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บทสรุปผู้บริหำร
๑. ข้อมูลพื้นฐำน
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ตั้งอยู่เลขที่ ๓๗๙ หมู่ที่ ๑๔ บ้านพระยืน ถนนบ้านทุ่ม – มัญจาคีรี
ตาบลพระยื น อาเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น บนเนื้อที่ ๔๒ ไร่ ๓๐ ตารางวา ทิศเหนือจรดที่ดิน
เอกชน ทิศใต้จรดส่วนราชการอาเภอพระยืน ทิศตะวันออกจรดที่ดินเอกชน ทิศตะวันตกจรดที่ดิน
เอกชน เปิ ดท าการเรีย นการสอนแบบสหศึ กษา ตั้ งแต่ ระดั บ ชั้น มั ธ ยมศึ กษาปี ที่ ๑ - ๖ และในปี
การศึกษา ๒๕๕๑ โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ได้ถ่ายโอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปัจจุบันปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีจานวนผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑ - ๖ จานวน ๔๗0 คน มี จ านวน ห้ องเรียน ๑๗ ห้ องเรียน บุคลากรทั้งสิ้ น จานวน ๔๒ คน
แบ่งเป็ น ข้าราชการครูสายผู้บ ริห ารสถานศึกษา จานวน ๒ คน ข้าราชการครูสายปฏิบัติการสอน
จานวน ๒๕ คน ครูจ้างเหมาบริการตาแหน่งผู้ช่วยครู จานวน ๗ คน บุคลากรสายสนับสนุนการสอน
จานวน ๕ คน นั กศึกษาฝึ กประสบการณ์ ส อน 3 คน บริห ารจัดการศึกษาภายใต้วิสั ยทัศน์ “มุ่งสู่
สถานศึกษาคุณภาพ บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนตามศักยภาพสู่ศตวรรษ
ใหม่ น้อมน าหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มีพันธกิจ คือ พัฒ นาผู้เรียนให้ มีสมรรถนะตาม
ศักยภาพสู่ศตวรรษใหม่ และความเป็นพลเมืองสากล ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ค่านิยมความเป็นไทย ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษาคุณภาพ ส่งเสริมครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ ส่ งเสริมให้ ภ าคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการศึกษา น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การบริหารจัดการและพัฒนาผู้เรียน
๒. ผลกำรประเมินตนเอง
๒.๑ มำตรฐำนกำรศึกษำด้ำนคุณภำพผู้เรียน ผลกำรประเมิน ระดับคุณภำพ ดีเลิศ
โรงเรี ย นพระยื น วิ ท ยาคาร มี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นฐาน พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการวางแผนและออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา การจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-๑๙ ) ในรูปแบบ
On-Demand โดยผู้เรียนสามารถเข้าเรียนได้ตลอดเวลาผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ และOn-Line โดย
ผู้ เรี ย นและครู ผู้ ส อนพบปะพู ดคุ ย ตามรูแบบ On-Line ในลั กษณะ face to face และ On-Hand
สาหรับ ผู้ เรี ยนที่ ไม่ส ามารถเข้าถึงได้ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ เรียน ชุมชน และท้องถิ่น
ดาเนินการโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในรอบปีที่ผ่านมาประกอบด้วย โครงการ
พัฒ นาหลั กสูตรสถานศึกษา โครงการส่ งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้น ผู้เรียนเป็นส าคัญ โครงการ
ยกระดับ ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรี ย น โครงการพั ฒ นาผู้ เรียนอ่านออกเขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยใช้
กระบวนการนิเทศ กากับติดตามอย่างเป็นระบบ มีการจัดทาคู่มือ ปฏิทินและเครื่องมือการนิเทศการ
เรียนการสอน ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครบทุกคน มีการตรวจสอบผลการดาเนินงานเทียบเคียง
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กับเป้าหมายตัวชี้วัดความสาเร็จอย่างสม่าเสมอ ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างชัดเจน ดังนี้ ผู้เรียนมี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคานวณ ในระดับดี ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาในระดับดี
ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ในระดับดี ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในระดับดีเลิศ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาใน
ระดับปานกลาง ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ในระดับดีเลิศ ผู้เรียนมี
คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากาหนด ในระดับดีเลิศ ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย ในระดับดีเลิศ ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ใน
ระดับ ดีเลิ ศ ผู้ เรีย นมีสุ ขภาวะทางร่างกายและสั งคม ในระดับ ยอดเยี่ยม ผู้ เรียนมีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในระดับดีเลิศ
๒.๒ มำตรฐำนกำรศึกษำด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ผลกำรประเมิน
ระดับคุณภำพ ดีเลิศ
โรงเรี ย นพระยื น วิ ท ยาคาร มี ก ารวิ เคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มสถานศึ ก ษา ตามหลั ก
SWOT Analysis รวมถึงสภาพปั ญ หาผลจากการจัดการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่ านมา เป็น ข้อมู ล
พื้ น ฐานในการพั ฒ นากระบวนการบริห ารและการจัด การ มีก ารประชุ ม วางแผนร่ว มกั น ระหว่าง
คณะกรรมการสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ที่
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบ ทของโรงเรียน ตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของ
แผนการศึกษาชาติ นโยบายและต้นสังกัด เป็นไปได้ในการปฏิบัติ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับมาตรฐานของสถานศึกษา มีการพัฒนางานวิชาการ ที่เน้น
คุณ ภาพผู้ เรีย นรอบด้าน สอดคล้องกับหลั กสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน มอบหมายความ
รับ ผิดชอบให้ ครูทุกคนได้ดาเนิ น การโครงการ มีการส ารวจความต้องการในการพัฒ นาตนเองของ
บุคลากรให้ มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการ จนสามารถจัดการเรียนการสอนและพัฒ นาผู้เรียนให้ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษา จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน ส่งผลต่อ กระบวนการบริหารและการจัดการ คือ มี
เป้ าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน ในระดับดีเลิ ศ มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา ในระดับดีเลิศ มีการดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย ในระดับดีเลิศ มีพัฒ นาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ในระดับ ยอดเยี่ยม มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในระดับดีเลิศ มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ในระดับดีเลิศ
๒.๓ มำตรฐำนกำรศึกษำด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ผลกำรประเมิน ระดับคุณภำพ ดีเลิศ
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร มีการจัดทาแผนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้ น ผู้ เรี ย นเป็ น ส าคัญ ตามแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึก ษาของโรงเรีย น ได้ แ ก่ โครงการปรับ ปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา โครงการพัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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โครงการนิเทศการเรียนการสอน โครงการสนั บสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้
กระบวนการ PDCA จากวิธีการพัฒนาดังกล่าวส่งผลให้ครูโรงเรียนพระยืนวิทยาคารจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ นา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิง
บวก ทาให้ ผู้ เรีย นรักที่จ ะเรีย นรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุ ข มีการตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือวิธีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
และตั ว ชี้ วั ด ตามหลั ก สู ต ร สามารถวิ เคราะห์ ข้ อ สอบและจั ด ท าคลั ง ข้ อ สอบ ท าให้ ก ารวั ด และ
ประเมินผลผู้เรียนมีความหลากหลาย เป็นไปตามสภาพจริง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ใน
การจัดการเรียนรู้ จากกระบวนการ PLC และการนิเทศการเรียนการสอน สามารถนาข้อมูลที่ได้ไป
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ผลที่เกิดจากการพัฒนดังกล่าวทา
ให้ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นสาคัญ มีคุณ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของ
สถานศึกษา ดังนี้ ครูมีจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ จริงและสามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ในระดับดีเลิศ ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ในระดับ
ดีเลิศ ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ในระดับดีเลิศ ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน ในระดับดีเลิศ ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ในระดับดีเลิศ
๓. แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้นในปีกำรศึกษำต่อไป
แผนงำนหลั ก ที่ ๑ พั ฒ นาคุ ณ ภาพของผู้ เรีย น ประกอบด้ ว ย การพั ฒ นาและส่ งเสริ ม
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยเน้นการจัดทาโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ให้มคี ่าเฉลี่ยสูงขึ้น
แผนงำนหลักที่ ๒ พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ ประกอบด้วย การพัฒ นา
และส่งเสริมเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนด ระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา งานวิช าการที่เน้น คุณ ภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลั กสู ตรสถานศึกษา การพัฒ นาและ
ส่งเสริมครู และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ การพัฒนาและส่งเสริม สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง มีคุณภาพ พัฒนาและส่งเสริมระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นการจัดทาโครงการการ
ปรับปรุงหลักสูตร และจัดทาหลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านกีฬา
แผนงำนหลักที่ ๓ พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญพัฒนา
และส่งเสริมจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
พัฒนาและส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ พัฒนาและ
ส่งเสริมการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก พัฒนาและส่งเสริมการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน พัฒนาและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒ นาและ ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ โดยเน้น การจัดทาโครงการพัฒ นาครูให้มีความรู้
ความสามารถจั ด การเรี ย นการสอนที่ เน้ น ผู้ เรี ย นเป็ น ส าคั ญ เพื่ อ ส่ งเสริ ม พั ฒ นาครู ให้ มี ค วามรู้
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ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อส่งผลให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์ได้มาตรฐาน

