาธิปไตย  ความรับผิดชอบ  ความมีวินัย  มีภาวะผ็น าและจิตอาสา  กิจกรรมหาเสียง
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน  กิจกรรมวันคริสมาต์มาส  และกิจกรรม Big Cleaning Day เพ่ือเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน และเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล  ยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย เกิดเจตคติที่ดีต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข จัดกิจกรรมการ
ออม  กิจกรรมการท าปุ๋ยหมักและน้ าปุ๋ยหมักชีวภาพ  กิจกรรมส่งเสริมการท าเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ผู้เรียน
ด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์โรงเรียน 
 

๒. ผลการด าเนินงาน 
ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออก อ่านคล่องตาม มาตรฐานการ

อ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้ดี รู้จักการวางแผน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ตามหลัก
ประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูล หรือแสวงหา
ความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี ส าคัญ จ าเป็น 
รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพ
ติดต่างๆ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด และมีประโยชน์ รักการออกก าลังกายนักเรียนทุกคน สามารถเล่น
กีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษาของสังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย ส่งผลให้ผลการประเมินด้าน
คุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

 
                 ทั้งนี้มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา ข้อ 1)  ความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ   ตาม
เกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  ( ม.1-ม.6) 
 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
ระดับคุณภาพ (คน) 

5 4 3 2 1 
ม.1 39 8 2 19 7 3 
ม.2 47 4 7 29 6 1 
ม.3 44 9 9 16 10 0 
ม.4 48 13 13 16 6 0 
ม.5 21 6 5 5 5 0 
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ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
ระดับคุณภาพ (คน) 

5 4 3 2 1 
ม.6 20 5 6 5 4 0 
ปวช. - - - - - - 

รวมนักเรียนทั้งหมด 219      
 รวม 45 42 90 38 4 
 คิดเป็นร้อยละ 20.55 19.17 41.10 17.35 1.83 
 จ านวนระดับดี (3) ขึ้นไป 177 
 คิดเป็นร้อยละ 80.82 

 
 

กราฟแสดงผลการประเมินความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ    
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา ข้อ 2) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ไขปัญหา 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
ระดับคุณภาพ (คน) 

5 4 3 2 1 
ม.1 39 5 7 18 7 2 
ม.2 47 8 13 16 9 1 
ม.3 44 9 15 15 5 0 
ม.4 48 16 13 14 5 0 
ม.5 21 7 5 5 4 0 
ม.6 20 5 8 6 1 0 
ปวช. - - - - - - 

รวมนักเรียนทั้งหมด 219      
 รวม 50 61 74 31 3 
 คิดเป็นร้อยละ 22.83 27.85 33.79 14.16 1.37 
 จ านวนระดับดี (3) ขึ้นไป 185 
 คิดเป็นร้อยละ 84.74 

 

กราฟแสดงผลการประเมินความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ไขปัญหา  
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา ข้อ 3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
ระดับคุณภาพ (คน) 

5 4 3 2 1 
ม.1 39 9 16 8 3 3 
ม.2 47 6 11 22 6 2 
ม.3 44 3 7 26 7 1 
ม.4 48 12 13 19 4 0 
ม.5 21 3 10 8 0 0 
ม.6 20 3 7 10 0 0 
ปวช. - - - - - - 

รวมนักเรียนทั้งหมด 219      
 รวม 36 64 93 20 6 
 คิดเป็นร้อยละ 16.44 29.22 42.47 9.13 2.74 
 จ านวนระดับดี (3) ขึ้นไป 193 
 คิดเป็นร้อยละ 88.13 
 

กราฟแสดงผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
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 อดเ ่ี ม ดีเล ศ ดี ป นกล  ก  ลั พัฒน 



 

 45 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนพญารามวิทยา ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา ข้อ 4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
ระดับคุณภาพ (คน) 

5 4 3 2 1 
ม.1 39 6 11 16 3 3 
ม.2 47 10 15 14 7 1 
ม.3 44 12 10 16 6 0 
ม.4 48 20 7 15 5 1 
ม.5 21 9 5 3 4 0 
ม.6 20 7 6 7 0 0 
ปวช. - - - - - - 

รวมนักเรียนทั้งหมด 219      
 รวม 64 54 71 25 5 
 คิดเป็นร้อยละ 29.22 24.66 32.42 11.42 2.28 
 จ านวนระดับดี (3) ขึ้นไป 189 
 คิดเป็นร้อยละ 86.30 

 
 

กราฟแสดงผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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 อดเ ่ี ม ดีเล ศ ดี ป นกล  ก  ลั พัฒน 



 

 46 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนพญารามวิทยา ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา ข้อ 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   5.1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ค่าเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระ 

 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
ระดับคุณภาพ (คน) 

5 4 3 2 1 
ม.1 39 5 8 13 11 2 
ม.2 47 4 14 5 24 0 
ม.3 44 6 10 12 16 0 
ม.4 48 9 18 5 16 0 
ม.5 21 2 13 3 3 0 
ม.6 20 5 6 4 5 0 
ปวช. - - - - - - 

รวมนักเรียนทั้งหมด 219      
 รวม 31 69 42 75 2 
 คิดเป็นร้อยละ 14.15 31.51 19.18 34.25 0.91 
 จ านวนระดับดี (3) ขึ้นไป 142 
 คิดเป็นร้อยละ 64.84 

 
 

กราฟแสดงผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ค่าเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระ 
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 อดเ ่ี ม ดีเล ศ ดี ป นกล  ก  ลั พัฒน 



 

 47 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนพญารามวิทยา ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา ข้อ 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   5.2 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

 

ระดบัชั้น จ านวนนักเรียน 
ระดับคุณภาพ (คน) 

5 4 3 2 1 
ม.3 22 0 0 6 16 0 
ม.6 - - - - - - 
ปวช. - - - - - - 

       
       
       
       

รวมนักเรียนทั้งหมด 22      
 รวม 0 0 6 16 0 
 คิดเป็นร้อยละ 0 0 27.27 72.73 0 
 จ านวนระดับดี (3) ขึน้ไป 6 
 คิดเป็นร้อยละ 27.27 

 
 

กราฟแสดงผลการประเมินผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
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 อดเ ่ี ม ดีเล ศ ดี ป นกล  ก  ลั พัฒน 



 

 48 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนพญารามวิทยา ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา ข้อ 6) ความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
ระดับคุณภาพ (คน) 

5 4 3 2 1 
ม.1 39 23 4 7 3 2 
ม.2 47 26 9 7 3 2 
ม.3 44 20 6 11 7 0 
ม.4 48 30 4 7 7 0 
ม.5 21 12 4 4 1 0 
ม.6 20 14 3 3 0 0 
ปวช. - - - - - - 

รวมนักเรียนทั้งหมด 219      
 รวม 125 30 39 21 4 
 คิดเป็นร้อยละ 57.07 13.70 17.81 9.59 1.83 
 จ านวนระดับดี (3) ขึ้นไป 194 
 คิดเป็นร้อยละ 88.58 
 
 

กราฟแสดงผลการประเมินความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
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 อดเ ่ี ม ดีเล ศ ดี ป นกล  ก  ลั พัฒน 



 

 49 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนพญารามวิทยา ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา ข้อ 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
ระดับคุณภาพ (คน) 

5 4 3 2 1 
ม.1 39 13 13 11 2 0 
ม.2 47 18 5 24 0 0 
ม.3 44 16 12 16 0 0 
ม.4 48 9 18 11 10 0 
ม.5 21 13 3 5 0 0 
ม.6 20 11 4 5 0 0 
ปวช. - - - - - - 

รวมนักเรียนทั้งหมด 219      
 รวม 80 55 72 12 0 
 คิดเป็นร้อยละ 36.53 25.11 32.88 5.48 0 
 จ านวนระดับดี (3) ขึ้นไป 207 
 คิดเป็นร้อยละ 94.52 
 
