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เอกสารนี้เป็นการรายงานผลการด าเนินงานการประเมิน 
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 เอกสาร “รายงานผลการประเมินเพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
สมรรถนะส าคัขของผู้เรียนภาคเรียนที่  ๒  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔” ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือสรุปผลการ
ด าเนินงานในการพัฒนาการจัดการศึกษาตาม ๓ มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนปทุมพิทยาคม ในภาคเรียนที่  
๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อน
คุณภาพของผู้ เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา  ซึ่งเป็นไปตามตามความในข้อ ๓ ของ
กฎกระทรวง เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ โดย จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๖๑  ระดับสถานศึกษา ในข้อ ๒.๔ ประเมินผล
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยก าหนดผู้รับผิดชอบ และวิธีการที่เหมาะสม และ     
ข้อ ๒.๕ ติดตามผลการดาเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา และน าผล
การติดตามไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา โดยสถานศึกษาแต่ละแห่งก าหนดผู้รับผิดชอบและวิธีการ     
ที่เหมาะสม 
 เนื้อหาสาระของเอกสาร ประกอบด้วย ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๖ ภาคเรียน 
ตั้งแต่ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ถึงภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  ผลการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัขของผู้เรียนภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา  ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ของ ๘ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ในภาคเรียนที่ ๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สมรรถนะส าคัขของผู้เรียนที่เกิด
จากกระบวนการจัดการเรียนรู้ ในภาคเรียนที่ ๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และ
สรุปผลการประเมินในภาพรวม จุดเด่น  จุดด้อย จุดที่ควรพัฒนา สิ่งที่สถานศึกษาควรด าเนินการต่อไป/     
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

โรงเรียนปทุมพิทยาคม  ขอขอบคุณคณะครู นักเรียน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน 
ขอบคุณและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ที่ด าเนินการประเมินตามสภาพจริง รวมทั้งให้
ข้อมูล ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม  
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นส่วนส าคัขในการน าข้อมูลไปประกอบการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self  Assessment  Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ต่อไป 
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เร่ือง  หน้า 
๑ ข้อมูลพื้นฐาน 1 
     ข้อมูลสถานศึกษา 1 

๒ ข้อมูลผู้เรียน    7 
     ๒.๑ จ านวนผู้เรียน 7 

     ๒.๒ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 

๓ ผลการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศกึษา ๒๕๖๔ 

14 

     ๓.๑ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 14 
           ๓.๑.๑ ด้านการบริหารจัดการ 14 
     ๓.๒ ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ ๓ 17 
           ๓.๒.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 17 

           ๓.๒.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 20 

           ๓.๒.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
                   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
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            ๓.๒.๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  26 

           ๓.๒.๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 29 

      ๓.๒.๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 32 

      ๓.๒.๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 35 

   ๓.๒.๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 38 
     ๓.๓ ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ ๖ 41 
   ๓.๓.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 41 

     ๓.๓.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 44 

   ๓.๓.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
                    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
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   ๓.๓.๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 50 

          ๓.๓.๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 53 
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      ๓.๓.๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 56 

      ๓.๓.๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 59 

   ๓.๓.๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 62 

๔ ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 65 
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           ๔.๑.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 65 

           ๔.๑.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 69 

           ๔.๑.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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            ๔.๑.๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  77 

           ๔.๑.๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 81 

      ๔.๑.๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 84 

      ๔.๑.๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 88 

   ๔.๑.๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 92 
    ๔.๒ ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 96 
           ๔.๒.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 96 

           ๔.๒.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 100 

           ๔.๒.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
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      7 ภาพถ่าย 150 



๑                     รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 

๑.ข้อมูลพื้นฐาน 
 
ชื่อสถานศึกษา   ปทุมพิทยาคม 
    สหวิทยาเขต   เมืองดอกบัว  ที่อยู่  279   หมู่ 3   ต าบลปทุม   อ าเภอเมือง   จังหวัดอุบลราชธานี 
 สรุปภาพรวมคุณภาพการศึกษาในบริบทโรงเรียนประเภท 
1. โรงเรียนมาตรฐานสากล 
จุดเด่นของสถานศึกษา   
 1) เป็นกัลยาณมิตรกบัเพื่อนร่วมงาน ใช้หลักธรรมาภิบาลในการก ากับดูแลองค์กร ดังนี้ หลักนิติธรรม
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส่ หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า 
 2) บริหารแบบมีส่วนร่วม มีระบบการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based 
Management) มีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา สามารถตรวจสอบและเกิดความโปร่งใสการจัดการระบบ
การท างานใช้กระบวนการ  A-D-L-I  ประกอบด้วย การวางแผนการด าเนินงาน การตรวจสอบและการน าผลไป
ปรับปรุงพัฒนา เพ่ือให้โรงเรียนมีผลส าเร็จของการบริหารงานที่เป็นเลิศ 
 3) ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการอบรม สัมมนา สนับสนุนด้านงบประมาณอย่างพอเพียง
เพ่ือให้การพัฒนาศึกษาบรรลุตามเปูาประสงค์และเกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  
 4) มอบอ านาจในลักษณะทีมงาน / คณะกรรมการ มีการกระจายอ านาจในลักษณะของคณะท างาน 
โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้าระดับชั้น มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ แสดงความคิดเห็น เพ่ือแก้ไข
ปัญหาเรื่องที่ผ่านมา และเสนอแนวทางท่ีปฏิบัติต่อไป 
 5) มอบหมายงานให้ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสได้ใช้ศักยภาพในการท างานอย่างเต็มที่ ครูปฏิบัติหน้าที่จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตรงตามวิชาเอก รวมทั้งปฏิบัติงานพิเศษต่างๆ ตามความถนัดและความรู้
ความสามารถ 
 
จุดเน้นพิเศษและการด าเนินงาน 
 วิธีด าเนินการเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติการอย่างจริงจัง จนบรรลุวัตถุประสงค์ มีการปรับปรุงผลการ
ด าเนินการและบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร โดย 
 1) การน านวัตกรรมการจัดการเรียนรู้มาเป็นแนวทางในการเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากร ช่วยให้      
การด าเนินงานของโรงเรียนประสบผลส าเร็จมากยิ่งข้ึน 
 2) การจัดวางระบบการวัด ประเมินผลที่น าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมประสิทธิภาพการท างาน
 3) การจัดท าระบบเครือข่ายการท างานโดยใช้เทคโนโลยี เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการท างานและ
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศท้ังในระบบบุคคล ห้องเรียนและโรงเรียน 
 4) การด าเนินการตามโครงการ มีการประชุมชี้แจงวิธีการปฏิบัติโครงการก่อนด าเนินการ และมี     
การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตามโครงการ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทางในการปฏิบัติงาน และเป็นไป 
ในแนวทางเดียวกัน 
 ผู้บริหารมีการด าเนินการในการระบุสิ่งที่ต้องท าในการตั้งความคาดหวังต่อผลการด าเนินการ 

 1) รวบรวมผลการด าเนินงานของบุคลากรเพ่ือน ามาวิเคราะห์ 
 2) วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ในการพัฒนา 
 3) ประชุมชี้แจงสภาพปัญหาและหาแนวทางร่วมกัน เพ่ือก าหนดทิศทางในการด าเนินงาน 
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 4) มีการทบทวนผลการด าเนินงานในภาพรวมโดยใช้ผลการประเมินและการทบทวนมาประเมิน
ความส าเร็จของการบรรลุเปูาประสงค์ของโรงเรียนดังนี้ 

 4.1) ประชุมบุคลากรพิจารณาผลการด าเนินงาน เพ่ือก าหนดเปูาประสงค์ และผลการด าเนินงาน       
ที่คาดหวังร่วมกัน จัดท าแผนกลยุทธ์ โดยมีการก าหนดผู้รับผิดชอบกลยุทธ์หลัก และผู้รับผิดชอบระดับโครงการ 
และมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับด าเนินการตามแผน 

 4.2) มีการมอบหมายงานให้แต่ละงานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี และน าเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 4.3) มีแผนระยะสั้น 1 ปี คือแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษามีการน าผลการประเมินและการ
ทบทวนนี้มาใช้ในการประเมินความสามารถในการตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของโรงเรียน โดย   
น าผลการประเมินการปฏิบัติงาน และข้อมูลสะท้อนของผู้รับบริการมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของงานให้มี
ประสิทธิภาพในแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนได้มีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของแต่ละกิจกรรม เป็นร้อยละของ
ระดับความส าเร็จในแต่ละปี เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการจัดกิจกรรม และแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ
ของความส าเร็จ โดยการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อสาธารณชน  
 
ผลสัมฤทธิ์โดยภาพรวมของสถานศึกษา 
 โรงเรียนปทุมพิทยาคม  มีผลลัพธ์ที่เกิดจากการน าองค์กรที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้ได้รับการยอมรับ
จากนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ โรงเรียนปทุมพิทยาคม ได้รับรางวัล โรงเรียนโครงการ To Be 
Number One ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบ โครงการ To BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
ระดับทอง  และได้เข้าร่วมประกวดระดับเพชรปีที่  2,  โรงเรียนปทุมพิทยาคมได้เข้าร่วมประกวดระดับประเทศ 
ในงานมหกรรมรวมพล สมาชิกชมรม To  BE NUMBER ONE ประจ าปี  2562 ประเภทต้นแบบพร้อมการ
ประเมิน ระดับประเทศ  ประจ าปี 2562 (ระดับมัธยมศึกษา) ณ ศูนย์ประชุมอิมแพคเมืองทองธานี จังหวัด
นนทบุรี,โรงเรียนปทุมพิทยาคมได้รับรางวัลชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ในประเภทชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (มัธยมศึกษา) ระดับต้นแบบรักษามาตรฐานพร้อมเป็นเพชร ระดับประเทศ ปี2563 ได้รับคัดเลือก
เป็นตัวแทนการประกวดผลงานโครงการ To BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปี 
2563 ณ จังหวัดขอนแก่น , โรงเรียนปทุมพิทยาคม ได้รับคัดเลือก โครงงานคุณธรรม (สพฐ.) ธรรมะ.ไอดอล 
จัดโดยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , โรงเรียนปทุมพิทยาคม ได้เข้าร่วมโครงงานคุณธรรม “ปณิธาน
ความดี ท าดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่  พระปิยมหาราช  ในหัวข้อเรื่อง “สืบ
สานสายใยน้องพ่ี วิถีไทย  วิถีพุทธ” ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2563. จัดโดยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 
โรงเรียนปทุมพิทยาคม ผ่านการคัดเลือกผลงานนวัตกรรม โครงการ 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมของโครงการ
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล โดยส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563, ครูทุกคน
มีความสามารถในจัดการเรียนการสอน ท าให้ผลการทดสอบสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ O-NET 
2564 มีคะแนนเฉลี่ย 57.95 สูงกว่าระดับประเทศคะแนนเฉลี่ย  54.29 ในรายวิชาภาษาไทย ในวันที่ 13-
14 มีนาคม 2564 
 
 



  ๓ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

2. โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
จุดเด่นของสถานศึกษา  
 โรงเรียนปทุมพิทยาคม เป็นศูนย์กลาง ในการจัดการศึกษา การให้บริการทางการศึกษา และได้รับ
ความร่วมมือจากชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิตและอาชีพ ได้รับความเชื่อม่ันจากผู้ปกครองและชุมชน 
  
จุดเน้นพิเศษและการด าเนินงาน 
 ผลลัพธ์ (Outcome)  
 1) จ านวนนักเรียนเพิ่มขึ้น 

2) โรงเรียนได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชน 
3) นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นคนดี 

 ผลผลิต (Output) 
 1) ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะ สามารถสร้างสรรค์ผลงาน นวัตกรรม คิดค้น ประดิษฐ์ นวัตกรรม เป็นที่
ยอมรับของสังคม 

2) ครูมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ 
3) โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

4) โรงเรียนมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่  สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 

5) โรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือข่ายในการพัฒนาส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 กระบวนการ (Process) 
 1) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

2) จัดท าแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  
3) ด าเนินงาน  ตามโครงการ/กิจกรรม   ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
4) การนิเทศ ติดตามการด าเนินงาน 

5) สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 

 ปัจจัยน าเข้า (Input) 
 1) ผู้เรียน 

2) ครู  
3) กระบวนการบริหารจัดการ 

4) อาคาร สถานที่  สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 

5. การมีส่วนร่วมของ เอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน 
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ผลสัมฤทธิ์โดยภาพรวมของสถานศึกษา 
 1) จ านวนนักเรียนเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษาก่อนหน้า  

2) ความพึงพอใจของผู้ปกครอง  ชุมชน  ในรางวัลและผลการแข่งขันผลงานที่ได้รับเป็นที่ยอมรับของ
ชุมชนได้ดี 

3) ผู้เรียนมีเข้าใจในคุณธรรม จริยธรรม และเป็นคนดีต่อได้โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบ ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

4) โรงเรียนมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่  สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ตาม
ความต้องการ  ร้อยละ 80 

5) โรงเรียนมคีณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือข่ายในการพัฒนาส่งเสริมการจัดการศึกษา   
ร้อยละ 80 
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ข้อมูลสถานศึกษา 
1. ชื่อสถานศึกษา    โรงเรียนปทุมพิทยาคม 

          ที่ตั้ง  279 หมู่ 3  ต าบลปทุม  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาอุบลราชธานี อ านาจเจริญ  ขนาดสถานศึกษา  ขนาดกลาง 
 ๒. จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา    
  ๒.๑ จ านวนผู้บริหารสถานศึกษา......................2................................ คน 
  ๒.๒ จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา รวม ..............69............  คน 
    ๑) ครูผู้ท าหน้าที่สอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน.......55.....  คน   
    ๒) บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ..............12.................. คน  
    (ข้อมูล ณ 10 พฤศจิกายน 2564 )   
 ๓. จ านวนนักเรียน รวม..............842.............. คน 
  ๓.๑  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑..........145...............คน 
  ๓.๒  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒..........140...............คน 
  ๓.๓  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓..........134...............คน 
  ๓.๔  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔..........157…............คน 
  ๓.๔  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕..........147...............คน 
  ๓.๖  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖..........124...............คน 
๔. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ (COVID-๑๙) 
     ๑) On-site     ๒) On-air  
     ๓) On-demand     ๔) On-line           ๕) On-hand 
๕. ประเภทโรงเรียน (จาก๑๕ ประเภท) (ตอบได้หลายประเภทตามสภาพการด าเนินการที่เป็นจริง) 
   ๑. โรงเรียนคุณภาพของชุมชน/โรงเรียนดีสี่มุมเมือง/โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
       ๑,๑      โรงเรียนคุณภาพ ระดับมัธยมศึกษา 
       ๑.๒     โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
 ๒.       โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา (ระบุชื่อกองทุน)................................... 
 ๓.       โรงเรียนขนาดเล็ก (จ านวนนักเรียนน้อยกว่า ๑๒๐ คน)  
 ๔.       โรงเรียนมัธยมแข่งขันสูง 
 ๕.       โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา   
 ๖.       โรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา   
 ๗.        โรงเรียน ๓ จังหวัดชายแดนใต้  
 ๘.       โรงเรียนชายขอบ/เกาะแก่ง/พ้ืนที่สูง  
 ๙.       โรงเรียนราชประชานุเคราะห์/ศึกษาสงเคราะห์/เฉลิมพระเกียรติ  
 ๑๐.     โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี (โรงเรียนประชารัฐ)/โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)  
 ๑๑.      โรงเรียนมาตรฐานสากล  
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                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
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 ๑๒.    โรงเรียนกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)  
 ๑๓.    โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  
 ๑๔.    โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  
 ๑๕.    โรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัด 
๖.  โครงการพิเศษที่สถานศึกษาด าเนินการที่เก่ียวข้องกับประเภทของโรงเรียน  

 และท่ีส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  (อาจจะมีมากกว่า ๑ โครงการ) 
 1. โครงการสถานศึกษาพอเพียง 
 2. โครงการอาเซียนศึกษา 
 3. โครงการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน 
 4. โครงการสะเต็มศึกษา 
 6. โครงการโรงเรียนคุณภาพ 
 7. โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
      8. โครงการ plc 
 9. โครงการพิเศษโรงเรียนสีขาว 

10. โครงการพิเศษ To be number one 
11. โครงการพิเศษค่านิยม 12 ประการ 
12. โตรงการพิเศษโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด 
13. โครงการพิเศษโรงเรียนวิถีพุทธ 
14. โครงการพิเศษโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม 

 
๗. จุดเน้นหรือแนวทางในการพัฒนาของสถานศึกษาตามประเภทของสถานศึกษา  
 โรงเรียนปทุมพิทยาคม  เป็นกัลยาณมิตรกับเพ่ือนร่วมงาน ใช้หลักธรรมาภิบาลในการก ากับดูแล
องค์กร ดังนี้ หลักนิติธรรมหลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส่ หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลัก
ความคุ้มค่า มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีระบบการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based 
Management)  มีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา สามารถตรวจสอบและเกิดความโปร่งใสการจัดการระบบ
การท างานใช้กระบวนการ A-D-L-I ประกอบด้วย การวางแผนการด าเนินงาน การตรวจสอบและการน าผลไป
ปรับปรุงพัฒนา เพ่ือให้โรงเรียนมีผลส าเร็จของการบริหารงานที่เป็นเลิศ  ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้      
มีการอบรม สัมมนา สนับสนุนด้านงบประมาณอย่างพอเพียงเพ่ือให้การพัฒนาศึกษาบรรลุตามเปูาประสงค์และ
เกิดความคล่องตวัในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มอบอ านาจในลักษณะทีมงาน/คณะกรรมการ มีการกระจาย
อ านาจในลักษณะของคณะท างาน โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ 
รองผู้อ านวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้าระดับชั้น มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
แสดงความคิดเห็น เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องที่ผ่านมา และเสนอแนวทางที่ปฏิบัติต่อไปมอบหมายงานให้ปฏิบัติงาน
มีโอกาสได้ใช้ศักยภาพในการท างานอย่างเต็มที่ ครูปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตรงตามวิชาเอก 
รวมทั้งปฏิบัติงานพิเศษต่างๆ ตามความถนัดและความรู้ความสามารถ 
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๒.  ข้อมูลผู้เรียน 

     ๒.๑ จ านวนผู้เรียน 
ตารางจ านวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

ชั้น 
ปีการศึกษา 

 ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 
เพศ ช. ญ. ช. ญ. ช. ญ. ช. ญ. ช. ญ. ช. ญ. 

๒๕๖๒ 
(815 คน) 

จ านวน 64 73 59 79 73 98 44 89 30 85 40 81 
รวม 137 138 171 133 115 121 

๒๕๖๓ 
(796 คน) 

จ านวน 68 67 66 67 58 81 65 87 41 83 31 82 
รวม 135 133 139 152 124 113 

๒๕๖๔ 
(847 คน) 

จ านวน 58 87 68 72 67 67 62 95 61 86 42 82 
รวม 145 140 134 157 147 125 
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 ๒.๒ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   ๒.๒.๑ ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับช้ันภาคเรียนที่ ๑ 

ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

กลุ่มสาระ/
รายวิชา 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้รับระดับผลการเรียน 
  ̅ S.D. 

ร้อยละของ
จ านวน

นักเรียนที่
ได้รับผลการ

เรียน 
๐ ๑ 1.5 2 2.5 3 3.5 ๔ ร มส. 

ภาษาไทย 12.93 12.49 7.85 10.83 15.14 16.13 10.28 13.59 2.24 1.26 0.22 0.55 
สังคมศึกษา 1.78 7.92 7.58 9.31 11.08 12.09 13.96 35.12 2.95 1.08 0.77 0.38 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

18.66 18.66 18.66 18.66 18.66 18.66 18.66 18.66 2.56 1.09 0.96 0.80 

คณิตศาสตร ์ 4.26 22.80 11.58 16.44 12.78 11.96 6.73 12.18 2.16 1.10 0.30 0.97 
ภาษาต่างประเทศ 2.63 10.44 14.96 16.46 17.87 16.65 7.06 11.85 2.37 0.99 0.94 1.13 

สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

0.88 0.66 1.69 2.86 6.09 11.59 20.10 55.47 3.53 0.72 0.51 0.15 

ศิลปศึกษา 2.65 9.90 6.73 11.12 14.59 13.88 9.39 29.90 2.78 1.11 1.63 0.20 
การงานอาชีพ 1.99 6.18 4.71 9.95 8.69 14.03 18.01 35.81 3.05 1.03 0.31 0.31 

IS 7.49 25.06 6.09 6.09 5.39 9.13 13.82 25.29 2.41 1.36 1.64 0.00 
             

รวม เฉลี่ย 3.62 10.84 7.79 10.88 12.85 13.92 12.08 26.70 2.71 1.14 0.77 0.56 
 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาทุกระดับชั้น  ของโรงเรียนปทุมพิทยาคม 
 ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา    ๒๕๖๒        มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.71 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุดคือกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ   3.53     
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าสุดคือกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ   2.16     
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   ๒.๒.๒ ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับช้ันภาคเรียนที่ ๒ 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

กลุ่มสาระ/
รายวิชา 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้รับระดับผลการเรียน 
  ̅ S.D. 

ร้อยละของ
จ านวน

นักเรียนที่
ได้รับผลการ

เรียน 
๐ ๑ 1.5 2 2.5 3 3.5 ๔ ร มส. 

ภาษาไทย 8.95 14.32 9.40 13.53 12.86 13.65 9.06 12.64 2.23 1.20 1.34 4.25 
สังคมศึกษา 3.51 3.22 3.66 7.08 10.30 13.62 13.42 42.65 2.78 1.11 1.85 0.68 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

4.05 6.96 8.34 13.48 14.77 14.72 14.77 19.39 2.66 1.08 0.91 2.62 

คณิตศาสตร ์ 6.98 14.54 11.89 17.33 13.73 13.36 7.12 10.35 2.18 1.11 1.03 3.67 
ภาษาต่างประเทศ 3.72 10.32 8.12 16.07 15.57 18.36 10.74 13.62 2.49 1.04 3.21 0.25 

สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

2.36 0.35 0.63 2.01 3.33 11.39 21.04 56.94 3.56 0.77 0.49 1.46 

ศิลปศึกษา 2.30 7.53 7.74 7.32 7.11 9.73 9.31 45.08 3.05 1.14 2.93 0.94 
การงานอาชีพ 2.59 2.27 2.59 7.89 9.51 11.14 13.84 47.03 3.26 0.98 0.97 2.16 

IS 9.13 17.86 6.75 9.92 9.52 14.29 10.71 17.06 2.31 1.28 0.00 4.76 
             

รวม เฉลี่ย 4.29 7.20 6.42 10.50 11.07 13.49 12.88 30.69 2.84 1.14 1.48 1.99 
 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาทุกระดับชั้น  ของโรงเรียนปทุมพิทยาคม 
 ภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา    ๒๕๖๒        มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ   2.84  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุดคือกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั   3.56 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าสุดคือกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ   2.18    
 

 
 
 
 
 
 
 



  ๑๐ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

   ๒.๒.๓ ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับช้ันภาคเรียนที่ ๑ 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

กลุ่มสาระ/
รายวิชา 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้รับระดับผลการเรียน 
  ̅ S.D. 

ร้อยละของ
จ านวน

นักเรียนที่
ได้รับผลการ

เรียน 
๐ ๑ 1.5 2 2.5 3 3.5 ๔ ร มส. 

ภาษาไทย 7.59 17.82 11.11 13.42 11.99 14.08 10.12 11.66 2.20 1.17 0.11 2.09 
สังคมศึกษา 3.25 6.55 6.25 10.74 16.24 16.59 11.44 28.54 2.83 1.06 0.30 0.10 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

2.02 7.94 5.88 12.61 16.47 18.72 14.40 21.33 2.77 1.00 0.31 0.31 

คณิตศาสตร ์ 3.93 13.31 17.38 19.78 14.84 10.55 7.35 11.78 2.23 1.04 0.22 0.87 
ภาษาต่างประเทศ 3.89 8.72 10.19 17.10 17.96 16.15 9.50 15.80 2.50 1.04 0.35 0.35 

สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

2.53 0.46 1.30 2.07 4.29 8.27 16.69 63.55 3.58 0.81 0.84 0.00 

ศิลปศึกษา 1.70 8.06 4.88 7.74 9.12 15.48 15.59 35.74 3.03 1.05 1.06 0.64 
การงานอาชีพ 4.46 5.33 5.00 7.93 6.63 14.57 18.80 36.74 3.03 1.11 0.33 0.22 

IS 4.15 11.20 11.62 14.11 15.35 14.52 12.45 14.11 2.45 1.08 0.00 2.49 
             

รวม เฉลีย่ 3.37 8.22 7.63 11.71 13.21 14.85 12.87 27.22 2.77 1.10 0.40 0.52 
 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาทุกระดับชั้น  ของโรงเรียนปทุมพิทยาคม 
 ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา   ๒๕๖๓          มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ   2.77 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุดคือกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.58     
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าสุดคือกลุ่มสาระภาษาไทย       
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.20     
 
 
 
    
 

 
 
 
 



  ๑๑ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

   ๒.๒.๔ ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับช้ันภาคเรียนที่ ๒ 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

กลุ่มสาระ/
รายวิชา 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้รับระดับผลการเรียน 
  ̅ S.D. 

ร้อยละของ
จ านวนนักเรียน
ที่ได้รับผลการ

เรียน 
๐ ๑ 1.5 2 2.5 3 3.5 ๔ ร มส. 

ภาษาไทย 7.05 10.94 6.31 9.78 11.46 12.83 15.46 22.29 2.61 1.23 0.11 3.79 
สังคมศึกษา 4.20 9.32 5.47 7.80 8.26 11.55 11.35 40.68 2.95 1.19 0.71 0.66 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

1.95 6.88 6.34 10.32 12.35 19.48 14.30 25.98 2.87 1.02 0.75 1.66 

คณิตศาสตร ์ 5.23 15.90 11.54 14.62 14.22 14.35 8.38 13.55 2.30 1.12 5.23 15.90 
ภาษาต่างประเทศ 6.11 14.79 10.19 12.22 14.70 14.53 9.57 14.97 2.35 1.15 0.62 2.30 

สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

2.63 2.33 1.20 1.58 2.26 9.41 15.95 61.47 3.54 0.88 2.26 0.90 

ศิลปศึกษา 2.90 7.80 3.01 7.69 8.92 10.93 9.48 46.49 3.11 1.12 0.67 2.12 
การงานอาชีพ 6.61 4.71 4.15 6.84 9.87 13.23 20.52 31.73 2.95 1.17 1.23 1.12 

IS 3.91 3.13 5.86 8.98 14.06 17.19 17.58 26.17 2.92 1.03 2.34 0.78 
             

รวม เฉลี่ย 4.18 8.90 6.20 9.05 10.43 13.97 13.01 31.74 2.84 1.16 0.92 1.59 
 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาทุกระดับชั้น  ของโรงเรียนปทุมพิทยาคม 
 ภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา    ๒๕๖๓        มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ   2.84 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุดคือกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.54     
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าสุดคือกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.30    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๒ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

   ๒.๒.๕ ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับช้ันภาคเรียนที่ ๑ 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

กลุ่มสาระ/
รายวชิา 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้รับระดับผลการเรียน 
  ̅ S.D. 

ร้อยละของ
จ านวน

นักเรียนที่
ได้รับผลการ

เรียน 
๐ ๑ 1.5 2 2.5 3 3.5 ๔ ร มส. 

ภาษาไทย 0.11 0.11 9.07 10.46 8.96 8.00 9.71 34.47 2.74 1.18 0.00 1.07 
สังคมศึกษา 0.28 0.28 5.68 6.81 6.25 8.55 9.96 49.55 3.11 1.11 0.00 0.70 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

0.00 0.00 7.00 8.40 6.44 9.66 10.71 40.99 2.93 1.15 0.04 1.19 

คณิตศาสตร ์ 0.06 0.06 7.61 7.48 14.78 10.22 10.85 34.29 2.87 1.09 0.94 0.56 
ภาษาต่างประเทศ 0.25 0.25 7.81 11.09 8.63 11.18 11.34 25.31 2.56 1.17 0.00 0.90 

สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

0.29 0.29 1.09 7.06 14.19 7.13 9.10 59.61 3.46 0.78 0.00 0.51 

ศิลปศึกษา 0.00 0.00 15.16 3.92 5.02 6.83 7.33 47.29 2.95 1.19 0.00 1.31 
การงานอาชีพ 0.50 0.50 7.97 6.46 6.36 7.67 8.27 43.29 2.87 1.22 0.00 0.91 

IS 0.36 0.36 5.04 8.99 3.96 4.68 5.04 51.44 2.93 1.26 0.00 0.00 
             

รวม เฉลี่ย 0.17 0.17 7.12 7.78 8.58 8.79 9.81 42.55 2.96 1.14 0.13 0.87 
 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาทุกระดับชั้น  ของโรงเรียนปทุมพิทยาคม 
 ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔           มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.96 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุดคือกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.46 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าสุดคือกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.56   
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๓ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

   ๒.๒.๖ ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับช้ันภาคเรียนที่ ๑ 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

กลุ่มสาระ/
รายวิชา 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้รับระดับผลการเรียน 
  ̅ S.D. 

ร้อยละของ
จ านวน

นักเรียนที่
ได้รับผลการ

เรียน 
๐ ๑ 1.5 2 2.5 3 3.5 ๔ ร มส. 

ภาษาไทย 0.20 0.20 11.59 11.69 8.97 11.49 8.27 24.29 2.48 1.16 0.71 0.00 
สังคมศึกษา 0.49 0.49 5.99 8.05 8.69 13.60 12.22 46.05 3.20 0.96 0.10 0.00 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

0.16 0.16 8.60 12.03 9.66 10.13 13.13 37.34 2.96 1.05 0.16 0.00 

คณิตศาสตร ์ 0.62 0.62 7.85 11.26 11.32 16.45 10.82 30.43 2.84 1.05 0.68 0.00 
ภาษาต่างประเทศ 0.16 0.16 9.15 9.39 9.79 11.48 13.08 32.99 2.83 1.11 0.16 0.00 

สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

0.49 0.49 1.12 2.02 4.68 10.68 7.33 72.37 3.66 0.68 0.00 0.00 

ศิลปศึกษา 0.44 0.44 9.68 7.40 9.47 8.38 10.55 47.88 3.13 1.04 0.22 0.00 
การงานอาชีพ 0.32 0.32 9.49 9.39 7.91 7.70 10.44 38.29 2.82 1.18 0.00 0.00 

IS 0.00 0.00 2.45 8.39 4.20 16.08 13.64 45.45 3.19 1.00 0.00 0.00 
             

รวม เฉลี่ย 0.35 0.35 7.47 9.11 8.80 11.70 11.17 41.61 3.02 1.07 0.23 0.00 
 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาทุกระดับชั้น  ของโรงเรียนปทุมพิทยาคม 
 ภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา    ๒๕๖๔        มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ   3.02 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุดคือกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ   3.66      
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าสุดคือกลุ่มสาระภาษาไทย  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ   2.48      
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๔ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓. ผลการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
    ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 ๓.๑ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 
 ๓.๑.๑ ด้านการบริหารจัดการ 
                  (๑) การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

รายการพิจารณา 
ผลการ
ปฏิบัต ิ

รายละเอียด ข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
๑.๑ แต่งตั้งคณะท างานและ
มอบหมายงานอย่างชัดเจน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัต ิ

      -มีค าสั่งแต่ตั้งคณะท างานอย่าง
ชัดเจน เพื่อปรึกษาหารือในการ
ก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา 
      -มีโครงการที่สอดคล้องกับ
ปัญหาและความต้องการพัฒนาของ
สถานศึกษา 
      -มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ได้ด าเนนิโครงการและกิจกรรมตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
      -มีกาวางแผนการใช้งบประมาณ
อย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับ
นโยบาย ปัญหา และความต้องการ 
       -การจัดท าแผนปฏบิัติการ      
ที่สอดคล้องกับภารกิจ นโยบาย 
ปัญหา ความต้องการในการบรหิาร 
และการจัดการศึกษา พฒันาคณุภาพ
การศึกษา 
       -การน าแผนปฏบิัติการไปใช้
ตามวัตถุประสงค์ ตามระยะเวลา 
ที่ก าหนด 
       -โรงเรียนมีระบบการจัดการ 
คุณภาพของสถานศึกษาที่ได ้
มาตรฐาน 
 

     -การน าแผนปฏบิัติการ 
ไปใช้ตามวัตถุประสงค์  
ได้ไม่ทนัตามระยะเวลาที่
ก าหนด เนื่องจากสถานการณ์ 
โควิด -19 
 

๑.๒ พิจารณาบริบทของ
สถานศึกษาเพื่อก าหนด
มาตรฐานของสถานศึกษา  

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัต ิ

๑.๓ ศึกษาวิเคราะห์และน า
ผลการประเมินที่ผา่นมา  
ใช้ในการวางแผน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัต ิ

๑.๔ ก าหนดโครงการ/
กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
ปัญหาและความต้องการ
พัฒนาของสถานศึกษา 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัต ิ

๑.๕ ก าหนดการใช้
งบประมาณ และทรัพยากร
สอดคล้องกับกิจกรรมใน
โครงการ 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัต ิ

๑.๖ ผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีมีส่วน
ร่วมในการก าหนดแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษา 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัต ิ

๑.๗ เสนอแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานให้ความเห็นชอบ 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัต ิ

๑.๘ ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงาน/ปฏิทนิการน า
แผนสู่การปฏิบัติทีช่ัดเจน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัต ิ

อื่น ๆ (ระบุ)..................... 
......................................... 

 ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัต ิ



  ๑๕ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
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(๒) การน าแผนสู่การปฏิบัติ 

รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียด ข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
๒.๑ ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการในกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

    -โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี และแผนระยะ 3 ปี 
    -มีการพัฒนาระบบและ
เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
มีการสร้าง พัฒนาเครือข่ายและ
บริหารจัดการระบบข้อมูล 
สารสนเทศที่มีความสัมพนัธ์
เชื่อมโยงภายในและภายนอก
สถานศึกษาและสว่นกลางอย่าง
เป็นระบบ 
     -มีการพัฒนาบุคลากรให้
เข้าถึงเครือข่าย สร้างความเข้าใจ 
แก่บุคลากรในการประสานงาน 
และประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
ส าหรับการบริหาร ประสาร
เชื่อมโยงประยุกต์ใชส้ารสนเทศ 
อย่างต่อเนือง 
      

    -ในสถานการณ์  
โควิด- 19 นี้ ท าให้ 
โครงการแต่ละโครงการ
อาจจะไมไ่ด้ด าเนินการได้
เท่าที่ควร 

๒.๒ จัดท าระบบข้อมูล
สารสนเทศที่ถูกต้องและ 
เป็นปัจจุบัน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

อ่ืน ๆ (ระบุ)..................... 
......................................... 

 ปฏิบัติ 
 ไม่ปฏิบัติ 

 
(๓) การติดตามผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 

รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียด ข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
๓.๑ ใช้เครื่องมือการติดตาม
การด าเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรม 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

    -สรุปรายงานผลการติดตาม
การด าเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรม 
    -สรุปรายงานการด าเนินงาน
โดยการนิเทศภายในอย่างต่อเนือ่ง 

    -ไม่มี 

๓.๒ ติดตามผลการ
ด าเนินงานโดยการนิเทศ
ภายในอย่างต่อเนื่อง 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

อ่ืน ๆ (ระบุ)..................... 
......................................... 

 ปฏิบัติ 
 ไมป่ฏิบัติ 



  ๑๖ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

 

 

 

 

    (๔) การน าผลการติดตามไปปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 

รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียด ข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
๔.๑ สะท้อนผลการติดตามให้
ผู้มีส่วนร่วมกับโครงการ/
กิจกรรมรับทราบ 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

    -สรุปรายงานผลการติดตาม
การด าเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรม  
    -มีการประเมินความพงึพอใจ
ในการใช้แผนเพื่อน าโครงการ/
กิจกรรมไปใช้ในการวางแผน 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ในปีการศึกษาต่อไป 

    -ในสถานการณ์  
โควิด- 19 นี้ ท าให้ 
โครงการแต่ละโครงการ
อาจจะไมไ่ด้ด าเนินการได้
เท่าที่ควร     
 

๔.๒ น าผลการประเมิน
โครงการ/กิจกรรมไปใช้ใน
การวางแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในปี
การศึกษาต่อไป  

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๔.๓ ศึกษาวิเคราะห์และน า
ผลการประเมินที่ผ่านมา ใช้
ในการวางแผน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๑.๔ เผยแพร่ผลการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมให้ผู้มีส่วน
ได้ ส่วนเสียรับทราบ 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

อ่ืน ๆ (ระบุ)..................... 
......................................... 

 ปฏิบัติ 
 ไม่ปฏิบัติ 



  ๑๗ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
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๓.๒ ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
  ๓.๒.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

       รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙  (COVID-๑๙) 
    ๑) On-site      ๒) On-air  
    ๓) On-demand     ๔) On-line     ๕) On-hand 

๑) การวางแผนการจัดการเรียนรู้ 

รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียด ข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
๑.๑ จัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
และแผนการจัดการเรียนรู้ 
โดยการวิเคราะห์หลักสูตร 
เพ่ือให้เหมาะสมกับผู้เรียน  

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

     -มีหน่วยการเรียนรู้  
ทุกรายวิชาพื้นฐาน และรายวชิา
เพิ่มเติม 
     -มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
ครบองค์ประกอบในการเขียน
แผน สามารถน าไปใช้สอนได้และ
มีการประเมินตามสภาพจริงดว้ย
วิธีการที่หลากหลาย 

     -ไม่มี 

๑.๒ วางแผนวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนก่อนเรียน ระหว่าง
เรียน และหลังเรียน ตาม
สภาพจริงด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

 
๒) การจัดการเรียนรู้ 

รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียด ข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
๒.๑ ให้ผู้เรียนได้อธิบายการ
เรียนรู้หรือการท างานของตน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

    -มีใบความรู้/ใบงาน 
    -มีสื่อ นวัตกรรมการเรียนการ
สอน ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงได ้
    -นักเรียนสามารถสร้างชิน้งาน
ได้ตามค าสั่งตามค าสั่งของครู 
    -ครูสามารถจัดหาเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และ
จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรูข้องผู้เรียนได้อย่าง
เหมาะสม 

      -เนื่องในสถานการณ์  
โควิด- 19 นี้ ท าให้นักเรยีน
บางคน ไม่มี internet ใช้ได้
ดีเท่าที่ควร 
 

๒.๒ จัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการกลุ่ม 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๓ จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ได้ลงมือปฏิบัติจริง หรือสร้าง
ชิ้นงานโดยให้เชื่อมโยงกับ
สถานการณ์จริง 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๔ จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ได้อภิปราย แสดงความ
คิดเห็น 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๕ จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ได้น าเสนอสะท้อนชิ้นงานของ
ตนและผู้เรียนคนอ่ืน  ๆ

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 



  ๑๘ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี
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รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียด ข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
๒.๖ แจ้งจุดดี จุดเด่น และสิ่ง
ที่พัฒนาของชิ้นงานหรือการ
ท างานแก่ผู้เรียน 

  ปฏิบัต ิ
 ไมป่ฏิบัติ 

๒.๗ ใช้สื่อ นวัตกรรม เพื่อ
ส่งเสริมหรือแก้ปัญหาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๘ ใช้แหล่งเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
สอดคล้องกับจุดประสงค์และ
เนื้อหาที่สอน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๙ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสม 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๑๐ จัดสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๑๑ มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก
กับผู้เรียน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๑๒ ส่งเสริมให้ผู้เรียนอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

อ่ืน ๆ (ระบุ)..................... 
......................................... 

 ปฏิบัติ 
 ไม่ปฏิบัติ 

 
๓) การติดตาม  การตรวจสอบการจัดการเรียนรู้   

รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียดข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
๓.๑ จัดท าข้อมูลสารสนเทศ
และเอกสารประจ าชั้นเรียน
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

    -ครูมี ข้อมูลสารสนเทศและ
เอกสารประจ าชัน้เรียนถูกต้อง
และเป็นปัจจุบนั โดยการ
วิเคราะห์ผู้เรียนก่อนเรียนในแต่
ละรายวชิานั้นๆ 
    -มีการวัดและประเมนิผลการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ตามสภาพจริง  
 

      -เนื่องในสถานการณ์  
โควิด- 19 นี้ ท าให้นักเรียน
มีการทดสอบที่เปน็การ
ทดสอบแบบออนไลน์ โดย
ผ่าน Google  Form และ
นักเรียนบางส่วนไม่มี 
internet ในการเชื่อมต่อท า
ให้ขาดสอบได้เป็นบางส่วน 

๓.๒ วัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการที่
หลากหลายตามสภาพจริง 
เช่น การสังเกต การ
สัมภาษณ์ การทดสอบ ฯลฯ 
 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 



  ๑๙ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี
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รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียดข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
๓.๓ น าผลการประเมินผู้เรียน 
ไปพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

    -มีการสะท้อนผลการสอนโดย
น าปญัหาการเรียนรู้ของผู้เรียนมา 
PLC ในกลุ่มสาระฯ และท าให้เกิด
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนของนักเรียนในแต่ละรายวชิา
ได้ด ี
 

๓.๔ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียน ผู้ปกครอง เพ่ือร่วมกัน
พัฒนาผู้เรียน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๓.๕ วิจัยเพื่อพัฒนา หรือ 
แก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

อ่ืน ๆ (ระบุ)..................... 
......................................... 

 ปฏิบัติ 
 ไม่ปฏิบัติ 

 
๔) ปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนรู้ 

รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียด ข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
๔.๑ อบรมพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัต ิ

    -ครูในกลุ่มสาระฯได้มีการ
อบรมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
และได้เปน็วิทยากรให้กับ
หน่วยงานต้นสังกัดได้เปน็อย่างดี 
    -ครูทุกคนได้มีการ PLC ใน
กลุ่มสาระฯ ท าให้ทราบถึงข้อ
ปัญหาในการสอน ของแต่ละคน
และน ามาวิเคราะห์แก้ไขจนท าให้
เกิดการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนของนักเรียนในแต่ละ
รายวิชาได้ด ี

    -ควรมีการ  PLC ใน 
กลุ่มสาระฯ ท าให้ทราบถึง
ข้อปัญหาในการสอนให้มาก
ยิ่งขึ้น  

๔.๒ เข้าร่วมชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๔.๓ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างครูหรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๔.๔ น าข้อมูลย้อนกลับจาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มา
ปรับปรุงและพัฒนา 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

อ่ืน ๆ (ระบุ)..................... 
......................................... 

 ปฏิบัติ 
 ไม่ปฏิบัติ 

 
   
 
 
 
 
 



  ๒๐ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี
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  ๓.๒.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
       รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙  (COVID-๑๙) 
    ๑) On-site      ๒) On-air  
    ๓) On-demand     ๔) On-line     ๕) On-hand 

๑) การวางแผนการจัดการเรียนรู้ 

รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียด ข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
๑.๑ จัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
และแผนการจัดการเรียนรู้ 
โดยการวิเคราะห์หลักสูตร 
เพ่ือให้เหมาะสมกับผู้เรียน  

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

     -มีหน่วยการเรียนรู้  
ทุกรายวิชาพื้นฐาน และรายวชิา
เพิ่มเติม 
     -มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
ครบองค์ประกอบในการเขียน
แผน สามารถน าไปใช้สอนได้และ
มีการประเมินตามสภาพจริงดว้ย
วิธีการที่หลากหลาย 

     -ไม่มี 

๑.๒ วางแผนวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนก่อนเรียน ระหว่าง
เรียน และหลังเรียน ตาม
สภาพจริงด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

 
๒) การจัดการเรียนรู้ 

รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียด ข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
๒.๑ ให้ผู้เรียนได้อธิบายการ
เรียนรู้หรือการท างานของตน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

    -มีใบความรู้/ใบงาน 
    -มีสื่อ นวัตกรรมการเรียนการ
สอน ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงได ้
    -นักเรียนสามารถสร้างชิน้งาน
ได้ตามค าสั่งตามค าสั่งของครู 
    -ครูสามารถจัดหาเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และ
จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรูข้องผู้เรียนได้อย่าง
เหมาะสม 

      -เนื่องในสถานการณ์  
โควิด- 19 นี้ ท าให้นักเรียน
บางคน ไม่มี internet ใช้ได้
ดีเท่าที่ควร 
 

๒.๒ จัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการกลุ่ม 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๓ จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ได้ลงมือปฏิบัติจริง หรือสร้าง
ชิ้นงานโดยให้เชื่อมโยงกับ
สถานการณ์จริง 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๔ จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ได้อภิปราย แสดงความ
คิดเห็น 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๕ จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ได้น าเสนอสะท้อนชิ้นงานของ
ตนและผู้เรียนคนอ่ืน  ๆ
 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 



  ๒๑ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
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รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียด ข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
๒.๖ แจ้งจุดดี จุดเด่น และสิ่ง
ที่พัฒนาของชิ้นงานหรือการ
ท างานแก่ผู้เรียน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๗ ใช้สื่อ นวัตกรรม เพื่อ
ส่งเสริมหรือแก้ปัญหาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๘ ใช้แหล่งเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
สอดคล้องกับจุดประสงค์และ
เนื้อหาที่สอน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๙ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสม 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๑๐ จัดสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๑๑ มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก
กับผู้เรียน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๑๒ ส่งเสริมให้ผู้เรียนอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

อ่ืน ๆ (ระบุ)..................... 
......................................... 

 ปฏิบัติ 
 ไม่ปฏิบัติ 

 
๓) การติดตาม  การตรวจสอบการจัดการเรียนรู้   

รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียด ข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
๓.๑ จัดท าข้อมูลสารสนเทศ
และเอกสารประจ าชั้นเรียน
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

    -ครูมี ข้อมูลสารสนเทศและ
เอกสารประจ าชัน้เรียนถูกต้อง
และเป็นปัจจุบนั โดยการ
วิเคราะห์ผู้เรียนก่อนเรียนในแต่
ละรายวชิานั้นๆ 
    -มีการวัดและประเมนิผลการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ตามสภาพจริง  
 

      -เนื่องในสถานการณ์  
โควิด- 19 นี้ ท าให้นักเรียน
มีการทดสอบที่เปน็การ
ทดสอบแบบออนไลน์ โดย
ผ่าน Google  Form และ
นักเรียนบางส่วนไม่มี 
internet ในการเชื่อมต่อท า
ให้ขาดสอบได้เป็นบางส่วน 

๓.๒ วัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการที่
หลากหลายตามสภาพจริง 
เช่น การสังเกต การ
สัมภาษณ์ การทดสอบ ฯลฯ 
 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 



  ๒๒ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี
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รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียด ข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
๓.๓ น าผลการประเมินผู้เรียน 
ไปพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

    -มีการสะท้อนผลการสอนโดย
น าปญัหาการเรียนรู้ของผู้เรียนมา 
PLC ในกลุ่มสาระฯ และท าให้เกิด
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนของนักเรียนในแต่ละรายวชิา
ได้ด ี
 

๓.๔ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียน ผู้ปกครอง เพ่ือร่วมกัน
พัฒนาผู้เรียน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๓.๕ วิจัยเพื่อพัฒนา หรือ 
แก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

อ่ืน ๆ (ระบุ)..................... 
......................................... 

 ปฏิบัติ 
 ไม่ปฏิบัติ 

 
๔) ปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนรู้ 

รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียดข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
๔.๑ อบรมพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

    -ครูในกลุ่มสาระฯได้มีการ
อบรมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
และได้เปน็วิทยากรให้กับ
หน่วยงานต้นสังกัดได้เปน็อย่างดี 
    -ครูทุกคนได้มีการ PLC ใน
กลุ่มสาระฯ ท าให้ทราบถึงข้อ
ปัญหาในการสอน ของแต่ละคน
และน ามาวิเคราะห์แก้ไขจนท าให้
เกิดการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนของนักเรียนในแต่ละ
รายวิชาได้ด ี

    -ควรมีการ  PLC ใน 
กลุ่มสาระฯ ท าให้ทราบถึง
ข้อปัญหาในการสอนให้มาก
ยิ่งขึ้น  

๔.๒ เข้าร่วมชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๔.๓ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างครูหรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๔.๔ น าข้อมูลย้อนกลับจาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มา
ปรับปรุงและพัฒนา 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

อ่ืน ๆ (ระบุ)..................... 
......................................... 

 ปฏิบัติ 
 ไม่ปฏิบัติ 

 
 

 

 

 



  ๒๓ 
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  ๓.๒.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
         รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙  (COVID-๑๙) 
    ๑) On-site      ๒) On-air  
    ๓) On-demand     ๔) On-line     ๕) On-hand 
๑) การวางแผนการจัดการเรียนรู้ 

รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียดข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
๑.๑ จัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
และแผนการจัดการเรียนรู้ 
โดยการวิเคราะห์หลักสูตร 
เพ่ือให้เหมาะสมกับผู้เรียน  

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

     -มีหน่วยการเรียนรู้  
ทกุรายวิชาพื้นฐาน และรายวชิา
เพิ่มเติม 
     -มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
ครบองค์ประกอบในการเขียน
แผน สามารถน าไปใช้สอนได้และ
มีการประเมินตามสภาพจริงดว้ย
วิธีการที่หลากหลาย 

     -ไม่มี 

๑.๒ วางแผนวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนก่อนเรียน ระหว่าง
เรียน และหลังเรียน ตาม
สภาพจริงด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

 
๒) การจัดการเรียนรู้ 

รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียด ข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
๒.๑ ให้ผู้เรียนได้อธิบายการ
เรียนรู้หรือการท างานของตน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

    -มีใบความรู้/ใบงาน 
    -มีสื่อ นวัตกรรมการเรียนการ
สอน ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงได ้
    -นักเรียนสามารถสร้างชิน้งาน
ได้ตามค าสั่งตามค าสั่งของครู 
    -ครูสามารถจัดหาเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และ
จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรูข้องผู้เรียนได้อย่าง
เหมาะสม 

      -เนื่องในสถานการณ์  
โควิด- 19 นี้ ท าให้นักเรียน
บางคน ไม่มี internet ใช้ได้
ดีเท่าที่ควร 
 

๒.๒ จัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการกลุ่ม 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๓ จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ได้ลงมือปฏิบัติจริง หรือสร้าง
ชิ้นงานโดยให้เชื่อมโยงกับ
สถานการณ์จริง 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๔ จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ได้อภิปราย แสดงความ
คิดเห็น 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๕ จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ได้น าเสนอสะท้อนชิ้นงานของ
ตนและผู้เรียนคนอ่ืน  ๆ
 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 



  ๒๔ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียด ข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
๒.๖ แจ้งจุดดี จุดเด่น และสิ่ง
ที่พัฒนาของชิ้นงานหรือการ
ท างานแก่ผู้เรียน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๗ ใช้สื่อ นวัตกรรม เพื่อ
ส่งเสริมหรือแก้ปัญหาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๘ ใช้แหล่งเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
สอดคล้องกับจุดประสงค์และ
เนื้อหาที่สอน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๙ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสม 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๑๐ จัดสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๑๑ มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก
กับผู้เรียน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๑๒ ส่งเสริมให้ผู้เรียนอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

อ่ืน ๆ (ระบุ)..................... 
......................................... 

 ปฏิบัติ 
 ไม่ปฏิบัติ 

 
๓) การติดตาม  การตรวจสอบการจัดการเรียนรู้   

รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียด ข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
๓.๑ จัดท าข้อมูลสารสนเทศ
และเอกสารประจ าชั้นเรียน
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

    -ครูมี ข้อมูลสารสนเทศและ
เอกสารประจ าชัน้เรียนถูกต้อง
และเป็นปัจจุบนั โดยการ
วิเคราะห์ผู้เรียนก่อนเรียนในแต่
ละรายวชิานั้นๆ 
    -มีการวัดและประเมนิผลการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ตามสภาพจริง  
 

      -เนื่องในสถานการณ์  
โควิด- 19 นี้ ท าให้นักเรียน
มีการทดสอบที่เปน็การ
ทดสอบแบบออนไลน์ โดย
ผ่าน Google  Form และ
นักเรียนบางส่วนไม่มี 
internet ในการเชื่อมต่อท า
ให้ขาดสอบได้เป็นบางส่วน 

๓.๒ วัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการที่
หลากหลายตามสภาพจริง 
เช่น การสังเกต การ
สัมภาษณ์ การทดสอบ ฯลฯ 
 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 



  ๒๕ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียด ข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
๓.๓ น าผลการประเมินผู้เรียน 
ไปพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

    -มีการสะท้อนผลการสอนโดย
น าปญัหาการเรียนรู้ของผู้เรียนมา 
PLC ในกลุ่มสาระฯ และท าให้เกิด
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนของนักเรียนในแต่ละรายวชิา
ได้ด ี
 

๓.๔ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียน ผู้ปกครอง เพ่ือร่วมกัน
พัฒนาผู้เรียน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๓.๕ วิจัยเพื่อพัฒนา หรือ 
แก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

อ่ืน ๆ (ระบุ)..................... 
......................................... 

 ปฏิบัติ 
 ไม่ปฏิบัติ 

 
๔) ปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนรู้ 

รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียด ข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
๔.๑ อบรมพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

    -ครูในกลุ่มสาระฯได้มีการ
อบรมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
และได้เปน็วิทยากรให้กับ
หน่วยงานต้นสังกัดได้เปน็อย่างดี 
    -ครูทุกคนได้มีการ PLC ใน
กลุ่มสาระฯ ท าให้ทราบถึงข้อ
ปัญหาในการสอน ของแต่ละคน
และน ามาวิเคราะห์แก้ไขจนท าให้
เกิดการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนของนักเรียนในแต่ละ
รายวิชาได้ด ี

    -ควรมีการ  PLC ใน 
กลุ่มสาระฯ ท าให้ทราบถึง
ข้อปัญหาในการสอนให้มาก
ยิ่งขึ้น  

๔.๒ เข้าร่วมชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๔.๓ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างครูหรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๔.๔ น าข้อมูลย้อนกลับจาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มา
ปรับปรุงและพัฒนา 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

อ่ืน ๆ (ระบุ)..................... 
......................................... 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

 
 

 

 

 



  ๒๖ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

  ๓.๒.๔  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
       รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙  (COVID-๑๙) 
    ๑) On-site      ๒) On-air  
    ๓) On-demand     ๔) On-line     ๕) On-hand 
๑) การวางแผนการจัดการเรียนรู้ 

รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียด ข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
๑.๑ จัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
และแผนการจัดการเรียนรู้ 
โดยการวิเคราะห์หลักสูตร 
เพ่ือให้เหมาะสมกับผู้เรียน  

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

     -มีหน่วยการเรียนรู้  
ทุกรายวิชาพื้นฐาน และรายวชิา
เพิ่มเติม 
     -มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
ครบองค์ประกอบในการเขียน
แผน สามารถน าไปใช้สอนได้และ
มีการประเมินตามสภาพจริงดว้ย
วิธีการที่หลากหลาย 

     -ไม่มี 

๑.๒ วางแผนวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนก่อนเรียน ระหว่าง
เรียน และหลังเรียน ตาม
สภาพจริงด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

 
๒) การจัดการเรียนรู้ 

รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียด ข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
๒.๑ ให้ผู้เรียนได้อธิบายการ
เรียนรู้หรือการท างานของตน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

    -มีใบความรู้/ใบงาน 
    -มีสื่อ นวัตกรรมการเรียนการ
สอน ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงได ้
    -นักเรียนสามารถสร้างชิน้งาน
ได้ตามค าสั่งตามค าสั่งของครู 
    -ครูสามารถจัดหาเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และ
จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรูข้องผู้เรียนได้อย่าง
เหมาะสม 

      -เนื่องในสถานการณ์  
โควิด- 19 นี้ ท าให้นักเรียน
บางคน ไม่มี internet ใช้ได้
ดีเท่าที่ควร 
 

๒.๒ จัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการกลุ่ม 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๓ จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ได้ลงมือปฏิบัติจริง หรือสร้าง
ชิ้นงานโดยให้เชื่อมโยงกับ
สถานการณ์จริง 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๔ จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ได้อภิปราย แสดงความ
คิดเห็น 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๕ จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ได้น าเสนอสะท้อนชิ้นงานของ
ตนและผู้เรียนคนอ่ืน  ๆ
 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 



  ๒๗ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
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รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียด ข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
๒.๖ แจ้งจุดดี จุดเด่น และสิ่ง
ที่พัฒนาของชิ้นงานหรือการ
ท างานแก่ผู้เรียน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๗ ใช้สื่อ นวัตกรรม เพื่อ
ส่งเสริมหรือแก้ปัญหาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๘ ใช้แหล่งเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
สอดคล้องกับจุดประสงค์และ
เนื้อหาที่สอน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๙ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสม 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๑๐ จัดสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๑๑ มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก
กับผู้เรียน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๑๒ ส่งเสริมให้ผู้เรียนอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

อ่ืน ๆ (ระบุ)..................... 
......................................... 

 ปฏิบัติ 
 ไม่ปฏิบัติ 

 
๓) การติดตาม  การตรวจสอบการจัดการเรียนรู้   

รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียด ข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
๓.๑ จัดท าข้อมูลสารสนเทศ
และเอกสารประจ าชั้นเรียน
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

    -ครูมี ข้อมูลสารสนเทศและ
เอกสารประจ าชัน้เรียนถูกต้อง
และเป็นปัจจุบนั โดยการ
วิเคราะห์ผู้เรียนก่อนเรียนในแต่
ละรายวชิานั้นๆ 
    -มีการวัดและประเมนิผลการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ตามสภาพจริง  
 

      -เนื่องในสถานการณ์  
โควิด- 19 นี้ ท าให้นักเรียน
มีการทดสอบที่เปน็การ
ทดสอบแบบออนไลน์ โดย
ผ่าน Google  Form และ
นักเรียนบางส่วนไม่มี 
internet ในการเชื่อมต่อท า
ให้ขาดสอบได้เป็นบางส่วน 

๓.๒ วัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการที่
หลากหลายตามสภาพจริง 
เช่น การสังเกต การ
สัมภาษณ์ การทดสอบ ฯลฯ 
 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 



  ๒๘ 
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รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียด ข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
๓.๓ น าผลการประเมินผู้เรียน 
ไปพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

    -มีการสะท้อนผลการสอนโดย
น าปญัหาการเรียนรู้ของผู้เรียนมา 
PLC ในกลุ่มสาระฯ และท าให้เกิด
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนของนักเรียนในแต่ละรายวชิา
ได้ด ี
 

๓.๔ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียน ผู้ปกครอง เพ่ือร่วมกัน
พัฒนาผู้เรียน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๓.๕ วิจัยเพื่อพัฒนา หรือ 
แก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

อ่ืน ๆ (ระบุ)..................... 
......................................... 

 ปฏิบัติ 
 ไม่ปฏิบัติ 

 
๔) ปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนรู้ 

รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียด ข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
๔.๑ อบรมพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

    -ครูในกลุ่มสาระฯได้มีการ
อบรมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
และได้เปน็วิทยากรให้กับ
หน่วยงานต้นสังกัดได้เปน็อย่างดี 
    -ครูทุกคนได้มีการ PLC ใน
กลุ่มสาระฯ ท าให้ทราบถึงข้อ
ปัญหาในการสอน ของแต่ละคน
และน ามาวิเคราะห์แก้ไขจนท าให้
เกิดการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนของนักเรียนในแต่ละ
รายวิชาได้ด ี

    -ควรมีการ  PLC ใน 
กลุ่มสาระฯ ท าให้ทราบถึง
ข้อปัญหาในการสอนให้มาก
ยิ่งขึ้น  

๔.๒ เข้าร่วมชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๔.๓ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างครูหรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๔.๔ น าข้อมูลย้อนกลับจาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มา
ปรับปรุงและพัฒนา 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

อ่ืน ๆ (ระบุ)..................... 
......................................... 

 ปฏิบัติ 
 ไม่ปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 



  ๒๙ 
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  ๓.๒.๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
   รูปแบบการจดัการเรยีนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙  (COVID-๑๙) 
    ๑) On-site      ๒) On-air  
    ๓) On-demand     ๔) On-line     ๕) On-hand 

๑) การวางแผนการจัดการเรียนรู้ 

รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียด ข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
๑.๑ จัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
และแผนการจัดการเรียนรู้ 
โดยการวิเคราะห์หลักสูตร 
เพ่ือให้เหมาะสมกับผู้เรียน  

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

     -มีหน่วยการเรียนรู้  
ทุกรายวิชาพื้นฐาน และรายวชิา
เพิ่มเติม 
     -มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
ครบองค์ประกอบในการเขียน
แผน สามารถน าไปใช้สอนได้และ
มีการประเมินตามสภาพจริงดว้ย
วิธีการที่หลากหลาย 

     -ไม่มี 

๑.๒ วางแผนวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนก่อนเรียน ระหว่าง
เรียน และหลังเรียน ตาม
สภาพจริงด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

 
๒) การจัดการเรียนรู้ 

รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียด ข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
๒.๑ ให้ผู้เรียนได้อธิบายการ
เรียนรู้หรือการท างานของตน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

    -มีใบความรู้/ใบงาน 
    -มีสื่อ นวัตกรรมการเรียนการ
สอน ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงได ้
    -นักเรียนสามารถสร้างชิน้งาน
ได้ตามค าสั่งตามค าสั่งของครู 
    -ครูสามารถจัดหาเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และ
จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรูข้องผู้เรียนได้อย่าง
เหมาะสม 

      -เนื่องในสถานการณ์  
โควิด- 19 นี้ ท าให้นักเรียน
บางคน ไม่มี internet ใช้ได้
ดีเท่าที่ควร 
 

๒.๒ จัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการกลุ่ม 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๓ จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ได้ลงมือปฏิบัติจริง หรือสร้าง
ชิ้นงานโดยให้เชื่อมโยงกับ
สถานการณ์จริง 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๔ จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ได้อภิปราย แสดงความ
คิดเห็น 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๕ จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ได้น าเสนอสะท้อนชิ้นงานของ
ตนและผู้เรียนคนอ่ืน  ๆ

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๖ แจ้งจุดดี จุดเด่น และสิ่ง   ปฏิบัต ิ



  ๓๐ 
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รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียด ข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
ที่พัฒนาของชิ้นงานหรือการ
ท างานแก่ผู้เรียน 

 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๗ ใช้สื่อ นวัตกรรม เพื่อ
ส่งเสริมหรือแก้ปัญหาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๘ ใช้แหล่งเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
สอดคล้องกับจุดประสงค์และ
เนื้อหาที่สอน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๙ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสม 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๑๐ จัดสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๑๑ มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก
กับผู้เรียน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๑๒ ส่งเสริมให้ผู้เรียนอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

อ่ืน ๆ (ระบุ)..................... 
......................................... 

 ปฏิบัติ 
 ไม่ปฏิบัติ 

 
๓) การติดตาม  การตรวจสอบการจัดการเรียนรู้   

รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียดข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
๓.๑ จัดท าข้อมูลสารสนเทศ
และเอกสารประจ าชั้นเรียน
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

    -ครูมี ข้อมูลสารสนเทศและ
เอกสารประจ าชัน้เรียนถูกต้อง
และเป็นปัจจุบนั โดยการ
วิเคราะห์ผู้เรียนก่อนเรียนในแต่
ละรายวชิานั้นๆ 
    -มีการวัดและประเมนิผลการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ตามสภาพจริง  
 
    -มีการสะท้อนผลการสอนโดย

      -เนื่องในสถานการณ์  
โควิด- 19 นี้ ท าให้นักเรียน
มีการทดสอบที่เปน็การ
ทดสอบแบบออนไลน์ โดย
ผ่าน Google  Form และ
นักเรียนบางส่วนไม่มี 
internet ในการเชื่อมต่อท า
ให้ขาดสอบได้เป็นบางส่วน 

๓.๒ วัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการที่
หลากหลายตามสภาพจริง 
เช่น การสังเกต การ
สัมภาษณ์ การทดสอบ ฯลฯ 
 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๓.๓ น าผลการประเมินผู้เรียน   ปฏิบัต ิ



  ๓๑ 
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รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียดข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
ไปพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน 

 ไม่ปฏิบัติ น าปญัหาการเรียนรู้ของผู้เรียนมา 
PLC ในกลุ่มสาระฯ และท าให้เกิด
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนของนักเรียนในแต่ละรายวชิา
ได้ด ี
 

๓.๔ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียน ผู้ปกครอง เพ่ือร่วมกัน
พัฒนาผู้เรียน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๓.๕ วิจัยเพื่อพัฒนา หรือ 
แก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

อ่ืน ๆ (ระบุ)..................... 
......................................... 

 ปฏิบัติ 
 ไม่ปฏิบัติ 

 
๔) ปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนรู้ 

รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียด ข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
๔.๑ อบรมพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

    -ครูในกลุ่มสาระฯได้มีการ
อบรมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
และได้เปน็วิทยากรให้กับ
หน่วยงานต้นสังกัดได้เปน็อย่างดี 
    -ครูทุกคนได้มีการ PLC ใน
กลุ่มสาระฯ ท าให้ทราบถึงข้อ
ปัญหาในการสอน ของแต่ละคน
และน ามาวิเคราะห์แก้ไขจนท าให้
เกิดการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนของนักเรียนในแต่ละ
รายวิชาได้ด ี

    -ควรมีการ  PLC ใน 
กลุ่มสาระฯ ท าให้ทราบถึง
ข้อปัญหาในการสอนให้มาก
ยิ่งขึ้น  

๔.๒ เข้าร่วมชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๔.๓ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างครูหรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๔.๔ น าข้อมูลย้อนกลับจาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มา
ปรับปรุงและพัฒนา 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

อ่ืน ๆ (ระบุ)..................... 
......................................... 

