
ก 

 

รายงานการประเมนิตนเอง ประจ าปีการศกึษา 2563 
(Self-Assessment Report: SAR) 

 โรงเรยีนพูลเจรญิวทิยาคม    ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษาสมทุรปราการ 



ก 

 

รายงานการประเมนิตนเอง ประจ าปีการศกึษา 2563 
(Self-Assessment Report: SAR) 

 โรงเรยีนพูลเจรญิวทิยาคม    ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษาสมทุรปราการ 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ประเภทสหศึกษา ขนาดใหญ่พิเศษ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ต้ังอยู่เลขท่ี 16 หมู่ท่ี 1 ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ เปิดท าการ
สอนต้ังแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 72 ห้องเรียน มีบุคลากรสายบริหาร จ านวน 
4 คน ข้าราชการครู พนักงานราชการ และครูอัตราจ้าง จ านวน 155 คน ได้ด าเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ มาตรา 47 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  

1. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา              
ขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 

สรุปภาพรวมทั้ง 3 ด้าน ยอดเยี่ยม 
 

2. ผลการด าเนินงาน 
 ด้านคุณภาพผู้เรียน สถานศึกษามีกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ด้านการอ่าน การเขียน 
การส่ือสาร และการคิดค านวณ มีการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหาเป็น มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ได้ โดยครูผู้สอนจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น มีการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะค่านิยมท่ีดีให้กับผู้เรียนตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ส่งผลให้
ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามการประเมินของโรงเรียน ผู้เรียนมีความภูมิใจ            
ในท้องถิ่นและรักความเป็นไทย มีสุขภาวะทางร่างกายท่ีดีและมีจิตสังคม สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ สถานศึกษาใช้ระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารคุณภาพของ
สถานศึกษา ได้ด าเนินการพัฒนาวิชาการท้ังด้านการพัฒนาหลักสูตรท่ีมีความหลากหลายและตรงตามความ
ต้องการของผู้เรียนและมีความสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ีได้ 21 มีการพัฒนากลยุทธ์และ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการสร้างบรรยากาศในช้ันเรียนเชิงบวก 
รวมทั้ง มีการวัดและประเมินผลท่ีเน้นการประเมินตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือวัดผลท่ีมีมาตรฐาน สถานศึกษา
ยังมีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้            
ทางวิชาชีพ (PLC) และการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยกระบวนการศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study) อีกท้ัง



ข 

 

รายงานการประเมนิตนเอง ประจ าปีการศกึษา 2563 
(Self-Assessment Report: SAR) 

 โรงเรยีนพูลเจรญิวทิยาคม    ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษาสมทุรปราการ 

ยังจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม   ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และมีความปลอดภัย จัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร จัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนและสภาพ
ปัจจุบันของสถานศึกษา 
 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สถานศึกษามีระบบการบริหารงาน               
ท่ีส่งเสริมให้ครูผู้สอนทุกคนมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย สามารถจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีบริหารจัดการ                
ช้ันเรียนเชิงบวก หลีกเล่ียงการท าโทษนักเรียนโดยใช้ความรุนแรง มีการวางแผนและตรวจสอบ ประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ ส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้เครื่องมือและวิธีการวัดประเมินผลท่ีหลากหลายและส่งเสริมการท าวิจัย
ในช้ันเรียนเพื่อน าผลการวิจัยมาพัฒนาผู้เรียน พัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้และสร้างการ
เปล่ียนแปลงท่ีดีให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ให้ข้อมูลสะท้อนกลับส าหรับการน าผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
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ค าน า 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ มาตรา 47 วรรคสองแห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภท
การศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมท้ังจัดท าแผนพัฒนา การจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด า เนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้ จัดให้มีการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดด าเนินการ เพื่อพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง ให้แก่หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกป ี

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ได้มีการจัดการศึกษาและพัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาด้วย
ระบบคุณภาพและมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 เสร็จส้ินแล้ว จึงได้จัดท า
รายงานการประเมินตนเองจ านวน 3 มาตรฐานประกอบด้วย มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน  มาตรฐานท่ี 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการ  และมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน             
เป็นส าคัญ เพื่อใช้ในการก ากับติดตามและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 

 
 

(นางสุภาพร  รัตน์น้อย) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 
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รายงานการประเมนิตนเอง ประจ าปีการศกึษา 2563 
(Self-Assessment Report: SAR) 

 โรงเรยีนพูลเจรญิวทิยาคม    ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษาสมทุรปราการ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ประเภทสหศึกษา ขนาดใหญ่พิเศษ  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดท าการสอนต้ังแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
จ า น ว น  7 2  ห้ อ ง เ รี ย น  ห ม า ย เ ล ข โ ท ร ศั พ ท์  023127109, 023127362 โ ท ร ส า ร  023127110  
e-mail : pwschool@gmail.com website : https://www.pwschool.ac.th/ ต้ั ง อยู่ เ ลข ท่ี  16 หมู่ ท่ี  1 
ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  บนพื้นท่ี 36 ไร่ 1งาน 85 ตารางวา 

ทิศเหนือ จรดท่ีดินมูลนิธิจอนพูลเจริญ 
ทิศใต้    จรดกับสถานีอนามัยต าบลบางโฉลง  และล าชวดด้วน 
ทิศตะวันออก  จรดถนนสาธารณะซอยอดุลศาสนการ 
ทิศตะวันตก  จรดคลองบางโฉลง 

 
ภาพที่ 1 แสดงแผนผังโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 

 
 

  

mailto:pwschool@gmail.com
https://www.pwschool.ac.th/
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รายงานการประเมนิตนเอง ประจ าปีการศกึษา 2563 
(Self-Assessment Report: SAR) 

 โรงเรยีนพูลเจรญิวทิยาคม    ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษาสมทุรปราการ 

1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา  
ตารางที่  1 แสดงจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 

ตารางแสดงจ านวนครูและบคุลากรทางการศกึษา โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 