 

กราฟแสดงผลการประเมินการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
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 อดเ ่ี ม ดีเล ศ ดี ป นกล  ก  ลั พัฒน 



 

 50 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนพญารามวิทยา ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา ข้อ 2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
ระดับคุณภาพ (คน) 

5 4 3 2 1 
ม.1 39 10 19 7 3 0 
ม.2 47 11 29 6 1 0 
ม.3 44 18 16 10 0 0 
ม.4 48 26 16 6 0 0 
ม.5 21 11 5 5 0 0 
ม.6 20 11 5 4 0 0 
ปวช. - - - - - - 

รวมนักเรียนทั้งหมด 219      
 รวม 87 90 38 4 0 
 คิดเป็นร้อยละ 39.73 41.10 17.35 1.82 0 
 จ านวนระดับดี (3) ขึ้นไป 215 
 คิดเป็นร้อยละ 98.18 
 

 
กราฟแสดงผลการประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
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 อดเ ่ี ม ดีเล ศ ดี ป นกล  ก  ลั พัฒน 



 

 51 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนพญารามวิทยา ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา ข้อ 3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
ระดับคุณภาพ (คน) 

5 4 3 2 1 
ม.1 39 8 5 16 8 2 
ม.2 47 13 5 24 5 0 
ม.3 44 13 10 20 1 0 
ม.4 48 27 4 7 10 0 
ม.5 21 9 4 5 3 0 
ม.6 20 9 4 4 3 0 
ปวช. - - - - - - 

รวมนักเรียนทั้งหมด 219      
 รวม 79 32 76 30 2 
 คิดเป็นร้อยละ 36.07 14.61 34.70 13.70 0.91 
 จ านวนระดับดี (3) ขึ้นไป 187 
 คิดเป็นร้อยละ 85.39 
 
 

กราฟแสดงผลการประเมินการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
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 อดเ ่ี ม ดีเล ศ ดี ป นกล  ก  ลั พัฒน 



 

 52 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนพญารามวิทยา ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา ข้อ4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
ระดับคุณภาพ (คน) 

5 4 3 2 1 
ม.1 39 19 15 3 2 0 
ม.2 47 8 21 11 7 0 
ม.3 44 16 12 10 6 0 
ม.4 48 27 16 1 4 0 
ม.5 21 20 1 0 0 0 
ม.6 20 11 9 0 0 0 
ปวช. - - - - - - 

รวมนักเรียนทั้งหมด 219      
 รวม 101 74 25 19 0 
 คิดเป็นร้อยละ 46.12 33.79 11.41 8.68 0 
 จ านวนระดับดี (3) ขึ้นไป 200 
 คิดเป็นร้อยละ 91.32 

 
 

กราฟแสดงผลการประเมินสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
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 อดเ ่ี ม ดีเล ศ ดี ป นกล  ก  ลั พัฒน 



 

 53 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนพญารามวิทยา ปีการศึกษา 2564 

3. จุดเด่น 
ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ทุกคนสามารถ 

ใช้เทคโนโลยีรายการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและ
น้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่อง ความมีวินัย เคารพกฎกติกา 
มารยาทของสังคม ได้แก่ การเข้าคิวขึ้นรถโดยสารสาธารณะ 

4. จุดควรพัฒนา 
            ผู้เรียนในระดับชั้น ม 1 ถึง ม 6 ยังต้องเร่งพัฒนาด้านการน าเสนอการอภิปรายและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
และยังต้องได้รับการส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดีต่อความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ จนเกิดการ
ลอกเลียนแบบ ท าให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

นอกจากนี้ต้องพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นและเพ่ิมคะแนน O-NET ให้สูงขึ้น 
มากกว่าคะแนนค่าเฉลี่ยของระดับประเทศทุกรายวิชา 
 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 

1. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนพญารามวิทยา มีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน รูปแบบนวัตกรรมการบริหารงาน 

โรงเรียนพญารามวิทยา  PHAYARAM MODEL  โดย  P คือ Physical  หมายถึง ด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม  
H  คือHealth หมายถึง  ด้านสุขภาพ (ร่างกาย จิตใจ)  A คื อ   Analysis/Activity  ห ม า ย ถึ ง   ก า ร
วิเคราะห์  วางแผน / กิจกรรม  Y  คือ Your  self  หมายถึง  การรู้ตนเอง (ครู+นักเรียน) พัฒนาบุคลากร  A 
คือ  Attribute หมายถึง  คุณลักษณะอันพึงประสงค์   R คือ  3R (Read Write Arithmetic) หมายถึง  
ความรู้  A  คือ  Assessment  หมายถึง  วัดและประเมินผล  M  คือ  Modify  หมายถึง  การพัฒนาต่อยอด 
/ นวัตกรรม  ภายใต้วงจรคุณภาพ  (PDCA) ด้วยการบริหารที่เป็นระบบ ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผล
การจัดการศึกษาที่ผ่านมาโดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษา
ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผน
ร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนมีการจัดโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 กลุ่มบริหาร ได้แก่ กลุ่มบริหาร
วิชาการ  กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ และกลุ่มบริหารทั่วไป  มีการจัด 
บุคลากรประจ ากลุ่มบริหารอย่างชัดเจนเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ มีการนิเทศ ก ากับติดตามการปฏิบัติ 
หน้าที่ของบุคลากรเพ่ือให้การด าเนินงานเกิดความถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด จัดระบบประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา ให้มีการรายงานคุณภาพการศึกษาในรูปแบบ T-SAR ของครูผู้สอน เพ่ือสะท้อนผลการ
ด าเนินงาน  มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา
ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาพร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ 
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มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการ
ด าเนินการ นิเทศ ก ากับติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน 
 ในส่วนของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนด าเนินการประเมินผลการใช้หลักสูตรจากการ
จัดการเรียนการสอน โดยสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน และผู้ปกครอง น าผลการประเมินมาปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านและทุกกลุ่มทุกเป้าหมาย 
 นอกจากนี้ยังได้ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  โดยจัดท าโครงการ
พัฒนาบุคลากรในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  และทุกกลุ่มบริหาร เพ่ือพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง  มีการอบรม  สัมมนาศึกษาดูงานของบุคลากรในโรงเรียนให้บุคลากรพัฒนากระบวนการจัดการเรียน
การสอน  การวัดและประเมินผลให้มีความหลากหลายตามสภาพจริง  จัดสรรงบประมาณเพ่ือให้ครูและ
บุคลากรพัฒนาตนเองตาม ID-PLAN แผนพัฒนาตนเองแต่ละบุคคล  การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองในการศึกษาต่อ  การจัดท าผลงานทางวิชาการ  และเข้าร่วมประกวดผลงาน  
รางวัลดีเด่นด้านต่าง ๆ   
 ในการการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพด้วย
โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและการบริการ โครงการอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม  มีอาคารโดมเอนกประสงค์  
ที่มีความพร้อมเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมต่าง ๆ   บริเวณโรงเรียนสะอาดสวยงาม ปลอดภัยและร่มรื่น  มีส่วน
หย่อมให้นักเรียนพักผ่อน  มีที่นั่งพักผ่อนเพียงพอกับความต้องการของนักเรียน  มีแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ใช้
ประโยชน์อย่างเต็มตามศักยภาพ   

โรงเรียนพญารามวิทยา  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
การจัดการเรียนรู้ โดยมีโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ 
สัญญาณ WIFI ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  ส่งเสริมให้ครูจัดท าสื่อการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา 
เช่น  Google Application มีการประเมินผลการเรียนรู้ออนไลน์  ใช้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) มี
การเปิดให้ด าเนินงานระบบงานสารบรรณผ่านระบบออนไลน์  ส่งเสริมให้ครูทุกคนใช้แอพลิเคชั่นต่างๆ ในการ
ด าเนินการจัดการเรียนรู้และติดตาม เพ่ือสื่อสารและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน   
 