ลงชื่อ ........................................... ผู้รายงาน
(นายภักดี ศิริพรรณ)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
วันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕
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สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ โรงเรียนพระยืนวิทยำคำร
ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔
ตามที่ โ รงเรี ย นพระยื น วิ ท ยาคาร ได้ ด าเนิ น การประเมิ น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา
ประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๔ ตามระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา ประกาศของ
กระทรวงมหาดไทย โดยจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
เสนอต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒ นาคุณ ภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก
บัดนี้การดาเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผล
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา แสดงในตาราง สรุปผลได้ดังนี้
มำตรฐำน/ ประเด็นกำรพิจำรณำ
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) การมีคุณลักษณะ และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
๕) มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำร และกำรจัดกำร
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
๒.๔ พัฒนาครู และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

ระดับ
คุณภำพ
ดีเลิศ
ดี
ดี
ดี
ดีเลิศ
ปานกลาง
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
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สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ (ต่อ)
มำตรฐำน/ ประเด็นกำรพิจำรณำ
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้
มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมา
พัฒนาผู้เรียน
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

ระดับ
คุณภำพ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
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ส่วนที่ ๑
ข้อมูลพื้นฐำน
๑. ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ตั้งอยู่เลขที่ ๓๗๙ หมู่ที่ ๑๔ บ้านพระยืน ถนนบ้านทุ่ม-มัญจาคีรี
ตาบลพระยืน อาเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๓๒๐ โทรศัพท์ : 043-000579
โทรสาร:043-000580 E-Mail: pywk@gmail.com, website: www.pywk.ac.th สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อาเภอเมือ ง จังหวัดขอนแก่น เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จานวน ๑๗ ห้องเรียน โรงเรียนมีเนื้อที่ จานวน ๔๒ ไร่ ๓๐ ตารางวา
ประวัติควำมเป็นมำโรงเรียน (โดยสังเขป)
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร อาเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น เป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษา
สั งกั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ด ขอนแก่ น กรมการปกครองท้ อ งถิ่ น ตั้ งอยู่ ถ นนสายมั ญ จาคี รี ขอนแก่น ห่างจากตัวอาเภอพระยืนประมาณ ๑ กิโลเมตร เปิดทาการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปี
การศึกษา ๒๕๒๕ โดยทางราชการและประชาชนร่วมกันพิจารณาเห็นว่าผู้เรียนที่จบชั้นประถมศึกษา
มี เ ป็ น จ านวนมาก แต่ ไ ม่ มี โ รงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาให้ บุ ต รหลานได้ ศึ ก ษาต่ อ อย่ า งเพี ย งพอ
กิ่งอาเภอพระยืน ได้เสนอให้ตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นทางจังหวัดจึงเห็นชอบด้วย จึงได้เสนอกรม
สามัญศึกษาพิจารณาอนุญาตให้เปิดโรงเรียนแห่งนี้ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่
๔ มกราคม ๒๕๒๕ โดย นายเกษม ศิริสัมพันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ลงนาม เมื่อ
โรงเรีย นได้รับ อนุ ญาตให้ ก่อตั้งแล้ว ทางจังหวัดได้แต่งตั้ง นายเบญจกุล ศิริพรรณ ตาแหน่งผู้ ช่ว ย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านไผ่ อาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น รักษาการในตาแหน่งครูใหญ่เมื่อวันที่
๑ มีน าคม ๒๕๒๕ และได้ เปิ ด รั บ สมัค รผู้ เรีย น ซึ่งในปี แ รกมี ผู้ เรีย นมาสมั ค รเข้ าเรียนนระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ จานวน ๗๔ คน ระยะแรกได้รับความอนุเคราะห์จากวัดไชยโย บ้านพระยืน ตาบล
พระยืน จังหวัดขอนแก่น ให้ใช้อ าคารเรียนโรงเรียนปริยัติธรรมวัดไชยโย เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว
โดยชุมชน และผู้ปกครอง ให้ความอนุเคราะห์ครุภัณฑ์และอุปกรณ์การสอนที่จาเป็น และในภาคเรียน
ที่ ๒ ได้ย้ายมาทาการเรียนการสอนในสถานที่ตั้งปัจจุบัน ซึ่งเป็นที่ดินที่ประชาชนบริจาคให้ และในปี
การศึกษา ๒๕๕๑ โรงเรียนพระยืนวิทยาคารได้ถ่ายโอนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๑ ถ่ายโอนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ปัจจุบันปีการศึกษา ๒๕๖๔
ได้เปิดทาการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จานวน ๑๗ ห้องเรียน ผู้เรียน ๔7o คน ผู้บริหาร ๒
คน ข้าราชการครู ๒5 คน ครูจ้างเหมาบริการตาแหน่งผู้ช่วยครู จานวน 7 คน บุคลากรสายสนับสนุน
การสอน จานวน 5 คน นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน 3 คน

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๑๐

อำยุ

อำยุรำชกำร

๒. ข้อมูลผู้บริหำร
๑) ผู้อานวยการสถานศึกษา นายภักดี ศิริพรรณ ผู้อานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ วุฒิการศึกษา
สูงสุด กศ.ม สาขาการบริหารการศึกษา โทรศัพท์ ๐๘-๙๗๑๐-๕๕๘๔ ดารงตาแหน่งในสถานศึกษานี้
ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ จนถึงปัจจุบัน
๒) รองผู้อานวยการสถานศึกษา(ตามมาตรฐานตาแหน่ง) จานวน ๑ คน
๒.๑ นายพิ นิ จ มีค าทอง ต าแหน่ ง รองผู้ อานวยการสถานศึ กษาช านาญการพิ เศษ
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปร.ด. สาขาการบริหารการศึกษา โทรศัพท์ ๐๘-๙๙๑๙-๓๕๐๙ รับผิดชอบ ฝ่าย
บริหารงานทั่วไป ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปกครอง และฝ่ายบริการ
๓. ข้อมูลครูและบุคลำกรสนับสนุนกำรสอน ( ปีกำรศึกษำ ๒๕๖4 )
๓.๑ ข้ำรำชกำรครู/พนักงำนครู
ตำแหน่ง/
วิทยฐำนะ

นายภักดี ศิริพรรณ

๔9

๒3

ผู้อานวยการ
คศ.๔

๒

นายพินิจ มีคาทอง

๔5

๑9

รองผู้อานวยการ ปร.ด.

๓

นายอดิศักดิ์ จันชุลี

๕7

๓6

ครู / คศ.๓

ค.บ.

๔

นางสาวสมทรง มีลุน

๕6

๒9

ครู / คศ.๓

ศษ.ม.

๕

นางณปภัช เทียนคา

๕5

๒7

ครู / คศ.๓

ศษ.ม.

๖

นายปรีชา สังฆะวรรณา

๕1

๒3

ครู / คศ.๓

ค.บ.

7

นางสาราญ พิมพาศรี

๕8

๓7

ครู / คศ.๓

บธ.บ.

8

นายปรีชา มีทองหลาง

๕7

๓6

ครู / คศ.๓

9

นางสุภาพร อุพลเถียร

๕7

๓2

ครู / คศ.๓

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

๑

ภำระงำน
สอน
(ชั่วโมง/
สัปดำห์)

จำนวน
ครั้งและ
ชั่วโมงที่
เข้ำรับกำร
พัฒนำ

วุฒิ

สำขำวิชำ

สอนกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้/ชั้น

กศ.ม.

-

-

๘/๖๔

-

-

๖/๓๖

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
ศษ.ม.