ที่ ต าแหน่ง 

1. ระดับการศกึษา 

รว
ม 

2. วิทยฐานะ 

รว
ม 

3. เพศ 

รว
ม 

ต่ า
กว

่าป
ริญ

ญ
า 

ปริ
ญ

ญ
าต

รี 

ปริ
ญ

ญ
าโ

ท 

ปริ
ญ

ญ
าเอ

ก 

ครู
ผู้ช

่วย
 

ไม
่มีว

ิทย
ฐา

นะ
 

ช า
นา

ญ
กา

ร 

ช า
นา

ญ
กา

ร
พิเ

ศษ
 

เช
ี่ยว

ชา
ญ

 

เช
ี่ยว

ชา
ญ

พิเ
ศษ

 

ชา
ย 

หญิ
ง 

1 ผู้บริหาร   4  4  1 1 2   4 2 2 4 
2 ข้าราชการครู                 

 2.1 คณิตศาสตร ์  7 12  19  8 4 5   17 6 11 17 

    2.2 ภาษาไทย  6 6  12  6 4 1   12 4 8 12 

 2.3 ภาษาต่าง 
ประเทศ 

 24 3  27 10 12 1 4   27 6 21 27 

 2.4 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 20 11  31 1 19 9 2   31 9 22 31 

2.5 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

 10 6  16 1 9 4 2   16 4 12 16 

2.6 ศิลปะ  7 2  9  5 2 2   9 2 7 9 

2.7 สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

 2 6  8  2 4 2   8 6 2 8 

     2.8 การงานอาชีพ  5 4  9  6 3    9 3 6 9 

2.9 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

 3 1  4 1 2 1    4 1 3 4 

2.10 บรรณารักษ์  2   2 1 1     2 1 1 2 

3 บคุลากรทางการ
ศึกษา 

               

  3.1 พนักงานราชการ  1   1         1 1 

 3.2 ครูอัตราจ้าง  2   2        1 1 2 

3.3 ครูต่างชาต ิ  11   11        6 5 11 

3.4 เจ้าหน้าที่ธุรการ/
ส านักงาน 

 6   6        1 5 6 

 3.5 ลูกจ้าง 
ประจ า 

5    5        4 1 5 

3.6 แม่บ้าน 4    4         4 4 
3.7 นักการภารโรง 5    5        5  5 
3.8 เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย 

1    1        1  1 

รวม 1+2+3 15 106 55 0 176 14 71 35 21 0 0 141 62 114 176 

 
  



3 

 

รายงานการประเมนิตนเอง ประจ าปีการศกึษา 2563 
(Self-Assessment Report: SAR) 

 โรงเรยีนพูลเจรญิวทิยาคม    ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษาสมทุรปราการ 

1.3 ข้อมูลนักเรียน  
ตารางที่  2 แสดงข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้น 
ปี 2563 

ชาย หญิง รวม 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 275 285 560 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 283 303 586 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 248 276 524 

รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 806 864 1,670 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 163 219 382 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 158 208 366 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 145 197 342 
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  466 624 1,090 

รวมทั้งสิ้น 1,272 1,488 2,760 

1.4 ข้อมูลอาคารสถานที่  
ตารางที่  3 แสดงข้อมูลอาคารเรียนและอาคารประกอบ 

ท่ี ประเภท จ านวน (หลัง) 

1 อาคารเรียน 4 
2 อาคารพลศึกษา 1 
3 หอสมุดเฉลิมพระเกียรติ 1 
4 อาคารพยาบาล  1 
5 อาคารส านักงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน (ชด รอดอิ่ม) 1 
6 อาคารส านักงานธนาคารโรงเรียน/ส านักงาน MEP 1 
7 อาคารดนตรีไทย (แก้วสมนึก) /ส านักงานผู้อ านวยการโรงเรียน 1 
8 หอประชุมมงคลวุฒาจารย์ 1 
9 โรงอาหาร 2 
10 ลานอเนกประสงค์ (โดมร่มราชพฤกษ์) 2 
11 หอพระ 1 
12 ป้อมยาม 1 
13 ห้องน้ า 10 
14 บ้านพักครู 5 
15 บ้านพักผู้บริหาร 1 
16 ห้องเรียน 53  
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รายงานการประเมนิตนเอง ประจ าปีการศกึษา 2563 
(Self-Assessment Report: SAR) 

 โรงเรยีนพูลเจรญิวทิยาคม    ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษาสมทุรปราการ 

ท่ี ประเภท จ านวน (หลัง) 

17 ห้องปฏิบัติการวิทย์ 7 
18 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 
19 ศูนย์พละ 1 
20 ห้องปฏิบัติการศิลปะ 3 
21 ห้องปฏิบัติการการงาน 4 
22 ห้องปฏิบัติการดนตรี 1 

 

1.5 ทิศทางบริหารจัดการสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
ภายในปี 2566 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล มุ่งพัฒนานักเรียนให้มี

คุณธรรมและความรู้ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  บนพื้นฐานความเป็นไทย    
ใส่ใจต่อส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ (Mission) 
1. พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้มี คุณธรรม  จริยธรรม และความเป็นไทย 
2.พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ ส่ือสารหลายภาษา ล้ าหน้าทาง

ความคิด  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  มีความรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
3. พัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถด้านเทคโนโลยี 
4. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
6. พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพ 
7. พัฒนาบรรยากาศและแหล่งเรียนรู้ ให้สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
เป้าประสงค์ (Objectives) 
1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย 
2. นักเรียนให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ ส่ือสารหลายภาษา ล้ าหน้าทางความคิด  ผลิตงานอย่าง

สร้างสรรค์  มีความรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
3. นักเรียนมีความสามารถด้านเทคโนโลยี 
4. โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้เพื่อการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
6. โรงเรียนมีระบบบริหารการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพ 
7. โรงเรียนมีบรรยากาศและแหล่งเรียนรู้ ให้สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
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รายงานการประเมนิตนเอง ประจ าปีการศกึษา 2563 
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 โรงเรยีนพูลเจรญิวทิยาคม    ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษาสมทุรปราการ 

ค่านิยมขององค์กร (Core Values) 
1. มุมมองเชิงระบบ (Systems perspective) 
2. การน าองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ (Visionary leadership) 
3. ความเป็นเลิศท่ีมุ่งเน้นผู้เรียน (Customer-focused excellence) 
4. การให้ความส าคัญกับบุคลากร (Valuing people) 
5. การเรียนรู้ระดับองค์กรและความคล่องตัว (Organizational learning and agility) 
6. การมุ่งเน้นความส าเร็จ (Focus on success) 
7. การจัดการเพื่อนวัตกรรม (Managing for innovation) 
8. การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง (Management by fact) 
9. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Societal responsibility) 
10. จริยธรรมและความโปร่งใส (Ethics and transparency) 
11. การส่งมอบคุณค่าและผลลัพธ์ (Delivering value and results) 