2. ผลการด าเนินงาน 

    โรงเรียนพญารามวิทยา ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและ 
การจัดการ ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 
 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นพิจารณา 

ระดับคุณภาพ สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่

สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
ดีเลิศ ยอดเยีย่ม สูงกว่าเป้าหมาย 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นพิจารณา 

ระดับคุณภาพ สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ดีเลิศ ยอดเยีย่ม สูงกว่าเป้าหมาย 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจดัการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 

 
แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 2564 พบว่า 

ผลกระบวนการบริหารและการจัดการ สูงกว่าเป้าหมาย จ านวน 6 ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดย
ภาพรวมของการด าเนินงานแล้วสูงกว่าเป้าหมาย และอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 จากการที่โรงเรียนได้ปฏิบัติงานตามหลักการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ส่งผลให้การบริหารจัดการ
การศึกษาของโรงเรียนบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ครูและบุคลากรของโรงเรียนสามารถปฏิบัติหน้าที่ของ
ตนเองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  ส่งผลให้ผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพรอบด้าน  สามารถอภิปรายผล
การประเมินได้ดังนี้ 

2.1 สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ สอดคล้องกับสภาพปัญหา 
ความต้องการการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น และ 
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
                        2.2 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการ
พัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ตาม
มาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่าง
เป็นระบบ และมีกิจกรรม จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 
                        2.3 สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ 
                        2.4 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่ วนร่วมในการ
ร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
                        2.5 สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาที่
เหมาะสม เป็นระบบ และต่อเนื่องเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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                        2.6 สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมยึด
หลักธรรมาภิบาล และแนวทางคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษา 
                          2.7 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่าย
อุปถัมภ์ ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
         ส่งผลให้โรงเรียนได้รับโล่รางวัล ประเภท หน่วยงานบริหารจัดการดีเด่นตามหลักธรรมมาภิบาล 
พุทธศักราช 2565 จากภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ 
 

3. จุดเด่น 
โรงเรียนมีการบริหารและจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่ 

หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม ประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่มเพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติ
การประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหาความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตสถานศึกษาครผูู้สอน
สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพมีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และ
จัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นฐานใน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 

4. จุดควรพัฒนา 
4.1 เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการ 

ศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

ให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
4.3 ควรจัดกิจกรรมระหว่างโรงเรียนกับชุมชนให้ต่อเนื่อง เพ่ือประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้ 

ชุมชนได้รับทราบผลการด าเนินงานของโรงเรียน 
 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 

1. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนพญารามวิทยา  ได้ด าเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 

เป็นส าคัญด้วยวิธีการที่หลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มีการบูรณาการภาระงาน  ชิ้นงาน โดย ทุกระดับชั้นจัดท า
หน่วยบูรณาการอาเซียน เศรษฐกิจพอเพียง แบบโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ก าหนดคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ของ
โรงเรียน โดยส่งเสริมครูให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแบบ Active Learning ด้วยเทคนิควิธี
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ที่หลากหลาย การสอนแบบโครงงาน (Project-based Learning) การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem 
based Learning) การจัดการเรียนรู้แนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด ปฏิบัติ
จริง  และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยให้นักเรียนได้มี
ส่วนร่วมในการเลือกแผนการเรียนและรายวิชาเพ่ิมเติมที่ตรงกับความต้องการและความสนใจ มีการจัดการ
เรียนการสอนตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากลในสาระการเรียนรู้การค้นคว้าด้วยตนเอง ( IS) ในระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 2 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 การสอนแบบบูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  พัฒนาและใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนการสอน  สนับสนุนให้ครูสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับคุณภาพศึกษา  ส่งเสริมให้จัดการ
เรียนการสอนแบบส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ Co-5 Steps ได้แก่ 1. เสนอสิ่งเร้าและระบุค าถาม 
(Stimulating and Key question)  2. แสวงหาสารสนเทศและวิเคราะห์ (Searching and Analyzing)  3. 
อภิปรายและสร้างความรู้ (Discussing and constructing)  4. สื่อสารและสะท้อนคิด (Communicating 
and Reflecting)  5. ประยุกต์และตอบแทนสังคม (Applying and serving) สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการ
สอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย ครูมีการมอบหมาย
หน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่างๆ ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้
สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของ
สื่อการสอนที่ใช้ ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษาละ 2 เรื่อง และได้รับการตรวจให้ค าแนะน าโดย
คณะกรรมการวิจัยของพ้ืนที่การศึกษา  ให้ครูได้พัฒนาตนเองเองอย่างต่อเนื่อง มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามการ 
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และสนับสนุนการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
ครูผู้สอนเข้าร่วมการเปิดชั้นเรียน Lesson Study กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  ร้อยละ 
100 ท าให้ครผูู้สอนได้รับรางวัลครูสอนดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครูการจัดการเรียนการสอนที่ 
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับยอดเยี่ยมดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
1. โครงการมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการ 

1. ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 100 
2. นักเรียนมีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 85 ได้รับการแก้ไข 

1. ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อย
ละ 100 
2. นักเรียนร้อยละ 85 ที่มีผลการเรียน
ไม่ผ่านเกณฑ์ได้รับการแก้ไข 
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โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
2. โครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 

1. โรงเรียนมีหลักสูตรที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียนและท้องถิ่นโดยใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการ
เรียนรู้ 

2. ครูร้อยละ 85 ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ซื้อ
อุปกรณ์การเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
และเครื่องมือการวัดและประเมินผล 

3. นักเรียนร้อยละ 90 ได้รับการ
พัฒนาความถนัดความสามารถพิเศษ
และเต็มตามศักยภาพ 

1. โรงเรียนมีหลักสูตรที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียนและท้องถิ่นโดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้ 

2. ครรู้อยละ 85 แบบการจัดการเรียนรู้
ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญและพัฒนาวัต
กรรมการเรียนรู้ สื่ออุปกรณ์การเรียนที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้และเครื่องมือการวัด
และประเมินผล 

3. นักเรียนร้อยละ 90 ได้รับการพัฒนา
ความถนัดความสามารถพิเศษและเต็ม
ตามศักยภาพ 

3. โครงการส่งเสริมนิสัย
รกัการอ่านและโครงการ
สัปดาห์ห้องสมุด 

นักเรียนร้อยละ 85 มีนิสัยรักการอ่าน
รู้จักแสวงหาความรู้จากสื่อและแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ 

นักเรียนร้อยละ 85 มีนิสัยรักการอ่าน
รู้จักแสวงหาความรู้จากสื่อและแหล่ง
เรียน 

4. โครงการพัฒนาครูสู่
มาตรฐานวิชาชีพ 

ครูและบุคลากรร้อยละ 85 ได้พัฒนา
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ครูและบุคลากรร้อยละ 85 ได้พัฒนา
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

5. โครงการสัมพันธ์
ชุมชน 

1. เครือข่ายองค์กรชุมชนร้อยละ 85 
ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 

2. ร้อยละ 100 โรงเรียนร่วมมือกับ
ชุมชนส่งเสริมกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น 

1. เครือข่ายองค์กรชุมชนร้อยละ 85 ได้
มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 

2. ร้อยละ 100 โรงเรียนร่วมมือกับ
ชุมชนส่งเสริมกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น 

6. โครงการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

1. ครูในสถานศึกษามีงานวิจัย 2 เรื่อง
ต่อปีการศึกษา 

2. ครูสามารถจัดท างานวิจัยในชั้น
เรียนอย่างน้อยคนละ 1 เรื่อง 

1. สถานศึกษามีงานวิจัย 30 เรื่องต่อปี
การศึกษา 

2. ครูร้อยละ 100 จัดท างานวิจัยในชั้น
เรียนอย่างน้อยคนละ 2 เรื่องต่อปี
การศึกษา 
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2. ผลการด าเนินงาน 
โรงเรียนพญารามวิทยา ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ประกอบด้วย 5 ประเด็นพิจารณาดังนี้ 
มาตรฐาน/ 

ประเด็นพิจารณา 
ค่าร้อยละ สรุปผลการ

ประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

เป้าหมาย ผลการประเมิน 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด

และปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิต 

70 100 สูงกว่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

70 100 สูงกว่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 70 100 สูงกว่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง

เป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

70 100 สูงกว่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

70 100 สูงกว่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

70 100 สูงกว่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม 

 
แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็น ปีการศึกษา 2564 พบว่า ผลกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นไป
ตามเป้าหมาย จ านวน 5 ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการด าเนินงานแล้วผลการ
ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายทุกประเด็น และอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ผลการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  

โดยประเมินจากประเด็นพิจารณาตามมาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ครูของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ท าการวิเคราะห์หลักสูตร โดยจัดท าบันทึกข้อตกลงพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
รายบุคคลระหว่างครูผู้สอนกับผู้อ านวยการโรงเรียน จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิดและให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ
จริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ประเมิน
ได้จากการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของทุกรายวิชา มีการนิเทศการสอนคิดเป็นร้อยละ 100 ทั้งภาคเรียนที่ 
1 และภาคเรียนที่ 2 รวมถึงการอบรมพัฒนาครูให้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีโครงสร้างและองค์ประกอบ
ครบตามท่ีสถานศึกษาก าหนดตามแบบวัดประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ และน าไปสู่การปฏิบัติจริงใน
ห้องเรียน นอกจากนี้ ครูได้เผยแพร่นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ ผ่านช่องทาง Web Page  Youtube และ 
Website ของโรงเรียนพญารามวิทยาเป็นการเผยแพร่และสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
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2. การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการใช้ Application for Education ในส่วน Google 
Application และอ่ืนๆ ใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณก์ารแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส Covid – 19 ซึ่งในปีการศึกษา 2564 นี้ โรงเรียนพญารามวิทยามีการจัดการเรียนการสอนทั้งแบบ
ออนไซต์และออนไลน์ เพ่ือความเหมาะสมและควบคุมโรคดังกล่าวไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในโรงเรียน ให้เกิด
ความปลอดภัยต่อชีวิตของผ็เรียนและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน  ครูผู้สอนมีการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียนอยากหลากหลาย 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ครูจัดสภาพความพร้อมที่จะด าเนินการเรียนการสอนให้ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มี 
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวกเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลในการเรียนรู้ ผู้เรียนมีความสุข ส่งผลให้นักเรียนนักการเรียนรู้ โดย
ครเูตรียมและวางแผนการจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพ่ิมแรงจูงใจระหว่าง
เรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ภายใต้การสนับสนุนของโรงเรียน รวมถึงการด าเนินงานของงานแนะแนว ที่ให้
ค าปรึกษาและช่วยเหลือผู้เรียนทางด้านการเรียนและด้านพฤติกรรม มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน มีโครงการ
ปั้นดินสูด่าว เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีที่เรียนต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น  มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
อย่างเป็นระบบและหลากหลาย 

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบครบทุกด้านทั้งการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล  การ 
ประเมินพฤติกรรมนักเรียน การประเมินความรู้โดยการท าแบบทดสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียน  
และน าผลการประเมินมาพัฒนานักเรียน ค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน อีกท้ังยังมีการท าวิจัยในชั้นเรียน
เพ่ือแก้ปัญหาการเรียนจัดการเรียนการสอน สร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของ
การเรียนรู้ 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) การนิเทศชั้นเรียน และให้ข้อมูล 
สะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคน ทั้งนี้เป็นผลมาจากการรวมกลุ่มของครูใน 
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ นอกจากนั้นยังมีการนิเทศ ก ากับ ติดตามจากเพ่ือนครูและฝ่ายบริหาร ส่งผลให้
ครูมีการช่วยเหลือแบ่งปัน และสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยโรงเรียนจัดให้มีชั่วโมงส าหรับจัด
กิจกรรมชุมชนชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมีการนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบ 

 
3. จุดเด่น 

3.1 ครูตั้งใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน 
3.2 ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3.3 นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.4 ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่ 

หลากหลาย 
3.5 งานวิจัยและพัฒนาของโรงเรียนได้ตรวจประเมินผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน พร้อมทั้งให้ 

ค าแนะน าที่ครูสามารถพัฒนาต่อยอดได้เป็นอย่างดี 
4. จุดควรพัฒนา 

4.1 คนน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนรว่มในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
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4.2 คนให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
4.3 ควรมีการวางแผนร่วมกันอย่างต่อเนื่องในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นเพ่ิมคะแนน 

o-net ให้สูงขึ้นมากกว่าคะแนนค่าเฉลี่ยของระดับประเทศทุกรายวิชา 
 
สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ระดับการประเมิน : 5 ยอดเยี่ยม 
 
           จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ในแต่ละมาตรฐานจากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดีเลิศ
ทั้งนี้เพราะมาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษาอยู่ในระดับยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและ
การจัดการศึกษาอยู่ในระดับยอดเยี่ยม  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการขจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ อยูใ่นระดับยอดเยี่ยม 
             ทั้งนีส้ถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่เป็นไปตามปัญหาและความต้องการพัฒนา
ตามสภาพของผู้เรียนสอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น จึงมีผลการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับยอดเยี่ยม ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทย 
ความสามารถในการคิดค านวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ยอดเยี่ยม แต่ภาษาอังกฤษอยู่
ในระดับดี แต่ภาพรวมแล้วอยู่ในระดับยอดเยี่ยม และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจนดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ 1 ส่วนในด้าน
กระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
สถานศึกษามีการวางแผนออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมใช้ผลการประเมิน
การด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนาและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานและการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญมีผลประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม วิเคราะห์ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของ
หลักสูตรและบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ใช้สื่อการเรียนรู้ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือ
นักเรียนเพ่ือพัฒนา และแก้ปัญหารายบุคคลและการประเมินผลจากสภาพจริงโดยทุกขั้นตอน สถานศึกษา
ด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอนจึงเกิดคุณภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จนมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเลิศโดยสถานศึกษาให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือเกิดความร่วมมือใน
การวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ
มัน่ใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 

                      
ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนพญารามวิทยา ถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญท่ีโรงเรียนจะต้อง

น าไปวิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรียน (3 - 5 ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ดังนั้น 
จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของ
แต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือ ได้ดังนี้ 

 
สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
●ด้านคุณภาพผู้เรียน 
1) ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  
มีสุขนิสัย สุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี  ไม่เสพสิ่งเสพติด  
ร่าเริงแจ่มใส  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีสุนทรียภาพด้าน
ศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  มีทักษะในการท างานรักการ
ท างานมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

2) ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและสามารถเขียนเพ่ือการ
สื่อสารไดทุ้กคน สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
3) ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสมรรถภาพทาง 
กายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์  

●ด้านคุณภาพผู้เรียน 
1) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นทุก
รายวิชา และเพ่ิมคะแนน O-NET ให้สูงขึ้น
มากกว่าคะแนนค่าเฉลี่ยของระดับประเทศ 
ทุกรายวิชา 
 

●ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ 
ผู้บริหารสถานศึกษา 
1) ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งม่ันมีหลักการบริหาร
และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน สามารถเป็น
แบบอย่างที่ดี ในการท างาน และคณะกรรมการ
สถานศึกษามีความตั้งใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามบทบาท 
2) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ
โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น 
การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง 
การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนด 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา  
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบาย   
การปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียน 

●ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ 
ผู้บริหารสถานศึกษา 
1) ควรเปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้ปกครองได้มี
ส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและร่วมจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนมากข้ึน 
2) ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วน 
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี 
ความเข้มแข็งมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผล 
การจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพ 
การจัดการศึกษา 
3) ควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
สารสนเทศของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
มีคุณภาพ ตามมาตรฐานหลักสูตรของสถานศึกษา 
ครูผู้สอนสามารถ จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการ 
ด าเนินงาน และจดัท ารายงานผล การจัดการศึกษา และ  
โรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูลมาใช้ 
เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
●ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 
1) ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจมุ่งม่ัน ในการ 
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและความสามารถ 
2) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อ 
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3) ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
4) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิด 
ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
5) ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคนได้รับการตรวจ 
ประเมินและค าแนะน าจากงานวิจัยและพัฒนาของ 
โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

●ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น 
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1) ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มี 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 
อย่างหลากหลาย และใช้แหล่งเรียนรู้ใน 
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2) ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ให้มพีฤติกรรมทัศนคติท่ีดีต่อความเป็นไทย 
ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ จนเกิด 
การลอกเลียนแบบให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงาม 
ของไทย 
3) ควรมีการวางแผนร่วมกันอย่างต่อเนื่องใน 
การเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และเพ่ิมคะแนน O-NET ให้สูงขึ้นมากกว่า 
คะแนนเฉลี่ยของระดับประเทศทุกรายวิชา 

 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
                 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนมากข้ึน 
                 2. การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
การจัดท าการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
                 3. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย 
ติดตามผลการน าไปใช้ และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
                 4. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 
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ความต้องการและการช่วยเหลือ 
                  1. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน 
ในศตวรรษท่ี 21 
                  2. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน 
การประเมิน O-NET 
                  3. การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกที่โรงเรียนมีความต้องการและจ าเป็น 
                  4. การสร้างความตระหนักให้กับครูทุกคน ถึงความส าคัญของนักเรียนที่ตนเองรับผิดชอบ 
ทั้งในฐานะครูที่ปรึกษาและห้องที่สอนทุก ๆ ชั่วโมงท่ีท าการสอน 
         5.การลดภาระงานนอกเหนือจากการสอน เพ่ือให้ครูมีเวลาในการจัดการเรียนรู้และพัฒนา
นักเรยีนอย่างใกล้ชิดมากยิ่งข้ึน 
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ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 

 
➢ บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ของ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
➢ ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ 
สถานศึกษา 
➢ ประกาศการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จ ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
➢ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาและก าหนดค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 
➢ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการติดตามตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
➢ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
➢ ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจทานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
➢ ค าสั่งแต่งตั้งคณะจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
➢ รูปภาพกิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 2564 
➢ เกียรติบัตร/รางวัลที่สูงสุด ประจ าปีการศึกษา 2564 
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ค าให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2564 สถานศึกษามีภาระหน้าที่จะต้องด าเนินการ  
จัดท ารายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี  
 ดังนั้นโรงเรียนพญารามวิทยา จึงได้ด าเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู 
ตลอดจนได้แนวปฏิบัติพร้อมทั้งได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล ผลงาน ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนินกิจกรรม  
ตามสาระการเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปีการศึกษา การจัดท ารายงาน
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการสถานศึกษาได้ให้ความ
เห็นชอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
 
 
 
 
 
          (นายจิต    ส ารวมจิต)  
      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
         โรงเรียนพญารามวิทยา 
         วัน 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 
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ประกาศโรงเรียนพญารามวิทยา 

เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2564 

............................................................................ 
 
โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ การศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม 
พ.ศ.๒๕๖๑ ประกาศ เรื่องนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนด เป้าหมายและยุทธศาสตร์
ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์ และจุดเน้นของสถานศึกษา  

 โรงเรียนพญารามวิทยา  จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

โรงเรียนพญารามวิทยา  จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้   เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และการประเมินคุณภาพภายใน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  29  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.  2564 
 

 
 

ลงชื่อ 
                                                   ( นายไพบูรณ์  เมินขุนทด ) 

                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนพญารามวิทยา 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  แนบท้ายประกาศโรงเรียนพญารามวิทยา 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ 

ภายในของสถานศึกษา 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564 
มีจ านวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ                                 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  จ านวน 6 ประเด็นการพิจารณา  
1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ           

   2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 
       3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   
   6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
  1.2  ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน จ านวน 4 ประเด็นการพิจารณา 
   1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  6 ประเด็นการพิจารณา   
    2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จไว้ 

2.3  มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.5  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 5 ประเดน็การพิจารณา   
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ประกาศโรงเรียนพญารามวิทยา 

เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา 2564 

------------------------------------------- 
 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทย
ในอนาคต ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา  
โรงเรียนพญารามวิทยา จึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2564 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก  

 

เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนพญารามวิทยา มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน จึงประกาศก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2564 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพื่อเป็นเป้าหมาย 
ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และการประเมินคุณภาพภายใน 

ประกาศ  ณ  วันที่  29  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.  2564 

 

 
    ลงชื่อ 
                                                   ( นายไพบูรณ์  เมินขุนทด ) 

                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนพญารามวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 70 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนพญารามวิทยา ปีการศึกษา 2564 

แนบท้ายประกาศ โรงเรียนพญารามวิทยา 
เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3 มาตรฐาน  21 ประเด็นพิจารณา ปีการศึกษา 2564 เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   

ฉบับลงวันที่  29  มิถุนายน 2564 
..................................................................................................... .................. 

 
 

มาตรฐานการศึกษา ค่าเป้าหมาย 
(ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
     1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
     1.2  ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 

ดีเลิศ 
(ระดับ 4 ) 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
  

ดีเลิศ 
(ระดับ 4 ) 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

ดีเลิศ 
(ระดับ 4 ) 
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การก าหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียน 
เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา 2564 
มาตรฐาน/ 

ประเด็นพิจารณา 
ผลการประเมินปีการศึกษา2563 ค่าเป้าหมายปีการศึกษา 2564 

ร้อยละของ
นักเรียน/คร ู

ระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย ร้อยละของ
นักเรียน/คร ู

ระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 5 ยอดเยี่ยม  4 ดีเลิศ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียน 

 5 ยอดเยี่ยม  4 ดีเลิศ 

1) มีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิด
ค านวณ 

ร้อยละ 

83.70 ได้

ระดับดีขึ้นไป 

5 ยอดเยี่ยม ร้อยละ 70 

ได้ระดับดีขึ้น

ไป 

4 ดีเลิศ 

2) มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

ร้อยละ 

86.78 ได้

ระดับดีขึ้นไป 

5 ยอดเยี่ยม ร้อยละ 70 

ได้ระดับดีขึ้น

ไป 

4 ดีเลิศ 

3) มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 

ร้อยละ 

91.19 ได้

ระดับดีขึ้นไป 

5 ยอดเยี่ยม ร้อยละ 70 

ได้ระดับดีขึ้น

ไป 

4 ดีเลิศ 

4) มีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ร้อยละ 

96.48 ได้

ระดับดีขึ้นไป 

5 ยอดเยี่ยม ร้อยละ 70 

ได้ระดับดีขึ้น

ไป 

4 ดีเลิศ 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

      

 5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา เฉลี่ย 8 
กลุ่มสาระ 

ร้อยละ 

67.40 ได้

ระดับดีขึ้นไป 

3 ดี ร้อยละ 70 

ได้ระดับดีขึ้น

ไป 

4 ดีเลิศ 

 5.2 ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้น

ร้อยละ 

25.00 ได้

2 พอใช้ ร้อยละ 40 

ได้ระดับดีขึ้น

4 ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นพิจารณา 

ผลการประเมินปีการศึกษา2563 ค่าเป้าหมายปีการศึกษา 2564 
ร้อยละของ
นักเรียน/คร ู

ระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย ร้อยละของ
นักเรียน/คร ู

ระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

พ้ืนฐาน (O-NET) ระดับดีขึ้นไป ไป 
6) ความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน 

และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 

ร้อยละ 

97.36 ได้

ระดับดีขึ้นไป 

5 ยอดเยี่ยม ร้อยละ 70 

ได้ระดับดีขึ้น

ไป 

4 ดีเลิศ 

1.2 คณุลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน 

 5 ยอดเยี่ยม  4 ดีเลิศ 

1) การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

ร้อยละ 

96.92 ได้

ระดับดีขึ้นไป 

5 ยอดเยี่ยม ร้อยละ 70 

ได้ระดับดีขึ้น

ไป 

4 ดีเลิศ 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 

ร้อยละ 

98.68 ได้

ระดับดีขึ้นไป 

5 ยอดเยี่ยม ร้อยละ 70 

ได้ระดับดีขึ้น

ไป 

4 ดีเลิศ 

3) การยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย 

ร้อยละ 

97.80 ได้

ระดับดีขึ้นไป 

5 ยอดเยี่ยม ร้อยละ 70 

ได้ระดับดีขึ้น

ไป 

4 ดีเลิศ 

4) สุขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคม 

ร้อยละ 

99.56 ได้

ระดับดีขึ้นไป 

5 ยอดเยี่ยม ร้อยละ 70 

ได้ระดับดีขึ้น

ไป 

4 ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 

5 ยอดเยี่ยม  4 ดีเลิศ 

2.1 เป้าหมายวิสัยทัศน์และ
พันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

 5 ยอดเยี่ยม  4 ดีเลิศ 

2.2 มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของ
สถานศกึษา 

 5 ยอดเยี่ยม  4 ดีเลิศ 

2.3 ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตาม

 5 ยอดเยี่ยม  4 ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นพิจารณา 

ผลการประเมินปีการศึกษา2563 ค่าเป้าหมายปีการศึกษา 2564 
ร้อยละของ
นักเรียน/คร ู

ระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย ร้อยละของ
นักเรียน/คร ู

ระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

หลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

 5 ยอดเยี่ยม  4 ดีเลิศ 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่
เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 5 ยอดเยี่ยม  4 ดีเลิศ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

 5 ยอดเยี่ยม  4 ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน 
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

5 ยอดเยี่ยม  4 ดีเลิศ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 

ร้อยละ 100 

ได้ระดับดีขึ้น

ไป 

5 ยอดเยีย่ม ร้อยละ 70 

ได้ระดับดีขึ้น

ไป 

4 ดีเลิศ 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

ร้อยละ 100 

ได้ระดับดีขึ้น

ไป 

5 ยอดเยี่ยม ร้อยละ 70 

ได้ระดับดีขึ้น

ไป 

4 ดีเลิศ 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก 

ร้อยละ 100 

ได้ระดับดีขึ้น

ไป 

5 ยอดเยี่ยม ร้อยละ 70 

ได้ระดับดีขึ้น

ไป 

4 ดีเลิศ 

3.4 ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และน าผลมาพัฒนา

ร้อยละ 100 

ได้ระดับดีขึ้น

ไป 

5 ยอดเยี่ยม ร้อยละ 70 

ได้ระดับดีขึ้น

ไป 

4 ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ 
ประเด็นพิจารณา 

ผลการประเมินปีการศึกษา2563 ค่าเป้าหมายปีการศึกษา 2564 
ร้อยละของ
นักเรียน/คร ู

ระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย ร้อยละของ
นักเรียน/คร ู

ระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

ผู้เรียน 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

ร้อยละ 100 

ได้ระดับดีขึ้น

ไป 

5 ยอดเยี่ยม ร้อยละ 70 

ได้ระดับดีขึ้น

ไป 

4 ดีเลิศ 

 
 
 
 

ลงชื่อ 
( นายไพบูรณ์  เมินขุนทด ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพญารามวิทยา 
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ค าสั่งโรงเรียนพญารามวิทยา 
ที่   59  / ๒๕๖4 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาและก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 

------------------------------------------------------------------------------------ 
การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีก าหนดให้สถานศึกษา

และหน่วยงานต้นสังกัดต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก ในส่วนของการประกันคุณภาพภายในนั้น มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 
รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา 

โรงเรียนพญารามวิทยา  จะด าเนินการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือเป็นแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ
และเอกชน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีหน้าที่ในการร่วมประชุม 
ปรึกษาหารือ และด าเนินการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาชาติ ดังนี้ 

๑. นายไพบูรณ์  เมินขุนทด ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
๒. นายจิต  ส ารวมจิต  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ฯ      รองประธาน 
๓. นายศุภกร  กองทุน  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
๔. นางสาววราภรณ์  ศรีพรหม หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป  กรรมการ 
๕. นางสาววิยะดา  ขอนดู่  หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ  กรรมการ 
๖. นางละออ  กระแสโสม  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ  กรรมการ 
7. นางโสภา  เรียบร้อย  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
8. นายชุมพร  เพ่งเล็งดี  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ   กรรมการ 
9.นางสุรีรัตน์  จุ้ยกระยาง  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรรมการ 
10. นายเรืองเดช  ก่อแก้ว หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ 
11. นายณัฏฐพัชร เมธาพรธิวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ 
12. นายพรส  สดับสาร  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย  กรรมการ 
13. นางสาวจินตนา  สว่างภพ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา       กรรมการและเลขานุการ 
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14. นายกิตติกร  ยืนยง  ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา       กรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ขอให้คณะกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 

             ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป          

   สั่ง  ณ วันที่  24  เดอืน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖4          
 

                                                                   
 
 
     (นายไพบูรณ์  เมินขุนทด) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนพญารามวิทยา 
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ค าสั่งโรงเรียนพญารามวิทยา 
ที่  ๑๘  / ๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการติดตามตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

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

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกาศกฎกระทรวง ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
๒๕๖๑ ให้สถานศึกษาจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดเป็น
ประจ าทุกปีประกอบกับคู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา เรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ที่ก าหนดการประเมิน
คุณภาพภายในเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่ต้องตรวจสอบและประเมินตนเองตามบริบทของสถานศึกษาที่
แท้จริง ซึ่งโรงเรียนต้องรายงานผลการติดตามตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ต่อหน่วยงานต้นสังกัดต่อไปนี้ ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามตรวจสอบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙(๑) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
ติดตามตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้ 

 
๑. คณะกรรมการอ านวยการ  
 ๑.๑ นายไพบูรณ์  เมินขุนทด ผู้อ านวยการโรงเรียน        ประธานกรรมการ 
 ๑.๒ นางละออ  กระแสโสม หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ       รองประธานกรรมการ 
 ๑.๓ นายศุภกร  กองทุน  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล       กรรมการ 
 ๑.๔ นางสาววราภรณ์  ศรีพรหม หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป              กรรมการ 
 ๑.๕ นางสาววิยะดา  ขอนดู่ หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ       กรรมการ 
 ๑.๖ นางสาวจินตนา  สว่างภพ     หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา   กรรมการและเลขานุการ 

๑.๗ นายกิตติกร  ยืนยง  งานประกันคุณภาพการศึกษา      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่ ศึกษาวิเคราะห์ระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดนโยบายและให้แนวปฏิบัติกับคณะกรรมการ
เตรียมรับการประเมินคุณภาพภายใน ให้ค าแนะน า อ านวยความสะดวกประสานงานและแก้ปัญหาต่าง ๆ  อัน
จะเกิดขึ้น               
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๒. คณะกรรมการด าเนินการติดตามตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
๒.๑ นางละออ  กระแสโสม หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ ประธานกรรมการ 