 ปฏิบัติ 
 ไม่ปฏิบัติ 
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  ๓.๒.๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
รูปแบบการจดัการเรยีนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙  (COVID-๑๙) 
    ๑) On-site      ๒) On-air  
    ๓) On-demand     ๔) On-line     ๕) On-hand 

๑) การวางแผนการจัดการเรียนรู้ 

รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียด ข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
๑.๑ จัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
และแผนการจัดการเรียนรู้ 
โดยการวิเคราะห์หลักสูตร 
เพ่ือให้เหมาะสมกับผู้เรียน  

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

     -มีหน่วยการเรียนรู้  
ทุกรายวิชาพื้นฐาน และรายวชิา
เพิ่มเติม 
     -มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
ครบองค์ประกอบในการเขียน
แผน สามารถน าไปใช้สอนได้และ
มีการประเมินตามสภาพจริงดว้ย
วิธีการที่หลากหลาย 

     -ไม่มี 

๑.๒ วางแผนวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนก่อนเรียน ระหว่าง
เรียน และหลังเรียน ตาม
สภาพจริงด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

 
๒) การจัดการเรียนรู้ 

รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียด ข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
๒.๑ ให้ผู้เรียนได้อธิบายการ
เรียนรู้หรือการท างานของตน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

    -มีใบความรู้/ใบงาน 
    -มีสื่อ นวัตกรรมการเรียนการ
สอน ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงได ้
    -นักเรียนสามารถสร้างชิน้งาน
ได้ตามค าสั่งตามค าสั่งของครู 
    -ครูสามารถจัดหาเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และ
จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรูข้องผู้เรียนได้อย่าง
เหมาะสม 

      -เนื่องในสถานการณ์  
โควิด- 19 นี้ ท าให้นักเรียน
บางคน ไม่มี internet ใช้ได้
ดีเท่าที่ควร 
 

๒.๒ จัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการกลุ่ม 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๓ จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ได้ลงมือปฏิบัติจริง หรือสร้าง
ชิ้นงานโดยให้เชื่อมโยงกับ
สถานการณ์จริง 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๔ จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ได้อภิปราย แสดงความ
คิดเห็น 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๕ จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ได้น าเสนอสะท้อนชิ้นงานของ
ตนและผู้เรียนคนอ่ืน  ๆ

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๖ แจ้งจุดดี จุดเด่น และสิ่ง   ปฏิบัต ิ
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รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียด ข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
ที่พัฒนาของชิ้นงานหรือการ
ท างานแก่ผู้เรียน 

 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๗ ใช้สื่อ นวัตกรรม เพื่อ
ส่งเสริมหรือแก้ปัญหาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๘ ใช้แหล่งเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
สอดคล้องกับจุดประสงค์และ
เนื้อหาที่สอน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๙ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสม 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๑๐ จัดสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๑๑ มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก
กับผู้เรียน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๑๒ ส่งเสริมให้ผู้เรียนอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

อ่ืน ๆ (ระบุ)..................... 
......................................... 

 ปฏิบัติ 
 ไม่ปฏิบัติ 

 
๓) การติดตาม  การตรวจสอบการจัดการเรียนรู้   

รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียดข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
๓.๑ จัดท าข้อมูลสารสนเทศ
และเอกสารประจ าชั้นเรียน
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

    -ครูมี ข้อมูลสารสนเทศและ
เอกสารประจ าชัน้เรียนถูกต้อง
และเป็นปัจจุบนั โดยการ
วิเคราะห์ผู้เรียนก่อนเรียนในแต่
ละรายวชิานั้นๆ 
    -มีการวัดและประเมนิผลการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ตามสภาพจริง  
 
    -มีการสะท้อนผลการสอนโดย

      -เนื่องในสถานการณ์  
โควิด- 19 นี้ ท าให้นักเรียน
มีการทดสอบที่เปน็การ
ทดสอบแบบออนไลน์ โดย
ผ่าน Google  Form และ
นักเรียนบางส่วนไม่มี 
internet ในการเชื่อมต่อท า
ให้ขาดสอบได้เป็นบางส่วน 

๓.๒ วัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการที่
หลากหลายตามสภาพจริง 
เช่น การสังเกต การ
สัมภาษณ์ การทดสอบ ฯลฯ 
 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๓.๓ น าผลการประเมินผู้เรียน   ปฏิบัต ิ
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รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียดข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
ไปพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน 

 ไม่ปฏิบัติ น าปญัหาการเรียนรู้ของผู้เรียนมา 
PLC ในกลุ่มสาระฯ และท าให้เกิด
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนของนักเรียนในแต่ละรายวชิา
ได้ด ี
 

๓.๔ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียน ผู้ปกครอง เพ่ือร่วมกัน
พัฒนาผู้เรียน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๓.๕ วิจัยเพื่อพัฒนา หรือ 
แก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

อ่ืน ๆ (ระบุ)..................... 
......................................... 

 ปฏิบัติ 
 ไม่ปฏิบัติ 

 
๔) ปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนรู้ 

รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียด ข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
๔.๑ อบรมพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

    -ครูในกลุ่มสาระฯได้มีการ
อบรมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
และได้เปน็วิทยากรให้กับ
หน่วยงานต้นสังกัดได้เปน็อย่างดี 
    -ครูทุกคนได้มีการ PLC ใน
กลุ่มสาระฯ ท าให้ทราบถึงข้อ
ปัญหาในการสอน ของแต่ละคน
และน ามาวิเคราะห์แก้ไขจนท าให้
เกิดการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนของนักเรียนในแต่ละ
รายวิชาได้ด ี

    -ควรมีการ  PLC ใน 
กลุ่มสาระฯ ท าให้ทราบถึง
ข้อปัญหาในการสอนให้มาก
ยิ่งขึ้น  

๔.๒ เข้าร่วมชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๔.๓ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างครูหรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๔.๔ น าข้อมูลย้อนกลับจาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มา
ปรับปรุงและพัฒนา 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

อ่ืน ๆ (ระบุ)..................... 
......................................... 

 ปฏิบัติ 
 ไม่ปฏิบัติ 
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  ๓.๒.๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
รูปแบบการจดัการเรยีนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙  (COVID-๑๙) 
    ๑) On-site      ๒) On-air  
    ๓) On-demand     ๔) On-line     ๕) On-hand 

๑) การวางแผนการจัดการเรียนรู้ 

รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียด ข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
๑.๑ จัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
และแผนการจัดการเรียนรู้ 
โดยการวิเคราะห์หลักสูตร 
เพ่ือให้เหมาะสมกับผู้เรียน  

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

     -มีหน่วยการเรียนรู้  
ทุกรายวิชาพื้นฐาน และรายวชิา
เพิ่มเติม 
     -มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
ครบองค์ประกอบในการเขียน
แผน สามารถน าไปใช้สอนได้และ
มีการประเมินตามสภาพจริงดว้ย
วิธีการที่หลากหลาย 

     -ไม่มี 

๑.๒ วางแผนวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนก่อนเรียน ระหว่าง
เรียน และหลังเรียน ตาม
สภาพจริงด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

 
๒) การจัดการเรียนรู้ 

รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียด ข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
๒.๑ ให้ผู้เรียนได้อธิบายการ
เรียนรู้หรือการท างานของตน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

    -มีใบความรู้/ใบงาน 
    -มีสื่อ นวัตกรรมการเรียนการ
สอน ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงได ้
    -นักเรียนสามารถสร้างชิน้งาน
ได้ตามค าสั่งตามค าสั่งของครู 
    -ครูสามารถจัดหาเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และ
จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรูข้องผู้เรียนได้อย่าง
เหมาะสม 

      -เนื่องในสถานการณ์  
โควิด- 19 นี้ ท าให้นักเรียน
บางคน ไม่มี internet ใช้ได้
ดีเท่าที่ควร 
 

๒.๒ จัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการกลุ่ม 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๓ จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ได้ลงมือปฏิบัติจริง หรือสร้าง
ชิ้นงานโดยให้เชื่อมโยงกับ
สถานการณ์จริง 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๔ จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ได้อภิปราย แสดงความ
คิดเห็น 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๕ จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ได้น าเสนอสะท้อนชิ้นงานของ
ตนและผู้เรียนคนอ่ืน  ๆ

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๖ แจ้งจุดดี จุดเด่น และสิ่ง   ปฏิบัต ิ



  ๓๖ 
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รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียด ข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
ที่พัฒนาของชิ้นงานหรือการ
ท างานแก่ผู้เรียน 

 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๗ ใช้สื่อ นวัตกรรม เพื่อ
ส่งเสริมหรือแก้ปัญหาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๘ ใช้แหล่งเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
สอดคล้องกับจุดประสงค์และ
เนื้อหาที่สอน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๙ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสม 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๑๐ จัดสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๑๑ มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก
กับผู้เรียน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๑๒ ส่งเสริมให้ผู้เรียนอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

อ่ืน ๆ (ระบุ)..................... 
......................................... 

 ปฏิบัติ 
 ไม่ปฏิบัติ 

 
๓) การติดตาม  การตรวจสอบการจัดการเรียนรู้   

รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียดข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
๓.๑ จัดท าข้อมูลสารสนเทศ
และเอกสารประจ าชั้นเรียน
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

    -ครูมี ข้อมูลสารสนเทศและ
เอกสารประจ าชัน้เรียนถูกต้อง
และเป็นปัจจุบนั โดยการ
วิเคราะห์ผู้เรียนก่อนเรียนในแต่
ละรายวชิานั้นๆ 
    -มีการวัดและประเมนิผลการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ตามสภาพจริง  
 
    -มีการสะท้อนผลการสอนโดย

      -เนื่องในสถานการณ์  
โควิด- 19 นี้ ท าให้นักเรียน
มีการทดสอบที่เปน็การ
ทดสอบแบบออนไลน์ โดย
ผ่าน Google  Form และ
นักเรียนบางส่วนไม่มี 
internet ในการเชื่อมต่อท า
ให้ขาดสอบได้เป็นบางส่วน 

๓.๒ วัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการที่
หลากหลายตามสภาพจริง 
เช่น การสังเกต การ
สัมภาษณ์ การทดสอบ ฯลฯ 
 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๓.๓ น าผลการประเมินผู้เรียน   ปฏิบัต ิ



  ๓๗ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
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รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียดข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
ไปพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน 

 ไม่ปฏิบัติ น าปญัหาการเรียนรู้ของผู้เรียนมา 
PLC ในกลุ่มสาระฯ และท าให้เกิด
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนของนักเรียนในแต่ละรายวชิา
ได้ด ี
 

๓.๔ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียน ผู้ปกครอง เพ่ือร่วมกัน
พัฒนาผู้เรียน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๓.๕ วิจัยเพื่อพัฒนา หรือ 
แก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

อ่ืน ๆ (ระบุ)..................... 
......................................... 

 ปฏิบัติ 
 ไม่ปฏิบัติ 

 
๔) ปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนรู้ 

รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียด ข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
๔.๑ อบรมพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

    -ครูในกลุ่มสาระฯได้มีการ
อบรมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
และได้เปน็วิทยากรให้กับ
หน่วยงานต้นสังกัดได้เปน็อย่างดี 
    -ครูทุกคนได้มีการ PLC ใน
กลุ่มสาระฯ ท าให้ทราบถึงข้อ
ปัญหาในการสอน ของแต่ละคน
และน ามาวิเคราะห์แก้ไขจนท าให้
เกิดการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนของนักเรียนในแต่ละ
รายวิชาได้ด ี

    -ควรมีการ  PLC ใน 
กลุ่มสาระฯ ท าให้ทราบถึง
ข้อปัญหาในการสอนให้มาก
ยิ่งขึ้น  

๔.๒ เข้าร่วมชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๔.๓ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างครูหรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๔.๔ น าข้อมูลย้อนกลับจาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มา
ปรับปรุงและพัฒนา 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

อ่ืน ๆ (ระบุ)..................... 
......................................... 

 ปฏิบัติ 
 ไม่ปฏิบัติ 

 
 

 

 

 



  ๓๘ 
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  ๓.๒.๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
รูปแบบการจดัการเรยีนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙  (COVID-๑๙) 
    ๑) On-site      ๒) On-air  
    ๓) On-demand     ๔) On-line     ๕) On-hand 

๑) การวางแผนการจัดการเรียนรู้ 

รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียด ข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
๑.๑ จัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
และแผนการจัดการเรียนรู้ 
โดยการวิเคราะห์หลักสูตร 
เพ่ือให้เหมาะสมกับผู้เรียน  

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

     -มีหน่วยการเรียนรู้  
ทุกรายวิชาพื้นฐาน และรายวชิา
เพิ่มเติม 
     -มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
ครบองค์ประกอบในการเขียน
แผน สามารถน าไปใช้สอนได้และ
มีการประเมินตามสภาพจริงดว้ย
วิธีการที่หลากหลาย 

     -ไม่มี 

๑.๒ วางแผนวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนก่อนเรียน ระหว่าง
เรียน และหลังเรียน ตาม
สภาพจริงด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

 
๒) การจัดการเรียนรู้ 

รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียด ข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
๒.๑ ให้ผู้เรียนได้อธิบายการ
เรียนรู้หรือการท างานของตน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

    -มีใบความรู้/ใบงาน 
    -มีสื่อ นวัตกรรมการเรียนการ
สอน ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงได ้
    -นักเรียนสามารถสร้างชิน้งาน
ได้ตามค าสั่งตามค าสั่งของครู 
    -ครูสามารถจัดหาเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และ
จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรูข้องผู้เรียนได้อย่าง
เหมาะสม 

      -เนื่องในสถานการณ์  
โควิด- 19 นี้ ท าให้นักเรียน
บางคน ไม่มี internet ใช้ได้
ดีเท่าที่ควร 
 

๒.๒ จัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการกลุ่ม 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๓ จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ได้ลงมือปฏิบัติจริง หรือสร้าง
ชิ้นงานโดยให้เชื่อมโยงกับ
สถานการณ์จริง 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๔ จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ได้อภิปราย แสดงความ
คิดเห็น 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๕ จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ได้น าเสนอสะท้อนชิ้นงานของ
ตนและผู้เรียนคนอ่ืน  ๆ

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๖ แจ้งจุดดี จุดเด่น และสิ่ง   ปฏิบัต ิ



  ๓๙ 
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รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียด ข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
ที่พัฒนาของชิ้นงานหรือการ
ท างานแก่ผู้เรียน 

 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๗ ใช้สื่อ นวัตกรรม เพื่อ
ส่งเสริมหรือแก้ปัญหาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๘ ใช้แหล่งเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
สอดคล้องกับจุดประสงค์และ
เนื้อหาที่สอน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๙ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสม 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๑๐ จัดสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๑๑ มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก
กับผู้เรียน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๑๒ ส่งเสริมให้ผู้เรียนอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

อ่ืน ๆ (ระบุ)..................... 
......................................... 

 ปฏิบัติ 
 ไมป่ฏิบัติ 

 
๓) การติดตาม  การตรวจสอบการจัดการเรียนรู้   

รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียดข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
๓.๑ จัดท าข้อมูลสารสนเทศ
และเอกสารประจ าชั้นเรียน
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

    -ครูมี ข้อมูลสารสนเทศและ
เอกสารประจ าชัน้เรียนถูกต้อง
และเป็นปัจจุบนั โดยการ
วิเคราะห์ผู้เรียนก่อนเรียนในแต่
ละรายวชิานั้นๆ 
    -มีการวัดและประเมนิผลการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ตามสภาพจริง  
 
    -มีการสะท้อนผลการสอนโดย

      -เนื่องในสถานการณ์  
โควิด- 19 นี้ ท าให้นักเรียน
มีการทดสอบที่เปน็การ
ทดสอบแบบออนไลน์ โดย
ผ่าน Google  Form และ
นักเรียนบางส่วนไม่มี 
internet ในการเชื่อมต่อท า
ให้ขาดสอบได้เป็นบางส่วน 

๓.๒ วัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการที่
หลากหลายตามสภาพจริง 
เช่น การสังเกต การ
สัมภาษณ์ การทดสอบ ฯลฯ 
 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๓.๓ น าผลการประเมินผู้เรียน   ปฏิบัต ิ
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รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียดข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
ไปพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน 

 ไม่ปฏิบัติ น าปญัหาการเรียนรู้ของผู้เรียนมา 
PLC ในกลุ่มสาระฯ และท าให้เกิด
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนของนักเรียนในแต่ละรายวชิา
ได้ด ี
 

๓.๔ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียน ผู้ปกครอง เพ่ือร่วมกัน
พัฒนาผู้เรียน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๓.๕ วิจัยเพื่อพัฒนา หรือ 
แก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

อ่ืน ๆ (ระบุ)..................... 
......................................... 

 ปฏิบัติ 
 ไม่ปฏิบัติ 

 
๔) ปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนรู้ 

รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียด ข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
๔.๑ อบรมพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

    -ครูในกลุ่มสาระฯได้มีการ
อบรมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
และได้เปน็วิทยากรให้กับ
หน่วยงานต้นสังกัดได้เปน็อย่างดี 
    -ครูทุกคนได้มีการ PLC ใน
กลุ่มสาระฯ ท าให้ทราบถึงข้อ
ปัญหาในการสอน ของแต่ละคน
และน ามาวิเคราะห์แก้ไขจนท าให้
เกิดการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนของนักเรียนในแต่ละ
รายวิชาได้ด ี

    -ควรมีการ  PLC ใน 
กลุ่มสาระฯ ท าให้ทราบถึง
ข้อปัญหาในการสอนให้มาก
ยิ่งขึ้น  

๔.๒ เข้าร่วมชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๔.๓ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างครูหรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๔.๔ น าข้อมูลย้อนกลับจาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มา
ปรับปรุงและพัฒนา 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

อ่ืน ๆ (ระบุ)..................... 
......................................... 

 ปฏิบัติ 
 ไม่ปฏิบัติ 
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 ๓.๓ ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
   ๓.๓.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

รูปแบบการจดัการเรยีนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙  (COVID-๑๙) 
    ๑) On-site      ๒) On-air  
    ๓) On-demand     ๔) On-line     ๕) On-hand 

๑) การวางแผนการจัดการเรียนรู้ 

รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียด ข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
๑.๑ จัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
และแผนการจัดการเรียนรู้ 
โดยการวิเคราะห์หลักสูตร 
เพ่ือให้เหมาะสมกับผู้เรียน  

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

     -มีหน่วยการเรียนรู้  
ทุกรายวิชาพื้นฐาน และรายวชิา
เพิ่มเติม 
     -มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
ครบองค์ประกอบในการเขียน
แผน สามารถน าไปใช้สอนได้และ
มีการประเมินตามสภาพจริงดว้ย
วิธีการที่หลากหลาย 

     -ไม่มี 

๑.๒ วางแผนวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนก่อนเรียน ระหว่าง
เรียน และหลังเรียน ตาม
สภาพจริงด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

 
๒) การจัดการเรียนรู้ 

รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียด ข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
๒.๑ ให้ผู้เรียนได้อธิบายการ
เรียนรู้หรือการท างานของตน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

    -มีใบความรู้/ใบงาน 
    -มีสื่อ นวัตกรรมการเรียนการ
สอน ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงได ้
    -นักเรียนสามารถสร้างชิน้งาน
ได้ตามค าสั่งตามค าสั่งของครู 
    -ครูสามารถจัดหาเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และ
จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรูข้องผู้เรียนได้อย่าง
เหมาะสม 

      -เนื่องในสถานการณ์  
โควิด- 19 นี้ ท าให้นักเรียน
บางคน ไม่มี internet ใช้ได้
ดีเทา่ที่ควร 
 

๒.๒ จัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการกลุ่ม 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๓ จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ได้ลงมือปฏิบัติจริง หรือสร้าง
ชิ้นงานโดยให้เชื่อมโยงกับ
สถานการณ์จริง 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๔ จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ได้อภิปราย แสดงความ
คิดเหน็ 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๕ จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ได้น าเสนอสะท้อนชิ้นงานของ
ตนและผู้เรียนคนอ่ืน  ๆ

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 
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รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียด ข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
๒.๖ แจ้งจุดดี จุดเด่น และสิ่ง
ที่พัฒนาของชิ้นงานหรือการ
ท างานแก่ผู้เรียน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๗ ใช้สื่อ นวัตกรรม เพ่ือ
ส่งเสริมหรือแก้ปัญหาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๘ ใช้แหล่งเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
สอดคล้องกับจุดประสงค์และ
เนื้อหาที่สอน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๙ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสม 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๑๐ จัดสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๑๑ มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก
กับผู้เรียน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๑๒ ส่งเสริมให้ผู้เรียนอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

อ่ืน ๆ (ระบุ)..................... 
......................................... 

 ปฏิบัติ 
 ไม่ปฏิบัติ 

 
๓) การติดตาม  การตรวจสอบการจัดการเรียนรู้   

รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียดข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
๓.๑ จัดท าข้อมูลสารสนเทศ
และเอกสารประจ าชั้นเรียน
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

    -ครูมี ข้อมูลสารสนเทศและ
เอกสารประจ าชัน้เรียนถูกต้อง
และเป็นปัจจุบนั โดยการ
วิเคราะห์ผู้เรียนก่อนเรียนในแต่
ละรายวชิานั้นๆ 
    -มีการวัดและประเมนิผลการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ตามสภาพจริง  
 

      -เนื่องในสถานการณ์  
โควิด- 19 นี้ ท าให้นักเรียน
มีการทดสอบที่เปน็การ
ทดสอบแบบออนไลน์ โดย
ผ่าน Google  Form และ
นักเรียนบางส่วนไม่มี 
internet ในการเชื่อมต่อท า
ให้ขาดสอบได้เป็นบางส่วน 

๓.๒ วัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการที่
หลากหลายตามสภาพจริง 
เช่น การสังเกต การ
สัมภาษณ์ การทดสอบ ฯลฯ 
 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 
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รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียดข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
๓.๓ น าผลการประเมินผู้เรียน 
ไปพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

    -มีการสะท้อนผลการสอนโดย
น าปญัหาการเรียนรู้ของผู้เรียนมา 
PLC ในกลุ่มสาระฯ และท าให้เกิด
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนของนักเรียนในแต่ละรายวชิา
ได้ด ี
 

๓.๔ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียน ผู้ปกครอง เพ่ือร่วมกัน
พัฒนาผู้เรียน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๓.๕ วิจัยเพื่อพัฒนา หรือ 
แก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

อ่ืน ๆ (ระบุ)..................... 
......................................... 

 ปฏิบัติ 
 ไม่ปฏิบัติ 

 
๔) ปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนรู้ 

รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียด ข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
๔.๑ อบรมพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

    -ครูในกลุ่มสาระฯได้มีการ
อบรมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
และได้เปน็วิทยากรให้กับ
หน่วยงานต้นสังกัดได้เปน็อย่างดี 
    -ครูทุกคนได้มีการ PLC ใน
กลุ่มสาระฯ ท าให้ทราบถึงข้อ
ปัญหาในการสอน ของแต่ละคน
และน ามาวิเคราะห์แก้ไขจนท าให้
เกิดการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนของนักเรียนในแต่ละ
รายวิชาได้ด ี

    -ควรมีการ  PLC ใน 
กลุ่มสาระฯ ท าให้ทราบถึง
ข้อปัญหาในการสอนให้มาก
ยิ่งขึ้น  

๔.๒ เข้าร่วมชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๔.๓ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างครูหรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๔.๔ น าขอ้มูลย้อนกลับจาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มา
ปรับปรุงและพัฒนา 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

อ่ืน ๆ (ระบุ)..................... 
......................................... 

 ปฏิบัติ 
 ไม่ปฏิบัติ 

 
    
 
 
 
 
 



  ๔๔ 
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  ๓.๓.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
รูปแบบการจดัการเรยีนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙  (COVID-๑๙) 
    ๑) On-site      ๒) On-air  
    ๓) On-demand     ๔) On-line     ๕) On-hand 

๑) การวางแผนการจัดการเรียนรู้ 

รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียด ข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
๑.๑ จัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
และแผนการจัดการเรียนรู้ 
โดยการวิเคราะห์หลักสูตร 
เพ่ือให้เหมาะสมกับผู้เรียน  

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

     -มีหน่วยการเรียนรู้  
ทุกรายวิชาพื้นฐาน และรายวชิา
เพิ่มเติม 
     -มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
ครบองคป์ระกอบในการเขียน
แผน สามารถน าไปใช้สอนได้และ
มีการประเมินตามสภาพจริงดว้ย
วิธีการที่หลากหลาย 

     -ไม่มี 

๑.๒ วางแผนวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนก่อนเรียน ระหว่าง
เรียน และหลังเรียน ตาม
สภาพจริงด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

 
๒) การจัดการเรียนรู้ 

รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียด ข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
๒.๑ ให้ผู้เรียนได้อธิบายการ
เรียนรู้หรือการท างานของตน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

    -มีใบความรู้/ใบงาน 
    -มีสื่อ นวัตกรรมการเรียนการ
สอน ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จรงิได ้
    -นักเรียนสามารถสร้างชิน้งาน
ได้ตามค าสั่งตามค าสั่งของครู 
    -ครูสามารถจัดหาเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และ
จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรูข้องผู้เรียนได้อย่าง
เหมาะสม 

      -เนื่องในสถานการณ์  
โควิด- 19 นี้ ท าให้นักเรียน
บางคน ไม่มี internet ใช้ได้
ดีเท่าที่ควร 
 

๒.๒ จัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการกลุ่ม 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๓ จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ได้ลงมือปฏิบัติจริง หรือสร้าง
ชิ้นงานโดยให้เชื่อมโยงกับ
สถานการณ์จริง 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๔ จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ได้อภิปราย แสดงความ
คิดเห็น 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๕ จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ได้น าเสนอสะท้อนชิ้นงานของ
ตนและผู้เรียนคนอ่ืน  ๆ

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๖ แจ้งจุดดี จุดเด่น และสิ่ง   ปฏิบัต ิ
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                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
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รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียด ข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
ที่พัฒนาของชิ้นงานหรือการ
ท างานแก่ผู้เรียน 

 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๗ ใช้สื่อ นวัตกรรม เพื่อ
ส่งเสริมหรือแก้ปัญหาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๘ ใช้แหล่งเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
สอดคล้องกับจุดประสงค์และ
เนื้อหาที่สอน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๙ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสม 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๑๐ จัดสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๑๑ มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก
กับผู้เรียน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๑๒ ส่งเสริมให้ผู้เรียนอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

อ่ืน ๆ (ระบุ)..................... 
......................................... 

 ปฏิบัติ 
 ไม่ปฏิบัติ 

 
๓) การติดตาม  การตรวจสอบการจัดการเรียนรู้   

รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียดข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
๓.๑ จัดท าข้อมูลสารสนเทศ
และเอกสารประจ าชั้นเรียน
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

    -ครูมี ข้อมูลสารสนเทศและ
เอกสารประจ าชัน้เรียนถูกต้อง
และเป็นปัจจุบนั โดยการ
วิเคราะห์ผู้เรียนก่อนเรียนในแต่
ละรายวชิานั้นๆ 
    -มีการวัดและประเมนิผลการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ตามสภาพจริง  
 
    -มีการสะท้อนผลการสอนโดย

      -เนื่องในสถานการณ์  
โควิด- 19 นี้ ท าให้นักเรียน
มีการทดสอบที่เปน็การ
ทดสอบแบบออนไลน์ โดย
ผ่าน Google  Form และ
นักเรียนบางส่วนไม่มี 
internet ในการเชื่อมต่อท า
ให้ขาดสอบได้เป็นบางส่วน 

๓.๒ วัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการที่
หลากหลายตามสภาพจริง 
เช่น การสังเกต การ
สัมภาษณ์ การทดสอบ ฯลฯ 
 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๓.๓ น าผลการประเมินผู้เรียน   ปฏิบัต ิ
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                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
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รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียดข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
ไปพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน 

 ไม่ปฏิบัติ น าปญัหาการเรียนรู้ของผู้เรียนมา 
PLC ในกลุ่มสาระฯ และท าให้เกิด
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนของนักเรียนในแต่ละรายวชิา
ได้ด ี
 

๓.๔ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียน ผู้ปกครอง เพ่ือร่วมกัน
พัฒนาผู้เรียน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๓.๕ วิจัยเพื่อพัฒนา หรือ 
แก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

อ่ืน ๆ (ระบุ)..................... 
......................................... 

 ปฏิบัติ 
 ไม่ปฏิบัติ 

 
๔) ปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนรู้ 

รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียด ข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
๔.๑ อบรมพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

    -ครูในกลุ่มสาระฯได้มีการ
อบรมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
และได้เปน็วิทยากรให้กับ
หน่วยงานต้นสังกัดได้เปน็อย่างดี 
    -ครูทุกคนได้มีการ PLC ใน
กลุ่มสาระฯ ท าให้ทราบถึงข้อ
ปัญหาในการสอน ของแต่ละคน
และน ามาวิเคราะห์แก้ไขจนท าให้
เกิดการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนของนักเรียนในแต่ละ
รายวิชาได้ด ี

    -ควรมีการ  PLC ใน 
กลุ่มสาระฯ ท าให้ทราบถึง
ข้อปัญหาในการสอนให้มาก
ยิ่งขึ้น  

๔.๒ เข้าร่วมชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๔.๓ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างครูหรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๔.๔ น าข้อมูลย้อนกลับจาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มา
ปรับปรุงและพัฒนา 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

อ่ืน ๆ (ระบุ)..................... 
......................................... 

 ปฏิบัติ 
 ไม่ปฏิบัติ 
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  ๓.๓.๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
รูปแบบการจดัการเรยีนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙  (COVID-๑๙) 
    ๑) On-site      ๒) On-air  
    ๓) On-demand     ๔) On-line     ๕) On-hand 

๑) การวางแผนการจัดการเรียนรู้ 

รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียด ข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
๑.๑ จัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
และแผนการจัดการเรียนรู้ 
โดยการวิเคราะห์หลักสูตร 
เพ่ือให้เหมาะสมกับผู้เรียน  

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

     -มีหน่วยการเรียนรู้  
ทุกรายวิชาพื้นฐาน และรายวชิา
เพิ่มเติม 
     -มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
ครบองค์ประกอบในการเขียน
แผน สามารถน าไปใช้สอนได้และ
มีการประเมินตามสภาพจริงดว้ย
วิธีการที่หลากหลาย 

     -ไม่มี 

๑.๒ วางแผนวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนก่อนเรียน ระหว่าง
เรียน และหลังเรียน ตาม
สภาพจริงด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

 

๒) การจัดการเรียนรู้ 

รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียด ข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
๒.๑ ให้ผู้เรียนได้อธิบายการ
เรียนรู้หรือการท างานของตน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

    -มีใบความรู้/ใบงาน/
แบบฝึกหัด 
    -มีสื่อ นวัตกรรมการเรียนการ
สอน ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงได ้
    -นักเรียนสามารถสร้างชิน้งาน
ได้ตามค าสั่งตามค าสั่งของครู 
    -ครูสามารถจัดหาเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และ
จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรูข้องผู้เรียนได้อย่าง
เหมาะสม 
    -นักเรียนได้เรียนรู้ในการ
ทดลองลงมือปฏบิัติจริงในรายวชิา
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และสามารถน าไปพัฒนาให้เกิด
ทักษะการเรียนรู้ที่สูงขึ้นได ้

      -เนื่องในสถานการณ์  
โควิด- 19 นี้ ท าให้นักเรียน
บางคน ไม่มี internet ใช้ได้
ดีเท่าที่ควร 
 

๒.๒ จัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการกลุ่ม 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๓ จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ได้ลงมือปฏิบัติจริง หรือสร้าง
ชิ้นงานโดยให้เชื่อมโยงกับ
สถานการณ์จริง 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๔ จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ได้อภิปราย แสดงความ
คิดเห็น 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๕ จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ไดน้ าเสนอสะท้อนชิ้นงานของ
ตนและผู้เรียนคนอ่ืน  ๆ

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๖ แจ้งจุดดี จุดเด่น และสิ่ง
ที่พัฒนาของชิ้นงานหรือการ

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 



  ๔๘ 
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                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียด ข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
ท างานแก่ผู้เรียน 
๒.๗ ใช้สื่อ นวัตกรรม เพื่อ
ส่งเสริมหรือแก้ปัญหาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๘ ใช้แหล่งเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
สอดคล้องกับจุดประสงค์และ
เนื้อหาที่สอน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๙ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสม 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๑๐ จัดสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๑๑ มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก
กับผู้เรียน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๑๒ ส่งเสริมให้ผู้เรียนอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

อ่ืน ๆ (ระบุ)..................... 
......................................... 

 ปฏิบัติ 
 ไม่ปฏิบัติ 

 
๓) การติดตาม  การตรวจสอบการจัดการเรียนรู้   

รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียดข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
๓.๑ จัดท าข้อมูลสารสนเทศ
และเอกสารประจ าชั้นเรียน
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

    -ครูมี ข้อมูลสารสนเทศและ
เอกสารประจ าชัน้เรียนถูกต้อง
และเป็นปัจจุบนั โดยการ
วิเคราะห์ผู้เรียนก่อนเรียนในแต่
ละรายวชิานั้นๆ 
    -มีการวัดและประเมนิผลการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ตามสภาพจริง  
    -มีการสะท้อนผลการสอนโดย
น าปญัหาการเรียนรู้ของผู้เรียนมา 
PLC ในกลุ่มสาระฯ และท าให้เกิด

      -เนื่องในสถานการณ์  
โควิด- 19 นี้ ท าให้นักเรียน
มีการทดสอบที่เปน็การ
ทดสอบแบบออนไลน์ โดย
ผ่าน Google  Form และ
นักเรียนบางส่วนไม่มี 
internet ในการเชื่อมต่อท า
ให้ขาดสอบได้เป็นบางส่วน 

๓.๒ วัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการที่
หลากหลายตามสภาพจริง 
เช่น การสังเกต การ
สัมภาษณ์ การทดสอบ ฯลฯ 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๓.๓ น าผลการประเมินผู้เรียน 
ไปพัฒนาการจัด 
การเรียนการสอน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 



  ๔๙ 
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รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียดข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
๓.๔ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียน ผู้ปกครอง เพ่ือร่วมกัน
พัฒนาผู้เรียน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนของนักเรียนในแต่ละรายวชิา
ได้ด ี
 ๓.๕ วิจัยเพื่อพัฒนา หรือ 

แก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

อ่ืน ๆ (ระบุ)..................... 
......................................... 