 

กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา (Management Strategy) 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ความเป็นไทย และสากล                 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.1 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  และความเป็นไทย 
1.2 เสริมสร้างมีทักษะชีวิต  ทักษะอาชีพและ ความมั่นใจในตนเอง 
กลยุทธ์ท่ี 2  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1.3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
กลยุทธ์ท่ี 3  พัฒนาด้านวิชาการ และกระบวนการจัดการเรียนรู้   
1.4 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
1.5 พัฒนากิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ท่ี 4  พัฒนาสิ่งแวดล้อม สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
1.6 พัฒนาสภาพแวดล้อม ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้อื้อต่อการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ท่ี 5  พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
1.7 พัฒนาระบบบริหารสู่มาตรฐานการศึกษา 
1.8 ความสัมพันธ์ชุมชนและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
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 โรงเรยีนพูลเจรญิวทิยาคม    ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษาสมทุรปราการ 

ส่วนที่ 2 
 ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน  
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง                  

การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ประจ าปีการศึกษา 2563 มีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 

 

ตารางที่  4 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 
มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

ด้านที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ ดีเลิศ 
1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ยอดเยี่ยม 

1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ยอดเยี่ยม 
1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสาร 

ยอดเยี่ยม 

1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 
1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ยอดเยี่ยม 
1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 
1.2.3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 
1.2.4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ยอดเยี่ยม 
ด้านที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ดีเลิศ 
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รายงานการประเมนิตนเอง ประจ าปีการศกึษา 2563 
(Self-Assessment Report: SAR) 

 โรงเรยีนพูลเจรญิวทิยาคม    ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษาสมทุรปราการ 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 

ด้านที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดี 

3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ดี 
3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดี 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดี 
3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

สรุปภาพรวมทั้ง 3 ด้าน ยอดเยี่ยม 
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รายงานการประเมนิตนเอง ประจ าปีการศกึษา 2563 
(Self-Assessment Report: SAR) 

 โรงเรยีนพูลเจรญิวทิยาคม    ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษาสมทุรปราการ 

มาตรฐานที่ 1 คณุภาพของผู้เรียน  (ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ม) 
 

นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม เป็นผู้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิด
ค านวณตามเป้าหมายท่ีโรงเรียนก าหนด มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ               
มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีทักษะการส่ือสารและทักษะการใช้เทคโนโลยี โดยนักเรียนสามารถใช้  
เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอ และอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น ตลอดจนหาแนวทางแก้ปัญหา 
โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม ท้ังนี้นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและ               
เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น โดยผลการประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ตลอดจน
ผลการประเมิน คุณลักษณะของนักเรียนเป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ีโรงเรียนก าหนด 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ในปีการศึกษา 2563 ตามมาตรฐาน 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน แสดงผลการประเมินดังตาราง  

 

ตารางที่  5 ผลการประเมินด้านคุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ในปีการศึกษา 2563 

มาตรฐาน 
ปีการศึกษา 2563 

ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน    
1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณ 

   

การอ่าน และการเขียนในรายวิชาภาษาไทย ร้อยละ 70 ร้อยละ 72.13 ดีเลิศ 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน ระดับ 2 ขึ้นไป      

ร้อยละ 65 ร้อยละ 89.63 ยอดเยี่ยม 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์
พื้นฐาน ระดับ 2 ขึ้นไป 

ร้อยละ 55 ร้อยละ 75.02 ดีเลิศ 

1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

   

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการศึกษาค้นคว้า
อิสระ (IS3) มีผลการเรียน “ผ่าน” 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 99.46 ยอดเยี่ยม 

1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม    
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการออกแบบและ
เทคโนโลยี ระดับ 2 ขึ้นไป 

ร้อยละ 65 ร้อยละ 90.03 ยอดเยี่ยม 
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รายงานการประเมนิตนเอง ประจ าปีการศกึษา 2563 
(Self-Assessment Report: SAR) 

 โรงเรยีนพูลเจรญิวทิยาคม    ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษาสมทุรปราการ 

มาตรฐาน 
ปีการศึกษา 2563 

ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 

1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

   

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์  
ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

ร้อยละ 65 ร้อยละ 85.61 ยอดเยี่ยม 

1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา    
ผู้เรียนมีผลการเรียนเฉล่ียสะสม ต้ังแต่ 2.50 ขึ้นไป ร้อยละ 60 ร้อยละ 77.34 ดีเลิศ 
1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ    
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ ระดับ 2 ขึ้นไป 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 88.73 ยอดเยี่ยม 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน    
1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

   

ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามการ
ประเมินของโรงเรียนใน ระดับ 3 ขึ้นไป 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 99.89 ยอดเยี่ยม 

1.2.2 ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย    
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดเพื่อส่งเสริมความ
ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  

2 กิจกรรม
ขึ้นไป 

4 กิจกรรม ยอดเยี่ยม 

1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

   

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดเพื่อส่งเสริมการอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  

2 กิจกรรม
ขึ้นไป 

3 กิจกรรม ดีเลิศ 

1.2.4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม    
ผู้เรียนมีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80 ร้อยละ 84.00 ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนมีการตรวจสุขภาพประจ าปีอยู่ในเกณฑ์ปกติ ร้อยละ 80 ร้อยละ 83.71 ยอดเยี่ยม 
ผู้เรียนมีผลการประเมิน EQ อยู่ในเกณฑ์ปกติ ร้อยละ 80 ร้อยละ 70.13 ดีเลิศ 

สรุปผล มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
 

จากตาราง พบว่า ระดับคุณภาพของผู้เรียน โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม อยู่ในระดับยอดเย่ียม โดยผล
การประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ พบว่า จากการจัดโครงการและกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ            
ของผู้เรียน ด้านการอ่าน การเขียน และการส่ือสาร ส่งผลให้ผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ท่ีผ่านการ
ประเมินการอ่าน การเขียน และการส่ือสารในระดับดีขึ้นไป มีจ านวนร้อยละ 72.13 (กราฟท่ี 1 ผลการประเมิน
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รายงานการประเมนิตนเอง ประจ าปีการศกึษา 2563 
(Self-Assessment Report: SAR) 