 ๒.๒ นางโสภา  เรียบร้อย หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ  กรรมการ 
 ๒.๓ นางสุรีรัตน ์  จุ้ยกระยาง หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์  กรรมการ 

๒.๔ นางสาววราภรณ์ ศรีพรหม หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร ์  กรรมการ 
 ๒.๕ นายณัฏฐพัชร   เมธาพรธิวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
 ๒.๖ นายศุภกร    กองทุน  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ  กรรมการ 
 ๒.๗ นายชุมพร  เพ่งเล็งดี  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ   กรรมการ 

๒.๘ นายพรส  สดับสาร  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย  กรรมการ
 ๒.๙ นายเรืองเดช ก่อแก้ว  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 ๒.๑๐ นายธนพล  ยืนยง  ครูช านาญการ    กรรมการ 

๒.๑๑ นายกีรดิต  ไทยสะเทือน ครูช านาญการ    กรรมการ 
๒.๑๒ นางสาววิยะดา ขอนดู่  ครชู านาญการ    กรรมการ 
๒.๑๓ นางสาวนิจฉรา นพเก้า  คร ู     กรรมการ 
๒.๑๔ นายชูเกียรต ิ เพ่ิมพร  คร ู     กรรมการ 
๒.๑๕ นายกิตติกร ยืนยง  ครูผู้ช่วย     กรรมการ 

 ๒.๑๖ นายศุภฤกษ์ ชมชื่นดี  พนักงานราชการ    กรรมการ 
๒.๑๗ นายธนพล  ยิ่งมมีา  ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
๒.๑๘ นางสาวอรทัย ยืนยง  ครูพ่ีเลี้ยง    กรรมการ 
๒.๑๙ นางสาวกิตติยา เจริญไทย เจ้าหน้าทีธุ่รการ    กรรมการ 
๒.๒๐ นางสาวจินตนา     สวา่งภพ  หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ   กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่ ศึกษาวัตถุประสงค์ สาระส าคัญ วิธีการและด าเนินการติดตามตรวจสอบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนพญารามวิทยา จังหวัดสุรินทร์ สรุปผลการติดตามตรวจสอบ พร้อมบันทึกวิธีการปฏิบัติ
และร่องรอย/หลักฐานโดยภาพรวมลงในเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษา 
จากนั้นน าส่งงานประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสรุปและจัดท ารายงานต่อต้นสังกัด  

 
๓. คณะกรรมการสรุปและจัดท ารายงานเสนอต่อต้นสังกัด ประกอบด้วย 

๓.๑ นางสาวจินตนา  สว่างภพ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา    ประธานกรรมการ 
 ๓.๒ นางละออ       กระแสโสม ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

๓.๓ นายชูเกียรติ     เพ่ิมพร คร ู    กรรมการ 
๓.๔ นายกิตติกร     ยืนยง ครผูู้ช่วย     กรรมการและเลขานุการ   
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มีหน้าที่ รวบรวมร่องรอย/หลักฐานโดยภาพรวมลงในเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสรุปและจัดท ารายงานต่อต้นสังกัด  

 
ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย อย่างเต็มความรู้ 

ความสามารถและด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎกระทรวง นโยบายและระเบียบราชการ เพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการ 
           ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป          
 
   สั่ง  ณ วันที่  ๑๕  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๕          
 
                                                                   
 
 
     (นายไพบูรณ์  เมินขุนทด) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนพญารามวิทยา 
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ค าสั่งโรงเรียนพญารามวิทยา 
ที่    37 /256๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2564 
............................................ 

 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๖ วา่ด้วยมาตรฐานและการ ประกันคุณภาพ

การศึกษา มาตรา๔๗ ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับ ประกอบด้วยระบบประกันภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง มาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่า การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕61 หมวด ๒ การประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาท่ีก าหนดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษาเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอย่างเป็น ระบบมีประสิทธิภาพอันส่งผลต่อการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอ ต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก โรงเรียนพญารามวิทยา จึงแต่งตั้งบุคคลในท้ายค าสั่งนี้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา เพ่ือท าการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แล้วเสร็จดังต่อไปนี้  

 

๑. คณะกรรมการอ านวยการประกอบด้วย  
๑) นายไพบูรณ์  เมินขุนทด ผู้อ านวยการโรงเรียน        ประธานกรรมการ 

 ๒) นายบัวชิต  อุทธารัมย ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน        รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายศุภกร  กองทุน  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล       กรรมการ 
 ๔) นางสาววิยะดา  ขอนดู่  หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ       กรรมการ 
 ๕) นายกิตติกร  ยืนยง      งานประกันคุณภาพการศึกษา    กรรมการและเลขานุการ  

 
มีหน้าที่ ให้ค าแนะน าปรึกษาอ านวยความสะดวกแก้ไขปัญหาในการด าเนินการประเมิน คุณภาพ

ภายในสถานศึกษาแก่คณะกรรมการด าเนินงานเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมี
ประสิทธิภาพ  

 
2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  

1)  นางสาววิยะดา   ขอนดู่  ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 
2)  นางโสภา  เรียบร้อย   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
3)  นายชุมพร  เพ่งเล็งดี   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
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4)  นายศุภกร  กองทุน   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
5)  นางสุรีรัตน์  จุ้ยกระยาง  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
6)  นายธนพล  ยืนยง   ครูช านาญการ   กรรมการ 
7)  นายกีรดิต  ไทยสะเทือน  ครชู านาญการ   กรรมการ 
8)  นางสาวนิจฉรา  นพเก้า  ครู      กรรมการ 
9)  นายณัฏฐพัชร  เมธาพรธิวัฒน์   คร ู     กรรมการ 
๑๐)  นายชูเกียรติ  เพ่ิมพร  ครู     กรรมการ 
1๑)  นายพรส สดับสาร   คร ู    กรรมการ 
1๒)  นายศุภฤกษ์  ชมชื่นดี  พนักงานราชการ   กรรมการ 
1๓)  นางสาวอรทัย  ยืนยง   ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  กรรมการ 
1๔)  นายธนพล   ยิ่งมีมา   ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
15) นางสาวกิตติยา  เจริญไทย  เจ้าหน้าที่ธุรการ   กรรมการ 
16) นายกิตติกร  ยืนยง   ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 
 
มีหน้าที ่ จัดระบบบริหารและสารสนเทศ  ให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ก ากับติดตามตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา  

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง  ด าเนินการอย่างเต็มความสามารถ  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ทางราชการต่อไป 

   สั่ง ณ วันที่   5      เดือน  เมษายน  พ.ศ. 256๕ 
 
 

 
(นายไพบูรณ์  เมินขุนทด) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพญารามวิทยา 
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ประกาศโรงเรียนพญารามวิทยา 
เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการตรวจทานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  

(Peer Review) ประจ าปีการศึกษา 2564 
.............................................................................. 