 ปฏิบัติ 
 ไม่ปฏิบัติ 

 
๔) ปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนรู้ 

รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียด ข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
๔.๑ อบรมพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

    -ครูในกลุ่มสาระฯได้มีการ
อบรมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
และได้เปน็วิทยากรให้กับ
หน่วยงานต้นสังกัดได้เปน็อย่างดี 
    -ครูทุกคนได้มีการ PLC ใน
กลุ่มสาระฯ ท าให้ทราบถึงข้อ
ปัญหาในการสอน ของแต่ละคน
และน ามาวิเคราะห์แก้ไขจนท าให้
เกิดการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนของนักเรียนในแต่ละ
รายวิชาได้ด ี

    -ควรมีการ  PLC ใน 
กลุ่มสาระฯ ท าให้ทราบถึง
ข้อปัญหาในการสอนให้มาก
ยิ่งขึ้น  

๔.๒ เข้าร่วมชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๔.๓ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างครูหรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๔.๔ น าข้อมูลย้อนกลับจาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มา
ปรับปรุงและพัฒนา 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

อ่ืน ๆ (ระบุ)..................... 
......................................... 

 ปฏิบัติ 
 ไม่ปฏิบัติ 

 
 

 

 

 

 



  ๕๐ 
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   ๓.๓.๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
รูปแบบการจดัการเรยีนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙  (COVID-๑๙) 
    ๑) On-site      ๒) On-air  
    ๓) On-demand     ๔) On-line     ๕) On-hand 

๑) การวางแผนการจัดการเรียนรู้ 

รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียด ข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
๑.๑ จัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
และแผนการจัดการเรียนรู้ 
โดยการวิเคราะห์หลักสูตร 
เพ่ือให้เหมาะสมกับผู้เรียน  

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

     -มีหน่วยการเรียนรู้/
โครงสร้าง/ค าอธิบายรายวชิา  
ทุกรายวิชาพื้นฐาน และรายวชิา
เพิ่มเติม 
     -มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
ครบองค์ประกอบในการเขียน
แผน สามารถน าไปใช้สอนได้และ
มีการประเมินตามสภาพจริงดว้ย
วิธีการที่หลากหลาย 

     -ไม่มี 

๑.๒ วางแผนวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนก่อนเรียน ระหว่าง
เรียน และหลังเรียน ตาม
สภาพจริงด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

 
๒) การจัดการเรียนรู้ 

รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียด ข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
๒.๑ ให้ผู้เรียนได้อธิบายการ
เรียนรู้หรือการท างานของตน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

    -มีใบความรู้/ใบงาน/แบบฝีก
ทักษะ 
    -มีสื่อ นวัตกรรมการเรียนการ
สอน ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงได ้
    -นักเรียนสามารถสร้างชิน้งาน
ได้ตามค าสั่งตามค าสั่งของครู 
    -ครูสามารถจัดหาเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และ
จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรูข้องผู้เรียนได้อย่าง
เหมาะสม 

      -เนื่องในสถานการณ์  
โควิด- 19 นี้ ท าให้นักเรียน
บางคน ไม่มี internet ใช้ได้
ดีเท่าที่ควร 
 

๒.๒ จัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการกลุ่ม 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๓ จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ได้ลงมือปฏิบัติจริง หรือสร้าง
ชิ้นงานโดยให้เชื่อมโยงกับ
สถานการณ์จริง 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๔ จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ได้อภิปราย แสดงความ
คิดเห็น 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๕ จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ได้น าเสนอสะท้อนชิ้นงานของ
ตนและผู้เรียนคนอ่ืน  ๆ

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๖ แจ้งจุดดี จุดเด่น และสิ่ง   ปฏิบัต ิ
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รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียด ข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
ที่พัฒนาของชิ้นงานหรือการ
ท างานแก่ผู้เรียน 

 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๗ ใช้สื่อ นวัตกรรม เพื่อ
ส่งเสริมหรือแก้ปัญหาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๘ ใช้แหล่งเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
สอดคล้องกับจุดประสงค์และ
เนื้อหาที่สอน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๙ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสม 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๑๐ จัดสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๑๑ มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก
กับผู้เรียน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๑๒ ส่งเสริมให้ผู้เรียนอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

อ่ืน ๆ (ระบุ)..................... 
......................................... 

 ปฏิบัติ 
 ไม่ปฏิบัติ 

 
๓) การติดตาม  การตรวจสอบการจัดการเรียนรู้   

รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียดข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
๓.๑ จัดท าข้อมูลสารสนเทศ
และเอกสารประจ าชั้นเรียน
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

    -ครูมี ข้อมูลสารสนเทศและ
เอกสารประจ าชัน้เรียนถูกต้อง
และเป็นปัจจุบนั โดยการ
วิเคราะห์ผู้เรียนก่อนเรียนในแต่
ละรายวชิานั้นๆ 
    -มีการวัดและประเมนิผลการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ตามสภาพจริง  
 
    -มีการสะท้อนผลการสอนโดย

      -เนื่องในสถานการณ์  
โควิด- 19 นี้ ท าให้นักเรียน
มีการทดสอบที่เปน็การ
ทดสอบแบบออนไลน์ โดย
ผ่าน Google  Form และ
นักเรียนบางส่วนไม่มี 
internet ในการเชื่อมต่อท า
ให้ขาดสอบได้เป็นบางส่วน 

๓.๒ วัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการที่
หลากหลายตามสภาพจริง 
เช่น การสังเกต การ
สัมภาษณ์ การทดสอบ ฯลฯ 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๓.๓ น าผลการประเมินผู้เรียน 
ไปพัฒนาการจัด 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 
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รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียดข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
การเรียนการสอน น าปญัหาการเรียนรู้ของผู้เรียนมา 

PLC ในกลุ่มสาระฯ และท าให้เกิด
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนของนักเรียนในแต่ละรายวชิา
ได้ด ี
 

๓.๔ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียน ผู้ปกครอง เพ่ือร่วมกัน
พัฒนาผู้เรียน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๓.๕ วิจัยเพื่อพัฒนา หรือ 
แก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

อ่ืน ๆ (ระบุ)..................... 
......................................... 

 ปฏิบัติ 
 ไม่ปฏิบัติ 

 
๔) ปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนรู้ 

รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียด ข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
๔.๑ อบรมพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

    -ครูในกลุ่มสาระฯได้มีการ
อบรมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
และได้เปน็วิทยากรให้กับ
หน่วยงานต้นสังกัดได้เปน็อย่างดี 
    -ครูทุกคนได้มีการ PLC ใน
กลุ่มสาระฯ ท าให้ทราบถึงข้อ
ปัญหาในการสอน ของแต่ละคน
และน ามาวิเคราะห์แก้ไขจนท าให้
เกิดการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนของนักเรียนในแต่ละ
รายวิชาได้ด ี

    -ควรมีการ  PLC ใน 
กลุ่มสาระฯ ท าให้ทราบถึง
ข้อปัญหาในการสอนให้มาก
ยิ่งขึ้น  

๔.๒ เข้าร่วมชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๔.๓ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างครูหรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๔.๔ น าข้อมูลย้อนกลับจาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มา
ปรับปรุงและพัฒนา 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

อ่ืน ๆ (ระบุ)..................... 
......................................... 

 ปฏิบัติ 
 ไม่ปฏิบัติ 
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  ๓.๓.๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
รปูแบบการจดัการเรยีนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙  (COVID-๑๙) 
    ๑) On-site      ๒) On-air  
    ๓) On-demand     ๔) On-line     ๕) On-hand 

๑) การวางแผนการจัดการเรียนรู้ 

รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียด ข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
๑.๑ จัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
และแผนการจัดการเรียนรู้ 
โดยการวิเคราะห์หลักสูตร 
เพ่ือให้เหมาะสมกับผู้เรียน  

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

     -มีหน่วยการเรียนรู้  
ทุกรายวิชาพื้นฐาน และรายวชิา
เพิ่มเติม 
     -มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
ครบองค์ประกอบในการเขียน
แผน สามารถน าไปใช้สอนได้และ
มีการประเมินตามสภาพจริงดว้ย
วิธีการที่หลากหลาย 

     -ไม่มี 

๑.๒ วางแผนวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนก่อนเรียน ระหว่าง
เรียน และหลังเรียน ตาม
สภาพจริงด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

 
๒) การจัดการเรียนรู้ 

รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียด ข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
๒.๑ ให้ผู้เรียนได้อธิบายการ
เรียนรู้หรือการท างานของตน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

    -มีใบความรู้/ใบงาน 
    -มีสื่อ นวัตกรรมการเรียนการ
สอน ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงได ้
    -นักเรียนสามารถสร้างชิน้งาน
ได้ตามค าสั่งตามค าสั่งของครู 
    -ครูสามารถจัดหาเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และ
จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรูข้องผู้เรียนได้อย่าง
เหมาะสม 

      -เนื่องในสถานการณ์  
โควิด- 19 นี้ ท าให้นักเรียน
บางคน ไม่มี internet ใช้ได้
ดีเท่าที่ควร 
 

๒.๒ จัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการกลุ่ม 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๓ จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ได้ลงมือปฏิบัติจริง หรือสร้าง
ชิ้นงานโดยให้เชื่อมโยงกับ
สถานการณ์จริง 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๔ จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ได้อภิปราย แสดงความ
คิดเห็น 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๕ จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ได้น าเสนอสะท้อนชิ้นงานของ
ตนและผู้เรียนคนอ่ืน  ๆ

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๖ แจ้งจุดดี จุดเด่น และสิ่ง   ปฏิบัต ิ
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รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียด ข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
ที่พัฒนาของชิ้นงานหรือการ
ท างานแก่ผู้เรียน 

 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๗ ใช้สื่อ นวัตกรรม เพื่อ
ส่งเสริมหรือแก้ปัญหาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๘ ใช้แหล่งเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
สอดคล้องกับจุดประสงค์และ
เนื้อหาที่สอน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๙ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสม 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๑๐ จัดสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๑๑ มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก
กับผู้เรียน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๑๒ ส่งเสริมให้ผู้เรียนอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

อ่ืน ๆ (ระบุ)..................... 
......................................... 

 ปฏิบัติ 
 ไม่ปฏิบัติ 

 
๓) การติดตาม  การตรวจสอบการจัดการเรียนรู้   

รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียดข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
๓.๑ จัดท าข้อมูลสารสนเทศ
และเอกสารประจ าชั้นเรียน
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

    -ครูมี ข้อมูลสารสนเทศและ
เอกสารประจ าชัน้เรียนถูกต้อง
และเป็นปัจจุบนั โดยการ
วิเคราะห์ผู้เรียนก่อนเรียนในแต่
ละรายวชิานั้นๆ 
    -มีการวัดและประเมนิผลการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ตามสภาพจริง  
    -มีการสะท้อนผลการสอนโดย
น าปญัหาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

      -เนื่องในสถานการณ์  
โควิด- 19 นี้ ท าให้นักเรียน
มีการทดสอบที่เปน็การ
ทดสอบแบบออนไลน์ โดย
ผ่าน Google  Form และ
นักเรียนบางส่วนไม่มี 
internet ในการเชื่อมต่อท า
ให้ขาดสอบได้เป็นบางส่วน 

๓.๒ วัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการที่
หลากหลายตามสภาพจริง 
เช่น การสังเกต การ
สัมภาษณ์ การทดสอบ ฯลฯ 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๓.๓ น าผลการประเมินผู้เรียน 
ไปพัฒนาการ 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 
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รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียดข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
เรียนการสอน มา PLC ในกลุ่มสาระฯ และท าให้

เกิดการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนของนักเรียนในแต่ละ
รายวิชาได้ด ี
 

๓.๔ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียน ผู้ปกครอง เพ่ือร่วมกัน
พัฒนาผู้เรียน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๓.๕ วิจัยเพื่อพัฒนา หรือ 
แก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

อ่ืน ๆ (ระบุ)..................... 
......................................... 

 ปฏิบัติ 
 ไม่ปฏิบัติ 

 
๔) ปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนรู้ 

รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียด ข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
๔.๑ อบรมพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

    -ครูในกลุ่มสาระฯได้มีการ
อบรมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
และได้เปน็วิทยากรให้กับ
หน่วยงานต้นสังกัดได้เปน็อย่างดี 
    -ครูทุกคนได้มีการ PLC ใน
กลุ่มสาระฯ ท าให้ทราบถึงข้อ
ปัญหาในการสอน ของแต่ละคน
และน ามาวิเคราะห์แก้ไขจนท าให้
เกิดการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนของนักเรียนในแต่ละ
รายวิชาได้ด ี

    -ควรมีการ  PLC ใน 
กลุ่มสาระฯ ท าให้ทราบถึง
ข้อปัญหาในการสอนให้มาก
ยิ่งขึ้น  

๔.๒ เข้าร่วมชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๔.๓ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างครูหรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๔.๔ น าข้อมูลย้อนกลับจาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มา
ปรับปรุงและพัฒนา 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

อ่ืน ๆ (ระบุ)..................... 
......................................... 

 ปฏิบัติ 
 ไม่ปฏิบัติ 

 
 

 

 

 

 



  ๕๖ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

 

  ๓.๓.๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
รูปแบบการจดัการเรยีนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙  (COVID-๑๙) 
    ๑) On-site      ๒) On-air  
    ๓) On-demand     ๔) On-line     ๕) On-hand 

๑) การวางแผนการจัดการเรียนรู้ 

รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียด ข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
๑.๑ จัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
และแผนการจัดการเรียนรู้ 
โดยการวิเคราะห์หลักสูตร 
เพ่ือให้เหมาะสมกับผู้เรียน  

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

     -มีหน่วยการเรียนรู้  
ทุกรายวิชาพื้นฐาน และรายวชิา
เพิ่มเติม 
     -มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
ครบองค์ประกอบในการเขียน
แผน สามารถน าไปใช้สอนได้และ
มีการประเมินตามสภาพจริงดว้ย
วิธีการที่หลากหลาย 

     -ไม่มี 

๑.๒ วางแผนวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนก่อนเรียน ระหว่าง
เรียน และหลังเรียน ตาม
สภาพจริงด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

 
๒) การจัดการเรียนรู้ 

รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียด ข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
๒.๑ ให้ผู้เรียนได้อธิบายการ
เรียนรู้หรือการท างานของตน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

    -มีใบความรู้/ใบงาน 
    -มีสื่อ นวัตกรรมการเรียนการ
สอน ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงได ้
    -นักเรียนสามารถสร้างชิน้งาน
ได้ตามค าสั่งตามค าสั่งของครู 
    -ครูสามารถจัดหาเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และ
จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรูข้องผู้เรียนได้อย่าง
เหมาะสม 

      -เนื่องในสถานการณ์  
โควิด- 19 นี้ ท าให้นักเรียน
บางคน ไม่มี internet ใช้ได้
ดีเท่าที่ควร 
 

๒.๒ จัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการกลุ่ม 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๓ จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ได้ลงมือปฏิบัติจริง หรือสร้าง
ชิ้นงานโดยให้เชื่อมโยงกับ
สถานการณ์จริง 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๔ จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ได้อภิปราย แสดงความ
คิดเห็น 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๕ จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ได้น าเสนอสะท้อนชิ้นงานของ
ตนและผู้เรียนคนอ่ืน  ๆ

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๖ แจ้งจุดดี จุดเด่น และสิ่ง   ปฏิบัต ิ



  ๕๗ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียด ข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
ที่พัฒนาของชิ้นงานหรือการ
ท างานแก่ผู้เรียน 

 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๗ ใช้สื่อ นวัตกรรม เพื่อ
ส่งเสริมหรือแก้ปัญหาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๘ ใช้แหล่งเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
สอดคล้องกับจุดประสงค์และ
เนื้อหาที่สอน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๙ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสม 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๑๐ จัดสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๑๑ มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก
กับผู้เรียน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๑๒ ส่งเสริมให้ผู้เรียนอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

อ่ืน ๆ (ระบุ)..................... 
......................................... 

 ปฏิบัติ 
 ไม่ปฏิบัติ 

 
๓) การติดตาม  การตรวจสอบการจัดการเรียนรู้   

รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียดข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
๓.๑ จัดท าข้อมูลสารสนเทศ
และเอกสารประจ าชั้นเรียน
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

    -ครูมี ข้อมูลสารสนเทศและ
เอกสารประจ าชัน้เรียนถูกต้อง
และเป็นปัจจุบนั โดยการ
วิเคราะห์ผู้เรียนก่อนเรียนในแต่
ละรายวชิานั้นๆ 
    -มีการวัดและประเมนิผลการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ตามสภาพจริง  
    -มีการสะท้อนผลการสอนโดย
น าปญัหาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

      -เนื่องในสถานการณ์  
โควิด- 19 นี้ ท าให้นักเรียน
มีการทดสอบที่เปน็การ
ทดสอบแบบออนไลน์ โดย
ผ่าน Google  Form และ
นักเรียนบางส่วนไม่มี 
internet ในการเชื่อมต่อท า
ให้ขาดสอบได้เป็นบางส่วน 

๓.๒ วัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการที่
หลากหลายตามสภาพจริง 
เช่น การสังเกต การ
สัมภาษณ์ การทดสอบ ฯลฯ 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๓.๓ น าผลการประเมินผู้เรียน 
ไปพัฒนาการจัด 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 



  ๕๘ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

 

 

 

 

 

 

รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียดข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
การเรยีนการสอน มา PLC ในกลุ่มสาระฯ และท าให้

เกิดการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนของนักเรียนในแต่ละ
รายวิชาได้ด ี
 

๓.๔ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียน ผู้ปกครอง เพ่ือร่วมกัน
พัฒนาผู้เรียน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๓.๕ วิจัยเพื่อพัฒนา หรือ 
แก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

อ่ืน ๆ (ระบุ)..................... 
......................................... 

 ปฏิบัติ 
 ไม่ปฏิบัติ 

 
๔) ปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนรู้ 

รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียด ข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
๔.๑ อบรมพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

    -ครูในกลุ่มสาระฯได้มีการ
อบรมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
และได้เปน็วิทยากรให้กับ
หน่วยงานต้นสังกัดได้เปน็อย่างดี 
    -ครูทุกคนได้มีการ PLC ใน
กลุ่มสาระฯ ท าให้ทราบถึงข้อ
ปัญหาในการสอน ของแต่ละคน
และน ามาวิเคราะห์แก้ไขจนท าให้
เกิดการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนของนักเรียนในแต่ละ
รายวิชาได้ด ี

    -ควรมีการ  PLC ใน 
กลุ่มสาระฯ ท าให้ทราบถึง
ข้อปัญหาในการสอนให้มาก
ยิ่งขึ้น  

๔.๒ เข้าร่วมชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๔.๓ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างครูหรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๔.๔ น าข้อมูลย้อนกลับจาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มา
ปรับปรุงและพัฒนา 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

อ่ืน ๆ (ระบุ)..................... 
......................................... 

 ปฏิบัติ 
 ไม่ปฏิบัติ 

 
 

 

 

 

 



  ๕๙ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี
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  ๓.๓.๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
รูปแบบการจดัการเรยีนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙  (COVID-๑๙) 
    ๑) On-site      ๒) On-air  
    ๓) On-demand     ๔) On-line     ๕) On-hand 

๑) การวางแผนการจัดการเรียนรู้ 

รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียด ข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
๑.๑ จัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
และแผนการจัดการเรียนรู้ 
โดยการวิเคราะห์หลักสูตร 
เพ่ือให้เหมาะสมกับผู้เรียน  

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

     -มีหน่วยการเรียนรู้  
ทุกรายวิชาพื้นฐาน และรายวชิา
เพิ่มเติม 
     -มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
ครบองค์ประกอบในการเขียน
แผน สามารถน าไปใช้สอนได้และ
มีการประเมินตามสภาพจริงดว้ย
วิธีการที่หลากหลาย 

     -ไม่มี 

๑.๒ วางแผนวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนก่อนเรียน ระหว่าง
เรียน และหลังเรียน ตาม
สภาพจริงด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัต ิ

 
๒) การจัดการเรียนรู้ 

รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียด ข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
๒.๑ ให้ผู้เรียนได้อธิบายการ
เรียนรู้หรือการท างานของตน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

    -มีใบความรู้/ใบงาน 
    -มีสื่อ นวัตกรรมการเรียนการ
สอน ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงได ้
    -นักเรียนสามารถสร้างชิน้งาน
ได้ตามค าสั่งตามค าสั่งของครู 
    -ครูสามารถจัดหาเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และ
จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรูข้องผู้เรียนได้อย่าง
เหมาะสม 

      -เนื่องในสถานการณ์  
โควิด- 19 นี้ ท าให้นักเรียน
บางคน ไม่มี internet ใช้ได้
ดีเท่าที่ควร 
 

๒.๒ จัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการกลุ่ม 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๓ จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ได้ลงมือปฏิบัติจริง หรือสร้าง
ชิ้นงานโดยให้เชื่อมโยงกับ
สถานการณ์จริง 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๔ จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ได้อภิปราย แสดงความ
คิดเห็น 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๕ จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ได้น าเสนอสะท้อนชิ้นงานของ
ตนและผู้เรียนคนอ่ืน  ๆ

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๖ แจ้งจุดดี จุดเด่น และสิ่ง   ปฏิบัต ิ
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รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียด ข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
ที่พัฒนาของชิ้นงานหรือการ
ท างานแก่ผู้เรียน 

 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๗ ใช้สื่อ นวัตกรรม เพื่อ
ส่งเสริมหรือแก้ปัญหาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๘ ใช้แหล่งเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
สอดคล้องกับจุดประสงค์และ
เนื้อหาที่สอน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๙ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสม 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๑๐ จัดสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๑๑ มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก
กับผู้เรียน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๑๒ ส่งเสริมให้ผู้เรียนอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

อ่ืน ๆ (ระบุ)..................... 
......................................... 

 ปฏิบัติ 
 ไม่ปฏิบัติ 

 
๓) การติดตาม  การตรวจสอบการจัดการเรียนรู้   

รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียดข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
๓.๑ จัดท าข้อมูลสารสนเทศ
และเอกสารประจ าชั้นเรียน
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

    -ครูมี ข้อมูลสารสนเทศและ
เอกสารประจ าชัน้เรียนถูกต้อง
และเป็นปัจจุบนั โดยการ
วิเคราะห์ผู้เรียนก่อนเรียนในแต่
ละรายวชิานั้นๆ 
    -มีการวัดและประเมนิผลการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ตามสภาพจริง  
    -มีการสะท้อนผลการสอนโดย
น าปญัหาการเรียนรู้ของผู้เรียนมา 

      -เนื่องในสถานการณ์  
โควิด- 19 นี้ ท าให้นักเรียน
มีการทดสอบที่เปน็การ
ทดสอบแบบออนไลน์ โดย
ผ่าน Google  Form และ
นักเรียนบางส่วนไม่มี 
internet ในการเชื่อมต่อท า
ให้ขาดสอบได้เป็นบางส่วน 

๓.๒ วัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการที่
หลากหลายตามสภาพจริง 
เช่น การสังเกต การ
สัมภาษณ์ การทดสอบ ฯลฯ 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๓.๓ น าผลการประเมินผู้เรียน 
ไปพัฒนาการจัด 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 
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                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
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รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียดข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
การเรียนการสอน PLC ในกลุ่มสาระฯ และท าให้เกิด

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนของนักเรียนในแต่ละรายวชิา
ได้ด ี
 

๓.๔ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียน ผู้ปกครอง เพ่ือร่วมกัน
พัฒนาผู้เรียน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๓.๕ วิจัยเพื่อพัฒนา หรือ 
แก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

อ่ืน ๆ (ระบุ)..................... 
......................................... 

 ปฏิบัติ 
 ไม่ปฏิบัติ 

 
๔) ปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนรู้ 

รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียด ข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
๔.๑ อบรมพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

  ปฏิบัต ิ
 ไมป่ฏิบัติ 

    -ครูในกลุ่มสาระฯได้มีการ
อบรมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
และได้เปน็วิทยากรให้กับ
หน่วยงานต้นสังกัดได้เปน็อย่างดี 
    -ครูทุกคนได้มีการ PLC ใน
กลุ่มสาระฯ ท าให้ทราบถึงข้อ
ปัญหาในการสอน ของแต่ละคน
และน ามาวิเคราะห์แก้ไขจนท าให้
เกิดการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนของนักเรียนในแต่ละ
รายวิชาได้ด ี

    -ควรมีการ  PLC ใน 
กลุ่มสาระฯ ท าให้ทราบถึง
ข้อปัญหาในการสอนให้มาก
ยิ่งขึ้น  

๔.๒ เข้าร่วมชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๔.๓ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างครูหรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๔.๔ น าข้อมูลย้อนกลับจาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มา
ปรับปรุงและพัฒนา 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

อ่ืน ๆ (ระบุ)..................... 
......................................... 

 ปฏิบัติ 
 ไม่ปฏิบัติ 

 
 

 

 

 

 



  ๖๒ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

 

  ๓.๑๖  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
      รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙  (COVID-๑๙) 
    ๑) On-site      ๒) On-air  
    ๓) On-demand     ๔) On-line     ๕) On-hand 

๑) การวางแผนการจัดการเรียนรู้ 

รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียด ข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
๑.๑ จัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
และแผนการจัดการเรียนรู้ 
โดยการวิเคราะห์หลักสูตร 
เพ่ือให้เหมาะสมกับผู้เรียน  

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

     -มีหน่วยการเรียนรู้  
ทุกรายวิชาพื้นฐาน และรายวชิา
เพิ่มเติม 
     -มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
ครบองค์ประกอบในการเขียน
แผน สามารถน าไปใช้สอนได้และ
มีการประเมินตามสภาพจริงดว้ย
วิธีการที่หลากหลาย 

     -ไม่มี 

๑.๒ วางแผนวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนก่อนเรียน ระหว่าง
เรียน และหลังเรียน ตาม
สภาพจริงด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

 
๒) การจัดการเรียนรู้ 

รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียด ข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
๒.๑ ให้ผู้เรียนได้อธิบายการ
เรียนรู้หรือการท างานของตน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

    -มีใบความรู้/ใบงาน 
    -มีสื่อ นวัตกรรมการเรียนการ
สอน ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงได ้
    -นักเรียนสามารถสร้างชิน้งาน
ได้ตามค าสั่งตามค าสั่งของครู 
    -ครูสามารถจัดหาเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และ
จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรูข้องผู้เรียนได้อย่าง
เหมาะสม 

      -เนื่องในสถานการณ์  
โควิด- 19 นี้ ท าให้นักเรียน
บางคน ไม่มี internet ใช้ได้
ดีเท่าที่ควร 
 

๒.๒ จัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการกลุ่ม 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๓ จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ได้ลงมือปฏิบัติจริง หรือสร้าง
ชิ้นงานโดยให้เชื่อมโยงกับ
สถานการณ์จริง 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๔ จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ได้อภิปราย แสดงความ
คิดเห็น 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๕ จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ได้น าเสนอสะท้อนชิ้นงานของ
ตนและผู้เรียนคนอ่ืน  ๆ

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๖ แจ้งจุดดี จุดเด่น และสิ่ง   ปฏิบัต ิ
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รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียด ข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
ที่พัฒนาของชิ้นงานหรือการ
ท างานแก่ผู้เรียน 

 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๗ ใช้สื่อ นวัตกรรม เพื่อ
ส่งเสริมหรือแก้ปัญหาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๘ ใช้แหล่งเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
สอดคล้องกับจุดประสงค์และ
เนื้อหาที่สอน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๙ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสม 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๑๐ จัดสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๑๑ มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก
กับผู้เรียน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๒.๑๒ ส่งเสริมให้ผู้เรียนอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

อ่ืน ๆ (ระบุ)..................... 
......................................... 

 ปฏิบัติ 
 ไม่ปฏิบัติ 

 
๓) การติดตาม  การตรวจสอบการจัดการเรียนรู้   

รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียดข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
๓.๑ จัดท าข้อมูลสารสนเทศ
และเอกสารประจ าชั้นเรียน
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

    -ครูมี ข้อมูลสารสนเทศและ
เอกสารประจ าชัน้เรียนถูกต้อง
และเป็นปัจจุบนั โดยการ
วิเคราะห์ผู้เรียนก่อนเรียนในแต่
ละรายวชิานั้นๆ 
    -มีการวัดและประเมนิผลการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ตามสภาพจริง  
    -มีการสะท้อนผลการสอนโดย
น าปญัหาการเรียนรู้ของผู้เรียนมา 

      -เนื่องในสถานการณ์  
โควิด- 19 นี้ ท าให้นักเรียน
มีการทดสอบที่เปน็การ
ทดสอบแบบออนไลน์ โดย
ผ่าน Google  Form และ
นักเรียนบางส่วนไม่มี 
internet ในการเชื่อมต่อท า
ให้ขาดสอบได้เป็นบางส่วน 

๓.๒ วัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการที่
หลากหลายตามสภาพจริง 
เช่น การสังเกต การ
สัมภาษณ์ การทดสอบ ฯลฯ 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๓.๓ น าผลการประเมินผู้เรียน 
ไปพัฒนาการจัด 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 
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                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

 

 

 

 

 

 

รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียดข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
การเรียนการสอน PLC ในกลุ่มสาระฯ และท าให้เกิด

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนของนักเรียนในแต่ละรายวชิา
ได้ด ี
 

๓.๔ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียน ผู้ปกครอง เพ่ือร่วมกัน
พัฒนาผู้เรียน 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๓.๕ วิจัยเพื่อพัฒนา หรือ 
แก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

  ปฏิบัต ิ
 ไมป่ฏิบัติ 

อ่ืน ๆ (ระบุ)..................... 
......................................... 

 ปฏิบัติ 
 ไม่ปฏิบัติ 

 
๔) ปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนรู้ 

รายการพิจารณา ผลการปฏิบัติ รายละเอียด ข้อค้นพบ 
ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข 
๔.๑ อบรมพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

    -ครูในกลุ่มสาระฯได้มีการ
อบรมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
และได้เปน็วิทยากรให้กับ
หน่วยงานต้นสังกัดได้เปน็อย่างดี 
    -ครูทุกคนได้มีการ PLC ใน
กลุ่มสาระฯ ท าให้ทราบถึงข้อ
ปัญหาในการสอน ของแต่ละคน
และน ามาวิเคราะห์แก้ไขจนท าให้
เกิดการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนของนักเรียนในแต่ละ
รายวิชาได้ด ี

    -ควรมีการ  PLC ใน 
กลุ่มสาระฯ ท าให้ทราบถึง
ข้อปัญหาในการสอนให้มาก
ยิ่งขึ้น  

๔.๒ เข้าร่วมชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๔.๓ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างครูหรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

๔.๔ น าข้อมูลย้อนกลับจาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มา
ปรับปรุงและพัฒนา 

  ปฏิบัต ิ
 ไม่ปฏิบัติ 

อ่ืน ๆ (ระบุ)..................... 
......................................... 

 ปฏิบัติ 
 ไม่ปฏิบัติ 
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๔. ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
    ๔.๑  ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
   ๔.๑.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
          รปูแบบการจัดการเรียนการสอนภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙  (COVID-๑๙) 
    ๑) On-site      ๒) On-air  
    ๓) On-demand     ๔) On-line     ๕) On-hand 
 

๑.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   ด้านความสามารถในการสื่อสาร 

ผลที่ปรากฏในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

    ๑.๑ ใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้
ความคิด ความรู้สึกและทัศนะคติของ
ตนเองได้  

    มี  ระบ ุ
  ท ๑.๑ ม.๓/๑  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้
ถูกต้องและเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน 
  ท 2.1 ม.3/6  เขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งอย่างมีเหตุผล 
 ไม่มี 

    ๑.๒ เลือกรับหรือไม่รับ ข้อมูล
ข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณ 

    มี  ระบ ุ
  ท ๑.๑ ม.๓/3  ระบุใจความส าคัญและรายละเอียดของข้อมูลที่
สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน 
  ท 2.1 ม.3/๔. อ่านเรื่องต่าง ๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด  
ผังความคิด บันทึกย่อความและรายงาน 
  ท 2.1 ม.3/๕. วิเคราะห์ วจิารณ์ และประเมินเรื่องที่อ่านโดย
ใช้กลวิธีการเปรียบเทียบเพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจได้ดีขึ้น 
  ท 2.1 ม.3/๖. ประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุน 
ในเรื่องที่อ่าน 
  ท 2.1 ม.3/๗. วิจารณ์ความสมเหตุสมผลการล าดับความ และ
ความเป็นไปได้ของเรื่อง   
 ไม่มี 

รายละเอียดข้อมูล ข้อค้นพบโดยภาพรวม 
        การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทย ท าให้ผลการวัดความรู้ของนักเรียน ในการทดสอบ
แห่งชาติ  มีผล(O-Net)  มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3  
แหล่งท่ีมาของข้อมูลของข้อค้นพบ 
    สอบถามครูและผู้เกี่ยวข้อง 
    สอบถามนักเรียน 
    สังเกตการจัดเรียนการสอน onsite 
    สังเกตการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์  
   ตรวจร่องรอยหลักฐาน ผลงานนักเรียน 
   อ่ืนๆ     (ระบุ.................) 
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๒. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
    ด้านความสามารถในการคิด  

ผลที่ปรากฏในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

๒.๑ สามารถเปรียบเทียบข้อมูลโดยใช้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 

    มี  ระบ ุ
    ท ๔.๑ ม.๓/๒  วิเคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อน 
 ไม่มี 

๒.๒ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถ
ออกแบบชิ้นงานได้ 

    มี  ระบ ุ
    ท ๒.๑ ม.๓/๙  เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า และโครงงาน 
 
 ไม่มี 

รายละเอียดข้อมูล ข้อค้นพบโดยภาพรวม 
        การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทย ท าให้ผลการวัดความรู้ของนักเรียน ในการทดสอบ
แห่งชาติ  มีผล (O-Net)  มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 
แหล่งท่ีมาของข้อมูลของข้อค้นพบ 
    สอบถามครูและผู้เกี่ยวข้อง 
    สอบถามนักเรียน 
    สังเกตการจัดเรียนการสอน onsite 
    สังเกตการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์  
   ตรวจร่องรอยหลักฐาน ผลงานนักเรียน 
   อ่ืนๆ     (ระบุ.................) 
 