 โรงเรยีนพูลเจรญิวทิยาคม    ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษาสมทุรปราการ 

การอ่าน การเขียน และการส่ือสาร) ผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ท่ีเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน              
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 2 ขึ้นไป มีจ านวนร้อยละ 89.63 (กราฟท่ี 2 ผลสัมฤทธิ์ วิชาภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน ระดับช้ัน ม.1 -ม. 6) ผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 -6 ท่ีเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน               
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 2 ขึ้นไป มีจ านวนร้อยละ 75.02 (กราฟท่ี 3 ผลสัมฤทธิ์ วิชาคณิตศาสตร์
พื้นฐาน ระดับช้ัน ม.1 -ม. 6) 

ด้านการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหาส่งผล
ให้ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 และ 5 ท่ีเรียนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ( IS3) มีการเรียน “ผ่าน”                 
มีจ านวนร้อยละ 99.46 (กราฟท่ี 4 แสดงผลการเรียนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ ม.2 และ 
ม.5) 

ด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและน ามาใช้ประโยชน์  ส่งผลให้ ผู้เรียนในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 2 ขึ้นไป มีจ านวน
ร้อยละ 90.03  (กราฟท่ี 5 แสดงผลการเรียนวิชาวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ระดับช้ัน ม.1 -ม. 6) ด้าน
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส่งผลให้ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ท่ีเรียน
กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 2.5 ขึ้นไป มีจ านวนร้อยละ 85.61 (กราฟท่ี 6 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน) 

ด้านความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พัฒนาสูงขึ้น
เป็นล าดับ ส่งผลให้ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O -Net) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ผู้เรียนมีผลการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ค่า t – score ต้ังแต่ 20 ขึ้นไป มีจ านวน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และผู้เรียนท่ีมี
ผลการเรียนเฉล่ียทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ต้ังแต่ 2.50 ขึ้นไป มีจ านวนร้อยละ 77.34 (กราฟท่ี 7 ผลสัมฤทธิ์รวม
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับช้ัน ม.1 -ม. 6)  

ด้านความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ จากการจัดกิจกรรมต่าง  ๆ ส่งผลผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับ 2 ขึ้นไปมีจ านวนร้อยละ 88.73 (กราฟ             
ท่ี 8 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ) 

ด้านการมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ส่งผลให้จ านวนท่ีผู้เรียนมีผลการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามการประเมินของโรงเรียนในระดับ 3 ขึ้นไป มีจ านวนร้อยละ 99.89 
(กราฟท่ี 9 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามการประเมินของโรงเรียนในระดับ 3 ขึ้นไป) 

ด้านความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยในปีการศึกษา 2562  จ านวน 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมแห่เทียน
เข้าพรรษา กิจกรรมลอยกระทง กิจกรรมวันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทย และงานวัดประจ าปีวัดบางโฉลงใน เป็นต้น 

ด้านการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมได้จัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายจ านวน 3 กิจกรรม 
ประกอบด้วย กิจกรรมวันคริสต์มาส กิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส กิจกรรมวันตรุษจีน เป็นต้น 
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รายงานการประเมนิตนเอง ประจ าปีการศกึษา 2563 
(Self-Assessment Report: SAR) 

 โรงเรยีนพูลเจรญิวทิยาคม    ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษาสมทุรปราการ 

ด้านส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม การด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ส่งผลให้
ผู้เรียนท่ีผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ในระดับปานกลางขึ้นไป มีจ านวนร้อยละ 84.00 (กราฟท่ี 10 
ผู้เรียนท่ีผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางกาย)  ผู้เรียนท่ีผ่านการตรวจสุขภาพประจ าปีอยู่ในเกณฑ์ปกติ                   
มีจ านวนร้อยละ 83.71 (กราฟท่ี 11 ผู้เรียนท่ีผ่านการตรวจสุขภาพประจ าปีอยู่ในเกณฑ์ปกติ) และ ผู้เรียนท่ี
ผ่านการประเมิน EQ อยู่ในเกณฑ์ปกติ มีจ านวนร้อยละ 70.13 (กราฟท่ี 12 ผู้เรียนท่ีผ่านการประเมิน EQ)   
 

กระบวนการพัฒนา 
 

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม มีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ แบ่งการจัดการเรียนรู้ออกเป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระฯ 
จะด าเนินการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและจุดเน้น
ส าคัญในการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยก าหนดสาระการเรียนรู้ให้ครอบคลุมท้ังด้านองค์
ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ                
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา               
มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร                
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
นอกจากนั้น ครูผู้สอนยังใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก มีการใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
และเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ด้วยการจัดการช้ันเรียนเชิงบวก รวมท้ังใช้วิธีการวัดและประเมินผล           
ท่ีหลากหลายด้วยเครื่องมือท่ีมีการพัฒนาตามมาตรฐานของการวัดและประเมินผลและใช้เครื่องมือในการ
วัดผลท่ีสะท้อนศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างแท้จริง นอกจากการจัดการเรียนการสอนแล้ว ในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนโรงเรียนยังมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร อาทิ กิจกรรมฟ้าประทาน เป็นกิจกรรมท่ีจัดขึ้น            
เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน เขียน และการส่ือสารภาษาไทย ของนักเรียนกลุ่มมีปัญหาด้านการใช้
ภาษาไทย นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน เพื่อส่งเสริมนักเรียนกลุ่มปกติและกลุ่มท่ีมี
ความสามารถพิเศษให้มีศักยภาพทางการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น  

ในด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ครูผู้สอนมีการบูรณาการในแผนการจัดการเรียนรู้             
ทุกรายวิชาและใช้เป็นส่วนหนึ่งในการวัดและประเมินผล เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
ธรรมชาติของรายวิชา นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมท่ีดีตามหลักสูตรท่ีสถานศึกษาก าหนด มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย สามารถยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย และเป็นผู้มีสุขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคมท่ีดี 
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รายงานการประเมนิตนเอง ประจ าปีการศกึษา 2563 
(Self-Assessment Report: SAR) 