๑๕

๒/๑๖

๑๕

๒/๑๖-

การงานอาชีพฯ

๑๔

๒/๑๖-

วิทยาศาสตร์
และเทคโนฯ
สุขศึกษาและ
พลศึกษา
สังคมศึกษาฯ

๑๗

๔/๒๐

๑๖

๒/๑๖-

ศษ.บ.

การบริหาร
การศึกษา
การบริหาร
การศึกษา
จิตวิทยา
แนะแนว
การบริหาร
การศึกษา
การบริหาร
การศึกษา
เคมีคณิตศาสตร์
การจัดการ
ทั่วไป
สังคมศึกษา

๑๙

๒/๑๖-

ศษ.บ.

สังคมศึกษา

สังคมศึกษาฯ

๒๐

๒/๑๖-

คศ.๓

อำยุรำชกำร

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๑๑

ตำแหน่ง/
วิทยฐำนะ

๑0 นายศิริเทพกมล ไชยโทน

๕6

๓6

ครู / คศ.๓

กศ.ม.

๑1 นางเสาวนีย์ ไชยโทน

๕6

๒8

ครู / คศ.๓

กศ.ม.

๑2 นางสาวรักก้าว พลเสนา

50

๒6

ครู / คศ.๓

กศ.ม.

๑3 นางพรชลิตา เจริญยิ่ง

50

๑6

ครู / คศ.๓

กศ.ม.

๑4 นางกุสะลิน มูลกัน

๔2

๑6

ครู / คศ.๓

กศ.ม.

๑5 นายศิริพูน สุธรรมรักษ์

๕9

๑1

ครู / คศ.๒

ค.บ.

๑6 นางสาวจันทนา นามโยธา

๓9

๑2

ครู / คศ.๓

ศษ.ม.

๑7 นายวิศณุ เจริญราช

๔1

๑3

ครู / คศ.๒

ค.บ.

๑8 นางสาวสุรยิ ง ประพรมมา

๓4

9

ครู / คศ.๒

ค.บ.

19 นางมนัสนันท์ มณีโช
๒0 นางสาวเดือนเด่น โอดลี

50
๔4

8
10

ครู / คศ.๒
ครู / คศ.๒

ค.บ.
วท.บ.

๒1 นางสุรีรตั น์ ศรีบุตร

50

๒5

ครู / คศ.๓

ศษ.ม.

๒2 นายเชษฐา ไชยชาติ

๓9

๑5

ครู / คศ.๑

ศษ.ม.

๒3 นางสาวจินตนา รุ่งเรือง

๓5

8

ครู / คศ.๒

ศษ.ม.

๒4 นายอาทิตย์ อ่อนจันทร์

๓3

4

ครู / คศ.๑

บธ.บ.

25 นายสุขสันต์ สีสุธรรม

31

6

ครู / คศ.2

ค.ม.

26 นายชัยเรือง ไชยคลัง

40

13

ครู / คศ.3

กศ.ม.

27 นายสมพล ถิ่นสาโรง

39

13

ครู / คศ.3

กศ.บ.

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อำยุ

ภำระงำน
สอน
(ชั่วโมง/
สัปดำห์)

จำนวน
ครั้งและ
ชั่วโมงที่
เข้ำรับกำร
พัฒนำ

วุฒิ

สำขำวิชำ

สอนกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้/ชั้น

หลักสูตรการ
เรียนและ
การสอน
หลักสูตรการ
เรียนและ
การสอน
หลักสูตรการ
เรียนและ
การสอน

คณิตศาสตร์

๑๘

๓/1๗

สังคมศึกษาฯ

๒๑

๒/๑๖-

วิทยาศาสตร์
และเทคโนฯ

๑๖

๒/๑๖-

การบริหาร ภาษาต่าง
การศึกษา
ประเทศ
การบริหาร ภาษาไทย
การศึกษา
ศิลปะ
ศิลปะ ดนตรี
และนาฎศิลป์
บริหาร การงานอาชีพฯ
การศึกษา
คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
ศึกษา
และเทคโนฯ
ภาษา
ภาษาต่าง
อังกฤษ
ประเทศ
การงานอาชี
พฯ
คหกรรมฯ
ชีววิทยา วิทยาศาสตร์
และเทคโนฯ
การบริหาร คณิตศาสตร์
การศึกษา
การบริหาร สังคมศึกษาฯ
การศึกษา
หลักสูตร
วิทยาศาสตร์
และการสอน และเทคโนฯ
สารสนเทศ วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ และเทคโนฯ
การบริหาร
ภาษาไทย

๑๗

๒/๑๖-

๑๘

๓/1๗

๑๗

๒/๑๖-

๑๘

๔/๒๒

๑๖

๒/๑๖-

๑๘

๒/๑๖-

๑๕
๑๗

๒/๑๖๒/๑๖-

๑๘

๒/๑๖-

๑๙

๒/๑๖-

๑๗

๑/๑

๑๖

๒/๑๖-

20

๗/5๑

วิทยาศาสตร์
และเทคโนฯ
สุขศึกษาและ
พลศึกษา

19

๒/1๗

18

๖/๒๐

การศึกษา

พลศึกษา

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๑๒

๓.๒ พนักงำนจ้ำง(ปฏิบัติหน้ำที่สอน)
ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อำยุ

อำยุ
งำน

วุฒิ

สำขำ

๑

นายพิพัชรพล นาอุดม

๓1

3

ศศ.บ

ดนตรีสากล

๒

นายธนพล ถนิมแนบ

30

8

ศษ.บ

พลศึกษา

๓

นางสาวจุฑาภรณ์ มัญจาวงษ์

๒8

7

ค.บ.

คณิตศาสตร์

๔

นายอัมรินทร์ อาสานุต

๒8

3

ค.บ.

ศิลปศึกษา
นาฎศิลป์

๕

นายนัฎฐพงษ์ ฮามพิทักษ์

๓2

2

ศษ.บ

การสอน
ภาษาอังกฤษ

6

นายวุฒิศักดิ์ มูลมณี

40

2

ศษ.บ.

พลศึกษา

7

นางสาวกมลภรณ์ ม่วงไทย

๓1

1

พธ.บ.

การสอน
ภาษาไทย

สอนกลุ่ม
สำระ
กำรเรียนรู้

ภำระ
งำน
สอน
ชั่วโมง/
สัปดำห์

จำนวนครั้ง
และชั่วโมงที่
เข้ำรับกำร
พัฒนำ

เงินสนับสนุน
จาก อบจ.ขก.

๑๘

๒/๑๖-

เงินสนับสนุน
จาก อบจ.ขก.

๑๗

๓/1๗

เงินสนับสนุน
จาก อบจ.ขก.
เงิน ร.ร.
งบรายหัว

๑๙

๓/๑๗

๑๖

๒/๑๖-

เงินสะสม ร.ร.
( SBMLD )

๑๙

๔/๒๐

เงินสะสม ร.ร.
( SBMLD )

๑๒

๓/1๗

เงินสนับสนุน
จาก อบจ.ขก.

๑๘

๒/๑๖-

จ้ำงด้วยเงิน

ศิลปะ ดนตรี
และนาฎศิลป์
สุขศึกษาและ
พลศึกษา
คณิตศาสตร์
ศิลปะ ดนตรี
และนาฎศิลป์
ภาษาต่าง
ประเทศ
สุขศึกษาและ
พลศึกษา
ภาษาไทย

๓.๓ ข้ำรำชกำร/พนักงำนจ้ำง/ลูกจ้ำง (สนับสนุนกำรสอน)
ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อำยุ

ตำแหน่ง

วุฒิ

สำขำ

ป.ตรี

การบัญชี

ปวช.

การบัญชี

ปฏิบัติ
จ้ำงด้วยเงิน
หน้ำที่
งานการเงิน เงินสนับสนุน
และบัญชี จาก อบจ.ขก.
งานธุรการ เงินสนับสนุน

๑

นางสาววาวมะรินทร์ โคตะนันท์

๒๗

๒

นางสาวสายสุนีย์ ลาภา

๓๑

ผู้ช่วยนักวิชาการ
การเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

๓

นายบัญชา ปะกิแพ

๔๑

พนักงานขับรถยนต์

ม.๓

-

ขับรถยนต์

4

นายบวร ข้อยุ่น

๔๙

ภารโรง

ม.๖

-

ภารโรง

5

นางระมูล ข้อยุ่น

๔๖

แม่บ้าน

ม.๖

-

แม่บ้าน

จาก อบจ.ขก.
เงินสนับสนุน
จาก อบจ.ขก.
เงินสนับสนุน
จาก อบจ.ขก.
เงินสนับสนุน
จาก อบจ.ขก.