  ด้วยโรงเรียนพญารามวิทยา  จัดด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖4  เพ่ือให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๓  และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน          
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน              
พ.ศ. ๒๕๕๔  ซึ่งก าหนดให้สถานศึกษามีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ ครัง้  
 

  ดังนั้น  โรงเรียนพญารามวิทยา  จึงประกาศแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการตรวจทาน
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาดังนี้ 
 

  1. นายไพบูรณ์  เมินขุนทด ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
2. นางนาถสุดา  จินดาศรี  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

 3. นางละออ  กระแสโสม  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการ 
        4. นางสาววราภรณ์  ศรีพรหม หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป        กรรมการ 
  5 นางสาวจินตนา  สว่างภพ     หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา   กรรมการและเลขานุการ 

 

  ทั้งนี ้ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ร่วมกับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 

    ประกาศ  ณ  วันที่   8   เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 

    
                     

          (นายไพบูรณ์  เมินขุนทด) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนพญารามวิทยา 
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ค าสั่งโรงเรียนพญารามวิทยา 
ที่    38  / 2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self Assessment Report : SAR)  ประจ าปีการศึกษา 2564 

------------------------------------------ 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดให้สถานศึกษาต้องมีการประเมินภายใน
และจัดท ารายงานเป็นประจ าทุกปี และเปิดเผยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนได้รับทราบ ดังนั้น   
โรงเรียนจึงต้องจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  เพ่ือเป็นการสื่อสาร
ให้ผู้ เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงความก้าวหน้าและผลการด าเนินงานจัด
การศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการ  ดังนี้ 
 

 1. คณะกรรมการอ านวยการ   
๑.1 นายไพบูรณ์  เมินขุนทด ผู้อ านวยการโรงเรียน        ประธานกรรมการ 

 1.2 นายบัวชิต  อุทธารัมย์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน        รองประธานกรรมการ 
 1.3 นางละออ  กระแสโสม หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ       กรรมการ 
 1.4 นายศุภกร  กองทุน  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล       กรรมการ 
 1.5 นางสาววราภรณ์  ศรีพรหม หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป              กรรมการ 
 1.6 นางสาววิยะดา  ขอนดู่ หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ       กรรมการ 

1.7 นางสาวจินตนา  สว่างภพ      หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา   กรรมการและเลขานุการ 
 

 มีหน้าที ่ ให้ค าปรึกษา  อ านวยความสะดวก  การจัดท ารายงานผล  การประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR)   
 

2. คณะกรรมการด าเนินงาน   
2.1 มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

    2.1.1  นางละออ  กระแสโสม  ครชู านาญการพิเศษ    ประธานกรรมการ 
    2.1.2  นางสาววราภรณ์   ศรีพรหม ครชู านาญการพิเศษ    กรรมการ  
    2.1.3  นายศุภกร  กองทุน  ครชู านาญการพิเศษ    กรรมการ 
    2.1.4  นางโสภา  เรียบร้อย  ครชู านาญการพิเศษ    กรรมการ 
    2.1.5  นายชุมพร  เพ่งเล็งดี  ครชู านาญการพิเศษ    กรรมการ 
    2.1.6  นายเรืองเดช  ก่อแก้ว  ครชู านาญการพิเศษ    กรรมการ 
    2.1.7  นางสุรีรัตน์  จุ้ยกระยาง  ครชู านาญการพิเศษ    กรรมการ 
    2.1.8  นายกีรดิต  ไทยสะเทือน ครูช านาญการ   กรรมการ 
    2.1.9  นายธนพล   ยืนยง  ครชู านาญการ   กรรมการ 
    2.1.10  นางสาววิยะดา  ขอนดู่ ครชู านาญการ   กรรมการ 
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    2.1.11 นายชูเกียรติ  เพ่ิมพร  คร ู    กรรมการ 
    2.1.12 นายณัฏฐพัชร เมธาพรธิวัฒน์ คร ู    กรรมการ 
    2.1.13  นางสาวนิจฉรา  นพเก้า คร ู    กรรมการ 

   2.1.14 นายพรส สดับสาร  คร ู    กรรมการ         
    2.1.15 นายกติติกร  ยืนยง  ครผูู้ช่วย    กรรมการ 
    2.1.16  นายศุภฤกษ์  ชมชื่นดี  พนักงานราชการ   กรรมการ 
    2.1.17  นายธนพล   ยิ่งมีมา  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
    2.1.18  นางสาวอรทัย  ยนืยง  ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  กรรมการ 
    2.1.19  นางสาวกิตติยา  เจริญไทย ธุรการ    กรรมการ 
    2.1.20 นางสาวจินตนา  สว่างภพ ครชู านาญการ   กรรมการและเลขานุการ
     

2.2 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   2.2.1  นางสาววิยะดา  ขอนดู่  ครชู านาญการ   ประธานกรรมการ 

    2.2.2  นางละออ  กระแสโสม  ครชู านาญการพิเศษ    กรรมการ 
    2.2.3  นายศุภกร  กองทุน  ครชู านาญการพิเศษ    กรรมการ 
    2.2.4  นางสาววราภรณ์   ศรีพรหม ครชู านาญการพิเศษ    กรรมการ 
    2.2.5  นายธนพล   ยืนยง  ครชู านาญการ   กรรมการ 
    2.2.6  นางสาวนิจฉรา  นพเก้า  คร ู    กรรมการ 
    2.2.7  นายศุภฤกษ์  ชมชื่นดี  พนักงานราชการ   กรรมการ 
    2.2.8  นายธนพล   ยิ่งมีมา  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
    2.2.9  นางสาวกิตติยา  เจริญไทย ธุรการ    กรรมการ 
      2.2.10  นางสาวอรทัย  ยนืยง  ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  กรรมการและเลขานุการ 
  

2.3 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
      2.3.1  นางละออ  กระแสโสม  ครชู านาญการพิเศษ      ประธานกรรมการ 
    2.3.2  นายชุมพร  เพ่งเล็งดี  ครชู านาญการพิเศษ    กรรมการ 
    2.3.3  นายศุภกร  กองทุน  ครชู านาญการพิเศษ    กรรมการ 
    2.3.4  นางโสภา  เรียบร้อย  ครชู านาญการพิเศษ    กรรมการ 
    2.3.5  นางสุรีรัตน์  จุ้ยกระยาง  ครชู านาญการพิเศษ    กรรมการ 
    2.3.6  นางสาววราภรณ์   ศรีพรหม ครชู านาญการพิเศษ    กรรมการ 
    2.3.7  นายชูเกียรติ  เพ่ิมพร  คร ู    กรรมการ 
    2.3.8  นายณัฏฐพัชร เมธาพรธิวัฒน์ คร ู    กรรมการ 
    2.3.9  นายพรส สดับสาร  คร ู    กรรมการ        
    2.3.10  นางสาวจินตนา  สว่างภพ ครชู านาญการ   กรรมการ 
    2.3.11 นายกิตติกร  ยืนยง  ครผูู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ  
 
 

มีหน้าที ่ จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self Assessment Report : SAR)   
เพ่ือน าเสนอข้อมูล จัดท ารายงานต่อต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชนให้รับทราบ 
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 ขอให้บุคลากรที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ 
และเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ วันที่   5   เดือน เมษายน  พ.ศ. 2565 
 
 
                                                                   
 

      (นายไพบูรณ์  เมินขุนทด) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนพญารามวิทยา 
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รูปภาพกิจกรรมภาคเรียนที่ 1 

การประชมุเชิงปฏบิัติการ การวางแผนกลยุทธ กิจกรรมไหว้ครู 

ติดตามประกันคุณภาพสถานศึกษา นิเทศก์การสอน 

กิจกรรมแซนโฎนตา เครือข่าย 1 ช่วย 3 

รูปภาพกิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 2564 
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ประชุมเปดิภาคเรียน 
2/2564 

ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด กฐินสามัคคี ประจ าปี 
2564 

กีฬาสภีายในประจ าปี
การศกึษา 2564 

รณรงค์เลือกต้ัง อบต. ประเมิน PIZA 2022 

กีฬาสภีายในประจ าปี
การศกึษา 2564 

รณรงค์เลือกต้ัง อบต. ประเมิน PIZA 2022 มอบเครื่องหมาย      
วูดจแ์บดจ ์

ท าบุญคล้ายวันก่อต้ัง
โรงเรียน 

วันปัจฉิมนิเทศ         
ม.3 และ ม.6 

ต้อนรับรอง ผอ. Peer Review 

รูปภาพกิจกรรมภาคเรียนที่ 2 
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รางวัล 

รางวัลสถานศึกษา รางวัลผู้อ านวยการ 

รางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษา รางวัลนักเรียน 
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