 โรงเรยีนพูลเจรญิวทิยาคม    ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษาสมทุรปราการ 

จุดเด่น 
 

นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม เป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมี  
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิดค านวณ สามารถคิดวิเคราะห์              
คิดสร้างสรรค์คิดอย่างเป็นระบบ มีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีเหตุผลประกอบการตัดสินใจ      
ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม รักการเรียนรู้ด้วยตนเอง และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีทักษะในการ
ท างาน มีจิตอาสา ท้ังนี้นักเรียนรู้จักดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย และจิตใจ มีสุนทรียภาพท้ังทางด้านศิลปะ 
ดนตรี และกีฬาตามความสนใจ นอกจากนี้นักเรียนยังมีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น และเจตคติ
ท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
 

นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ทุกระดับช้ันยังต้องเร่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีระดับ
ผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนให้สูงขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษา พัฒนานักเรียนทุกคนให้มีพัฒนาการ           
ได้เต็มตามศักยภาพพร้อมท้ังพัฒนาทักษะกระบวนการคิด  และความสามารถในการสร้างนวัตกรรมใหม่ให้ทัน
ต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 รวมถึงพัฒนาความรู้วิชาชีพตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและ
พัฒนาผลการทดสอบระดับชาติของการศึกษาข้ันพื้นฐาน (O-NET) ให้สูงขึ้น 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ (ระดับคณุภาพ ยอดเยี่ยม) 
 

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ด าเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ระบบการบริหารจัดการตาม
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บนหลักธรรมมาภิบาลและหลักการ
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management : SBM) ก าหนดโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 กลุ่ม 
คือ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน และกลุ่มบริหารท่ัวไป 
วางแผนการจัดการศึกษาด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา บริบทของโรงเรียน เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง รับฟังเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โปร่งใสตรวจสอบได้ โรงเรียนมี หน่วยงาน
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพตาม
หลักมาตรฐานสากล 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ผลการประเมินกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  โรงเรียนพูลเจริญ
วิทยาคม ในปีการศึกษา 2563 ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน แสดงผลการประเมินดังตาราง  
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รายงานการประเมนิตนเอง ประจ าปีการศกึษา 2563 
(Self-Assessment Report: SAR) 

 โรงเรยีนพูลเจรญิวทิยาคม    ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษาสมทุรปราการ 

ตารางที่  6  ผลการประเมินด้านกระบวนการบรหิารและการจัดการ ปีการศึกษา 2563 
มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 
สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับแผนการศึกษาและ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น 

 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนน้คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

สถานศึกษามีการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน  
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
สถานศึกษามีกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
และมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 
สถานศึกษามีโครงการพัฒนาบุคคลากร ภาคเรียนละ 1 โครงการขึ้นไป  
ครูเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองพัฒนาครู) หรือหลักสูตรท่ีครุ
สภารับรอง ปีละ 1 หลักสูตรขึ้นไป 

 

ครูเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ภาคเรียนละ 50 ช่ัวโมง  
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ยอดเยี่ยม 

สถานศึกษามีห้องเรียนท่ีมีอุปกรณ์ ส่ือการจัดการเรียนรู้ท่ีครบวงจร  
สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
สถานศึกษามีกิจกรรม 5ส ในห้องเรียน ห้องส านักงาน ทุกภาคเรียน  
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนนุการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 

สถานศึกษามีบริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi) อย่างท่ัวถึง  
สถานศึกษามีระบบสแกนบัตรเพื่อบันทึกการเข้า-ออกโรงเรียนของนักเรียน   
สถานศึกษาติดต้ังเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ และเครื่องขยายเสียงทุกห้องเรียน  
สถานศึกษามีระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  
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รายงานการประเมนิตนเอง ประจ าปีการศกึษา 2563 
(Self-Assessment Report: SAR) 

 โรงเรยีนพูลเจรญิวทิยาคม    ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษาสมทุรปราการ 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
สรุปผล มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

 

จากตารางพบว่า โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม มีการประชุมเพื่อก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สอดคล้องกับแผนการศึกษาและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น มีการวางโครงสร้างการ
บริหารงานเพื่อบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียน มีการวางแผนด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ี เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย กิจกรรมชุมชน กิจกรรมลูกเสือ 
เนตรนารี กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้สถานศึกษา
ยังมีกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 และช้ันมัธยมศึกษาต่อปีท่ี 6                      
เพื่อรองรับการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพท่ีต้องการในอนาคต มีการวางแผนเพื่อพัฒนาพัฒนาครูและ
บุคลากร โดยการจัดให้มีโครงการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคเรียน มีการส่งเสริมให้ครูพัฒนาครูในรูปแบบครบ
วงจร ตามหลักสูตรท่ีได้รับการรับรองจากคุรุพัฒนาและจัดให้ครูเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
เพื่อให้ครูมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมจัดให้มีโครงการ
เกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีการพัฒนา
โครงการเกี่ยวกับการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย บริการอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi) มีระบบสแกนบัตรเพื่อบันทึกการเข้าออกโรงเรียน                   
มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผ่านระบบ Student Care Solution ในห้องเรียนมีการบริการเครื่องฉาย
โปรเจคเตอร์ และเครื่องขยายเสียง เพื่ออ านวยความสะดวกต่อการเรียนรู้ ตลอดจนมีโครงการห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียนได้ใช้เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลความรู้อย่างหลากหลาย 
 

กระบวนการพัฒนา 
 

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ได้พัฒนากระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยก าหนดวิสัยทัศน์
และพันธกิจของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล 
แผนการศึกษาแห่งชาติ และจัดท าเป็นแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการในการด าเนินงาน นอกจากนี้  
สถานศึกษาใช้ระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษา            
ขั้นพื้นฐาน ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารคุณภาพของสถานศึกษา ส่งผลให้สถานศึกษามีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้ รวมท้ัง สถานศึกษาได้ด าเนินการพัฒนาวิชาการท้ังด้านการพัฒนาหลักสูตรท่ีมี
ความหลากหลายและตรงตามความต้องการของผู้เรียนและมีความสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 มีการพัฒนากลยุทธ์และกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการสร้าง
บรรยากาศในช้ันเรียนเชิงบวก รวมทั้ง มีการวัดและประเมินผลท่ีเน้นการประเมินตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือ
วัดผลท่ีมีมาตรฐาน นอกจาการพัฒนาระบบบริหารวิชาการแล้ว สถานศึกษายังมีการพัฒนาครูและบุคลากร          
ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และการพัฒนา               
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รายงานการประเมนิตนเอง ประจ าปีการศกึษา 2563 
(Self-Assessment Report: SAR) 