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๑๓

ที่

๓.๔ นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
ชื่อ – สกุล
อำยุ วุฒิ

สำขำ

สอนกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้

๑

นางสาววรรณกานต์ พานโน

๒8

ป.ตรี

ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารสากล

ภาษาต่างประเทศ

ภำระงำน
สอนชั่วโมง/
สัปดำห์
๑๘

2

นางสาววัลชยาภรณ์ แก่นตาเนียม

26

ป.ตรี

ภาษาอังกฤษ

ภาษาต่างประเทศ

14

3

นายภานุวัฒน์ ศรีบุตร

24

ป.ตรี

พลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา

11

๓. ข้อมูลครูและบุคลำกรสนับสนุนกำรสอน
๓.๔.๑ จำนวนบุคลำกรจำแนกตำมประเภท/ตำแหน่ง และวุฒิกำรศึกษำ
จำนวนบุคลำกร (คน)
ประเภท/ตำแหน่ง
ต่ำกว่ำ
ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก
ปริญญำตรี
๑. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
- ผู้อานวยการ
๑
- รองผู้อานวยการ
๑
รวม
๒. ครูผู้สอน
- ข้าราชการ/พนักงานครู
- พนักงานจ้าง(สอน)
- อื่นๆ (ระบุ)..........
รวม
๓. บุคลำกรสนับสนุน
- พนักงานจ้างตามภารกิจ
- พนักงานจ้างทั่วไป
- ลูกจ้างประจา
- แม่บ้าน
รวม
รวมทั้งสิ้น

-

๑

รวม

๑
๑

-

๑

๒

-

๑2
7
1
20

๑4
๑4

-

๒6
7
1
๓4

๑
2
๑
4
4

2
2
๒2

๑5

๑

๒
2
๑
6
๔2

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๑๔

แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลำกรจำแนกตำมประเภทตำแหน่ง

6, 14% 2, 5%
ผู้บริหาร
ครูผู้สอนสอน
บุคลากรสนับสนุน
34, 81%

แผนภูมิแสดงร้อยละของวุฒิกำรศึกษำสูงสุดของบุคลำกร

2% 10%
36%
52%

ต่ากว่าปริญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๑๕

3.4.2 จำนวนครูจำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ
รวมครูผู้สอนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้

๔
๔
๗
๔
๕
๓
๓
๔
๓๔

๑๑.๗๖
๑๑.๗๖
๒๐.๕๙
๑๑.๗๖
๑๔.๗๑
๘.๘๓
๘.๘๓
๑๑.๗๖
๑๐๐

จำนวนชั่วโมงสอนเฉลี่ย
ชั่วโมง/สัปดำห์
ของครูภำยในกลุ่มสำระฯ
๑๗
๑๗
๑๖
๑๙
๑๕
๑๗
๑๕
๑๘
๑๖

แผนภูมิจำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
12%

12%

9%

12%

9%

20%
14%
12%

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา
การงานอาชีพ

ภาษาต่างประเทศ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศิลปะ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๑๖

๔. ข้อมูลผู้เรียน (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน)
๔.๑ จานวนผู้เรียนในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖4 ทั้งสิ้น 470 คน จาแนกตามระดับชั้น
ที่เปิดสอน
เพศ
จำนวนห้อง
(ห้อง) ชำย (คน) หญิง (คน)
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
3
57
40
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
๓
41
48
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
๓
28
56
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
9
126
๑๔๔
มัธยมศึกษาปีที่ ๔
3
28
40
มัธยมศึกษาปีที่ ๕
3
47
31
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
๒
15
39
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย
8
90
๑10
ระดับชั้นเรียน

รวมทั้งสิ้น

๑๗

จานวนเด็กพิเศษในโรงเรียน

216

๒54

รวม
(คน)
97
89
84
๒70
68
78
54
200

จำนวนเฉลี่ย
ต่อห้อง
32
30
๒8
30
๒3
26
๒7
๒5

๔70

28

ชาย....-.....คน หญิง.....-......คน รวม จานวน.....-......คน

อัตราส่วนผู้เรียน : ครูระดับมัธยมศึกษา = ๑๒ : ๑  เป็นไปตามเกณฑ์  ไม่เป็นไปตามเกณฑ
แผนภูมิแสดงจานวนนักเรียนแยกชาย-หญิง
ระดับมัธยมศึกษา
60

40

57

40

41

56

48

40
28

28

47

39

31
15

20
0
ม.1

ม.2

ม.3
ชาย

ม.4
หญิง

ม.5

ม.6

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๑๗

4.2 จานวนผู้เรียน เปรียบเทียบ 3 ปีการศึกษาย้อนหลัง ปีการศึกษา ๒๕๖2 - ๒๕๖4

เปรียบเทียบจานวนผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ปีการศึกษา ๒๕๖๒- ๒๕๖๔
มัธยมศึกษาปีที่ ๓

69
69

มัธยมศึกษาปีที่ ๒

69
69

มัธยมศึกษาปีที่ ๑

69
69
0

20

40

ปีการศึกษา 2564

84

89

97

60

80

ปีการศึกษา 2563

100

120

ปีการศึกษา 2562

เปรียบเทียบจานวนผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปีการศึกษา ๒๕๖2 - ๒๕๖4
มัธยมศึกษาปีที่ ๖

๓๒

48

มัธยมศึกษาปีที่ ๕

54

๕๐

78

๕๙
68
๖๔

มัธยมศึกษาปีที่ ๔
๐

ปีการศึกษา 2564

๒๐

๔๐

ปีการศึกษา 2563

๖๐

87
๘๐

ปีการศึกษา 2562

๑๐๐

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๑๘

5. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในระดับสถำนศึกษำ
5.๑ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
5.1.1 สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น(ม.๑ - ม.๖)
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖4

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

ผลกำรเรียนเฉลี่ย

S.D.

0

รวม

ผู้เรียนที่ได้ ร

จำนวน

ร้อยละ

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ฯ
สังคมศึกษา
สุขศึกษาและ
พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษา
ต่างประเทศ
รวม
ร้อยละ

ผู้เรียนที่ได้ 3
ขึ้นไป

จำนวนผู้เรียน

กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้

573
607
1055
1225
969

131
95
237
316
561

58
81
124
156
48

72
80
108
210
68

54
124
149
141
94

79
58
104
198
75

72
56
98
92
49

101
108
192
111
53

6
5
43
1
21

573
607
1055
1225
969

2.52
2.51
2.49
2.81
3.23

1.13
1.04
1.20
0.99
1.08

136
49
184
76
113

261
256
469
682
677

45.55
42.17
44.45
55.67
69.87

558
606
573

413
210
149

42
66
53

40
103
77

13
46
64

35
63
62

1
42
72

5
68
77

9
8
19

558
606
573

3.63
2.89
2.59

0.78
1.10
1.17

76
107
66

495
379
279

88.71
62.54
48.69

6166

2112

628

758

482
12.14

2.83
70.82

807

3001
52.97

57.21

18.01

112
2.82

1.06

19.09

674
16.98

6166

15.82

685
17.25

715

53.20

จำนวนผู้เรียนที่ได้ผลกำรเรียน

ร้อยละของผู้เรียน
ผลการเรียนระดับดี (๓) ขึ้นไป

๕๗.๒๑

ผ่านเกณฑ์ขั้นต่า (1) ถึง ค่อนข้างดี (2.5)

๓๙.๙๗

ไม่ผ่านการประเมิน

๒.๘๒

5.1.๒ สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น(ม.๑ - ม.๖)

13.09

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๑๙

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖4

1.5

2

2.5

3

3.5

4

ผลกำรเรียนเฉลี่ย

S.D.