๓.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา  

ผลที่ปรากฏในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

๓.๑ สามารถอธิบายวิเคราะห์ปัญหา     มี  ระบ ุ
    ท ๑.๑ ม.๓/8  วิเคราะห์เพ่ือแสดงความคิดเห็น โต้แย้ง
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน     
 ไม่มี 

๓.๒ สามารถวางแผนในการแก้ปัญหา     มี  ระบ ุ
    ท ๑.๑ ม.๓/๙  ตีความและประเมินคุณค่าแนวคิดที่ได้จาก
งานเขียนอย่างหลากหลายเพ่ือน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต 
    ท ๓.๑ ม.๓/๑ แสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่องจากการ
ฟังและการดู 
    ท ๓.๑ ม.๓/๒  วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดูเพ่ือน า
ข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
    ท ๓.๑ ม.๓/๖  มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด  
 ไม่มี 
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รายละเอียดข้อมูล ข้อค้นพบโดยภาพรวม 
     การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทย ท าให้ผลการวัดความรู้ของนักเรียน ในการทดสอบ
แห่งชาติ  มีผล (O-Net) มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 
แหล่งท่ีมาของข้อมูลของข้อค้นพบ 
    สอบถามครูและผู้เกี่ยวข้อง 
    สอบถามนักเรียน 
    สังเกตการจัดเรียนการสอน onsite 
    สังเกตการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์  
   ตรวจร่องรอยหลักฐาน ผลงานนักเรียน 
   อ่ืนๆ     (ระบุ.................) 
 
๔.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

ผลที่ปรากฏในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

๔.๑ สามารถน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  
 
 

    มี  ระบ ุ  
    ท ๓.๑ ม.๓/๑ แสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่องจาก
การฟังและการดู 
    ท ๓.๑ ม.๓/๒  วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟัง 
และดูเพ่ือน าข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
    ท 3.๑ ม.๓/6  มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
  ไม่มี 

๔.๒ สามารถท างานและอยู่ร่วมกันในสังคม
ได้อย่างมีความสุข  
 

  มี  ระบุ    
 
     ไม่มี 

๔.๓ สามารถหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

  มี  ระบุ    
 
     ไม่มี 

รายละเอียดข้อมูล ข้อค้นพบโดยภาพรวม         
         การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทย ท าให้ผลการวัดความรู้ของนักเรียน ในการทดสอบ
แห่งชาติ  มีผล (O-Net)  มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 
แหล่งท่ีมาของข้อมูลของข้อค้นพบ 
    สอบถามครูและผูเ้กี่ยวข้อง 
    สอบถามนักเรียน 
    สังเกตการจัดเรียนการสอน onsite 
    สังเกตการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์  
   ตรวจร่องรอยหลักฐาน ผลงานนักเรียน 
   อ่ืนๆ     (ระบุ.................) 
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                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

 

 

๕.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ผลที่ปรากฏในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

๕.๑ สามารถเลือกและใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้ของตนเอง 
 

  มี  ระบ ุ   
 
     ไม่มี 

๕.๒ ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์

  มี  ระบุ    
 
     ไม่มี 

รายละเอียดข้อมูล ข้อค้นพบโดยภาพรวม 
        …………………………-……….…………………………………. 
 
แหล่งท่ีมาของข้อมูลของข้อค้นพบ 
 สอบถามครูและผู้เกี่ยวข้อง 
 สอบถามนักเรียน 
 สังเกตการจัดเรียนการสอน onsite 
 สังเกตการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์  
 ตรวจร่องรอยหลักฐาน ผลงานนักเรียน 
 อ่ืนๆ     (ระบุ.................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๖๙ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

 
 

 
  

  ๔.๑.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
                    รปูแบบการจัดการเรียนการสอนภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙  (COVID-๑๙) 
    ๑) On-site      ๒) On-air  
    ๓) On-demand     ๔) On-line     ๕) On-hand 
 
๑.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   ด้านความสามารถในการสื่อสาร 

ผลที่ปรากฏในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

   ๑.๑ ใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ความคิด 
ความรู้สึกและทัศนะคติของตนเองได้  

 มีระบุ 
    ส.๑.๑ ม.๓/...................................................................... 
    ส...........................................................................................  
   ไม่มี 

     ๑.๒ เลือกรับหรือไม่รับ ข้อมูล
ข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณ 

 มี 
   ระบุ................................ .................................................... . 
        …………………………………………………..…………………….…. 
   ไม่มี 

รายละเอียดข้อมูล ข้อค้นพบโดยภาพรวม 
        ………………………………….……-…………………………….……………………………………………………………………. 
 
แหล่งท่ีมาของข้อมูลของข้อค้นพบ 
 สอบถามครูและผู้เกี่ยวข้อง 
 สอบถามนักเรียน 
 สังเกตการจัดเรียนการสอน onsite 
 สังเกตการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์  
 ตรวจร่องรอยหลักฐาน ผลงานนักเรียน 
 อ่ืนๆ     (ระบุ.................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๗๐ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

 

 
 

 

 

 

๒.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   ด้านความสามารถในการคิด  

ผลที่ปรากฏในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

๒.๑ สามารถเปรียบเทียบข้อมูลโดยใช้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 

   มี ระบ ุ   
     ส.2.๑ ม.๓/1  อธิบายความแตกต่างของก ารกระท าความผิด
ระหว่างคดีอาญา  และคดีแพ่ง 
 ไม่มี 

๒.๒ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถ
ออกแบบชิ้นงานได้ 

 มี 
   ระบุ................................ ..................................................... 
        …………………………………………………..…………………….…. 
   ไม่มี 

รายละเอียดข้อมูล ข้อค้นพบโดยภาพรวม 
        นักเรียนมีความรู้และน าไปความสามารถนี้ไปใช้ในการแข่งขันตอบปัญหาได้ดี 
 
แหล่งท่ีมาของข้อมูลของข้อค้นพบ 
    สอบถามครูและผู้เกี่ยวข้อง 
    สอบถามนักเรียน 
    สังเกตการจัดเรียนการสอน onsite 
    สังเกตการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์  
   ตรวจร่องรอยหลักฐาน ผลงานนักเรียน 
   อ่ืนๆ     (ระบุ.................) 
 
 
๓.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา  

ผลที่ปรากฏในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

๓.๑ สามารถอธิบายวิเคราะห์ปัญหา    มี ระบุ    
    ส.2.2  ม.๓/2  วิเคราะห์ เปรียบเทียบระบอบการปกครอง
ของไทยกับประเทศอ่ืน ๆ ที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
    ส.2.2  ม.๓/3  วิเคราะห์รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันในมาตรา
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการเลือกตั้งการมีส่วนร่วม และการ
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
    ส.2.2  ม.๓/4  วิเคราะห์ประเด็น ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยและเสนอแนวทางแก้ไข    
 ไม่มี 

๓.๒ สามารถวางแผนในการแก้ปัญหา     มี ระบุ    
    ส ๓.๒ ม.๓/2  มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   



  ๗๑ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

 

 
 

 

    ส ๓.๒ ม.๓/๔  อภิปรายผลกระทบที่เกิดจากภาวะเงินเฟูอ 
เงินฝืด 
 ไม่มี 

รายละเอียดข้อมูล ข้อค้นพบโดยภาพรวม 
        นักเรียนสามารถน าเรื่องที่เรียนไปใช้ในการแก้ปัญหา และสามารถน าไปวิเคราะห์เนื้อหาเพ่ือ 
สร้างชิ้นงานต่างๆได้ 
แหล่งท่ีมาของข้อมูลของข้อค้นพบ 
    สอบถามครูและผู้เกี่ยวข้อง 
    สอบถามนักเรียน 
    สังเกตการจัดเรียนการสอน onsite 
    สังเกตการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์  
   ตรวจร่องรอยหลักฐาน ผลงานนักเรียน 
   อ่ืนๆ     (ระบุ.................) 
 
 
๔.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

ผลที่ปรากฏในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

๔.๑ สามารถน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  
 

 มี 
   ระบุ.....................................................................................        
   ไมมี่ 

๔.๒ สามารถท างานและอยู่ร่วมกันในสังคม
ได้อย่างมีความสุข  
 

 มี 
   ระบุ.....................................................................................        
   ไม่มี 

๔.๓ สามารถหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

 มี 
   ระบุ.....................................................................................        
   ไม่มี 

รายละเอียดข้อมูล ข้อค้นพบโดยภาพรวม 
        ………………………………….………………………………….……………………………………………………………………. 
แหล่งท่ีมาของข้อมูลของข้อค้นพบ 
 สอบถามครูและผู้เกี่ยวข้อง 
 สอบถามนักเรียน 
 สังเกตการจัดเรียนการสอน onsite 
 สังเกตการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์  
 ตรวจร่องรอยหลักฐาน ผลงานนักเรียน 
 อ่ืนๆ     (ระบุ.................) 
 



  ๗๒ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

๕.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ผลที่ปรากฏในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

๕.๑ สามารถเลือกและใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้ของตนเอง 
 
 

 มี 
   ระบุ.....................................................................................        
   ไม่มี 

๕.๒ ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์
 
 

 มี 
   ระบุ.....................................................................................       
   ไม่มี 

รายละเอียดข้อมูล ข้อค้นพบโดยภาพรวม 
        ………………………………….…-……………………………….……………………………………………………………………. 
แหล่งท่ีมาของข้อมูลของข้อค้นพบ 
 สอบถามครูและผู้เกี่ยวข้อง 
 สอบถามนักเรียน 
 สังเกตการจัดเรียนการสอน onsite 
 สังเกตการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์  
 ตรวจร่องรอยหลักฐาน ผลงานนักเรียน 
 อ่ืนๆ     (ระบุ.................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๗๓ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

 
 

 
  

 

 

 

 
 

 

  ๔.๑.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
          รปูแบบการจัดการเรียนการสอนภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙  (COVID-๑๙) 
    ๑) On-site      ๒) On-air  
    ๓) On-demand     ๔) On-line     ๕) On-hand 
 
๑.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   ด้านความสามารถในการสื่อสาร 

ผลที่ปรากฏในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

   ๑.๑ ใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ความคิด 
ความรู้สึกและทัศนะคติของตนเองได้  

   มี ระบุ  
   ว 2.3 ม.๓/5 เขียนแผนภาพวงจรไฟฟูาแสดงการต่อตัว
ต้านทานแบบอนุกรมและขนาน 
   ว 2.3 ม.๓/7 เขียนแผนภาพและต่อชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
อย่างง่ายในวงจรไฟฟูา 
   ว 2.3 ม.๓/14 เขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ของแสง 
แสดงการเกิดภาพจากกระจกเงา 
   ว 2.3 ม.๓/16 เขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ของแสง แสดงการ
เกิดภาพจากเลนส์บาง 
    ว 2.3 ม.๓/18 เขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ของแสง แสดง
การเกิดภาพของทัศนอุปกรณ์และเลนส์ตา       
 ไม่มี 

     ๑.๒ เลือกรับหรือไม่รับ ข้อมูล
ข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณ 

  มี  ระบุ 
   ไม่มี 

รายละเอียดข้อมูล ข้อค้นพบโดยภาพรวม 
        นักเรียนสามารถเขียนแผนภาพไฟฟูาและอิเล็คทรอนิกส์ คลื่น แสงและการมองเห็น ระบบสุริยะและ
เทคโนโลยีอวกาศ 
แหล่งท่ีมาของข้อมูลของข้อค้นพบ 
    สอบถามครูและผู้เกี่ยวข้อง 
    สอบถามนักเรียน 
    สังเกตการจัดเรียนการสอน onsite 
    สังเกตการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์  
   ตรวจร่องรอยหลักฐาน ผลงานนักเรียน 
   อ่ืนๆ     (ระบุ.................) 
 
 
 
 
 



  ๗๔ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

 

 
 

 

๒.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   ด้านความสามารถในการคิด  

ผลที่ปรากฏในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

๒.๑ สามารถเปรียบเทียบข้อมูลโดยใช้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 

    มี  ระบุ 
   ว 2.3 ม.3/19  อธิบายผลของความสว่างที่มีต่อดวงตาจาก
ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น 
   ว 2.3 ม.3/21 ตระหนักในคุณค่าของความรู้เรื่องความสว่าง
ของแสงที่มีต่อดวงตาโดยวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา และ
เสนอแนะการจัดความสว่างให้เหมาะสมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
   ว 3.๑ ม.๓/2 สร้างแบบจ าลองท่ีอธิบายการเกิดฤดู และการ
เคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์ 
   ว 3.๑ ม.๓/3 สร้างแบบจ าลองท่ีอธิบายการเกิดข้างขึ้น
ข้างแรมการเปลี่ยนแปลงเวลาการข้ึนและตกของดวงจันทร์  
และการเกิดน้ าข้ึนน้ าลง 
  ไม่มี 

๒.๒ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถ
ออกแบบชิ้นงานได้ 

    มี  ระบุ 
   ว 2.3 ม.๓/6 บรรยายการท างานของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
อย่างง่ายในวงจรจากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
 ไม่มี 

รายละเอียดข้อมูล ข้อค้นพบโดยภาพรวม 
        นักเรียนสามารถสร้างแบบจ าลองและการท างานของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ต่างได้ เป็นอย่างดี  
ร้อยละ 80 ของการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน 
แหล่งท่ีมาของข้อมูลของข้อค้นพบ 
    สอบถามครูและผู้เกี่ยวข้อง 
    สอบถามนักเรียน 
    สังเกตการจัดเรียนการสอน onsite 
    สังเกตการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์  
    ตรวจร่องรอยหลักฐาน ผลงานนักเรียน 
   อ่ืนๆ     (ระบุ.................) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  ๗๕ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

 

 
 

 

๓.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา  

ผลที่ปรากฏในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

๓.๑ สามารถอธิบายวิเคราะห์ปัญหา     มี  ระบุ 
   ว 3.1 ม.3/1  อธิบายการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวง
อาทิตย์ด้วยแรงโน้มถ่วงจากสมการ F = (Gm1m2)/r2 
   ว 3.1 ม.3/2 สร้างแบบจ าลองที่อธิบายการเกิดฤดู และ 
การเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์ 
   ว 3.1 ม.3/3 สร้างแบบจ าลองที่อธิบายการเกิดข้างขึ้น
ข้างแรมการเปลี่ยนแปลงเวลาการข้ึนและตกของดวงจันทร์ และ 
การเกิดน้ าขึ้นน้ าลง 
   ว 4.1 ม.3/1 วิเคราะห์สาเหตุ หรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับ
ศาสตร์อื่นโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ เพ่ือเป็นแนว
ทางการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน 
 ไม่มี 

๓.๒ สามารถวางแผนในการแก้ปัญหา     มี  ระบุ 
   ว 4.1 ม.3/3  ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จ าเป็นภายใต้เงื่อนไขและ
ทรัพยากรที่มีอยู่ น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจด้วย 
เทคนิคหรือวิธีการที่หลากหลายวางแผนขั้นตอนการท างานและ 
ด าเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน 
 ไม่มี 

รายละเอียดข้อมูล ข้อค้นพบโดยภาพรวม 
      นักเรียนสามารถวิเคราะห์ ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบและตัดสินใจเลือกข้อมูล
ที่จ าเป็นภายใต้เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู่  โดยมีชิ้นงานที่ครูให้ท า เป็นตัวชี้วัดของคะแนนในการ 
ปฏิบัติจริง ตามผลงานที่นักเรียนส่งมา ได้อย่างเป็นระบบ 
แหล่งท่ีมาของข้อมูลของข้อค้นพบ 
    สอบถามครูและผู้เกี่ยวข้อง 
    สอบถามนักเรียน 
    สังเกตการจัดเรียนการสอน onsite 
    สังเกตการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์  
    ตรวจร่องรอยหลักฐาน ผลงานนักเรียน 
   อ่ืนๆ     (ระบุ.................) 
 
 
 



  ๗๖ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

 

 
 

 

๔.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

ผลที่ปรากฏในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

๔.๑ สามารถน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  
 
 

    มี  ระบุ 
   ว 2.3 ม.3/8  อธิบายและค านวณพลังงานไฟฟูาโดยใช้
สมการ W = Pt  รวมทั้งค านวณค่าไฟฟูาของเครื่องใช้ไฟฟูา
ในบ้าน 
    ว 2.3 ม.3/12 ตระหนักถึงประโยชน์และอันตรายจาก
คลื่นแม่เหล็กไฟฟูาโดยน าเสนอการใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 
และอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟูาในชีวิตประจ าวัน   
 ไมมี่ 

๔.๒ สามารถท างานและอยู่ร่วมกันในสังคม
ได้อย่างมีความสุข  
 
 

    มี  ระบุ 
   ว 2.3 ม.3/9 ตระหนักในคุณค่าของการเลือกใช้
เครื่องใช้ไฟฟูาโดยน าเสนอวิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟูาอย่าง
ประหยัด 
และปลอดภัย 
 ไม่มี 

๔.๓ สามารถหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

       มี  ระบ ุ
    
    ไม่ม ี    

รายละเอียดข้อมูล ข้อค้นพบโดยภาพรวม 
        นักเรียนสามารถค านวณค่าไฟฟูาของเครื่องใช้ไฟฟูาในบ้าน ได้ตามสูตรครูให้ไปทดลองหาที่บ้านแล้ว
เขียนข้อมูลส่งครู เพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดได้ 
 
แหล่งท่ีมาของข้อมูลของข้อค้นพบ 
    สอบถามครูและผู้เกี่ยวข้อง 
    สอบถามนักเรียน 
    สังเกตการจัดเรียนการสอน onsite 
    สังเกตการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์  
    ตรวจร่องรอยหลักฐาน ผลงานนักเรียน 
   อ่ืนๆ     (ระบุ.................) 
 
 
 
 
 
 



  ๗๗ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

 
 

 
  

๕.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ผลที่ปรากฏในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

๕.๑ สามารถเลือกและใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้ของตนเอง 

       มี  ระบ ุ   
    ไม่ม ี    

๕.๒ ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์

       มี  ระบ ุ   
    ไม่ม ี    

รายละเอียดข้อมูล ข้อค้นพบโดยภาพรวม 
        ………………………………….………………………………….……………………………………………………………………. 
แหล่งท่ีมาของข้อมูลของข้อค้นพบ 
 สอบถามครูและผู้เกี่ยวข้อง 
 สอบถามนักเรียน 
 สังเกตการจัดเรียนการสอน onsite 
 สังเกตการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์  
 ตรวจร่องรอยหลักฐาน ผลงานนักเรียน 
 อ่ืนๆ     (ระบุ.................) 
 
   ๔.๑.๔  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
          รปูแบบการจัดการเรียนการสอนภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙  (COVID-๑๙) 
    ๑) On-site      ๒) On-air  
    ๓) On-demand     ๔) On-line     ๕) On-hand 
 

๑.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   ด้านความสามารถในการสื่อสาร 

ผลที่ปรากฏในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

   ๑.๑ ใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ความคิด 
ความรู้สึกและทัศนะคติของตนเองได้  

       มี  ระบ ุ   
    ไม่ม ี    

     ๑.๒ เลือกรับหรือไม่รับ ข้อมูล
ข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณ 

       มี  ระบ ุ   
    ไม่ม ี    

รายละเอียดข้อมูล ข้อค้นพบโดยภาพรวม 
       ………..-…………. 
แหล่งท่ีมาของข้อมูลของข้อค้นพบ 
 สอบถามครูและผู้เกี่ยวข้อง 
 สอบถามนักเรียน 
 สังเกตการจัดเรียนการสอน onsite 
 สังเกตการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์  
 ตรวจร่องรอยหลักฐาน ผลงานนักเรียน 
 อ่ืนๆ     (ระบุ.................) 
 



  ๗๘ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

 

 
 

 

๒.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   ด้านความสามารถในการคิด  

ผลที่ปรากฏในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

๒.๑ สามารถเปรียบเทียบข้อมูลโดยใช้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 

    มี  ระบุ 
    ค ๒.๑ ม.๓/1 ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องพ้ืนที่ผิวของพีระมิด 
กรวย  และทรงกลมในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหา 
ในชีวิตจริง 

   ค 2.1 ม.3/2 ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องปริมาตรของพีระมิด 
กรวย และทรงกลมในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหา 
ในชีวิตจริง 

   ค 2.1 ม.3/2 เขา้ใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน
ตรีโกณมิติในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง    
 ไม่มี 

๒.๒ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถ
ออกแบบชิ้นงานได้ 

    มี  ระบุ 
   ค ๒.๑ ม.๓/1 ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องพ้ืนที่ผิวของพีระมิด 
กรวย  และทรงกลมในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหา 
ในชีวิตจริง 

   ค 2.1 ม.3/2 ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องปริมาตรของพีระมิด 
กรวย และทรงกลมในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหา 
ในชีวิตจริง 

   ค 3.2 ม.3/3 เขา้ใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น 
และน าไปใช้ 
 ไม่มี 

รายละเอียดข้อมูล ข้อค้นพบโดยภาพรวม 
       นักเรียนสามารถสร้างแบบรูปในรูปทรงพีระมิด กรวย  และทรงกลม  ได้ตามที่ครูให้ปฏิบัติ  
แหล่งท่ีมาของข้อมูลของข้อค้นพบ 
    สอบถามครูและผู้เกี่ยวข้อง 
    สอบถามนักเรียน 
    สังเกตการจัดเรียนการสอน onsite 
    สังเกตการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์  
    ตรวจร่องรอยหลักฐาน ผลงานนักเรียน 
   อ่ืนๆ     (ระบุ.................) 
 

 
 
 
 
 



  ๗๙ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

 

 
 

 

๓.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา  

ผลที่ปรากฏในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

๓.๑ สามารถอธิบายวิเคราะห์ปัญหา     มี  ระบุ 
    ค ๒.๑ ม.๓/1 ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องพ้ืนที่ผิวของพีระมิด 
กรวย  และทรงกลมในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหา 
ในชีวิตจริง 

   ค 2.1 ม.3/2 ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องปริมาตรของพีระมิด 
กรวย และทรงกลมในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหา 
ในชีวิตจริง 

   ค 2.1 ม.3/2 เขา้ใจและใช้ความรูเ้กี่ยวกับอัตราส่วน
ตรีโกณมิติในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง    
 ไม่มี 

๓.๒ สามารถวางแผนในการแก้ปัญหา     มี  ระบุ 
    ค ๒.๑ ม.๓/1 ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องพ้ืนที่ผิวของพีระมิด 
กรวย  และทรงกลมในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหา 
ในชีวิตจริง 

   ค 2.1 ม.3/2 ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องปริมาตรของพีระมิด 
กรวย และทรงกลมในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหา 
ในชีวิตจริง 

   ค 2.1 ม.3/2 เขา้ใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน
ตรีโกณมิติในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง    
 ไม่มี 

รายละเอียดข้อมูล ข้อค้นพบโดยภาพรวม 
       นักเรียนสามารถแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ในเรื่องพ้ืนที่ผิวของพีระมิด กรวย  และทรงกลมได้ 
แหล่งท่ีมาของข้อมูลของข้อค้นพบ 
    สอบถามครูและผู้เกี่ยวข้อง 
    สอบถามนักเรียน 
    สังเกตการจัดเรียนการสอน onsite 
    สังเกตการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์  
    ตรวจร่องรอยหลักฐาน ผลงานนักเรียน 
   อ่ืนๆ     (ระบุ.................) 
 
 
 
 
 



  ๘๐ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

 

 
 

 

๔.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

ผลที่ปรากฏในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

๔.๑ สามารถน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  
 
 

    มี  ระบุ 
   ค ๒.๑ ม.๓/1 ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องพ้ืนที่ผิวของพีระมิด 
กรวย  และทรงกลมในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหา 
ในชีวิตจริง 

   ค 2.1 ม.3/2 ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องปริมาตรของพีระมิด 
กรวย และทรงกลมในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหา 
ในชีวิตจริง 

   ค 2.1 ม.3/2 เขา้ใจและใช้ความรูเ้กี่ยวกับอัตราส่วน
ตรีโกณมิติในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง    
 ไม่มี 

๔.๒ สามารถท างานและอยู่ร่วมกันในสังคม
ได้อย่างมีความสุข  
 
 

    มี  ระบุ 
    ค 3.2 ม.3/3  เขา้ใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น 
และน าไปใช้ 
 ไม่มี 

๔.๓ สามารถหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

  มี  ระบ ุ   
 ไม่มี 

รายละเอียดข้อมูล ข้อค้นพบโดยภาพรวม 
        ผู้เรียนสามารถน าเนื้อหาไปประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลมในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง   

แหล่งท่ีมาของข้อมูลของข้อค้นพบ 
    สอบถามครูและผู้เกี่ยวข้อง 
    สอบถามนักเรียน 
    สังเกตการจัดเรียนการสอน onsite 
    สังเกตการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์  
    ตรวจร่องรอยหลักฐาน ผลงานนักเรียน 
   อ่ืนๆ     (ระบุ.................) 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๘๑ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

 
 

 
  

๕.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ผลที่ปรากฏในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

๕.๑ สามารถเลือกและใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้ของตนเอง 
 

       มี  ระบ ุ   
 
    ไม่ม ี    

๕.๒ ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์

       มี  ระบ ุ   
 
    ไม่ม ี    

รายละเอียดข้อมูล ข้อค้นพบโดยภาพรวม 
        ….…………………-……………….……………………………… 
แหล่งท่ีมาของข้อมูลของข้อค้นพบ 
 สอบถามครูและผู้เกี่ยวข้อง 
 สอบถามนักเรียน 
 สังเกตการจัดเรียนการสอน onsite 
 สังเกตการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์  
 ตรวจร่องรอยหลักฐาน ผลงานนักเรียน 
 อ่ืนๆ     (ระบุ.................) 
 
  ๔.๑.๕  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
          รปูแบบการจัดการเรียนการสอนภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙  (COVID-๑๙) 
    ๑) On-site      ๒) On-air  
    ๓) On-demand     ๔) On-line     ๕) On-hand 
 
๑.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   ด้านความสามารถในการสื่อสาร 

ผลที่ปรากฏในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

   ๑.๑ ใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ความคิด 
ความรู้สึกและทัศนะคติของตนเองได้  

    มี  ระบ ุ    
    ต 1.1 ม.3/4  เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ 
รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
และอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ  พร้อมทั้งให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ 
    ต 1.2 ม.3/1   สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว เรื่องท่ีอยู่ในความสนใจของ
สังคม และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
 ไม่มี 

 
 



  ๘๒ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

     ๑.๒ เลือกรับหรือไม่รับ ข้อมูล
ข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณ 

    มี  ระบ ุ    
    ต 1.3 ม.3/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง 
ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์/เรื่อง/ประเด็นต่างๆ  ที่อยู่ในความ
สนใจของสังคม   
    ต 1.3 ม.3/2 พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ 
หัวข้อเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์/
สถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม      
   ไม่มี 

รายละเอียดข้อมูล ข้อค้นพบโดยภาพรวม 
        นักเรียนสามารถสรุปและสนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ  ใกล้ตัว 
สถานการณ์ข่าว/เหตุการณ์/เรื่อง/ประเด็นต่างๆ  ที่อยู่ในความสนใจของสังคมได้ เป็นอย่างดี 
แหล่งท่ีมาของข้อมูลของข้อค้นพบ 
    สอบถามครูและผู้เกี่ยวข้อง 
    สอบถามนักเรียน 
    สังเกตการจัดเรียนการสอน onsite 
    สังเกตการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์  
    ตรวจร่องรอยหลักฐาน ผลงานนักเรียน 
   อ่ืนๆ     (ระบุ.................) 
 
๒.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   ด้านความสามารถในการคิด  

ผลที่ปรากฏในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

๒.๑ สามารถเปรียบเทียบข้อมูลโดยใช้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 

    มี  ระบ ุ    
    ต ๑.3 ม.๓/3  พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กิจกรรมประสบการณ์ และเหตุการณ์พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ     
  ไม่มี 

๒.๒ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถ
ออกแบบชิ้นงานได้ 

       มี  ระบ ุ       
     ไม่มี              

รายละเอียดข้อมูล ข้อค้นพบโดยภาพรวม 
      นักเรียนสามารถเปรียบเทียบข้อมูลโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ ในกิจกรรม ประสบการณ์ และ
เหตุการณ์พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ ตามตัวชี้วัดต่างๆได้ 
แหล่งท่ีมาของข้อมูลของข้อค้นพบ 
    สอบถามครูและผู้เกี่ยวข้อง 
    สอบถามนักเรียน 
    สังเกตการจัดเรียนการสอน onsite 
    สังเกตการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์  
       ตรวจร่องรอยหลักฐาน ผลงานนักเรียน 



  ๘๓ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

   อ่ืนๆ     (ระบุ.................) 
๓.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา  

ผลที่ปรากฏในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

๓.๑ สามารถอธิบายวิเคราะห์ปัญหา        มี  ระบ ุ       
     ไม่มี              

๓.๒ สามารถวางแผนในการแก้ปัญหา        มี  ระบ ุ       
     ไม่มี              

รายละเอียดข้อมูล ข้อค้นพบโดยภาพรวม 
        ………………………-……………………………. 
แหล่งท่ีมาของข้อมูลของข้อค้นพบ 
 สอบถามครูและผู้เกี่ยวข้อง 
 สอบถามนักเรียน 
 สังเกตการจัดเรียนการสอน onsite 
 สังเกตการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์  
 ตรวจร่องรอยหลักฐาน ผลงานนักเรียน 
 อ่ืนๆ     (ระบุ.................) 
 
 
๔.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

ผลที่ปรากฏในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

๔.๑ สามารถน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  

       มี  ระบ ุ       
     ไม่มี              

๔.๒ สามารถท างานและอยู่ร่วมกันในสังคม
ได้อย่างมีความสุข  

       มี  ระบ ุ       
     ไม่มี              

๔.๓ สามารถหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

       มี  ระบ ุ       
     ไม่มี              

รายละเอียดข้อมูล ข้อค้นพบโดยภาพรวม 
        ………………………-………….…………… 
แหล่งท่ีมาของข้อมูลของข้อค้นพบ 
 สอบถามครูและผู้เกี่ยวข้อง 
 สอบถามนักเรียน 
 สังเกตการจัดเรียนการสอน onsite 
 สังเกตการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์  
 ตรวจร่องรอยหลักฐาน ผลงานนักเรียน 
 อ่ืนๆ     (ระบุ.................) 
 



  ๘๔ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

 
 

 
  

๕.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ผลที่ปรากฏในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

๕.๑ สามารถเลือกและใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้ของตนเอง 

       มี  ระบ ุ       
     ไม่มี              

๕.๒ ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์

       มี  ระบ ุ       
     ไม่มี              

รายละเอียดข้อมูล ข้อค้นพบโดยภาพรวม 
        …………………………-……….…………………… 
แหล่งท่ีมาของข้อมูลของข้อค้นพบ 
 สอบถามครูและผู้เกี่ยวข้อง 
 สอบถามนักเรียน 
 สังเกตการจัดเรียนการสอน onsite 
 สังเกตการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์  
 ตรวจร่องรอยหลักฐาน ผลงานนักเรียน 
 อ่ืนๆ     (ระบุ.................) 
 