 โรงเรยีนพูลเจรญิวทิยาคม    ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษาสมทุรปราการ 

การเรียนการสอนด้วยกระบวนการศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study) อีกท้ังยังจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และมีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนและสภาพปัจจุบันของสถานศึกษา 
 

จุดเด่น 
 

1. โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติงานประจ าปีท่ีครอบคลุมการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน และได้รับการสนับสนุนจากองค์กรทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา ท าให้
โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. โรงเรียนมีการรายงาน ก ากับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานจากคณะครู และผู้บริหาร
สถานศึกษาอย่างชัดเจน  
 

จุดที่ควรพัฒนา 
 

โรงเรียนควรน าข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับนักเรียน รายงานผลให้ผู้ปกครองทราบให้ครบถ้วน              
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการร่วมกันแก้ปัญหาระหว่างครู ผู้ปกครองและโรงเรียนให้มากยิ่งขึ้น 

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (ระดบัคุณภาพ ดี) 
  

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม เน้นการเรียนรู้รอบด้านโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย   
และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง มีการวัดและประเมินผลตามหลักวิชาการและ          
มีการน ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา แสดงผลการประเมินดังตาราง 

 

ตารางที่  7 ผลการประเมินด้านกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม  
ในปีการศึกษา 2563 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ 
ใช้ในชีวิตได้ 

ดี 

ครูผู้สอนทุกคนมีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ คิด และปฏิบัติจริง  
มีการจัดการเรียนการสอนในวิชาการค้นคว้าอิสระ (IS 1-3 )  
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ดี 
ครูผู้สอนทุกคนมีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศใน การจัดการเรียนรู้  
ครูผู้สอนใช้แหล่งเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดี 
ครูผู้สอนทุกคนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเปน็ระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดี 
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รายงานการประเมนิตนเอง ประจ าปีการศกึษา 2563 
(Self-Assessment Report: SAR) 

 โรงเรยีนพูลเจรญิวทิยาคม    ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษาสมทุรปราการ 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

ครูผู้สอนทุกคนมีการใช้เครื่องมือและวิธีการวัดประเมินผลท่ีเหมาะสมและ 
สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ 

 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ขอ้มูลสะท้อนกลับเพือ่พัฒนาและปรับปรุง 
การจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

ครูผู้สอนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ตามท่ีโรงเรียน 
ก าหนด 

 

ครูผู้สอนทุกคนท าวิจัยในช้ันเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง  
สรุปผล มาตรฐานที่ 3 กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ดี 

  

ผลการด าเนินงาน 
 

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม  มีการส่งเสริมให้ครูผู้สอนทุกคนจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด                
และปฏิบัติจริง โดยมีการจัดอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาครูให้มีทักษะในการจัดการเรียนการ
สอนท่ีหลากหลาย และมีการส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้                
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนในวิชาการค้นคว้าอิสระ (IS1-IS3 ) 

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ได้สนับสนุนและให้บริการส่ือการเรียนการสอนให้แก่ครูผู้สอน เช่น เครื่อง
ฉายโปรเจคเตอร์ เครื่องขยายเสียง อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการต่าง ๆ แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการให้บริการ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Wi-Fi) เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม มีการส่งเสริมบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกด้วยการส่งเสริมให้ครูใช้ การเสริมแรง
ทางบวกและมีมาตรการหลีกเล่ียงการท าโทษนักเรียนโดยใช้ความรุนแรง นอกจากนี้ยังให้บริการ ระบบ 
Student Care Solution เพื่อส่งให้ปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียนด้วยการว่ากล่าวตักเตือนและหักคะแนน
พฤติกรรมผ่านระบบ Student Care Solution  

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม มีการวางแผนการจัดการเรียนการสอน  โดยให้ครูผู้สอนทุกคน จัดท า
โครงการจัดการเรียนรู้  และแผนการจัดการเรียนรู้  ซึ่ งประกอบด้วย ค าอธิ บายรายวิชา ตัว ช้ีวัด 
ผลการเรียนรู้  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ส่ือและรายละเอียดการวัดและประเมินผลตลอดภาคเรียน เพื่อเป็น
การตรวจสอบและส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้เครื่องมือและวิธีการวัดประเมินผลท่ีเหมาะสมและสอดคล้อง              
กับมาตรฐาน ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ โดยเน้นใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ส่งเสริมให้ครูผู้สอนทุกคนท าวิจัยในช้ันเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ              
1 เรื่อง มีการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 
เพื่อให้ครูทุกคนได้มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้ การให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้  
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รายงานการประเมนิตนเอง ประจ าปีการศกึษา 2563 
(Self-Assessment Report: SAR) 

 โรงเรยีนพูลเจรญิวทิยาคม    ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษาสมทุรปราการ 

กระบวนการพัฒนา 
 

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม มีระบบการบริหารงานท่ีส่งเสริมให้ครูผู้สอนทุกคนมีทักษะในการจัดการ
เรียนการสอนท่ีหลากหลาย สามารถจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง โดยใช้กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดไว้             
โดยสถานศึกษาได้พัฒนาครู ตามโครงการพัฒนาบุคลากรในหัวข้อ “การอบรมครูไทย 4.0 สู่การเรียนรู้ตาม
แนวทาง Active Learning”และ“การอบรมพัฒนาทักษะครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์                
ด้วย G suite for Education” นอกจากนี้ สถานศึกษายังส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ี
เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สอดคล้องกับหลักสูตรของสถานศึกษา เพื่อให้
ผู้เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ ครูมีบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก หลีกเล่ียงการท าโทษ
นักเรียนโดยใช้ความรุนแรง รวมทั้ง สถานศึกษายังส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้ใช้ส่ือ เทคโนโลยี สารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ อาทิ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์  เครื่องขยายเสียง  อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เป็นต้น นอกจากนั้น ยังส่งเสริมให้ครูมีการวาง
แผนการและตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้เครื่องมือและวิธีการวัด
ประเมินผลท่ีหลากหลายเหมาะสม เช่น การสังเกต การซักถาม การระดมความคิดเห็น การใช้แฟ้มสะสมงาน 
การใช้ภาระงานท่ีเน้นการปฏิบัติ  การประเมินความรู้เดิม การให้ผู้เรียนประเมินตนเอง การให้เพื่อนประเมิน
เพื่อนและการใช้เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) โดยยึดหลักการประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนและส่งเสริมให้