1

รวม

ผู้เรียนที่ได้ ร

จำนวน

ร้อยละ

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ฯ
สังคมศึกษา
สุขศึกษาและ
พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษา
ต่างประเทศ
รวม
ร้อยละ

ผู้เรียนที่ได้ 3
ขึ้นไป

0

1112
1377

227
59
273
456

68
64
134
245

77
98
135
246

80
162
111
164

54
61
154
103

55
75
119
86

51
40
104
69

1
5
82
8

613
564
1112
1377

2.97
2.54
2.55
3.07

1.03
0.87
1.23
0.93

47
30
170
65

372
221
542
947

60.69
39.18
48.74
68.77

927

485

105

90

93

57

39

44

14

927

3.26

0.99

32

680

73.35

666
611

421
253

43
96

106
87

30
47

44
53

9
49

6
25

7
1

666
611

3.51
3.16

0.79
0.94

83
49

570
436

85.59
71.36

584

205

76

86

67

72

31

36

11

584

2.98

1.03

68

367

62.84

6454

2379
59.92

831

925

375
9.45

129
3.25

3.00
75.12

0.98

544

3001
52.97

63.82

15.06

463
11.66

6454

23.30

754
18.99

598

20.93

จำนวนผู้เรียน

กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้

613
564

จำนวนผู้เรียนที่ได้ผลกำรเรียน

ร้อยละของผู้เรียน
ผลการเรียนระดับดี (๓) ขึ้นไป

๖๓.๘๒

ผ่านเกณฑ์ขั้นต่า (1) ถึง ค่อนข้างดี (2.5)

๓๒.๙๓

ไม่ผ่านการประเมิน

๓.๒๕

๖. ข้อมูลผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET)
๖.๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ประจำปีกำรศึกษำ 2564
๖.๑.๑ คะแนนเฉลี่ยร้อยละจำแนกตำมระดับ

8.43

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๒๐

๖. ข้อมูลผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET)
๖.๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ประจำปีกำรศึกษำ 2564
๖.๑.๑ คะแนนเฉลี่ยร้อยละจำแนกตำมระดับ
ระดับ/รำยวิชำ
ระดับโรงเรียน
ระดับจังหวัด
ระดับสังกัด (ร.ร. สังกัด อปท.)
ระดับภาค
ระดับประเทศ

ภำษำไทย
๔3.๙2
48.06
46.92
48.63
51.19

คณิตศำสตร์
20.35
๒3.16
21.55
๒๓.41
24.๔7

วิทยำศำสตร์
30.13
30.๔3
29.08
30.69
31.45

ภำษำอังกฤษ
๒4.๐1
29.73
28.04
29.41
31.11

คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลกำรประเมินกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ชั้น ม.3
๖๐.๐๐
๕๐.๐๐

51.19

48.0646.9248.63
๔๓.๙๒

๔๐.๐๐
31.45

30.13๓๐.๔๓29.0830.69

๓๐.๐๐

๒๓.๔๑๒๔.๔๗
21.55

๒๐.๐๐

31.11

29.41
28.04

๒๔.๐๑

๒๓.๑๖
20.35

29.73

๑๐.๐๐
๐.๐๐
ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ระดับโรงเรียน
ระดับจังหวัด
ระดับสังกัด (ร.ร. สังกัด อปท.) ระดับภาค
ระดับประเทศ

ภาษาอังกฤษ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๒๑

๖.๑.๒ เปรียบเทียบผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2563 - 2564
รำยวิชำ / ปี
กำรศึกษำ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

ปีกำรศึกษำ 2563

ปีกำรศึกษำ 2564

๔๑.๙๔
๒๑.๐๘
๒๕.๙๔
๒๖.๐๐

๔3.๙2
20.35
30.13
๒4.๐1

ผลต่ำงของร้อยละ
ระหว่ำงปีกำรศึกษำ
1.98
-0.73
4.19
-1.99

เปรียบเทียบผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้น ม.3
ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2563 – 2564

๒๔.๐๑
๒๖.๐๐

ภาษาอังกฤษ

๓๐.๑๓

วิทยาศาสตร์

๒๕.๙๔

๒๐.๓๕
๒๑.๐๘

คณิตศาสตร์

๔๓.๙๒
๔๑.๙๔

ภาษาไทย

๐.๐๐

๑๐.๐๐

๒๐.๐๐
ปีการศึกษา 2564

๓๐.๐๐
ปีการศึกษา 2563

๔๐.๐๐

๕๐.๐๐

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๒๒

๖.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ประจำปีกำรศึกษำ 2564
๖.๒.๑ คะแนนเฉลี่ยร้อยละจำแนกตำมระดับ
ระดับ/รำยวิชำ
ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ ภำษำอังกฤษ
ระดับโรงเรียน
38.19
15.24
27.54
31.22
19.01
ระดับจังหวัด
44.80
20.37
28.10
35.60
24.84
ระดับสังกัด (ร.ร. สังกัด อปท.)
43.03
18.03
27.09
35.13
21.70
ระดับภาค
44.70
19.70
27.86
35.71
23.61
ระดับประเทศ
46.40
21.28
28.64
36.87
25.56
คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลกำรประเมินกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้น ม. ๖
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

46.4
44.8 44.7
43.03
38.19

36.87
35.71
35.6
35.13

28.64
28.1
27.86
27.54
27.09

31.22
24.84 25.56
23.61
21.7
19.01

21.28
20.37 19.7
18.03
15.24

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา

ระดับโรงเรียน
ระดับจังหวัด
ระดับสังกัด (ร.ร. สังกัด อปท.) ระดับภาค
ระดับประเทศ

ภาษาอังกฤษ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๒๓

๖.๒.๒ เปรียบเทียบผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2563 – 2564
รำยวิชำ / ปี
กำรศึกษำ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ

ปีกำรศึกษำ 2563

ปีกำรศึกษำ 2564

32.49
17.71
25.34
29.81
21.35

38.19
15.24
27.54
31.22
19.01

ผลต่ำงของร้อยละ
ระหว่ำงปีกำรศึกษำ
5.7
-2.47
2.2
1.41
-2.34

เปรียบเทียบผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้น ม.6
ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2563 – 2564

31.22
29.81

สังคมศึกษา

27.54
25.34

วิทยาศาสตร์

15.24
17.71

คณิตศาสตร์

38.19

ภาษาไทย

32.49
0

5

10

15

ปีการศึกษา 2564

20

25

30

ปีการศึกษา 2563

35

40

45

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๒๔

๖.๒.๓ ข้อมูลผู้เรียนด้ำนอื่นๆ
ที่

รำยกำร

๑.

จานวนผู้เรียนมีน้าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมทั้ง
รู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย
จานวนผู้เรียนที่มีที่ปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา เช่น
สุรา บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เกม ฯลฯ
จานวนผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย/เรียนร่วม
จานวนผู้เรียนมีภาวะทุพโภชนาการ

๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐

จานวนผู้เรียนปัญญาเลิศ
จานวนผู้เรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
จานวนผู้เรียนที่ลาออกกลางคัน (แขวนลอย)
จานวนผู้เรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐
จานวนผู้เรียนที่เรียนซ้าชั้น
จานวนผู้เรียนที่จบหลักสูตร มัธยมศึกษาตอนต้น (มี น.ร. ม.๓ = 83 คน)
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖ = 54 คน )

จำนวน คิดเป็น
(คน) ร้อยละ*
424

๙0.59

438

๙3.59

44
26
19
1

9.40
5.94
4.27
0.21
91.57
92.59

76
50

หมายเหตุ: ร้อยละของผู้เรียนทั้งหมด ( 468 คน )

๗. ข้อมูลอำคำรสถำนที่
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗
๘
9

รำยกำร
อาคารเรียน
อาคารประกอบ
ห้องน้า/ห้องส้วม
ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนามกีฬา
โรงอาหาร
หอประชุม
อาคารอเนกประสงค์
บ้านพักครู – นักการ

จำนวน
๓ หลัง
๑ หลัง
๓ หลัง
๑ หลัง
1 สนาม
๑ หลัง
๑ หลัง
๒ หลัง
๖ หลัง

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๒๕

๘. ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรวม
๘.๑ สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะดังนี้
โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตาบลพระยืน ประกอบด้วย ๓ ชุมชนหลัก มีประชากรรวม
ประมาณ ๓๓,๙๕๒ คน โรงเรียนตั้งอยู่ห่างจากชุมชน ประมาณ ๑ กิโลเมตร สภาพทั่วไปของชุมชน
เป็นดินปนทราย และดินเค็มเป็นบางแห่ง มีแหล่งน้าธรรมชาติน้อย ทาให้ขาดแคลนน้าสาหรับอุปโภค
บริโภคในช่วงฤดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วง เนื่องจากสภาพชุมชนเป็นสังคมแบบชนบทประชาชนส่วนใหญ่จึง
ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม
โรงเรียนตั้งอยู่ใกล้ส่วนราชการที่สาคัญ คือ ที่ว่าการอาเภอพระยืน สานักงานสาธารณสุข
อาเภอ สานักงานที่ดิน สานักงานเกษตรอาเภอ
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จัก
โดยทั่วไป คือ
๑. ประเพณีบุญเหล่าพระยืน
๒. ประเพณีลงข่วง
๓. ประเพณีแห่น้าในวันสงกรานต์
๘.๒ ผู้ ป กครองส่ ว นใหญ่ จบการศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น อาชี พ หลั ก คื อ
เกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
๘.๓ โอกาสและข้อจากัดของโรงเรียน
โอกาส โรงเรียนมีเนื้อที่ และอาคารสถานที่เพียงพอกับจานวนผู้เรียน ประชาชนส่วน
ใหญ่ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษา
ข้อจากัด ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร และมีรายได้น้อย จึงมีกาลังทรัพย์ที่
จะช่วยสนับสนุนในการพัฒนาโรงเรียนได้เพียงส่วนน้อย