  ๔.๑.๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
          รปูแบบการจัดการเรียนการสอนภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙  (COVID-๑๙) 
    ๑) On-site      ๒) On-air  
    ๓) On-demand     ๔) On-line     ๕) On-hand 
 
๑.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   ด้านความสามารถในการสื่อสาร 

ผลที่ปรากฏในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

   ๑.๑ ใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ความคิด 
ความรู้สึกและทัศนะคติของตนเองได้  

       มี  ระบ ุ       
     ไม่มี              

     ๑.๒ เลือกรับหรือไม่รับ ข้อมูล
ข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณ 

       มี  ระบ ุ       
     ไม่มี              

รายละเอียดข้อมูล ข้อค้นพบโดยภาพรวม 
        …………………………………-.………………………… 
แหล่งท่ีมาของข้อมูลของข้อค้นพบ 
 สอบถามครูและผู้เกี่ยวข้อง 
 สอบถามนักเรียน 
 สังเกตการจัดเรียนการสอน onsite 
 สังเกตการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์  
 ตรวจร่องรอยหลักฐาน ผลงานนักเรียน 
 อ่ืนๆ     (ระบุ.................) 



  ๘๕ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

 

 
 

 

๒.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   ด้านความสามารถในการคิด  

ผลที่ปรากฏในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

๒.๑ สามารถเปรียบเทียบข้อมูลโดยใช้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 

    มี  ระบ ุ    
   พ 1.๑ ม.๓/1  เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์สังคมและสติปัญญาแต่ละช่วงของชีวิต 
   พ 4.๑ ม.๓/1  ก าหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยต่าง ๆ 
โดยค านึงถึงความประหยัดและคุณคา่ทางโภชนาการ    
 ไม่มี 

๒.๒ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถ
ออกแบบชิ้นงานได้ 

       มี  ระบ ุ       
     ไม่มี              

รายละเอียดข้อมูล ข้อค้นพบโดยภาพรวม 
        นักเรียนสามารถเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคมและสติปัญญา 
แต่ละช่วงของชีวิตได้และสามารถน ารายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยต่างๆได้เป็นอย่างดี ตามตัวชี้วัดที่ครู
ต้องการประเมนิได้ดี 
แหล่งท่ีมาของข้อมูลของข้อค้นพบ 
    สอบถามครูและผู้เกี่ยวข้อง 
    สอบถามนักเรียน 
    สังเกตการจัดเรียนการสอน onsite 
    สังเกตการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์  
       ตรวจร่องรอยหลักฐาน ผลงานนักเรียน 
   อ่ืนๆ     (ระบุ.................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๘๖ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

 

 
 

 

๓.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา  

ผลที่ปรากฏในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

๓.๑ สามารถอธิบายวิเคราะห์ปัญหา     มี  ระบ ุ    
    พ ๑.๑ ม.๓/๒ วิเคราะห์อิทธิพลและความคาดหวังของสังคม
ต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น 
    พ ๑.๑ ม.๓/๓ วิเคราะห์สื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลต่อการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น 
    พ ๒.๑ ม.๓/๒ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ 
    พ ๒.๑ ม.๓/๓ วิเคราะห์สาเหตุ และเสนอแนวทางปูองกัน 
แก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว 
    พ ๕.๑ ม.๓/๑ วิเคราะห์ปัจจัยเสียงและพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผล
ต่อสุขภาพและแนวทางปูองกัน 
    พ ๕.๑ ม.๓/๔ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ 
 ไม่มี 

๓.๒ สามารถวางแผนในการแก้ปัญหา     มี  ระบ ุ    
    พ ๒.๑ ม.๓/๓ วิเคราะห์สาเหตุ และเสนอแนวทางปูองกัน 
แก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว 
    พ ๕.๑ ม.๓/๒ หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงและซักชวนเพ่ือน
ให้หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา 
  ไม่มี 

รายละเอียดข้อมูล ข้อค้นพบโดยภาพรวม 
       นักเรียนสามารถอธิบายวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนในการแก้ปัญหาในวัยและการเปลี่ยนแปลงได้ 
แหล่งท่ีมาของข้อมูลของข้อค้นพบ 
    สอบถามครูและผู้เกี่ยวข้อง 
    สอบถามนักเรียน 
    สังเกตการจัดเรียนการสอน onsite 
    สังเกตการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์  
    ตรวจร่องรอยหลักฐาน ผลงานนักเรียน 
   อ่ืนๆ     (ระบุ.................) 
 
 
 
 
 
 



  ๘๗ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

 

 
 

 

๔.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

ผลที่ปรากฏในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

๔.๑ สามารถน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  

       มี  ระบ ุ       
     ไม่มี              

๔.๒ สามารถท างานและอยู่ร่วมกันในสังคม
ได้อย่างมีความสุข  

       มี  ระบ ุ       
     ไม่มี              

๔.๓ สามารถหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

       มี  ระบ ุ       
     ไม่มี              

รายละเอียดข้อมูล ข้อค้นพบโดยภาพรวม 
        ………………………………-….……………………………… 
แหล่งท่ีมาของข้อมูลของข้อค้นพบ 
    สอบถามครูและผู้เกี่ยวข้อง 
    สอบถามนักเรียน 
    สังเกตการจัดเรียนการสอน onsite 
    สังเกตการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์  
    ตรวจร่องรอยหลักฐาน ผลงานนักเรียน 
   อ่ืนๆ     (ระบุ.................) 
 
๕.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ผลที่ปรากฏในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

๕.๑ สามารถเลือกและใช้เทคโนโลยีใน
การเรียนรู้ของตนเอง 
 
 

    มี  ระบ ุ    
    พ ๑.๑ ม.๓/๓ วิเคราะห์สื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลต่อการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น 
     พ ๕.๑ ม.๓/๓ วิเคราะห์อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพ
และความรุนแรง 
 ไม่มี 

๕.๒ ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ 

       มี  ระบ ุ       
     ไม่มี              

รายละเอียดข้อมูล ข้อค้นพบโดยภาพรวม 
        สามารถเลือกและใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ของตนเองด้วยอิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพและ
ความรุนแรง 
 
 
 
 
 



  ๘๘ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 

แหล่งท่ีมาของข้อมูลของข้อค้นพบ 
    สอบถามครูและผู้เกี่ยวข้อง 
    สอบถามนักเรียน 
    สังเกตการจัดเรียนการสอน onsite 
    สังเกตการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์  
    ตรวจร่องรอยหลักฐาน ผลงานนักเรียน 
   อ่ืนๆ     (ระบุ.................) 
 
 ๔.๑.๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
          รปูแบบการจัดการเรียนการสอนภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙  (COVID-๑๙) 
    ๑) On-site      ๒) On-air  
    ๓) On-demand     ๔) On-line     ๕) On-hand 
 
๑.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   ด้านความสามารถในการสื่อสาร 

ผลที่ปรากฏในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

   ๑.๑ ใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ความคิด 
ความรู้สึกและทัศนะคติของตนเองได้  

       มี  ระบ ุ       
     ไม่มี              

     ๑.๒ เลือกรับหรือไม่รับ ข้อมูล
ข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณ 

       มี  ระบ ุ       
     ไม่มี              

รายละเอียดข้อมูล ข้อค้นพบโดยภาพรวม 
        …………………………-……….…………………………………. 
แหล่งท่ีมาของข้อมูลของข้อค้นพบ 
 สอบถามครูและผู้เกี่ยวข้อง 
 สอบถามนักเรียน 
 สังเกตการจัดเรียนการสอน onsite 
 สังเกตการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์  
 ตรวจร่องรอยหลักฐาน ผลงานนักเรียน 
 อ่ืนๆ     (ระบุ.................) 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๘๙ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

 

 
 

 

๒.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   ด้านความสามารถในการคิด  

ผลที่ปรากฏในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

๒.๑ สามารถเปรียบเทียบข้อมูลโดยใช้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 

    มี  ระบ ุ    
    ศ ๑.๑ ม.๓/๒ ระบุและบรรยายเทคนิค วิธีการของศิลปินใน
การสร้างงานทัศนศิลป์ 
    ศ ๑.๑ ม.๓/๔. มีทักษะในการสร้างงานทัศนศิลป์อย่างน้อย ๓ 
ประเภท 
    ศ ๑.๑ ม.๓/๕. มีทักษะในการผสมผสานวัสดุต่าง ๆในการ
สร้างงานทัศนศิลป์โดยใช้หลักการออกแบบ     
 ไม่มี 

๒.๒ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถ
ออกแบบชิ้นงานได้ 

    มี  ระบ ุ    
   ศ ๑.๑ ม.๓/๖  สร้างงานทัศนศิลป์ ทั้ง ๒ มิติ  และ ๓ มิติ เพื่อ
ถ่ายทอดประสบการณ์และจินตนาการ 
   ศ ๑.๑ ม.๓/๙  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ เพ่ือบรรยาย
เหตุการณ์ตา่งๆ  โดยใช้เทคนิคท่ีหลากหลาย 
   ศ ๑.๑ ม.๓/๑๑  เลือกงานทัศนศิลป์โดยใช้เกณฑ์  ที่ก าหนด
ขึ้นอย่างเหมาะสมและน าไปจัดนิทรรศการ 
 ไม่มี 

รายละเอียดข้อมูล ข้อค้นพบโดยภาพรวม 
        นักเรียนสามารถสร้างงานทัศนศิลป์ ทั้ง ๒ มิติ  และ ๓ มิติ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และจินตนาการ 
และเลือกงานทัศนศิลป์เพ่ือน าไปจัดนิทรรศการได้เป็นอย่างดี 
แหล่งท่ีมาของข้อมูลของข้อค้นพบ 
    สอบถามครูและผู้เกี่ยวข้อง 
    สอบถามนักเรียน 
    สังเกตการจัดเรียนการสอน onsite 
    สังเกตการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์  
    ตรวจร่องรอยหลักฐาน ผลงานนักเรียน 
   อ่ืนๆ     (ระบุ.................) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  ๙๐ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

๓.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา  

ผลที่ปรากฏในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

๓.๑ สามารถอธิบายวิเคราะห์ปัญหา     มี  ระบ ุ    
      ศ ๑.๑ ม.๓/๓ วิเคราะห์และบรรยายวิธีการใช้ทัศนธาตุ และ
หลักการออกแบบในก ารสร้างงานทัศนศิลป์ของตนเองให้มี
คุณภาพ 
      ศ ๑.๑ ม.๓/๘ วิเคราะห์และอภิปรายรูปแบบ เนื้อหาและ
คุณค่าในงานทัศนศิลป์ของตนเองและผู้อื่น หรือของศิลปิน 
 ไม่มี 

๓.๒ สามารถวางแผนในการแก้ปัญหา        มี  ระบ ุ       
     ไม่มี              

รายละเอยีดข้อมูล ข้อค้นพบโดยภาพรวม 
        ………………………………….-……………………………… 
แหล่งท่ีมาของข้อมูลของข้อค้นพบ 
 สอบถามครูและผู้เกี่ยวข้อง 
 สอบถามนักเรียน 
 สังเกตการจัดเรียนการสอน onsite 
 สังเกตการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์  
 ตรวจร่องรอยหลักฐาน ผลงานนักเรียน 
 อ่ืนๆ     (ระบุ.................) 
 
๔.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

ผลที่ปรากฏในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

๔.๑  สามารถน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  
 
 

    มี  ระบ ุ    
    ศ ๑.๑ ม.๓/๒ ระบุและบรรยายเทคนิค วิธีการของศิลปิน
ในการสร้างงานทัศนศิลป์ 
    ศ ๑.๑ ม.๓/๔. มีทักษะในการสร้างงานทัศนศิลป์อย่าง
น้อย ๓ ประเภท 
    ศ ๑.๑ ม.๓/๕. มีทักษะในการผสมผสานวัสดุต่าง ๆ  ใน
การสร้างงานทัศนศิลป์โดยใช้หลักการออกแบบ    
  
  ไม่มี 

๔.๒ สามารถท างานและอยู่ร่วมกันในสังคม
ได้อย่างมีความสุข  
 
 

    มี  ระบุ     
    ศ ๑.๑ ม.๓/๘ วิเคราะห์และอภิปรายรูปแบบ เนื้อหาและ
คุณค่าในงานทัศนศิลป์ของตนเองและผู้อื่น หรือของศิลปิน 
  ไม่มี 



  ๙๑ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

 

 
 

 

๔.๓ สามารถหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

        มี  ระบ ุ       
     ไม่มี              

รายละเอียดข้อมูล ข้อค้นพบโดยภาพรวม 
      นักเรียนสามารถท างานและอยู่ร่วมกันในสังคม  และสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
ผสมผสานวัสดุต่าง ๆ  ในการสร้างงานทัศนศิลป์ 
แหล่งท่ีมาของข้อมูลของข้อค้นพบ 
    สอบถามครูและผู้เกี่ยวข้อง 
    สอบถามนักเรียน 
    สังเกตการจัดเรียนการสอน onsite 
    สังเกตการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์  
    ตรวจร่องรอยหลักฐาน ผลงานนักเรียน 
   อ่ืนๆ     (ระบุ.................) 
 
๕.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ผลที่ปรากฏในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

๕.๑ สามารถเลือกและใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้ของตนเอง 

        มี  ระบ ุ       
     ไม่มี              

๕.๒ ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์

        มี  ระบ ุ       
     ไม่มี              

รายละเอียดข้อมูล ข้อค้นพบโดยภาพรวม 
        ……………………………-…….…………………………… 
แหล่งท่ีมาของข้อมูลของข้อค้นพบ 
 สอบถามครูและผู้เกี่ยวข้อง 
 สอบถามนักเรียน 
 สังเกตการจัดเรียนการสอน onsite 
 สังเกตการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์  
 ตรวจร่องรอยหลักฐาน ผลงานนักเรียน 
 อ่ืนๆ     (ระบุ.................) 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๙๒ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 

 ๔.๑.๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
          รปูแบบการจัดการเรียนการสอนภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙  (COVID-๑๙) 
    ๑) On-site      ๒) On-air  
    ๓) On-demand     ๔) On-line     ๕) On-hand 
 
๑.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   ด้านความสามารถในการสื่อสาร 

ผลที่ปรากฏในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

   ๑.๑ ใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ความคิด 
ความรู้สึกและทัศนะคติของตนเองได้  

    มี  ระบ ุ    
    ง ๑.๑ ม.๓/๑ อภิปรายขั้นตอนการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
    ง ๑.๑ ม.๓/๒ ใช้ทักษะในการท างานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม 
    ง ๑.๑ ม.๓/๓ อภิปรายการท างานโดยใช้ทักษะการจัดการ 
เพ่ือการประหยัดพลังงานทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม 
 ไม่มี 

     ๑.๒ เลือกรับหรือไม่รับ ข้อมูล
ข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณ 

        มี  ระบ ุ       
     ไม่มี              

รายละเอียดข้อมูล ข้อค้นพบโดยภาพรวม 
        นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอน และทักษะการท างานที่มีประสิทธิภาพได้ ตรงตามตัวชี้วัดในการ
เรียนรู้ 
แหล่งท่ีมาของข้อมูลของข้อค้นพบ 
    สอบถามครูและผู้เกี่ยวข้อง 
    สอบถามนักเรียน 
    สังเกตการจัดเรียนการสอน onsite 
    สังเกตการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์  
    ตรวจร่องรอยหลักฐาน ผลงานนักเรียน 
   อ่ืนๆ     (ระบุ.................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๙๓ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

 

 
 

 

๒.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   ด้านความสามารถในการคิด  

ผลที่ปรากฏในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

๒.๑ สามารถเปรียบเทียบข้อมูลโดยใช้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 

        มี  ระบ ุ       
     ไม่มี              

๒.๒ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถ
ออกแบบชิ้นงานได้ 

        มี  ระบ ุ       
     ไม่มี              

รายละเอียดข้อมูล ข้อค้นพบโดยภาพรวม 
        ………………………-………….………………… 
แหล่งท่ีมาของข้อมูลของข้อค้นพบ 
 สอบถามครูและผู้เกี่ยวข้อง 
 สอบถามนักเรียน 
 สังเกตการจัดเรียนการสอน onsite 
 สังเกตการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์  
 ตรวจร่องรอยหลักฐาน ผลงานนักเรียน 
 อ่ืนๆ     (ระบุ.................) 
 
๓.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา  

ผลทีป่รากฏในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

๓.๑ สามารถอธิบายวิเคราะห์ปัญหา     มี  ระบ ุ    
    ง ๒.๑ ม.๓/๑ อภิปรายการหางานด้วยวิธีที่หลากหลาย 
    ง ๒.๑ ม.๓/๒ วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ 
    ง ๒.๑ ม.๓/๓ ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพ 
ที่สอดคล้องกับความรู้ความถนัดและความสนใจของตนเอง 
 ไม่มี 

๓.๒ สามารถวางแผนในการแก้ปัญหา         มี  ระบ ุ       
     ไม่มี              

รายละเอียดข้อมูล ข้อค้นพบโดยภาพรวม 
        นักเรียนสามารถ อภิปรายการหางานด้วยวิธีที่หลากหลาย เพ่ือน าแนวทางเข้าสู่อาชีพ  ตามความถนัด
และความสนใจของตนเอง 
แหล่งท่ีมาของข้อมูลของข้อค้นพบ 
    สอบถามครูและผู้เกี่ยวข้อง 
    สอบถามนักเรียน 
    สังเกตการจัดเรียนการสอน onsite 
    สังเกตการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์  
    ตรวจร่องรอยหลักฐาน ผลงานนักเรียน 
   อ่ืนๆ     (ระบุ.................) 



  ๙๔ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

 

 
 

 

๔.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

ผลที่ปรากฏในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

๔.๑ สามารถน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  
 

    มี  ระบ ุ    
    ง ๑.๑ ม.๓/๒  ใช้ทักษะในการท างานร่วมกันอย่างมี
คุณธรรม 
    ง ๒.๑ ม.๓/๓  ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพ 
ที่สอดคล้องกับความรู้ความถนัดและความสนใจของตนเอง 
 ไม่มี 

๔.๒ สามารถท างานและอยู่ร่วมกันในสังคม
ได้อย่างมีความสุข  
 
 

    มี  ระบ ุ    
     ง ๑.๑ ม.๓/๒  ใช้ทักษะในการท างานร่วมกันอย่างมี
คุณธรรม 
 ไม่มี 

๔.๓ สามารถหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

        มี  ระบ ุ       
     ไม่มี              

รายละเอียดข้อมูล ข้อค้นพบโดยภาพรวม 
        นักเรียนสามารถน าทักษะในการท างานไปใช้ในการประกอบอาชีพที่ถนัดได้และน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ ตามตัวชี้วัดของผลการเรียนรู้ได้ 
แหล่งท่ีมาของข้อมูลของข้อค้นพบ 
    สอบถามครูและผู้เกี่ยวข้อง 
    สอบถามนักเรียน 
    สังเกตการจัดเรียนการสอน onsite 
    สังเกตการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์  
    ตรวจร่องรอยหลักฐาน ผลงานนักเรียน 
   อ่ืนๆ     (ระบุ.................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๙๕ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

๕.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ผลที่ปรากฏในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

๕.๑ สามารถเลือกและใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้ของตนเอง 
 

        มี  ระบ ุ  
      
     ไม่มี              

๕.๒ ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์
 

        มี  ระบ ุ     
   
     ไม่มี              

รายละเอียดข้อมูล ข้อค้นพบโดยภาพรวม 
        …………………………-……….…………………………… 
แหล่งท่ีมาของข้อมูลของข้อค้นพบ 
 สอบถามครูและผู้เกี่ยวข้อง 
 สอบถามนักเรียน 
 สังเกตการจัดเรียนการสอน onsite 
 สังเกตการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์  
 ตรวจร่องรอยหลักฐาน ผลงานนักเรียน 
 อ่ืนๆ     (ระบุ.................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๙๖ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 

 ๔.๒ ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
   ๔.๒.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
          รปูแบบการจัดการเรียนการสอนภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙  (COVID-๑๙) 
    ๑) On-site      ๒) On-air  
    ๓) On-demand     ๔) On-line     ๕) On-hand 
 
๑.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   ด้านความสามารถในการสื่อสาร 

ผลที่ปรากฏในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

   ๑.๑ ใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ความคิด 
ความรู้สึกและทัศนะคติของตนเองได้  

    มี  ระบ ุ    
    ท ๑.๑ ม.๔-๖/1 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง
ได้อย่างถูกต้องไพเราะ และเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน 
 ไม่มี 

     ๑.๒ เลือกรับหรือไม่รับ ข้อมูล
ข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณ 

        มี  ระบ ุ     
   
     ไม่มี       

รายละเอียดข้อมูล ข้อค้นพบโดยภาพรวม 
        นักเรียนสามารถถ่ายทอดการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้องไพเราะ 
ตามตัวชี้วัด ได้เป็นอย่างดี 
แหล่งท่ีมาของข้อมูลของข้อค้นพบ 
    สอบถามครูและผู้เกี่ยวข้อง 
    สอบถามนักเรียน 
    สังเกตการจัดเรียนการสอน onsite 
    สังเกตการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์  
    ตรวจร่องรอยหลักฐาน ผลงานนักเรียน 
   อ่ืนๆ     (ระบุ.................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๙๗ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

 

 
 

 

๒.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   ด้านความสามารถในการคิด  

ผลที่ปรากฏในมาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

๒.๑ สามารถเปรียบเทียบข้อมูลโดยใช้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 

    มี  ระบ ุ    
    ท ๒.๑ ม.๔-๖/๑ เขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์  โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง มีข้อมูลและ
สาระส าคัญชัดเจน 
    ท ๒.๑ ม.๔-๖/๒ เขียนเรียงความ 
 ไม่มี 

๒.๒ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถ
ออกแบบชิ้นงานได้ 

    มี  ระบ ุ    
    ท ๒.๑ ม.๔-๖/๔  ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบต่างๆ 
 ไม่มี 

รายละเอียดข้อมูล ข้อค้นพบโดยภาพรวม 
        นักเรียนสามารถเปรียบเทียบข้อมูลโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและผลิตงานเขียนของตนเองใน
รูปแบบต่างๆตามที่ครูให้ปฏิบัติจริงได้เป็นอย่างดี 
แหล่งท่ีมาของข้อมูลของข้อค้นพบ 
    สอบถามครูและผู้เกี่ยวข้อง 
    สอบถามนักเรียน 
    สังเกตการจัดเรียนการสอน onsite 
    สังเกตการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์  
    ตรวจร่องรอยหลักฐาน ผลงานนักเรียน 
   อ่ืนๆ     (ระบุ.................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๙๘ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

 

 
 

 

๓.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา  

ผลที่ปรากฏในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

๓.๑ สามารถอธิบายวิเคราะห์ปัญหา     มี  ระบ ุ    
    ท ๔.๑ ม.๔-๖/๑ อธิบายธรรมชาติของภาษาพลังของภาษา 
และลักษณะของภาษา 
    ท ๔.๑ ม.๔-6/๖ อธิบายและวิเคราะห์หลักการสร้างค าใน
ภาษาไทย 
    ท ๕.๑ ม.๔-๖/๑ วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น 
    ท ๕.๑ ม.๔-๖/๒ วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยง
กับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต 
    ท ๕.๑ ม.๔-๖/๓ วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์
ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ของชาติ 
 ไม่มี 

๓.๒ สามารถวางแผนในการแก้ปัญหา     มี  ระบ ุ    
   ท ๔.๑ ม.๔-๖/๓ ใช้ภาษาเหมาะสมแก่โอกาสกาลเทศะ และ
บุคคล รวมทั้งค าราชาศัพท์อย่างเหมาะสม 
   ท ๔.๑ ม.๔-๖/๔ แต่งบทร้อยกรอง 
 ไม่มี 

รายละเอียดข้อมูล ข้อค้นพบโดยภาพรวม 
       นักเรียนสามารถอธิบายวิเคราะห์ปัญหาในหลักภาษาและการใช้ภาษา  วรรณคดีและวรรณกรรม ได้
ตามเกณฑ์ ตามตัวชี้วัด  
แหล่งท่ีมาของข้อมูลของข้อค้นพบ 
    สอบถามครูและผู้เกีย่วข้อง 
    สอบถามนักเรียน 
    สังเกตการจัดเรียนการสอน onsite 
    สังเกตการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์  
    ตรวจร่องรอยหลักฐาน ผลงานนักเรียน 
   อ่ืนๆ     (ระบุ.................) 

 

 
 
 
 
 
 



  ๙๙ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

๔.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

ผลที่ปรากฏในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

๔.๑ สามารถน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  
 

        มี  ระบ ุ     
   
     ไม่มี       

๔.๒ สามารถท างานและอยู่ร่วมกันในสังคม
ได้อย่างมีความสุข  
 

        มี  ระบ ุ     
   
     ไม่มี       

๔.๓ สามารถหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

        มี  ระบ ุ     
   
     ไม่มี       

รายละเอียดข้อมูล ข้อค้นพบโดยภาพรวม 
        ……………………………-……………………………….…………… 
แหล่งท่ีมาของข้อมูลของข้อค้นพบ 
 สอบถามครูและผู้เกี่ยวข้อง 
 สอบถามนักเรียน 
 สังเกตการจัดเรียนการสอน onsite 
 สังเกตการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์  
 ตรวจร่องรอยหลักฐาน ผลงานนักเรียน 
 อ่ืนๆ     (ระบุ.................) 
 
๕.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ผลที่ปรากฏในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

๕.๑ สามารถเลือกและใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้ของตนเอง 
 
 

    มี  ระบ ุ    
    ท ๒.๑ ม.๔-๖/๖ เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเรื่องที่
สนใจตามหลักการเขียนเชิงวิชาการ และใช้ข้อมูลสารสนเทศ
อ้างอิงอย่างถูกต้อง     
 ไม่มี 

๕.๒ ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์

    มี  ระบ ุ    
    ท ๒.๑ ม.๔-๖/๗ บันทึกการศึกษาค้นคว้าเพ่ือน าไปพัฒนา
ตนเองอย่าง 
 ไม่มี 

รายละเอียดข้อมูล ข้อค้นพบโดยภาพรวม 
       นักเรียนสามารถเลือกและใช้เทคโนโลยีในใน การเขียนและการแก้ปัญหาในรายงานเชิงวิชาการโดย
เน้นการเขียนอ้างอิงข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้องได้ตามตัวชี้วัด  
 



  ๑๐๐ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 

 

 
 

 

แหล่งท่ีมาของข้อมูลของข้อค้นพบ 
    สอบถามครูและผู้เกี่ยวข้อง 
    สอบถามนักเรียน 
    สังเกตการจัดเรียนการสอน onsite 
    สังเกตการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์  
    ตรวจร่องรอยหลักฐาน ผลงานนักเรียน 
   อ่ืนๆ     (ระบุ.................) 
 
   ๔.๒.๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
          รปูแบบการจัดการเรียนการสอนภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙  (COVID-๑๙) 
    ๑) On-site      ๒) On-air  
    ๓) On-demand     ๔) On-line     ๕) On-hand 
 
๑.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   ด้านความสามารถในการสื่อสาร 

ผลที่ปรากฏในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

   ๑.๑ ใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ความคิด 
ความรู้สึกและทัศนะคติของตนเองได้  

        มี  ระบ ุ   
     ไม่มี       

   ๑.๒ เลือกรับหรือไม่รับ ข้อมูล
ข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณ 

    มี  ระบ ุ    
     ส ๔.1 ม.๔-๖/๑ ตระหนักถึงความส าคัญของเวลาและยุค
สมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ 
     ส ๔.1 ม.๔-๖/๒ สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์โดย
ใช้วิธีกรทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ 
 ไม่มี 

รายละเอียดข้อมูล ข้อค้นพบโดยภาพรวม 
     นักเรียนสามารถเลือกรับหรือไม่รับ ข้อมูลข่าวสารยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลง
ของมนุษยชาติได้อย่างมีวิจารณญาณ 
แหล่งท่ีมาของข้อมูลของข้อค้นพบ 
    สอบถามครูและผู้เกี่ยวข้อง 
    สอบถามนักเรียน 
    สังเกตการจัดเรียนการสอน onsite 
    สังเกตการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์  
    ตรวจร่องรอยหลักฐาน ผลงานนักเรียน 
   อ่ืนๆ     (ระบุ.................) 
 

 
 
 



  ๑๐๑ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

๒.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   ด้านความสามารถในการคิด  

ผลที่ปรากฏในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

๒.๑ สามารถเปรียบเทียบข้อมูลโดยใช้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 

        มี  ระบ ุ   
 
     ไม่มี       

๒.๒ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถ
ออกแบบชิ้นงานได้ 

        มี  ระบ ุ   
 
     ไม่มี       

รายละเอียดข้อมูล ข้อค้นพบโดยภาพรวม 
        ……………………………-…….……………………………… 
แหล่งท่ีมาของข้อมูลของข้อค้นพบ 
 สอบถามครูและผู้เกี่ยวข้อง 
 สอบถามนักเรียน 
 สังเกตการจัดเรียนการสอน onsite 
 สังเกตการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์  
 ตรวจร่องรอยหลักฐาน ผลงานนักเรียน 
 อ่ืนๆ     (ระบุ.................) 
 

 
๓.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา  

ผลที่ปรากฏในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

๓.๑ สามารถอธิบายวิเคราะห์ปัญหา     มี  ระบ ุ    
    ส ๔.๓ ม.๔-๖/๑ วิเคราะห์ประเด็นส าคัญของ 
ประวัติศาสตร์ไทย 
    ส ๔.๓ ม.๔-๖/๒ วิเคราะห์ความส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย 
    ส ๔.๓ ม.๔-๖/๓ วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์ 
ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย  ซึ่งมีผลต่อสังคมไทย 
ในยุคปัจจุบัน 
    ส ๔.๓ ม.๔-๖/๔ วิเคราะห์ผลงานของบุคคลส าคัญทั้ง 
ชาวไทยและต่างประเทศ  ที่มีส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย 
และประวัติศาสตร์ไทย 
 ไม่มี 

 
 
 
 



  ๑๐๒ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

 

 
 

 

๓.๒ สามารถวางแผนในการแก้ปัญหา     มี  ระบ ุ    
     ส ๔.๓ ม.๔-๖/๔ วางแผนก าหนดแนวทางและการมีส่วนร่วม
การอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรม ไทย 
 ไม่มี 

รายละเอียดข้อมูล ข้อค้นพบโดยภาพรวม 
       นักเรียนสามารถอธิบายวิเคราะห์ประเด็นส าคัญของประวัติศาสตร์ไทย สถาบันพระมหากษัตริย์ 
ต่อชาติไทย และภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทยซึ่งมีผลต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบัน และอธิบายถึงบุคคล
ส าคัญทั้งชาวไทยและต่างประเทศ  ที่มีส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยและประวัติศาสตร์ไทย ได้ตามตัวชี้วัดชี้
วัด ของมาตรฐานการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี 
แหล่งท่ีมาของข้อมูลของข้อค้นพบ 
    สอบถามครูและผู้เกี่ยวข้อง 
    สอบถามนักเรียน 
    สังเกตการจัดเรียนการสอน onsite 
    สังเกตการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์  
    ตรวจร่องรอยหลักฐาน ผลงานนักเรียน 
   อ่ืนๆ     (ระบุ.................) 
 

 
๔.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

ผลที่ปรากฏในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

๔.๑ สามารถน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  

        มี  ระบ ุ   
 

     ไม่มี       
๔.๒ สามารถท างานและอยู่ร่วมกันในสังคม
ได้อย่างมีความสุข  
 

        มี  ระบ ุ 
   

     ไม่มี       

๔.๓ สามารถหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

        มี  ระบ ุ   
 

     ไม่มี       
รายละเอียดข้อมูล ข้อค้นพบโดยภาพรวม 
        ………………………………-….………………………………….… 
แหล่งท่ีมาของข้อมูลของข้อค้นพบ 
 สอบถามครูและผู้เกี่ยวข้อง 
 สอบถามนักเรียน 
 สังเกตการจัดเรียนการสอน onsite 
 สังเกตการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์  
 ตรวจร่องรอยหลักฐาน ผลงานนักเรียน 
 อ่ืนๆ     (ระบุ.................) 



  ๑๐๓ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

 
 

 
  

๕. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
    ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ผลที่ปรากฏในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

๕.๑ สามารถเลือกและใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้ของตนเอง 

        มี  ระบ ุ 
   

     ไม่มี       
๕.๒ ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์

        มี  ระบุ 
    

     ไม่มี       
รายละเอียดข้อมูล ข้อค้นพบโดยภาพรวม 
        ……………….......….-…………………………………. 
แหล่งท่ีมาของข้อมูลของข้อค้นพบ 
 สอบถามครูและผู้เกี่ยวข้อง 
 สอบถามนักเรียน 
 สังเกตการจัดเรียนการสอน onsite 
 สังเกตการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์  
 ตรวจร่องรอยหลักฐาน ผลงานนักเรียน 
 อ่ืนๆ     (ระบุ.................) 
 
 

 ๔.๒.๓  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
          รปูแบบการจัดการเรียนการสอนภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙  (COVID-๑๙) 
    ๑) On-site      ๒) On-air  
    ๓) On-demand     ๔) On-line     ๕) On-hand 
๑.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   ด้านความสามารถในการสื่อสาร 

ผลที่ปรากฏในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

   ๑.๑ ใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ความคิด 
ความรู้สึกและทัศนะคติของตนเองได้  

        มี  ระบ ุ   

     ไม่มี       
     ๑.๒ เลือกรับหรือไม่รับ ข้อมูล
ข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณ 

        มี  ระบ ุ  

     ไม่มี       
รายละเอียดข้อมูล ข้อค้นพบโดยภาพรวม 
        ………………………………-….……………………………… 
แหล่งท่ีมาของข้อมูลของข้อค้นพบ 
 สอบถามครูและผู้เกี่ยวข้อง 
 สอบถามนักเรียน 
 สังเกตการจัดเรียนการสอน onsite 
 สังเกตการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์  
 ตรวจร่องรอยหลักฐาน ผลงานนักเรียน 

 อ่ืนๆ     (ระบุ.................) 