ปรับปรุงแก้ไขการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถต้ังเป้าหมายและพัฒนาตนได้ และครูผู้สอนทุกคนได้ท าวิจัย            

ในช้ันเรียนเพื่อน าผลการวิจัยมาพัฒนาผู้เรียน พัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้  และสร้างการ
เปล่ียนแปลงท่ีดีให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ตลอดจนการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาครู
และบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และการ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study)  เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน และแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้ข้อมูลสะท้อนกลับส าหรับการน าผลไป
ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ต่อไป 

 

จุดเด่น 
 

1. โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบโครงงาน ต้ังแต่ระดับช้ัน ม.1 จึงท าให้นักเรียน           
มีความรู้พื้นฐานในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง และน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการท่ีได้
เรียนรู้  

2. แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียน ท าให้เดินทางสะดวก เมื่อขอความร่วมมือ 
จากชุมชนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ก็จะประสานงานได้อย่างรวดเร็ว ท าให้นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ท่ีจะศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและสะดวก 
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รายงานการประเมนิตนเอง ประจ าปีการศกึษา 2563 
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 โรงเรยีนพูลเจรญิวทิยาคม    ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษาสมทุรปราการ 

3. ครูผู้สอนมีการวัดผล ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยเครื่องมือท่ีหลากหลาย และตามสภาพ
จริง สอดคล้องกับความสามารถ และทักษะของนักเรียน 

4. โรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน จากชุมชนและ
หน่วยงานอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในทักษะอื่น ๆ นอกเหนือจากในหลักสูตร เช่น การ
อบรมการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อการด ารงชีวิตของเด็กและเยาวชน 
ฯลฯ 

5. โรงเรียนต้ังอยู่บริเวณท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและประเพณี ท าให้นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ทักษะต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ 

6. ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ร่วมกันดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด มีการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ี
ทันสมัย และมีการแลกเปล่ียนข้อมูลกัน เพื่อรับทราบพฤติกรรม และผลการเรียนของนักเรียน ซึ่งจะส่งผลให้ 
การพัฒนาผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
 

1. ครูและนักเรียนควรได้รับการส่งเสริมและตระหนักถึงการเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ การสืบค้น
ข้อมูล เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) 
2. โรงเรียนควรได้รับการสนับสนุนด้านความรู้และด้านงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน์ 
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รายงานการประเมนิตนเอง ประจ าปีการศกึษา 2563 
(Self-Assessment Report: SAR) 

 โรงเรยีนพูลเจรญิวทิยาคม    ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษาสมทุรปราการ 

ภาคผนวก 
 

- สารสนเทศประกอบผลการประเมิน 

   - สรุปผลการประเมินภายนอกรอบสาม 

  - มาตรฐานการศึกษาและการก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา  

  ปีการศึกษา 2563 

   - รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
  ปีการศึกษา 2562 

           - รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
  ปีการศึกษา 2563 

- ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net)  
  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 – 2563 
- รูปภาพการจัดกิจกรรม   
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รายงานการประเมนิตนเอง ประจ าปีการศกึษา 2563 
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 โรงเรยีนพูลเจรญิวทิยาคม    ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษาสมทุรปราการ 

สารสนเทศประกอบผลการประเมิน 
 

 
 

กราฟที่  1 ผลการประเมินการอ่าน การเขียน และการส่ือสาร 

 

 

 
 
 

กราฟที่  2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับช้ัน ม.1 -ม. 6 

10.07

62.06

23.42

4.52

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง

ผลการประเมินการอ่าน เขียน และการสื่อสาร 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
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ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
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รายงานการประเมนิตนเอง ประจ าปีการศกึษา 2563 
(Self-Assessment Report: SAR) 
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กราฟที่  3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ระดับช้ัน ม.1 -ม. 6 

 
 
 

 
 

กราฟที่  4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระและสร้างองค์ความรู้ 
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ผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
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รายงานการประเมนิตนเอง ประจ าปีการศกึษา 2563 
(Self-Assessment Report: SAR) 

 โรงเรยีนพูลเจรญิวทิยาคม    ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษาสมทุรปราการ 

 
 

 
 

กราฟที่  5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ระดับช้ัน ม.1 -ม. 6 

 
 
 

 
 

กราฟที่  6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ระดับช้ัน ม.1 -ม. 6 
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ผลการเรียน วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  
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ผลการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
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รายงานการประเมนิตนเอง ประจ าปีการศกึษา 2563 
(Self-Assessment Report: SAR) 

 โรงเรยีนพูลเจรญิวทิยาคม    ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษาสมทุรปราการ 

 
 

 
 

กราฟที่  7 ผลสัมฤทธิ์รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับช้ัน ม.1 -ม. 6 

 
 
 

 
 

กราฟที่  8 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
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รายงานการประเมนิตนเอง ประจ าปีการศกึษา 2563 
(Self-Assessment Report: SAR) 

 โรงเรยีนพูลเจรญิวทิยาคม    ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษาสมทุรปราการ 

 
 

 
 

กราฟที่  9 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามการประเมินของโรงเรียนในระดับ 3 ขึ้นไป 

 
 
 

 
 

กราฟที่  10 ผู้เรียนท่ีผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
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ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
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รายงานการประเมนิตนเอง ประจ าปีการศกึษา 2563 
(Self-Assessment Report: SAR) 

 โรงเรยีนพูลเจรญิวทิยาคม    ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษาสมทุรปราการ 