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๒๖

๙. โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน
ดังแสดงในตาราง ดังนี้
๙.๑ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร พุทธศักราช 2553 (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 256๔) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แผนการเรียนเตรียมทหาร – ตารวจ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ /กิจกรรม
รำยวิชำพื้นฐำน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังคมศึกษา
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ
รำยวิชำเพิ่มเติม
วิชาหน้าที่พลเมือง
รายวิชาเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
- กิจกรรมลูกเสือ
- กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมเวลำเรียนทั้งหมด

ม.1
880
120
120
160
120
40
80
80
40
120
360
40
320
120
40

เวลำเรียน (ชั่วโมง)
ม.2
880
120
120
160
120
40
80
80
40
120
320
40
320
120
40

ม.3
880
120
120
160
120
40
80
80
40
120
320
40
320
120
40

25
40
15
1360

25
40
15
1360

25
40
15
1360

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๒๗

โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร พุทธศักราช 2553
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 256๔) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แผนการเรียนความเป็นเลิศทางการกีฬา
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ /กิจกรรม
รำยวิชำพื้นฐำน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังคมศึกษา
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ
รำยวิชำเพิ่มเติม
วิชาหน้าที่พลเมือง
วิชาเพิ่มเติมทางด้านการกีฬา
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
- กิจกรรมลูกเสือ
- กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมเวลำเรียนทั้งหมด

ม.1
880
120
120
160
120
40
80
80
40)
120
280
40
240
120
40

เวลำเรียน (ชั่วโมง)
ม.2
880
120
120
160
120
40
80
80
40)
120
280
40
240
120
40

ม.3
880
120
120
160
120
40
80
80
40)
120
280
40
240
120
40

25
40
15
1280

25
40
15
1280

25
40
15
1280

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๒๘

โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร พุทธศักราช 2553
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 256๔) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ /กิจกรรม
รำยวิชำพื้นฐำน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังคมศึกษา
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ
รำยวิชำเพิ่มเติม
วิชาหน้าที่พลเมือง
วิชาเพิ่มเติมด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
วิชาเพิ่มเติมตามความสนใจ
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
- กิจกรรมลูกเสือ
- กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมเวลำเรียนทั้งหมด

ม.1
880
120
120
160
120
40
80
80
40)
120
280
40
160
80
120
40

เวลำเรียน (ชั่วโมง)
ม.2
880
120
120
160
120
40
80
80
40)
120
280
40
160
80
120
40

ม.3
880
120
120
160
120
40
80
80
40)
120
280
40
160
80
120
40

25
40
15
1280

25
40
15
1280

25
40
15
1280

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๒๙

โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร พุทธศักราช 2553
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 256๔) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แผนการเรียนทั่วไป
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ /กิจกรรม
รำยวิชำพื้นฐำน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังคมศึกษา
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ
รำยวิชำเพิ่มเติม
วิชาหน้าที่พลเมือง
วิชาเพิ่มเติมภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ
วิชาเพิ่มเติมกลุ่มการงานอาชีพ
วิชาเพิ่มเติมตามความสนใจ
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
- กิจกรรมลูกเสือ
- กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมเวลำเรียนทั้งหมด

ม.1
880
120
120
160
120
40
80
80
40)
120
280
40
80
80
80
120
40

เวลำเรียน (ชั่วโมง)
ม.2
880
120
120
160
120
40
80
80
40)
120
280
40
80
80
80
120
40

ม.3
880
120
120
160
120
40
80
80
40)
120
280
40
80
80
80
120
40

25
40
15
1280

25
40
15
1280

25
40
15
1280
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๙.๑ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร พุทธศักราช 2553
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 256๔) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(ปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัด พ.ศ. 2560)
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
จำนวนชั่วโมง
กลุ่มสำระ
ม. 4
ม. 5
ม. 6
ภำค 1 ภำค 2 ภำค 1 ภำค 2 ภำค 1 ภำค 2
๑) สำระกำรเรียนรู้พื้นฐำน
๑. ภาษาไทย
40
40
40
40
40
40
๒. คณิตศาสตร์
60
60
40
40
40
๓. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
40
40
40
40
40
40
๔. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
40
40
40
40
40
40
๕. ประวัติศาสตร์
20
20
20
20
๖. สุขศึกษาและพลศึกษา
20
20
20
20
20
20
๗. ศิลปะ
20
20
20
20
20
20
๘. การงานอาชีพ
20
20
20
20
20
20
๙. ภาษาต่างประเทศ
40
40
40
40
40
40
รวมสำระกำรเรียนรู้พื้นฐำน
280 280 280 280 280 240
๒) สำระกำรเรียนรู้เพิ่มเติม
๑. คณิตศาสตร์
80
80
80
60
60
80
๒. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
200 240 240 220 220 120
๓. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- หน้าที่พลเมือง
20
20
20
20
๔. ภาษาต่างประเทศ
40
40
40
๕. รายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มสาระต่าง ๆ
40
80
รวมสำระกำรเรียนรู้เพิ่มเติม
340 340 340 340 320 320
รวมหน่วยกิต
15.5 15.5 15.5 15.5 15.0 14.0
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
20
20
20
20
20
20
- กิจกรรมชุมนุม
20
20
20
20
20
20
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
20
20
20
20
20
20
รวมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
รวมชั่วโมง / ภำคเรียน
รวมชั่วโมง / ปี
รวมตลอดหลักสูตร

60
60
680
680
1360

60
60
680
680
1360
4080 ชั่วโมง

60
660

60
620
1280
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โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร พุทธศักราช 2553
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 256๔)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(ปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัด พ.ศ. 2560)
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา
กลุ่มสำระ
๑) สำระกำรเรียนรู้พื้นฐำน
๑. ภาษาไทย
๒. คณิตศาสตร์
๓. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๔. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๕. ประวัติศาสตร์
๖. สุขศึกษาและพลศึกษา
๗. ศิลปะ
๘. การงานอาชีพ
๙. ภาษาต่างประเทศ
รวมสำระกำรเรียนรู้พื้นฐำน
๒) สำระกำรเรียนรู้เพิ่มเติม
๑. ภาษาไทย
๒. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๓. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- หน้าที่พลเมือง
๔. สุขศึกษาและพลศึกษา
๕. ศิลปะ
๖. การงานอาชีพ
๗. ภาษาต่างประเทศ
๘. รายวิชาเพิ่มเติมตามความสนใจ
รวมสำระกำรเรียนรู้เพิ่มเติม
รวมหน่วยกิต
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
- กิจกรรมชุมนุม
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
รวมชั่วโมง / ภำคเรียน
รวมชั่วโมง / ปี
รวมตลอดหลักสูตร