  ๑๐๔ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

๒.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   ด้านความสามารถในการคิด  

ผลที่ปรากฏในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

๒.๑ สามารถเปรียบเทียบข้อมูลโดยใช้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 

        มี  ระบ ุ   

     ไม่มี       
๒.๒ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถ
ออกแบบชิ้นงานได้ 

        มี  ระบ ุ   

     ไม่มี       
รายละเอียดข้อมูล ข้อค้นพบโดยภาพรวม 
        …………………………-……………………………….… 
แหล่งท่ีมาของข้อมูลของข้อค้นพบ 
 สอบถามครูและผู้เกี่ยวข้อง 
 สอบถามนักเรียน 
 สังเกตการจัดเรียนการสอน onsite 
 สังเกตการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์  
 ตรวจร่องรอยหลักฐาน ผลงานนักเรียน 
 อ่ืนๆ     (ระบุ.................) 
 
๓.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา  

ผลที่ปรากฏในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

๓.๑ สามารถอธิบายวิเคราะห์ปัญหา     มี  ระบ ุ    
    ว 3.1 ม.6/3 อธิบายโครงสร้างและองค์ประกอบของ 
กาแลกซี่ทางช้างเผือกและระบุต าแหน่งของระบบสุริยะ พร้อม
อธิบายเชื่อมโยงกับการสังเกตเห็นทางช้างเผือกของคนบนโลก     
    ว 3.1 ม.6/7 อธิบายล าดับวิวัฒนาการท่ีสัมพันธ์กับมวลต้ังตัน 
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการของดาวฤกษ์ 
    ว 3.1 ม.6/9 อธิบายโครงสร้างของดวงอาทิตย์ การเกิดลม
สุริยะ พายุสุริยะ และสืบบนข้อมูล วิเคราะห์ และน าเสนอ
ปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับผลของลมสุริยะและพายุ
สุริยะท่ีมีต่อโลก รวมทั้งประเทศไทย 
     ว 3.2 ม.6/2 อธิบายหลักฐานทางธรณีวิทยาท่ีสนับสนุนการ
เคลื่อนท่ีของแผ่นธรณี 
     ว 3.2 ม.6/8 อธิบายการหมุนเวียนของอากาศที่เป็นผลมาจาก
ความแตกต่างของความกดอากาศ 
     ว 3.2 ม.6/13 อธิบายปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศของโลก พร้อมท้ังน าเสนอแนวปฏิบัติเพื่อลดกิจกรรมของ
มนุษย์ท่ีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 
    ไม่มี 

 



  ๑๐๕ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

 

 
 

 

๓.๒ สามารถวางแผนในการแก้ปัญหา         มี  ระบ ุ  
  

     ไม่มี       
รายละเอียดข้อมูล ข้อค้นพบโดยภาพรวม 
       นักเรียนสามารถอธิบายวิเคราะห์ปัญหา  โครงสร้างและองค์ประกอบของกาแลกซี่ทางช้างเผือก  และ
ระบุต าแหน่งของระบบสุริยะ  โครงสร้างของดวงอาทติย์ การเกิดลมสุริยะ พายุสุริยะ หลักฐานทาง
ธรณีวิทยา การหมุนเวียนของอากาศท่ีเป็นผลมาจากความแตกต่างของความกดอากาศการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศของโลก 
แหล่งท่ีมาของข้อมูลของข้อค้นพบ 
    สอบถามครูและผู้เกี่ยวข้อง 
    สอบถามนักเรียน 
    สังเกตการจัดเรียนการสอน onsite 
    สังเกตการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์  
       ตรวจร่องรอยหลักฐาน ผลงานนักเรียน 
   อ่ืนๆ     (ระบุ.................) 
 

 
๔.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

ผลที่ปรากฏในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

๔.๑ สามารถน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  

        มี  ระบ ุ  
  

     ไม่มี       
๔.๒ สามารถท างานและอยู่ร่วมกันในสังคม
ได้อย่างมีความสุข  

        มี  ระบ ุ  
  

     ไม่มี       
๔.๓ สามารถหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

        มี  ระบ ุ  
  

     ไม่มี       
รายละเอียดข้อมูล ข้อค้นพบโดยภาพรวม 
        …………………………………-.………………………………… 
แหล่งท่ีมาของข้อมูลของข้อค้นพบ 
 สอบถามครูและผู้เกี่ยวข้อง 
 สอบถามนักเรียน 
 สังเกตการจัดเรียนการสอน onsite 
 สังเกตการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์  
 ตรวจร่องรอยหลักฐาน ผลงานนักเรียน 
 อ่ืนๆ     (ระบุ.................) 

 
 



  ๑๐๖ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

 

 
 

 

๕.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ผลที่ปรากฏในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

๕.๑ สามารถเลือกและใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้ของตนเอง 
 
 

    มี  ระบ ุ    
      ว 4.2 ม.6/1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอ
และแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัยมีจริยธรรม และวิเคราะห์
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีผลต่อการด าเนิน
ชีวิต อ าชีพ สังคม และวัฒนธรรม 
 ไม่มี 

๕.๒ ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์

        มี  ระบ ุ  
  

     ไม่มี       
รายละเอียดข้อมูล ข้อค้นพบโดยภาพรวม 
          สามารถใช้ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ของตนเองและน าเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย 
มีจริยธรรม  และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แหล่งท่ีมาของข้อมูลของข้อค้นพบ 
    สอบถามครูและผู้เกี่ยวข้อง 
    สอบถามนักเรียน 
    สังเกตการจัดเรียนการสอน onsite 
    สังเกตการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์  
    ตรวจร่องรอยหลักฐาน ผลงานนักเรียน 
   อ่ืนๆ     (ระบุ.................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๐๗ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

 
 

 
  

   ๔.๒.๔   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
          รปูแบบการจัดการเรียนการสอนภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙  (COVID-๑๙) 
    ๑) On-site      ๒) On-air  
    ๓) On-demand     ๔) On-line     ๕) On-hand 
 
๑.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   ด้านความสามารถในการสื่อสาร 

ผลที่ปรากฏในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

   ๑.๑ ใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ความคิด 
ความรู้สึกและทัศนะคติของตนเองได้  

        มี  ระบ ุ  
  

     ไม่มี       
     ๑.๒ เลือกรับหรือไม่รับ ข้อมูล
ข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณ 

        มี  ระบ ุ  
  

     ไม่มี       
รายละเอียดข้อมูล ข้อค้นพบโดยภาพรวม 
        …………………..…………….-………………………………….… 
แหล่งท่ีมาของข้อมูลของข้อค้นพบ 
 สอบถามครูและผู้เกี่ยวข้อง 
 สอบถามนักเรียน 
 สังเกตการจัดเรียนการสอน onsite 
 สังเกตการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์  
 ตรวจร่องรอยหลักฐาน ผลงานนักเรียน 
 อ่ืนๆ     (ระบุ.................) 
 
๒.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   ด้านความสามารถในการคิด  

ผลที่ปรากฏในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

๒.๑ สามารถเปรียบเทียบข้อมูลโดยใช้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 

    มี  ระบ ุ    
     ค 3.1 ม.6/1 เขา้ใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการน าเสนอ
ข้อมูล  และแปลความหมายของค่าสถิติเพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจ 
   ไม่มี 

๒.๒ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถ
ออกแบบชิ้นงานได้ 

        มี  ระบ ุ  
  

     ไม่มี       
รายละเอียดข้อมูล ข้อค้นพบโดยภาพรวม 
        นักเรียนสามารถเปรียบเทียบข้อมูลทางสถิติในการน าเสนอข้อมูล  และแปลความหมายของค่าสถิติ
เพ่ือประกอบการตัดสินใจ 
 
 



  ๑๐๘ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

แหล่งท่ีมาของข้อมูลของข้อค้นพบ 
    สอบถามครูและผู้เกี่ยวข้อง 
    สอบถามนักเรียน 
    สังเกตการจัดเรียนการสอน onsite 
    สังเกตการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์  
    ตรวจร่องรอยหลักฐาน ผลงานนักเรียน 
   อ่ืนๆ     (ระบุ.................) 
 

 
๓.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา  

ผลที่ปรากฏในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

๓.๑ สามารถอธิบายวิเคราะห์ปัญหา     มี  ระบ ุ    
     ค 3.1 ม.6/1 เขา้ใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการน าเสนอ
ข้อมูล  และแปลความหมายของค่าสถิติเพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจ 
    ไม่มี 

๓.๒ สามารถวางแผนในการแก้ปัญหา         มี  ระบ ุ  
  

     ไม่มี       
รายละเอียดข้อมูล ข้อค้นพบโดยภาพรวม 
        นักเรียนสามารถอธิบายวิเคราะห์ปัญหาทางสถิติในการน าเสนอข้อมูล  และแปลความหมายของ
ค่าสถิติเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 
แหล่งท่ีมาของข้อมูลของข้อค้นพบ 
    สอบถามครูและผู้เกี่ยวข้อง 
    สอบถามนักเรียน 
    สังเกตการจัดเรียนการสอน onsite 
    สังเกตการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์  
    ตรวจร่องรอยหลักฐาน ผลงานนักเรียน 
   อ่ืนๆ     (ระบุ.................) 
 

 
 
 
 
 
 
 



  ๑๐๙ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

 

 
 

 

๔.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

ผลที่ปรากฏในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

๔.๑ สามารถน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  
 
 

    มี  ระบ ุ    
     ค 3.1 ม.6/1 เขา้ใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการ
น าเสนอข้อมูล  และแปลความหมายของค่าสถิติเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจ 
   ไม่มี 

๔.๒ สามารถท างานและอยู่ร่วมกันในสังคม
ได้อย่างมีความสุข  

        มี  ระบ ุ  
  

     ไม่มี       
๔.๓ สามารถหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

        มี  ระบ ุ  
  

     ไม่มี       
รายละเอียดข้อมูล ข้อค้นพบโดยภาพรวม 
        นักเรียนสามารถน าความรู้ทางสถิติในการน าเสนอข้อมูล  และแปลความหมายของค่าสถิติเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
แหล่งท่ีมาของข้อมูลของข้อค้นพบ 
    สอบถามครูและผู้เกี่ยวข้อง 
    สอบถามนักเรียน 
    สังเกตการจัดเรียนการสอน onsite 
    สังเกตการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์  
    ตรวจร่องรอยหลักฐาน ผลงานนักเรียน 
   อ่ืนๆ     (ระบุ.................) 
 

 
๕.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ผลที่ปรากฏในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

๕.๑ สามารถเลือกและใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้ของตนเอง 

        มี  ระบ ุ  
  

     ไม่มี       
๕.๒ ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์

        มี  ระบ ุ  
  

     ไม่มี       
รายละเอียดข้อมูล ข้อค้นพบโดยภาพรวม 
        ……………………………-…….…………………… 
 
 
 



  ๑๑๐ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 

แหล่งท่ีมาของข้อมูลของข้อค้นพบ 
    สอบถามครูและผู้เกี่ยวข้อง 
    สอบถามนักเรียน 
    สังเกตการจัดเรียนการสอน onsite 
    สังเกตการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์  
    ตรวจร่องรอยหลักฐาน ผลงานนักเรียน 
   อ่ืนๆ     (ระบุ.................) 
 
 
  ๔.๒.๕  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
          รปูแบบการจัดการเรียนการสอนภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙  (COVID-๑๙) 
    ๑) On-site      ๒) On-air  
    ๓) On-demand     ๔) On-line     ๕) On-hand 
 
๑.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   ด้านความสามารถในการสื่อสาร 

ผลที่ปรากฏในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

   ๑.๑ ใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ความคิด 
ความรู้สึกและทัศนะคติของตนเองได้  

    มี  ระบ ุ    
    ต ๑.๑ ม.๔-๖/2  อ่านออกเสียงข้อความ ข่าวประกาศ 
โฆษณา บทร้อยกรองและบทละครสั้น (skit) ถูกต้อง 
ตามหลักการอ่าน 
    ต 4.1 ม.4-6/1  ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/
สถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน  สถานศึกษา ชุมชนและ
สังคม 
 ไม่มี 

     ๑.๒ เลือกรับหรือไม่รับ ข้อมูล
ข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณ 

    มี  ระบ ุ    
    ต ๑.๒ ม.๔-๖/๒ เลือกและใช้ค าขอร้องให้ค าแนะน า ค าชี้แจง
ค าอธิบายอย่างคล่องแคล่ว 
    ต ๑.๒ ม.๔-๖/๓ พูดและเขียนแสดงความต้องการเสนอ ตอบ
รับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ าลองหรือ
สถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม 
 ไม่มี 

รายละเอียดข้อมูล ข้อค้นพบโดยภาพรวม 
        นักเรียนสามารถใช้ภาษาสื่อสารและเลือกรับหรือไม่รับ ข้อมูลข่าวสาร ในสถานการณ์จริง/สถานการณ์
จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคม  
 
 



  ๑๑๑ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

 

 
 

 

แหล่งท่ีมาของข้อมูลของข้อค้นพบ 
    สอบถามครูและผู้เกี่ยวข้อง 
    สอบถามนักเรียน 
    สังเกตการจัดเรียนการสอน onsite 
    สังเกตการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์  
    ตรวจร่องรอยหลักฐาน ผลงานนักเรียน 
   อ่ืนๆ     (ระบุ.................) 
 

 
๒.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   ด้านความสามารถในการคิด  

ผลที่ปรากฏในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

๒.๑ สามารถเปรียบเทียบข้อมูลโดยใช้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 

        มี  ระบ ุ  
  

     ไม่มี       
๒.๒ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถ
ออกแบบชิ้นงานได้ 

        มี  ระบ ุ  
  

     ไม่มี       
รายละเอียดข้อมูล ข้อค้นพบโดยภาพรวม 
        …………………………………-.………………………………….… 
แหล่งท่ีมาของข้อมูลของข้อค้นพบ 
 สอบถามครูและผู้เกี่ยวข้อง 
 สอบถามนักเรียน 
 สังเกตการจัดเรียนการสอน onsite 
 สังเกตการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์  
 ตรวจร่องรอยหลักฐาน ผลงานนักเรียน 
 อ่ืนๆ     (ระบุ.................) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๑๒ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

 

 
 

 

๓.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา  

ผลที่ปรากฏในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

๓.๑ สามารถอธิบายวิเคราะห์ปัญหา     มี  ระบ ุ    
    ต 1.1 ม.4-6/3 อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้
สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆที่อ่าน รวมทั้งระบุ
และเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆให้สัมพันธ์กับ
ประโยค และข้อความที่ฟังหรืออ่าน 
    ต 1.2 ม.4-6/2 เลือกและใช้ค าขอร้องให้ค าแนะน า ค าชี้แจง
ค าอธิบายอย่างคล่องแคล่ว 
    ต 1.2 ม.4-6/4 พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูลบรรยาย 
อธิบาย เปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/
ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม 
    ต ๒.๒ ม.๔-๖/๑ อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
โครงสร้างประโยคข้อความ ส านวน ค าพังเพย สุภาษิต และ 
บทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
    ต ๒.๒ ม.๔-๖/๒ วิเคราะห์/อภิปราย ความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษากับของไทยและน าไปใช้อย่างมีเหตุผล 
   ไม่มี 

๓.๒ สามารถวางแผนในการแก้ปัญหา        มี  ระบ ุ  

    ไม่มี       
รายละเอียดข้อมูล ข้อค้นพบโดยภาพรวม 
        นักเรียนสามารถอธิบายเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ 
ที่อ่านรวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ และอธิบายโครงสร้างประโยคข้อความ 
ส านวน ค าพังเพย สุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ได้เป็นอย่างดี 
แหล่งท่ีมาของข้อมูลของข้อค้นพบ 
    สอบถามครูและผู้เกี่ยวข้อง 
    สอบถามนักเรียน 
    สังเกตการจัดเรียนการสอน onsite 
    สังเกตการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์  
    ตรวจร่องรอยหลักฐาน ผลงานนักเรียน 
   อ่ืนๆ     (ระบุ.................) 
 
 
 
 



  ๑๑๓ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

๔.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

ผลที่ปรากฏในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

๔.๑ สามารถน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  

       มี  ระบ ุ  

    ไม่มี       
๔.๒ สามารถท างานและอยู่ร่วมกันในสังคม
ได้อย่างมีความสุข  

       มี  ระบ ุ  

    ไม่มี       
๔.๓ สามารถหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

       มี  ระบ ุ  

    ไม่มี       
รายละเอียดข้อมูล ข้อค้นพบโดยภาพรวม 
        ……………………………-…….…………………………… 
แหล่งท่ีมาของข้อมูลของข้อค้นพบ 
 สอบถามครูและผู้เกี่ยวข้อง 
 สอบถามนักเรียน 
 สังเกตการจัดเรียนการสอน onsite 
 สังเกตการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์  
 ตรวจร่องรอยหลักฐาน ผลงานนักเรียน 
 อ่ืนๆ     (ระบุ.................) 
 

 
๕.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ผลที่ปรากฏในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

๕.๑ สามารถเลือกและใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้ของตนเอง 
 
 

    มี  ระบ ุ    
    ต 3.1 ม.4-6/1  ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก สรุปและแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสระการเรียนรู้
อ่ืนจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ และน าเสนอด้วยการพูดและ
การเขียน 
    ต 4.2 ม.4-6/1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/
ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์และสรุปความรู้/ข้อมูลต่าง ๆ จาก
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆในการศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพ 
 ไม่มี 

๕.๒ ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์

    มี  ระบ ุ    
    ต 4.2 ม.4 - 6/2 เผยแพร่/ประช าสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ของโรงเรียน ชุมชนและท้องถิ่น/ประเทศชาติเป็น
ภาษาต่างประเทศ 
 ไม่มี 



  ๑๑๔ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 

 

 
 

 

รายละเอียดข้อมูล ข้อค้นพบโดยภาพรวม 
        นักเรียนสามารถเลือกและใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้  สืบค้น บันทึก สรุปและแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องของตนเองค้นคว้า 
แหล่งท่ีมาของข้อมูลของข้อค้นพบ 
    สอบถามครูและผู้เกี่ยวข้อง 
    สอบถามนักเรียน 
    สังเกตการจัดเรียนการสอน onsite 
    สังเกตการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์  
    ตรวจร่องรอยหลักฐาน ผลงานนักเรียน 
   อ่ืนๆ     (ระบุ.................) 
 
 

 ๔.๒.๖  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
          รปูแบบการจัดการเรียนการสอนภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙  (COVID-๑๙) 
    ๑) On-site      ๒) On-air  
    ๓) On-demand     ๔) On-line     ๕) On-hand 
 

๑.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   ด้านความสามารถในการสื่อสาร 

ผลที่ปรากฏในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

   ๑.๑ ใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ความคิด 
ความรู้สึกและทัศนะคติของตนเองได้  

    มี  ระบ ุ    
    พ 4.1 ม.4-6/3  ปฏิบัติตนตามสิทธิของผู้บริโภค 
    พ 5.1 ม.4-6/1  มีส่วนรว่มในการปูองกันความเสี่ยง 
ต่อการใช้ยาการใช้สารเสพติด  และความรุนแรงเพ่ือสุขภาพ 
ของตนเอง  ครอบครัวและสังคม 
  ไม่มี 

   ๑.๒ เลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสาร
อย่างมีวิจารณญาณ 

       มี  ระบ ุ  

    ไม่มี      
รายละเอียดข้อมูล ข้อค้นพบโดยภาพรวม 
       นักเรียนสามารถ ใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ความคิด  ความรู้สึกและทัศนะคติ  มีส่วนร่วมในการปูองกัน
ความเสี่ยงต่อการใช้ยาการใช้สารเสพติด  และความรุนแรงเพ่ือสุขภาพของตนเอง 
แหล่งท่ีมาของข้อมูลของข้อค้นพบ 
    สอบถามครูและผู้เกี่ยวข้อง 
    สอบถามนักเรียน 
    สังเกตการจัดเรียนการสอน onsite 
    สังเกตการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์  
    ตรวจร่องรอยหลักฐาน ผลงานนักเรียน 
   อ่ืนๆ    (ระบุ....................) 



  ๑๑๕ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

 

 
 

 

๒. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
    ด้านความสามารถในการคิด  

ผลที่ปรากฏในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

๒.๑ สามารถเปรียบเทียบข้อมูลโดยใช้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 

       มี  ระบ ุ  

    ไม่มี       
๒.๒ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถ
ออกแบบชิ้นงานได้ 

       มี  ระบ ุ  

    ไม่มี       
รายละเอียดข้อมูล ข้อค้นพบโดยภาพรวม 
        ……………………………….……-….…………….............……… 
แหล่งท่ีมาของข้อมูลของข้อค้นพบ 
 สอบถามครูและผู้เกี่ยวข้อง 
 สอบถามนักเรียน 
 สังเกตการจัดเรียนการสอน onsite 
 สังเกตการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์  
 ตรวจร่องรอยหลักฐาน ผลงานนักเรียน 
 อ่ืนๆ     (ระบุ.................) 
 
๓.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา  

ผลที่ปรากฏในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

๓.๑ สามารถอธิบายวิเคราะห์ปัญหา     มี  ระบ ุ    
      พ 5.1 ม.4-6/2 วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการ
ครอบครอง การใช้และการจ าหน่ายสารเสพติด 
      พ 5.1 ม.4-6/3 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพหรือความ
รุนแรงของคนไทย และเสนอแนวทางปูองกัน  
 ไม่มี 

๓.๒ สามารถวางแผนในการแก้ปัญหา        มี  ระบ ุ  
 

    ไม่มี       
รายละเอียดข้อมูล ข้อค้นพบโดยภาพรวม 
        ……….............…………-.……………………………… 
แหล่งท่ีมาของข้อมูลของข้อค้นพบ 
    สอบถามครูและผู้เกี่ยวข้อง 
    สอบถามนักเรียน 
    สังเกตการจัดเรียนการสอน onsite 
    สังเกตการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์  
    ตรวจร่องรอยหลักฐาน ผลงานนักเรียน 
   อ่ืนๆ     (ระบุ.................)     
 



  ๑๑๖ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

 

 
 

 

๔.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

ผลที่ปรากฏในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

๔.๑ สามารถน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  

       มี  ระบ ุ  

    ไม่มี       
๔.๒ สามารถท างานและอยู่ร่วมกันในสังคม
ได้อย่างมีความสุข  
 
 

    มี  ระบ ุ    
     พ 5.1 ม.4-6/1 มีส่วนร่วมในการปูองกันความเสี่ยงต่อการ
ใช้ยาการใช้สารเสพติด และความรุนแรงเพื่อสุขภาพของตนเอง  
ครอบครัวและสังคม 
   ไม่มี 

๔.๓ สามารถหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

       มี  ระบ ุ  

    ไม่มี       
รายละเอียดข้อมูล ข้อค้นพบโดยภาพรวม 
        นักเรียนมสี่วนร่วมในการปูองกันความเสี่ยงต่อการใช้ยาการใช้สารเสพติด  และความรุนแรงเพ่ือ
สุขภาพของตนเอง  ครอบครัวและสังคม ได้ตามตัวชี้วัด 
แหล่งท่ีมาของข้อมูลของข้อค้นพบ 
    สอบถามครูและผู้เกี่ยวข้อง 
    สอบถามนักเรียน 
    สังเกตการจัดเรียนการสอน onsite 
    สังเกตการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์  
    ตรวจร่องรอยหลักฐาน ผลงานนักเรียน 
   อ่ืนๆ     (ระบุ.................) 
 
๕.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ผลที่ปรากฏในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

๕.๑ สามารถเลือกและใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้ของตนเอง 

       มี  ระบ ุ  

    ไม่มี       
๕.๒ ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์

       มี  ระบ ุ  

    ไม่มี       
รายละเอียดข้อมูล ข้อค้นพบโดยภาพรวม 
        ……………....……………-….………….........……… 
แหล่งที่มาของข้อมูลของข้อคน้พบ 
 สอบถามครูและผู้เกี่ยวข้อง 
 สอบถามนักเรียน 
 สังเกตการจัดเรียนการสอน onsite 
 สังเกตการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์  
 ตรวจร่องรอยหลักฐาน ผลงานนักเรียน 
 อื่นๆ     (ระบุ.................) 



  ๑๑๗ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 ๔.๒.๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
          รปูแบบการจัดการเรียนการสอนภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙  (COVID-๑๙) 
    ๑) On-site      ๒) On-air  
    ๓) On-demand     ๔) On-line     ๕) On-hand 
 

๑.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   ด้านความสามารถในการสื่อสาร 

ผลที่ปรากฏในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

   ๑.๑ ใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ความคิด 
ความรู้สึกและทัศนะคติของตนเองได้  

       มี  ระบ ุ  

    ไม่มี       
     ๑.๒ เลือกรับหรือไม่รับ ข้อมูล
ข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณ 

       มี  ระบ ุ  

    ไม่มี       
รายละเอียดข้อมูล ข้อค้นพบโดยภาพรวม 
        ………………………-………….………………… 
แหล่งท่ีมาของข้อมูลของข้อค้นพบ 
 สอบถามครูและผู้เกี่ยวข้อง 
 สอบถามนักเรียน 
 สังเกตการจัดเรียนการสอน onsite 
 สังเกตการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์  
 ตรวจร่องรอยหลักฐาน ผลงานนักเรียน 
 อ่ืนๆ     (ระบุ.................) 
 
๒.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   ด้านความสามารถในการคิด  

ผลที่ปรากฏในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

๒.๑ สามารถเปรียบเทียบข้อมูลโดยใช้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 

    มี  ระบ ุ    
    ศ 2.1 ม.4-6/7  เปรียบเทียบอารมณ์และความรู้สึกที่ได้รับ
จากงานดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน 
 ไม่มี 

๒.๒ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถ
ออกแบบชิ้นงานได้ 

    มี  ระบ ุ    
   ศ 2.1 ม.4-6/8  น าดนตรีไปประยุกต์ใช้ในงานอ่ืน ๆ  
 ไม่มี 

รายละเอียดข้อมูล ข้อค้นพบโดยภาพรวม 
        นักเรียนสามารถเปรียบเทียบอารมณ์และความรู้สึกที่ได้รับจากงานดนตรี  และสามารถน าดนตรีไปใช้
ในงานอ่ืนๆได้เป็นอย่างดี 
แหล่งท่ีมาของข้อมูลของข้อค้นพบ 
    สอบถามครูและผู้เกี่ยวข้อง 
    สอบถามนักเรียน 
    สังเกตการจัดเรียนการสอน onsite 



  ๑๑๘ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

 

 

 
 

 

    สังเกตการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์  
    ตรวจร่องรอยหลักฐาน ผลงานนักเรียน 
   อ่ืนๆ     (ระบุ.................) 
 
๓.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา  

ผลที่ปรากฏในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

๓.๑ สามารถอธิบายวิเคราะห์ปัญหา     มี  ระบ ุ    
    ศ 1.2 ม.4-6/3 อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรม
ระหว่างประเทศท่ีมีผลต่องานทัศนศิลป์ในสังคม    
    ศ 2.2 ม.4-6/5 น าเสนอแนวทางในการส่งเสริมและอนุรักษ์
ดนตรีในฐานะมรดกของชาติ 
    ศ 3.1 ม.4-6/8 วิเคราะห์ท่าทางและการเคลื่อนไหวของ
ผู้คนในชีวิตประจ าวันและน ามาประยุกต์ใช้ในการแสดง 
  ไม่มี 

๓.๒ สามารถวางแผนในการแก้ปัญหา     มี  ระบ ุ    
   ศ 2.2 ม.4-6/5 น าเสนอแนวทางในการส่งเสริมและอนุรักษ์
ดนตรีในฐานะมรดกของชาติ 
  ไม่มี 

รายละเอียดข้อมูล ข้อค้นพบโดยภาพรวม 
        นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศที่มีผลต่องานทัศนศิลป์ใน
สังคม สามารถน าเสนอแนวทางดนตรีมาวิเคราะห์ท่าทางและการเคลื่อนไหวของผู้คนในชีวิตประจ าวัน   
แหล่งท่ีมาของข้อมูลของข้อค้นพบ 
    สอบถามครูและผู้เกี่ยวข้อง 
    สอบถามนักเรียน 
    สังเกตการจัดเรียนการสอน onsite 
    สังเกตการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์  
    ตรวจร่องรอยหลักฐาน ผลงานนักเรียน 
   อ่ืนๆ     (ระบุ.................) 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๑๙ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

 

 
 

 

๔.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

ผลที่ปรากฏในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

๔.๑ สามารถน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  
 
 

 มีระบุ 
   ศ 3.1 ม.4-6/8 วิเคราะห์ท่าทางและการเคลื่อนไหว 
ของผู้คนในชีวิตประจ าวันและน ามาประยุกต์ใช้ในการแสดง 
   ศ 3.2 ม.4-6/4 น าเสนอแนวคิดในการอนุรักษ์ 
นาฏศิลป์ไทย 
 ไม่มี 

๔.๒ สามารถท างานและอยู่ร่วมกันในสังคม
ได้อย่างมีความสุข  

       มี  ระบุ   
 

    ไม่มี       
๔.๓ สามารถหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

       มี  ระบ ุ  
 

    ไม่มี       
รายละเอียดข้อมูล ข้อค้นพบโดยภาพรวม 
      นักเรียนสามารถน าความรู้เรื่องนาฏศิลป์ไทยมาวิเคราะห์ท่าทางและการเคลื่อนไหวของผู้คน 
ในชีวิตประจ าวันได้ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดได้เป็นอย่างดี 
แหล่งท่ีมาของข้อมูลของข้อค้นพบ 
    สอบถามครูและผู้เกี่ยวข้อง 
    สอบถามนักเรียน 
    สังเกตการจัดเรียนการสอน onsite 
    สังเกตการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์  
    ตรวจร่องรอยหลักฐาน ผลงานนักเรียน 
        อ่ืนๆ     (ระบุ.................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๒๐ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

 
 

 
  

๕.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ผลที่ปรากฏในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

๕.๑ สามารถเลือกและใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้ของตนเอง 

   มี  ระบ ุ

 

    ไม่มี       
๕.๒ ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์

   มี  ระบ ุ
 

   ไม่มี       
รายละเอียดข้อมูล ข้อค้นพบโดยภาพรวม 
        …………………………-.…………………………………. 
แหล่งท่ีมาของข้อมูลของข้อค้นพบ 
 สอบถามครูและผู้เกี่ยวข้อง 
 สอบถามนักเรียน 
 สังเกตการจัดเรียนการสอน onsite 
 สังเกตการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์  
 ตรวจร่องรอยหลักฐาน ผลงานนักเรียน 
 อ่ืนๆ     (ระบุ.................) 
 

  ๔.๒.๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
          รปูแบบการจัดการเรียนการสอนภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙  (COVID-๑๙) 
    ๑) On-site      ๒) On-air  
    ๓) On-demand     ๔) On-line     ๕) On-hand 
 

๑.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   ด้านความสามารถในการสื่อสาร 

ผลที่ปรากฏในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

   ๑.๑ ใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ความคิด 
ความรู้สึกและทัศนะคติของตนเองได้  

   มี  ระบ ุ

   ไม่มี       
     ๑.๒ เลือกรับหรือไม่รับ ข้อมูล
ข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณ 

   มี  ระบ ุ

   ไม่มี       
รายละเอียดข้อมูล ข้อค้นพบโดยภาพรวม 
        ………………………………-….………………………………… 
แหล่งที่มาของข้อมูลของข้อคน้พบ 
 สอบถามครูและผู้เกี่ยวข้อง 
 สอบถามนักเรียน 
 สังเกตการจัดเรียนการสอน onsite 
 สังเกตการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์  
 ตรวจร่องรอยหลักฐาน ผลงานนักเรียน 
 อื่นๆ     (ระบุ.................) 



  ๑๒๑ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

 

 
 

 

๒.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   ด้านความสามารถในการคิด  

ผลที่ปรากฏในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

๒.๑ สามารถเปรียบเทียบข้อมูลโดยใช้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 

    มี  ระบ ุ    
    ง ๑.๑ ม.๔-๖/๑ อธิบายวิธีการท างานเพ่ือการด ารงชีวิต 
 ไม่มี 

๒.๒ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถ
ออกแบบชิ้นงานได้ 

    มี  ระบ ุ    
   ง ๑.๑ ม.๔-๖/๒  สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และมี
ทักษะการท างานร่วมกัน 
 ไม่มี 

รายละเอียดข้อมูล ข้อค้นพบโดยภาพรวม 
        นักเรียนสามารถเปรียบเทียบข้อมูลและอธิบายวิธีการท างานเพ่ือการด ารงชีวิต และสามารถ
สร้างสรรค์และมีทักษะในการท างานร่วมกัน ได้เป็นอย่างดี 
แหล่งท่ีมาของข้อมูลของข้อค้นพบ 
    สอบถามครแูละผู้เกี่ยวข้อง 
    สอบถามนักเรียน 
    สังเกตการจัดเรียนการสอน onsite 
    สังเกตการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์  
    ตรวจร่องรอยหลักฐาน ผลงานนักเรียน 
        อ่ืนๆ     (ระบุ.................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๒๒ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

 

 
 

 

๓.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   ดา้นความสามารถในการแก้ปัญหา  

ผลที่ปรากฏในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

๓.๑ สามารถอธิบายวิเคราะห์ปัญหา     มี  ระบ ุ    
    ง ๑.๑ ม.๔-๖/๑  อธิบายวธิีการท างานเพ่ือการด ารงชีวิต     
    ง ๑.๑ ม.๔-๖/๕  มีทักษะในการแสวงหาความรู้เพ่ือการ
ด ารงชีวิต 
 ไม่มี 

๓.๒ สามารถวางแผนในการแก้ปัญหา     มี  ระบ ุ    
   ง ๑.๑ ม.๔-๖/4  มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท างาน 
 ไม่มี 

รายละเอียดข้อมูล ข้อค้นพบโดยภาพรวม 
        นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการท างานเพ่ือการด ารงชีวิต อย่างมีคุณธรรม และมีลักษณะนิสัยการ
ท างาน    
แหล่งท่ีมาของข้อมูลของข้อค้นพบ 
    สอบถามครูและผู้เกี่ยวข้อง 
    สอบถามนักเรียน 
    สังเกตการจัดเรียนการสอน onsite 
    สังเกตการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์  
    ตรวจร่องรอยหลักฐาน ผลงานนักเรียน 
        อ่ืนๆ     (ระบุ.................) 
 