 
 

 
 

กราฟที่  11 ผู้เรียนท่ีผ่านการตรวจสุขภาพประจ าปีอยู่ในเกณฑ์ปกติ 

 
 
 

 
กราฟที่  12  ผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 
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รายงานการประเมนิตนเอง ประจ าปีการศกึษา 2563 
(Self-Assessment Report: SAR) 

 โรงเรยีนพูลเจรญิวทิยาคม    ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษาสมทุรปราการ 

สรุปผลการประเมินการประเมินภายนอกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบสาม 
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รายงานการประเมนิตนเอง ประจ าปีการศกึษา 2563 
(Self-Assessment Report: SAR) 

 โรงเรยีนพูลเจรญิวทิยาคม    ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษาสมทุรปราการ 
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รายงานการประเมนิตนเอง ประจ าปีการศกึษา 2563 
(Self-Assessment Report: SAR) 

 โรงเรยีนพูลเจรญิวทิยาคม    ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษาสมทุรปราการ 

มาตรฐานการศึกษาและการก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของ 

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
ปีการศึกษา 2563 

 

ด้านที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  ระดับคุณภาพ ดี 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับคุณภาพ ดี 
1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  

ผู้เรียนร้อยละ 70 ผ่านการประเมินผ่านการประเมินการอ่าน และการเขียนในรายวิชาภาษาไทย  
ผู้เรียนร้อยละ 65 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับ 2 ขึ้นไป       
ผู้เรียนร้อยละ 55 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ระดับ 2 ขึ้นไป 

1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา  
ผู้เรียนท่ีเรียนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS3) ร้อยละ 80 มีผลการเรียน “ผ่าน” 

1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
ผู้เรียนท่ีเรียนวิชาโครงงานการงานอาชีพ ร้อยละ 65 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 2 ขึ้นไป 

1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ผู้เรียนท่ีเรียนกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 65 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
ผู้เรียนร้อยละ 60 มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม ต้ังแต่ 2.50 ขึ้นไป  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ค่า t – score  
ต้ังแต่ 20 ขึ้นไป 

1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
ผู้เรียนท่ีวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ร้อยละ 60 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ระดับ 2 ขึ้นไป 
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รายงานการประเมนิตนเอง ประจ าปีการศกึษา 2563 
(Self-Assessment Report: SAR) 

 โรงเรยีนพูลเจรญิวทิยาคม    ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษาสมทุรปราการ 

 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับคุณภาพ ดี 
1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  

ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามการประเมินของโรงเรียนใน  
ระดับ 3 ขึ้นไป 

1.2.2 ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย  
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดเพื่อส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
2 กิจกรรมข้ึนไป 

1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 2 กิจกรรมข้ึนไป 

1.2.4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  
ผู้เรียนร้อยละ 80 มีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ในระดับดีขึ้นไป  
ผู้เรียนร้อยละ 80 มีการตรวจสุขภาพประจ าปีอยู่ในเกณฑ์ปกติ  
ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลการประเมิน SDQ อยู่ในเกณฑ์ปกติ 

ด้านที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ ดี 
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  

สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับแผนการศึกษาและสอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนท้องถิ่น 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย  
สถานศึกษามีการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน  
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
สถานศึกษามีกิจกรรมตลาดนัดแนะแนวการศึกษาต่อในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
สถานศึกษามีโครงการพัฒนาบุคคลากร ภาคเรียนละ 1 โครงการขึ้นไป  
ครูเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองพัฒนาครู) หรือหลักสูตรท่ีครุสภารับรอง  
ปีละ 1 หลักสูตรขึ้นไป  
ครูเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ภาคเรียนละ 50 ช่ัวโมง 
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รายงานการประเมนิตนเอง ประจ าปีการศกึษา 2563 
(Self-Assessment Report: SAR) 

 โรงเรยีนพูลเจรญิวทิยาคม    ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษาสมทุรปราการ 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
สถานศึกษามีห้องเรียนท่ีมีอุปกรณ์ ส่ือการจัดการ เรียนรู้ท่ีครบวงจร  
สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
สถานศึกษามีกิจกรรม 5ส ในห้องเรียน ห้องส านักงาน ทุกภาคเรียน 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
สถานศึกษามีบริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi) อย่างท่ัวถึง  
สถานศึกษามีระบบสแกนบัตรเพื่อบันทึกการเข้า-ออกโรงเรียนของนักเรียน   
สถานศึกษาติดต้ังเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ และเครื่องขยายเสียงทุกห้องเรียน  
สถานศึกษามีระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 

ด้านที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพ ดี 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

ครูผู้สอนทุกคนมีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ คิด และปฏิบัติจริง  
มีการจัดการเรียนการสอนในวิชาการค้นคว้าอิสระ (IS 1-3 ) 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
ครูผู้สอนทุกคนมีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศใน การจัดการเรียนรู้  
ครูผู้สอนใช้แหล่งเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  
ครูผู้สอนทุกคนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
ครูผู้สอนทุกคนมีการใช้เครื่องมือและวิธีการวัดประเมินผลท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐาน/
ตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลบัเพือ่พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
ครูผู้สอนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ตามท่ีโรงเรียนก าหนด  
ครูผู้สอนทุกคนท าวิจัยในช้ันเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง 
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รายงานการประเมนิตนเอง ประจ าปีการศกึษา 2563 
(Self-Assessment Report: SAR) 

 โรงเรยีนพูลเจรญิวทิยาคม    ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษาสมทุรปราการ 

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
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ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ปีการศึกษา 2562 – 2563 
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รูปภาพการจัดกิจกรรม ปีการศึกษา 2563 

 

  

 
กิจกรรมกีฬาภายใน ราชพฤกษ์เกมส์ ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

  

 
กิจกรรมราชพฤกษ์ผลิบาน ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจ าปีการศึกษา 2563 
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กิจกรรมค่ายห้องเรียนพิเศษ (MEP/HUB) ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
 

  

 
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดบางโฉลงใน ปี 2563 
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รายงานการประเมนิตนเอง ประจ าปีการศกึษา 2563 
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 โรงเรยีนพูลเจรญิวทิยาคม    ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษาสมทุรปราการ 

 