๔.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

ผลที่ปรากฏในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

๔.๑ สามารถน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  
 
 

    มี  ระบ ุ    
    ง ๑.๑ ม.๔-๖/๑  อธิบายวธิีการท างานเพ่ือการด ารงชีวิต 
    ง ๑.๑ ม.๔-๖/๓  มีทักษะการจัดการในการท างาน 
    ง ๑.๑ ม.๔-๖/๕  มีทกัษะในการแสวงหาความรู้เพ่ือการ
ด ารงชีวิต 
 ไม่มี 

๔.๒ สามารถท างานและอยู่ร่วมกันในสังคม
ได้อย่างมีความสุข  
 
 

    มี  ระบ ุ    
    ง ๑.1 ม.๔-๖/๖  มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการ
ท างาน 
 ไม่มี 

๔.๓ สามารถหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

   มี  ระบ ุ

   ไม่มี       
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รายละเอียดข้อมูล ข้อค้นพบโดยภาพรวม 
          นักเรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  โดยที่ท างานและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุข และมีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน 
แหล่งท่ีมาของข้อมูลของข้อค้นพบ 
    สอบถามครูและผู้เกี่ยวข้อง 
    สอบถามนักเรียน 
    สังเกตการจัดเรียนการสอน onsite 
    สังเกตการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์  
    ตรวจร่องรอยหลักฐาน ผลงานนักเรียน 
        อ่ืนๆ     (ระบุ.................) 
 
 
๕.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ผลที่ปรากฏในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

๕.๑ สามารถเลือกและใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้ของตนเอ 

   มี  ระบ ุ

   ไม่มี       
๕.๒ ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์

   มี  ระบ ุ

   ไม่มี       
รายละเอียดข้อมูล ข้อค้นพบโดยภาพรวม 
        …………………………………-….…………………………… 
แหล่งท่ีมาของข้อมูลของข้อค้นพบ 
    สอบถามครูและผู้เกี่ยวข้อง 
    สอบถามนักเรียน 
    สังเกตการจัดเรียนการสอน onsite 
    สังเกตการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์  
    ตรวจร่องรอยหลักฐาน ผลงานนักเรียน 
        อ่ืนๆ     (ระบุ.................) 
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สรุปผลประเมินในภาพรวม 
 
จุดเด่น ของสถานศึกษา 
 1. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีมีวินัย รบัผิดชอบต่อหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย นอบน้อมถ่อมตน มีจิตสาธารณะ รู้จักเสียสละและท าประโยชน์เพ่ือ ส่วนรวม มีการออก
ก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างเป็นปกติวิสัย ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองมีความ  ชื่นชมและร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปะ ดนตรีกีฬาอย่างมีความสุข มีความสามารถเป็นที่ประจักษ์ได้รับรางวัลทั้งในระดับจังหวัด ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ระดับภาค ระดับชาติ ตามโครงการ TO BE NUMBER ONE  ทุกๆปีการศึกษา 
 2. สถานศึกษามีการก าหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ
พัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษาความต้องการของชุมชน แผนปฏิบัติการประจ าปี
สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเปูาหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้    
ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้องทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และ  
มีกิจกรรม จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝุเรียนรู้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุาย และ
เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและรับทราบ 
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา       
ที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามีรูปแบบการบริหาร
และการจัดการศึกษาเชิงระบบโดยทุกฝุายมีส่วนร่วม 

3. ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอมีความตั้งใจ มุ่งมั่น ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและความสามารถ     
มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ได้ปฏิบัติจริง มีการวิจัย
ในชั้นเรียนน าผลการวิจัยและผลการพัฒนาผู้เรียนมาใช้พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
  

จุดด้อยของสถานศึกษา 
 1. อาคารสถานที่มาก บุคลากรที่มีอยู่น้อยไม่สัมพันธ์กับการดูแลรักษา 
 2. ควรจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงอาคารเรียน เช่นพ้ืนและบันได อาคารเรียนหลังที่ 2 ที่ช ารุด
ทรุดโทรม ให้อยู่ในสภาพดี และมีความปลอดภัย ควรยกระดับพ้ืนทางเดินระหว่างอาคารเรียนให้สูงขึ้น เพราะ
น้ ามักจะท่วมทางเดินทุกครั้งที่ฝนตกหนัก 
 3. ควรมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ครบทุกกลุ่มสาระเพ่ิมขึ้น และมีห้องเรียนและ
อุปกรณ์อย่างเพียงพอและควรเพ่ิมความเร็วของสัขขาณอินเทอร์เน็ต และให้ใช้การได้ทุกอาคารเรียน เพ่ือ
ความสะดวกของครูและนักเรียนในการสืบค้นข้อมูล 

จุดที่ควรพัฒนาของสถานศึกษา 
  1. พัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ให้สูงขึ้นในทุกกลุ่มสาระ  
  2. การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถในด้านการประกอบอาชีพ 
  3. พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนา     
การเรียนการสอน และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค ์และมีคุณธรรม 
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4. สร้างโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนมากขึ้น สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา  
  5. การนิเทศ ติดตามและประเมินผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานโครงการที่ก าหนดไว้  และ
การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน  

6. พัฒนาครูให้มีเทคนิควิธีจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการหลากหลาย  สอดคล้องกับมาตรฐาน   
การเรียนรู้  ตัวชี้วัดตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์หาความรู้ จากแหล่ง
เรียนรู้และเทคโนโลยีให้มากขึ้น มีการพัฒนาสื่อ  ใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและทันสมัย  

7. ควรน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาช่วยในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ส่งเสริมให้
คร ูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในการใช้เทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอน 
 8. พัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้สามารถสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ น าเสนอ อภิปรายและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผลและมีทักษะในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
 9. น าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้เพ่ือให้ตระหนัก
และเห็นคุณค่ามากยิ่งข้ึน   
 
สิ่งท่ีสถานศึกษาควรด าเนินการต่อไป/แนวทางการพัฒนาในอนาคต (เสริมจุดเด่น , แก้ไขจุดด้อย) 

1. จัดระบบการติดตามและช่วยเหลือนักเรียนที่ติด 0,ร,มส. เพ่ือลดระดับผลการเรียนลดลง 
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยคุณภาพ ตามแนวทางการด าเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ 

แห่งชาติ OBEC-QA เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา คุณภาพผู้เรียนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศและได้มาตรฐานสากล  
 3. ส่งเสริม พัฒนา คุณภาพนักเรียน ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง   
การเรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 4. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีระบบการจัดการความรู้โดยการขับเคลื่อนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือร่วมกัน
พัฒนาวิชาชีพและคุณภาพการศึกษา  
 6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  สร้างสมาคม
ผู้ปกครอง/ศิษย์เก่า ให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพ
การจัดการศึกษามากยิ่งขึ้น 
 7. จัดระบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานโครงการที่ก าหนด
ไว้ และการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ รวมถึงการจัดหาสื่อเทคโนโลยีและระบบสัญญาณ 
internet  ส าหรับการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้นและเพียงพอ 
 8. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้พัฒนาตนเองในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การสร้างสื่อและ
ด้านอื่นๆ ตามความสนใจ  

9. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้สามารถสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์  น าเสนอ อภิปรายและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างสมเหตุสมผลและมีทักษะในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม  
 10. น าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้มากขึ้น  
 



  ๑๒๖ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
     ๑. โครงสร้างเวลาเรียนชั้น ม.๓  
     ๒. โครงสร้างเวลาเรียนชั้น ม.๖  
     ๓. แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 
     ๔. ค าสั่งคณะกรรมการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อน
คุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 
     5. ภาพถ่าย 
     6. อื่นๆ  (ถ้ามี) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



  ๑๒๗ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

โครงสร้างเวลาเรียนชั้น ม.๓ 
ห้องเรียนพิเศษ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องเรียนปกติ แผนการเรียนวิทย์–คณิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๒๘ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

ห้องเรียนปกติ แผนการเรียนศิลป์ ภาษา สังคม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๒๙ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

โครงสร้างเวลาเรียนชั้น ม.6 
ห้องเรียนพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องเรียนปกติ  แผนการเรียน วิทย์-คณิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๓๐ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

ห้องเรียนปกติ  แผนภาษาญี่ปุ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องเรียนปกติ  แผนศิลป์ เทคโน การงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๓๑ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ ค23102 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๓๒ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๓๓ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๓๔ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๓๕ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๓๖ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๓๗ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๓๘ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

 
 

 
ค าสั่งโรงเรียนปทุมพิทยาคม 

ที่  197/2564 
เรื่อง  คณะกรรมการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพ

ของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 

-------------------------------------------------- 

 ตามความในกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ให้สถานศึกษา แต่ละแห่ง
จัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและ
ประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้  และ
มาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษาที่ก าหนดให้มี
สมรรถนะส าคัขของผู้เรียนทั้ง 5 ด้าน เพ่ือให้สอดคล้องตามตัวชี้วัดในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา จัดให้
มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการ เพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงาน   ต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี  เพ่ือให้เป็นไปตามกฎกระทรวง โรงเรียน ปทุม
พิทยาคม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ดังนี้  
 

1. คณะกรรมการอ านวยการ      ประกอบด้วย 
 1. นายจิรายุทธ   อักษรพิมพ์   ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 2. นายนครชัย   วงศ์จันทร์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
 3. นางเพชรา   กิตกศรีวรพันธุ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
 4. นายสมชาย  จันทร์ศรี ครูช านาขการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
 5. นายสุรพล   กิจเกียรติ์ ครูช านาขการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
 6. นางสุกฤตา   อยู่เมี่ยง ครูช านาขการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
 7. นางปราณี   แสงชาติ ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 8. นายสุพจน์   โสภาพล ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 9. นางวชิราภรณ์   ศรีดาโคตร ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 10. นางวันเพ็ข   ชาวทอง ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 11. นางพินพร   แก้วมีศรี ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 

 



  ๑๓๙ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

 12. นางอรวรรณ   ศิลา ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ        
 13. นางวลัยพร   เชื้อตาแสง ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 14. นางกานดา   ขุนเมือง ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 15. นางฐิติมากร  ทองล้วน ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 16. นายวิบูลย์   สารสิทธธิรรม ครูช านาขการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 17. นางสาวดรรชนี   ดอกดวง ครูช านาขการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 18. นางนวลนภา  บรรพตาธิ ครูช านาขการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 19. นางอรุณี   จันทร์หอม ครูช านาขการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 20. นายเปรมมินทร์   จันทร์กองกวิน ครูช านาขการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  มีหน้าที ่  ให้ค าปรึกษา แนะน า จัดประชุม ก ากับดูแล และติดตาม  ให้การประกันคุณภาพภายในสถาน 
  ให้สอดคล้องกับสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  ทั้ง 5  ด้าน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

  2.  คณะกรรมการด าเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผู้เรียน 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน      
 1.1  ความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร และการคิดค านวณ  ตามเกณฑ์ของแต่ละ

ระดับชั้น ประกอบด้วย 
 1. นางปราณี   แสงชาติ  ครูช านาขการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 2. นายสุพจน์    โสภาพล                ครูช านาขการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
 3. นางจุรีรัตน์   ปัขจพงษ์        ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 4. นางสาววิชุดา   เอกสุข ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 5. นางรุจี   สีตะมัย ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 6. นายพงศ์โสภณ   เศรษฐมาตย์     ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 7. นางสุกานดา   โคระรัตน์        ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 8. นางสาวดรรชนี   ดอกดวง  ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 9. นางเยาวลักษณ์   โคตรมงคล ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 10. นางนวลนภา   บรรพตาธิ      ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 11. นางอระศรี   หินนาค       ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 12. นางสาวอารีรัตน์   ค าวัน ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 13. นางสาวพรรณทิพย์   เกษเจริขคุณ ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 14. นายเปรมมินทร์   จันทร์กองกวิน   ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 15. นางนันทกา  ดลปัดถา ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
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 16. นางสาวเพชรรัตน์   ปัดทุม สเกบรี ครู กรรมการ 
 17. นางสาวพิชญณ์ภทัร  ทองค า ครู กรรมการ 
 18. นางสาวกมลชนก  ขุนเมือง        ครู อัตราจ้าง กรรมการ 
 19. สิบเอกปิยะนัฐ  ทันหาบุรุษ  ครู อัตราจ้าง กรรมการ 
 20. นายอุดร  ชาตรี ครู อัตราจ้าง กรรมการ 
 21. นางสาวสุกัขขา  เจริขลอย ครู อัตราจ้าง กรรมการ 
 22. นางวันเพ็ข   ชาวทอง ครูช านาขการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 23. นางพินพร   แก้วมีศรี   ครูช านาขการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 24. นางสาวขาดา   กล้าหาข ครูช านาขการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 1.2   ความสามารถในการวิเคราะห์   คิดอย่างวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา    ประกอบด้วย 

 1. นางวชิราภรณ์   ศรีดาโคตร ครูช านาขการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 2. นายสพุจน์   โสภาพล ครูช านาขการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
 3. นางพนิพร   แก้วมีศรี ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 4. นางจุรีรัตน์   ปัขจพงษ ์ ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 5. นางสุชาดา   กิจเกียรติ์ ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 6. นางสาวฐิติมากร  ทองล้วน ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 7. นางอรุณี   จันทร์หอม ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 8. นายวราชัย  โคตรมงคล ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 9. นางสาวธัขขพร  ดุจดา ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 10. นางสาวดรรชนี   ดอกดวง ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 11. นางเยาวลักษณ์   โคตรมงคล ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 12. นางสาวขาดา  กล้าหาข ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 13. นางสาวสิริวรรณ  จันมานิจ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 14. นางสาวภาวดี   สายลาด ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 15. นางนวลนภา   บรรพตาธิ ครูช านาขการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 16. นางสาวอระศรี   หินนาค ครูช านาขการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 17. นางสาวจุมพร   วงษาหลา้ ครูช านาขการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 18. นางสาวธิตยิาพร   อาษาสิงห ์ ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 1.3  ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม     ประกอบด้วย 
 1. นายวบิูลย์   สารสิทธิธรรม  ครูช านาขการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 2. นางวชิราภรณ์   ศรีดาโคตร ครูช านาขการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
 3. นางพนิพร   แก้วมีศรี ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
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 4. นางสุชาดา   กิจเกียรติ์ ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 5. นางอระศรี   หินนาค ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 6. นางสาวดรรชนี   ดอกดวง ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 7. นางเยาวลักษณ์   โคตรมงคล ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 8. นางอรุณี   จันทร์หอม  ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 9. นางสาวธิตยิาพร   อาษาสิงห ์ ครู กรรมการ 
 10. นายเปรมมินทร์   จันทร์กองกวนิ ครูช านาขการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 11. นายเจษฎา   กิตติภานุกุล ครูอัตราจ้าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  

 1.4   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร     ประกอบด้วย 
 1. นายวบิูลย์   สารสิทธิธรรม  ครูช านาขการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 2. นางชิดกมล  รัฐเสร ี ครูช านาขการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวธิตยิาพร  อาษาสิงห ์ ครู กรรมการ 
 4. นายด ารงค์   สารบิุตร เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการ 
 5. นายธนวัฒน์   ค าจนัทร ์  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 6. นายเปรมมินทร์   จันทร์กองกวนิ ครูช านาขการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 7. นายเจษฎา   กิตติภานุกุล ครูอัตราจ้าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 8. นายชวิศ   ศรีลาเคน พนักงานราชการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

       1.5   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   ประกอบด้วย 
 1. นายวิบูลย์  สารสิทธิธรรม  ครูช านาขการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 2. นางจุรีรัตน์  ปัขจพงษ์ ครูช านาขการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาววิชุดา  เอกสุข ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 4. นางสาวธัขขพร  ดุจดา ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 

 5. นางอรุณี   จันทร์หอม ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 

 6. นางนวลนภา  บรรพตาธิ ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 

 7. นางเยาวลักษณ์   โคตรมงคล ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 

 8. นางสาวขาดา   กล้าหาข ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 

 9. นายวราชัย   โคตรมงคล ครูช านาขการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 10. นางสาวอระศรี   หินนาค ครูช านาขการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 11. นายเปรมมินทร์   จันทร์กองกวิน ครูช านาขการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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       1.6   มีความรู้ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ     ประกอบด้วย 
 1. นางสาววิชุดา  เอกสุข ครูช านาขการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 2. นายวิบูลย์   สารสิทธิธรรม ครูช านาขการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
 3. นายสมชาย  จันทร์ศรี ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 4. นางสาวอารีรัตน์   ค าวัน ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 5. นางสุกานดา  โคระรัตน์ ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 6. นางสาวจุมพร    วงษาหล้า ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 7. นางสาวขาดา   กล้าหาข ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 8. นางสาวพินทุสร   สังฆมโนเวศ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
 9. นายธนวัฒน์   ค าจันทร์ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 10. นางสาวน้ าฝน  ชมภูพื้น ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 11. นางสาวปาริณีย์  ชารีแก้ว ครูช านาขการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 12. นางสุกฤตา  อยู่เมี่ยง  ครูช านาขการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

       
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 2.1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด     ประกอบด้วย 
 1. นายสุรพล   กิจเกียรต์ิ ครูช านาขการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 2. นางพินพร   แก้วมศีร ี ครูช านาขการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
 3. นายวิษธร  แสงชาติ ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 4. นายดนัย   กัณหรักษ์ ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 5. นางสุกานดา   โคระรัตน์ ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 6. นางสาวอารีรัตน์   ค าวัน ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 7. นางสาวปาริณีย์  ชารีแก้ว ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 8. นางนงลักษณ์   ขันธะรี คร ู กรรมการ 
 9. นางสาวชวิศา   บุขเพ็ง ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 10. นางสาวภาวดี   สายลาด ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 11. นางวชิราภรณ์   ศรีดาโคตร ครูช านาขการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 12. นางธมกร  อาภาวัณสงค ์ ครูช านาขการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

     2.2  ความภมูิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย   ประกอบด้วย 
 1. นายสุรพล  กิจเกียรต์ิ ครูช านาขการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 2. นางอรวรรณ  ศิลา ครูช านาขการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
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 3. นางกานดา  ขุนเมือง ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 4. นางสาวปาริณีย์  ชารีแก้ว ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 5. นางสาวชวิศา   บุขเพ็ง ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 6. นางสาวกมลชนก ขุนเมือง ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 7. นางสาวสุกัขขา  เจริขลอย ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 8. นางธมกร  อาภาวัณสงค์ ครูช านาขการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 9. นางสาวจาฬุวรรณ  พรรณวงศ ์ คร ู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 10. นายเฉลิม  ศรีปรัง ครูอัตราจ้าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

             

  2.3  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกตา่งและหลากหลาย     ประกอบด้วย 
 1. นางวนัเพ็ข   ชาวทอง ครูช านาขการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 2. นายดนัย   กัณหรักษ์ ครูช านาขการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
 3. นางพนิพร  แก้วมีศรี ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 4. นายวิษธร   แสงชาต ิ  ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 5. นางสาววชิุดา  เอกสุข ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 6. นางรุจี   สตีะมัย ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 7. นายพงศโ์สภณ   เศรษฐมาตย์ ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 8. นาสาวจาฬุวรรณ  พรรณวงศ ์ ครู  กรรมการ 
 9. นางเพชรรัตน์   ปัดทุม สเกบรี ครู กรรมการ 
 10. นายอุดร  ชาตรี ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 11. สิบเอกปิยะณัฐ   ทันหาบุรุษ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 12. นางสาวสุกัขขา  เจริขลอย ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 13. นางวชิราภรณ์   ศรีดาโคตร ครูช านาขการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 14. นายเฉลิม   ศรีปรัง ครูอัตราจ้าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

  2.4   สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสงัคม    ประกอบด้วย 
 1. นางอัขขานี   โคตถา ครูช านาขการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 2. นางธมกร   อาภาวณัสงค ์ ครูช านาขการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวปาริณีย์   ชารีแก้ว ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 4. นางวชิราภรณ์   ศรีดาโคตร ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 5. นางสาวกมลชนก  ขุนเมือง ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 6. นายเอกชัย  ผาสุข ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 7. นางวลัยพร  เชื้อตาแสง  ครูช านาขการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 8. นายเฉลิม  ศรีปรัง  ครูอัตราจ้าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



  ๑๔๔ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 2.1  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ประกอบด้วย 
 1. นายจิรายุทธ  อักษรพิมพ ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 2. นายนครชัย  วงศ์จนัทร ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
 3. นางเพชรา   กิติศรีวรพันธุ ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
 4. นายสมชาย   จันทร์ศร ี ครูช านาขการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
 5. นายสุรพล   กิจเกียรติ์ ครูช านาขการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
 6. นางสุกฤตา  อยู่เมี่ยง ครูช านาขการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
 7. นายวบิูลย์   สารสิทธิธรรม ครูช านาขการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
 8. นายสพุจน์   โสภาพล ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 9. นางปราณี   แสงชาติ ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 10. นางวชิราภรณ์  ศรีดาโคตร ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 11. นางอรวรรณ   ศิลา ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 12. นางวลัยพร   เชื้อตาแสง ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 13. นางสาวฐิติมากร  ทองล้วน ครูช านาขการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 14. นางสาวจุมพร   วงษาหลา้ ครูช านาขการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 15. นายเปรมมินทร์   จันทร์กองกวนิ ครูช านาขการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  
 

2.2   มีระบบบริหารและการจดัการคุณภาพการศึกษา   ประกอบด้วย 
 1. นายจิรายุทธ  อักษรพิมพ ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 2. นายนครชัย  วงศ์จนัทร ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
 3. นางเพชรา   กิติศรีวรพันธุ ์ ครูช านาขการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
 4. นายสมชาย   จันทร์ศร ี ครูช านาขการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
 5. นายสุรพล   กิจเกียรติ์ ครูช านาขการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
 6. นางสุกฤตา  อยู่เมี่ยง ครูช านาขการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
 7. นายวบิูลย์   สารสิทธิธรรม ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 8. นายสพุจน์   โสภาพล ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 9. นางปราณี   แสงชาติ ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 10. นางวชิราภรณ์  ศรีดาโคตร ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 11. นางอรวรรณ   ศิลา ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 12. นางวลัยพร   เชื้อตาแสง ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 13. นางพนิพร  แก้วมีศรี ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 

 
 

 



  ๑๔๕ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

 14. นางสาวดรรชนี   ดอกดวง ครชู านาขการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 15. นางนวลนภา  บรรพตาธิ ครชู านาขการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 16. นางอรุณี  จันทร์หอม ครชู านาขการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 17. นายเปรมมินทร์   จันทร์กองกวิน ครชู านาขการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  
2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย  ประกอบด้วย 

 1. นายนครชัย  วงศ์จันทร์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 2. นายวิบูลย์   สารสิทธธิรรม ครชู านาขการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
 3. นางปราณี   แสงชาติ ครชู านาขการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
 4. นายสุพจน์   โสภาพล ครชู านาขการพิเศษ กรรมการ 

 5. นางวชิราภรณ์   ศรีดาโคตร ครชู านาขการพิเศษ กรรมการ 
 6. นางวันเพ็ข   ชาวทอง ครชู านาขการพิเศษ กรรมการ 
 7. นางพินพร   แก้วมีศรี ครชู านาขการพิเศษ กรรมการ 
 8. นางอรวรรณ   ศิลา ครชู านาขการพิเศษ กรรมการ 
 9. นางสาวปาริณีย์   ชารีแก้ว ครชู านาขการพิเศษ กรรมการ 
 10. นางสาววิชุดา  เอกสุข ครูช านาขการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 11. นางนวลนภา   บรรพตาธิ ครชู านาขการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 12. นางสาวอระศรี   หินนาค ครชู านาขการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 13. นางอรุณี   จันทร์หอม ครชู านาขการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  2.4   พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   ประกอบด้วย 
 1. นางสุกฤตา   อยู่เมี่ยง ครูช านาขการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 2. นายสมชาย   จันทร์ศรี  ครูช านาขการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวพรรณี   สุนทรแย้ม ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 

 4. นางสาวจุมพร   วงษาหล้า ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 5. นางสาวจารุวรรณ   พรรณวงศ์ ครู กรรมการ 
 6. นางเพชรรัตน์   ปัดทุม  สเกบรี ครู กรรมการ 
 7. นางสาวธิติยาพร   อาษาสิงห์ ครู กรรมการ 
 8. นายด ารงค์   สาริบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการ 
 9. นางกานดา  ขุนเมือง  ครูช านาขการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 10. นางสุชาดา   กิจเกียรติ์ ครูช านาขการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 11. นางสาวฐิติมากร   ทองล้วน ครูช านาขการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



  ๑๔๖ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

 

    

  

2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   
ประกอบด้วย 

 1. นายสมชาย  จันทร์ศรี ครูช านาขการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 2. นายวิบูลย์   สารสิทธธิรรม ครูช านาขการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
 3. นางธมกร   อาภาวัณสงค์ ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 

 4. นางปราณี   แสงชาติ ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 5. นางวลัยพร  เชื้อตาแสง ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 6. นายสุพจน์   โสภาพล  ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 7. นางสุกานดา   โคระรัตน์ ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 8. นายธนวัฒน์   ค าจันทร์ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 9. นายเอกชัย   ผาสุข ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 10. นายดนัย  กัณหรักษ์ ครูช านาขการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 11. นายเจษฎา  กิตติภาณุกุล ครูอัตราจ้าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

    
  

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้  
ประกอบด้วย 

 1. นายวิบูลย์   สารสิทธธิรรม ครูช านาขการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 2. นางชิดกมล  รัฐเสรี   ครูช านาขการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวธิติยาพร  อาษาสิงห์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 

 4. นายด ารงค์   สาริบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการ 
 5. นางสาวชวิศา  บุขเพ็ง   ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 6. นางสาวภาวดี   สายลาด ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 7. สิบเอกปิยะนัฐ   ทันหาบุรุษ  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 8. นายอุดร  ชาตรี ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 9. นายเปรมมินทร์  จันทร์กองกวิน ครูช านาขการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 10. นายเจษฎา  กิตติภาณุกุล ครูอัตราจ้าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรฐานที่  3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ในชีวิตได้  
ประกอบด้วย 

 1. นายวิบูลย์   สารสิทธธิรรม ครูช านาขการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 2. นายสุรพล   กิจเกียรติ์    ครูช านาขการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
 3. นายสุพจน์   โสภาพล ครูช านาขการพิเศษ รองประธานกรรมการ 



  ๑๔๗ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

 4. นางปราณี   แสงชาติ ครูช านาขการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
 5. นางวชิราภรณ์  ศรีดาโคตร ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 6. นางวันเพ็ข  ชาวทอง ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 7. นางสาวธัขขพร  ดุจดา ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 8. นางอรุณี   จันทร์หอม  ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 9. นางสาววิชุดา  เอกสุข ครูช านาขการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 10. นางนวลนภา  บรรพตาธิ ครูช านาขการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 11. นางเยาวลักษณ์   โคตรมงคล ครชู านาขการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 12. นางอระศรี  หินนาค ครูช านาขการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  3.2   ใช้สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  ประกอบด้วย 
 1. นายวิบูลย์  สารสิทธิธรรม  ครูช านาขการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 2. นายสุรพล   กิจเกียรติ์ ครูช านาขการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
 3. นายสุพจน์   โสภาพล ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 4. นางปราณี   แสงชาติ ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 5. นางวชิราภรณ์  ศรีดาโคตร ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 6. นางวันเพ็ข  ชาวทอง ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 7. นางสุกานดา  โคระรัตน์ ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 8. นายเปรมมินทร์   จันทร์กองกวิน ครูช านาขการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 9. นางเยาวลักษณ์   โคตรมงคล ครูช านาขการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 10. นายเจษฎา  กิตติภาณุกุล ครูอัตราจ้าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 11. นายชวิศ  ศรีลาเคน พนักงานราชการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  3.3   มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก   ประกอบด้วย 
 1. นายวิบูลย์   สารสิทธธิรรม  ครูช านาขการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 2. นายสุรพล   กิจเกียรติ์ ครูช านาขการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
 3. นายสมชาย  จันทร์ศรี ครูช านาขการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
 4. นางปราณี   แสงชาติ ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 5. นายสุพจน์   โสภาพล ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 6. นางวชิราภรณ์  ศรีดาโคตร ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 7. นางวันเพ็ข   ชาวทอง ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 8. นางพินพร  แก้วมีศรี ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 9. นางสาววิชุดา  เอกสุข ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 



  ๑๔๘ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

 10. นางสาวธัขขพร   ดุจดา ครูช านาขการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 11. นางนวลนภา   บรรพตาธิ ครูช านาขการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  3.4   ตรวจสอบและประเมินผลอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  ประกอบด้วย 
 1. นายนครชัย   วงศ์จันทร์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 2. นายวิบูลย์   สารสิทธธิรรม ครชู านาขการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 3. นายสุรพล   กิจเกียรติ์ ครชู านาขการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
 4. นายสุพจน์   โสภาพล ครชู านาขการพิเศษ กรรมการ 
 5. นางปราณี   แสงชาติ ครชู านาขการพิเศษ กรรมการ 
 6. นางวชิราภรณ์   ศรีดาโคตร ครชู านาขการพิเศษ กรรมการ 
 7. นางวันเพ็ข   ชาวทอง ครชู านาขการพิเศษ กรรมการ 
 8. นางวลัยพร   เชื้อตาแสง ครชู านาขการพิเศษ กรรมการ 
 9. นางอรวรรณ   ศิลา ครชู านาขการพิเศษ กรรมการ 
 10. นางพินพร  แก้วมีศรี ครชู านาขการพิเศษ กรรมการ 
 11. นายวราชัย   โคตรมงคล ครชู านาขการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 12. นางนวลนภา   บรรพตาธิ ครชู านาขการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 13. นางจุรีรัตน์   ปัขจพงษ์ ครชู านาขการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 14. นางอระศรี   หินนาค ครชู านาขการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 15. นายเปรมมินทร์   จันทร์กองกวิน ครชู านาขการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  
3.5   มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ประกอบด้วย 

 1. นายวิบูลย์  สารสิทธิธรรม ครูช านาขการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 2. นายสุรพล  กิจเกียรติ์ ครูช านาขการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
 3. นางปราณี   แสงชาติ ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 4. นายสุพจน์   โสภาพล ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 5. นางวชิราภรณ์   ศรีดาโคตร ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 6. นางวันเพ็ข   ชาวทอง ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 7. นางวลัยพร   เชื้อตาแสง  ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 8. นางอรวรรณ   ศิลา ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 9. นางพินพร   แก้วมีศรี ครูช านาขการพิเศษ กรรมการ 
 10. นางสาวสิริวรรณ   จันมานิจ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 

 



  ๑๔๙ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

 11. นายวราชัย   โคตรมงคล ครูช านาขการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 12. นางสาวธัขพร  ดุจดา ครูช านาขการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 13. นางเยาวลักษณ์   โคตรมงคล ครูช านาขการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 14. นางอรุณี   จันทร์หอม ครูช านาขการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่   จัดนิทรรศการ จัดท าสื่อ ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐาน/จัดท าสารสนเทศ เครื่องมือ และผลการ
ด าเนินงาน  การประกันคุณภาพภายในในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  และน าเสนอต่อคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียน และผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา     ปี
การศึกษา  2564  และเตรียมความพร้อมรับการติดตามตรวจสอบจากต้นสังกัดตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่
ได้รับมอบหมาย 

 
           ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบเสียสละ และบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ            
                     

สั่ง  ณ  วันที่  22  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 
 

 

     

   (นายจิรายุทธ   อักษรพิมพ์) 

                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๕๐ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

ภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๕๑ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

ภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๕๒ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

ภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๕๓ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

ภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๕๔ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

 
ภาพประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๕๕ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

ภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๕๖ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

ภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๕๗ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

ภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๕๘ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

ภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๕๙ 

       

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   สหวิทยาเขตเมืองดอกบัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

                    รายงานผลการด าเนินงานการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
                    ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

 
 
 
 