ม. 4
ภำค 1 ภำค 2

จำนวนชั่วโมง
ม. 5
ภำค 1 ภำค 2

ม. 6
ภำค 1 ภำค 2

40
60
40
40
20
20
20
40
280

40
60
40
40
20
20
20
40
280

40
40
40
40
20
20
20
20
40
280

40
40
40
40
20
20
20
20
40
280

40
40
40
40
20
20
20
20
40
280

40
40
40
20
20
20
20
40
240

40
20
40
40
40
40
80
300
14.5

40
40
20
40
40
40
40
40
300
14.5

40
40
40
20
40
40
40
40
300
14.5

40
40
40
20
40
40
40
40
300
14.5

40
40
40
40
40
40
40
280
14.0

40
40
40
40
40
40
80
320
14.0

20
20
20

20
20
20

20
20
20

20
20
20

20
20
20

20
20
20

60
60
640
640
1280

60
60
640
640
1280
3840 ชั่วโมง

60
60
620
620
1240
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๑๐. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่น
๑๐.๑ ห้องสมุดมีพื้นที่ขนาด ๒๐๒ ตารางเมตร (คิดเป็นประมาณ ๓ ห้องเรียน) หนังสือใน
ห้องสมุดมีจานวน ๑๒,๙๙๕ เล่ม มีวารสาร - เล่มต่อเดือน และหนังสือพิมพ์ จานวน - ฉบับต่อ
เดือนให้บริการการสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบดิวอี้ มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการสืบค้น
เทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมุด จานวน 10 เครื่อง มีจานวนผู้เรียนที่ใช้ห้องสมุด เฉลี่ย 289 คน
ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 65.98 ขอผู้เรียนทั้งหมด มีการให้บริการห้อ งสมุดแก่ชุมชนรอบนอก โดยมี
บุคคลมาใช้บริการ เฉลี่ย ๓5 คน ต่อปี
๑๐.๒ ห้องปฏิบัติการทั้งหมด ๑๑ ห้อง จาแนกเป็น
๑) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
จานวน ๓ ห้อง
๒) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
จานวน ๒ ห้อง
๓) ห้องปฏิบัติการทางภาษา
จานวน ๒ ห้อง
๔) ห้องอาเซียน
จานวน ๒ ห้อง
๔) ห้องกระดานอัจฉริยะ
จานวน ๒ ห้อง
1๐.๓ เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด จานวน 90 เครื่อง จาแนกเป็น
๑) ใช้เพื่อการเรียนการสอน
จานวน 71 เครื่อง
๒) ใช้เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
จานวน 9 เครื่อง
โดยมีจานวนผู้เรียนที่ใช้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต (ในปีการศึกษาที่รายงาน)
เฉลี่ย 90 คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 19.23 ของผู้เรียนทั้งหมด
๓) ใช้เพื่อสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (สานักงาน) จานวน ๑๐ เครื่อง
1๐.๔ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
ที่

ชื่อแหล่งเรียนรู้

๑
๒
๓
๔
๕
๖

ห้องพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ห้องวิถีพุทธ
ห้องศิลปะ
ห้องดนตรี
ห้องศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ห้องศูนย์การเรียนรู้และเทคโนโลยี่หุ่นยนต์

สถิติกำรใช้
จำนวนครั้ง/ปี
100
๑10
๑00
98
110
98

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๓๓

1๐.5 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

สถิติกำรใช้
จำนวนครั้ง/ปี
1
3
3
1
1
1

ชื่อแหล่งเรียนรู้
ฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่บ้านป่าหม้อ
เหล่าพระยืนด้านตะวันตก
เหล่าพระยืนด้านตะวันออก
วัดไชโย
วัดเถาวัลย์ บ้านป่าหม้อ
วัดเจดีย์ บ้านชาด

1๐.6 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่
ครูผู้เรียน ( ในปีการศึกษาที่รายงาน )
ที่

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
6.

ชื่อ-สกุล

นายอภัย ลายลวด

ให้ควำมรู้เรื่อง

- พิธีกรรมทางศาสนา
“ หมอพราหมณ์สู่ขวัญ”
พระปลัดอัครพล เขมจิตโต
- ศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนา
นางละมัย ภูมิพระบุ และนางภาพ หมื่นอภัย - ประดิษฐ์ดอกไม้จากใบเตย
นายสมศักดิ์ ลามูลชา
- ปั้นเตาชีวมวล
นายวงษ์ โนนทะปะ
- ทาตุ๊กตาจากลูกมะพร้าว
นายชัยมงคล จงดา
- การจัดผ้าตกแต่งสถานที่

๑๑. ผลงำนดีเด่นในรอบปีที่ผ่ำนมำ
๑๑.๑ ผลงำนดีเด่น
๑) ผลงำนดีเด่นสถำนศึกษำ
ประเภท
ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ
สถำนศึกษำ
- เกียรติบัตรโรงเรียนพอเพรียงท้องถิ่น ปี ๒๕๖๒
- เกียรติบัตรสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ขั้นที่ 1 พระราชทาน ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.
2554

จำนวนครั้ง/ปี

1 ครั้ง
20 ครั้ง
๑ ครั้ง
๑ ครั้ง
1 ครั้ง
๑ ครั้ง

หน่วยงำนมอบรำงวัล
- กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น
- โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัด
กรุงเทพฯ
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ประเภท
สถำนศึกษำ

ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ
- เกียรติบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มี
คะแนนเฉลี่ยของผลการสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ระดับมัธยมศึกษาปีที่
3 ปีการศึกษา ๒๕๖2 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับ
สังกัด ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

หน่วยงำนมอบรำงวัล
- องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น

๒) ผลงำนดีเด่น ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ชื่อ- สกุล

รำยกำร

นายภักดี ศิริพรรณ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร
ผู้อานวยการ
สถานศึกษามีผลงานดีเด่น
สถานศึกษา
ประจาปี ๒๕๕๗ โล่เชิดชูเกียรติ
เป็นผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น
เนื่องในวันครูประจาปี ๒๕๖๔
นายพินิจ มีคาทอง
รองผู้อานวยการ
สถานศึกษา

เป็นผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น
เนื่องในวันครูประจาปี ๒๕๖๐
เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร
สถานศึกษามีผลงานดีเด่น
ประจาปี ๒๕๕๘
เป็นผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น
ประจาปี ๒๕๖3

ระดับรำงวัล/วันที่มอบ

หน่วยงำนมอบรำงวัล

โล่เชิดชูเกียรติ วันที่
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗

สมาคมผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แห่งประเทศไทย (ส.บ.อ.ท.)
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น

เกียรติบัตรยกย่องเชิดชู
เกียรติ วันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๖๔
เกียรติบัตรยกย่องเชิดชู
เกียรติ วันที่ ๑๖
มกราคม ๒๕๖๐
โล่เชิดชูเกียรติ วันที่ ๑๙
สิงหาคม ๒๕๕๘
เกียรติบัตรยกย่องเชิดชู
เกียรติ วันที่ ๒๔
มกราคม ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น
สมาคมผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แห่งประเทศไทย (ส.บ.อ.ท.)
จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ คุรุ
สภาจังหวัดขอนแก่น
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๓) ผลงำนดีเด่น ครู
ชื่อ- สกุล
๑. นายศิริพูน สุธรรมรักษ์
๒. นายพิพัชรพล นาอุดม
๓. นายอัมรินทร์ อาสานุต

๔. นางกุสะลิน มูลกัน
๕. น.ส.วชิราภรณ์ มะโนดี
๖. นายอาทิตย์ อ่อนจันทร์

๗. น.ส.สุริยง ประพรมมา
๘. นางพรชลิตา เจริญยิ่ง
๙. น.ส.สุริยง ประพรมมา
๑๐.นายนัฎฐพงษ์ ฮามพิทักษ์
11. นางกุสะลิน มูลกัน
12. นายวิศณุ เจริญราช
13. นางสาวจันทนา นามโยธา
14. นางสาราญ พิมพาศรี
15. นางสุรีรัตน์ ศรีบุตร
16. นางพรชลิตา เจริญยิ่ง
18. นางเสาวนีย์ ไชยโทน

ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ
ครูผู้ฝึกสอนผู้เรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญ
ทอง กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์
พร้อมจินตลีลา ระดับ ม.ปลาย /วันที่ ๒๔ มกราคม
๒๕๖๓
ครูผู้ฝึกสอนผู้เรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง
กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับ
มัธยมศึกษา /วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓
ครูผู้ฝึกสอนผู้เรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ เหรียญ
ทอง กิจกรรมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย
ระดับชั้น ม.๔-๕ /วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓
ครูผู้ฝึกสอนผู้เรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ เหรียญ
ทอง กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย
ระดับชั้น ม.๑-๒ /วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓
ครูผู้ฝึกสอนผู้เรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ เหรียญ
ทอง กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์การเขียน
Homepage ระดับชั้น ม.๔-๕ /วันที่ ๒๔ มกราคม
๒๕๖๓
ครูผู้ฝึกสอนผู้เรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ เหรียญ
เงินกิจกรรมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจ์ภาษาอังกฤษ
ระดับชั้น ม.๑-๒ /วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓
ครูผู้ฝึกสอนผู้เรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ เหรียญ
ทอง กิจกรรมการแข่งขันละครภาษาอังกฤษ
ระดับชั้น ม.๔-๕ /วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓
ได้รับรางวัล ผู้สอนดีเด่น วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓

หน่วยงำนมอบรำงวัล
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัขอนแก่น
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัขอนแก่น
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัขอนแก่น
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ
คุรุสภาจังหวัดขอนแก่น
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ชื่อ- สกุล
๑๙. นางสาวสมทรง มีลุน
๒๐. นายอดิศักดิ์ จันชุลี
๒๑. นางสาวจินตนา รุ่งเรือง
๒๒. นายเชษฐา ไชยชาติ
๒๓. นายนัฎฐพงษ์ ฮามพิทักษ์
๒๔. นายพิพัชรพล นาอุดม
๒๕. นางมนัสนันนท์ มณีโช
๒๖. นายธนพล ถนิมแนบ
๒๗. นางสาวสายสุนีย์ ลาภา
๒๘. นางสาวจุฑาภรณ์ มัญจา
วงษ์

ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ
ได้รับรางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่น
เนื่องในวันครู ครั้งที่ ๖๕ ประจาปี ๒๕๖๔

หน่วยงำนมอบรำงวัล
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

๔) ผลงำนดีเด่น ผู้เรียน
ชื่อ- สกุล
๑. น.ส.ธิดารัตน์ วันเพชร
๒. น.ส.ปวีณา หมื่อนพหล
๓. น.ส.นภาพร โอดลี
๔. น.ส.ศศิญาภรณ์ พรมกรรณ์
๕. น.ส.สุจิตตรา กองแก้ว
๖. น.ส.อมรรัตน์ เครือวงศ์
๗. น.ส.สุภาวดี พิมพ์บาล
๘. น.ส.ญาณกร มณีพินิจ
๙. น.ส.ธัญลักษณ์ ทองสิทธิ์
๑๐. น.ส.รุ่งทิพย์ ระวินู
๑๒. น.ส.หัสราพร เกษธานี
๑๓. น.ส.นิตยา ทองมา
๑๔. น.ส.กรพินธ์ พละศูนย์
๑๕. น.ส.ศุภจิตรา แคนมั่น
๑๖. ด.ญ.ญานิดตา สาระคา
๑๗. ด.ญ.อรชุมา ด้วงศาลา
๑๘. ด.ญ.สถพิชชา โมดา
๑๙. ด.ญ.อนันญา แสนพล
๒๐. ด.ญ.ขวัญชนก แสนป้อ

ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ
หน่วยงำนมอบรำงวัล
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันร้อง องค์การบริหาร
เพลงพระราชนิพนธ์ พร้อมจินตลีลา ระดับ ม.ปลาย ส่วนจังหวัขอนแก่น
/วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษา /วันที่
๒๔ มกราคม ๒๕๖๓

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัขอนแก่น
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ชื่อ- สกุล
๒๑. ด.ญ.ครองขวัญ ผุยคาพิ
๒๒. นายจักรลักษณ์ ราษฏร์
๒๓. น.ส.เบญจวรรณ สุรมณี
๒๔. ด.ญ.ดวงกมล สีมา
๒๕. น.ส.ญานิษา วิลลี่ย์
๒๖. ด.ญ.สุทธิดา ชาลีวรรณ
๒๗. น.ส.ตรีญาภรณ์ ลามูลชา
๒๘. น.ส.จิราทิป เอื้อเฟื้อ
๒๙. น.ส.รุจิรดา มาพระยืน
๓๐. น.ส.วนัสนันท์ เเคนมั่น
๓๑. นายกิตติศักดิ์ น้อยหา
๓๒. นายชลันธร มุงคณ
๓๓. น.ส.ฐานิตา ผักเทา

ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับชั้น ม.๔-๕ /วันที่
๒๔ มกราคม ๒๕๖๓
รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน
คัดลายมือภาษาไทย ระดับชั้น ม.๑-๒ /วันที่ ๒๔
มกราคม ๒๕๖๓
รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน
คอมพิวเตอร์การเขียน Homepage ระดับชั้น ม.๔๕ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓
รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขัน
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.๑-๒
วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓
รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน
ละครภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.๔-๕ /วันที่ ๒๔
มกราคม ๒๕๖๓

หน่วยงำนมอบรำงวัล
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัขอนแก่น
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัขอนแก่น
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัขอนแก่น
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัขอนแก่น
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัขอนแก่น

1๐.2 โครงกำร/กิจกรรมพิเศษ ที่ดำเนินกำรตำมนโยบำยชำติ นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
กระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จุดเน้น แนว
ทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ ฯลฯ ได้แก่
๑) โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ดาเนินการตามนโยบายครอบคลุมทุกระดับ ทั้ง
ระดับชาติระดับกระทรวง ระดับกรม และระดับองค์กร เนื่องจากเป็นโครงการที่สนองพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ ซึ่งพระองค์มีพระราชประสงค์ให้เยาวชนไทย ตระหนัก เห็นคุณค่า และ
มีส่วนร่วมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มีความรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชที่มีอยู่ในสถานศึกษา
๒) โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการที่สนองนโยบายครอบคลุมทุกระดับ
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการจัดการและทางานด้วยความพากเพียร สามารถทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้และสามารถปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันจะเป็นประโยชน์ต่อครอบครัว
และชุมชน ต่อไป
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๓) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยมที่พึงประสงค์ เป็นโครงการที่สนอง
นโยบายครอบคลุมทุกระดับส่งเสริมให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบปฏิบัติตามหลักธรรม
ของศาสนาที่ตนนับถือ
๔) โครงการโรงเรียนสีขาว เป็นโครงการที่สนองนโยบายครอบคลุมทุกระดับ เป็นการปลูกฝัง
ให้ ผู้ เรี ย นตระหนั กถึงพิ ษ ภั ย ของยาเสพติด ผลกระทบจากการทะเลาะวิวาท และปลู กฝั งให้ มีจิ ต
สาธารณะ ตลอดจนให้รู้จักช่วยเหลือสังคม
๑๑. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำในปีที่ผ่ำนมำ (ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ )
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
มำตรฐำน/ ประเด็นกำรพิจำรณำ
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) การมีคุณลักษณะ และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
๕) มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำร และกำรจัดกำร
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย
๒.๔ พัฒนาครู และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้

ระดับ
คุณภำพ
ดีเลิศ
ดี
ดี
ดี
ดีเลิศ
ปานกลาง
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดีเลิศ
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มำตรฐำน/ ประเด็นกำรพิจำรณำ
มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้

ระดับ
คุณภำพ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ

จุดเด่น
ผู้ เรี ย นความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศในการแสวงหาความรู้ ด้ ว ยตนเอง
มีคุณ ลักษณะที่พึ งประสงฺค์ตามที่สถานศึกษากาหนด มีสุขภาพกายที่ดี มีน้าหนักและส่ วนสูงตาม
เกณฑ์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีกิจกรรมโดดเด่นที่สังคมและชุมชนให้การยอมรับเป็นที่
ประจักษ์เช่น กิจกรรมการแสดงโขนที่เป็นศิลปะการแสดงขั้นสูง มีส่วนร่วมในการสืบสานและอนุรักษ์
ประเพณี และวัฒ นธรรมท้องถิ่น มีจิตสานักในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม มี
โครงการกิจ กรรมที่ได้รับ รางวัล เกียรติบัตรระดับ ๑ ในการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
สนองงานด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และได้รับ
การยอมรับ และมีโรงเรียนในสังกัด และนอกสังกัดมาศึกษาดูงานอยู่เสมอ
โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจที่กาหนดไว้ชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
ตามความต้องการของชุม ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้น
สั งกัด เป็ น ไปได้ในการปฏิ บั ติ มี การบริห ารจั ดการคุณ ภาพของสถานศึ ก ษาอย่างเป็ น ระบบตาม
มาตรฐานของโรงเรียน มีหลักสูตรสถานศึกษาที่คลอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย มีกระบวนการพัฒนาที่
ชัดเจน มี การพัฒ นาครูและบุ ค ลการให้ เชี่ยวชาญทางวิช าชีพ ตามต้องการของครูและโรงเรียน มี
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพโดยเฉพาะสถานที่และสาธารณูปโภค
ด้านกีฬา มีสนามกีฬาระดับมาตรฐานสากลทาให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียนครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การบริหารการจัดการและการจัดการเรียนรู้ มีกระบวนการพัฒนาที่ชัดเจนต่อเนื่องเป็นที่ยอมรับของ
โรงเรียนทั้งในและนอกสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในการทางานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่ งศึกษาเรียนรู้
ให้กับโรงเรียน และหน่วยงานอื่นๆ ได้มาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง
ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบั ติจ ริงบู ร ณาการหลั กการของปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพี ยง จัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
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จุดควรพัฒนำ
๑. พัฒนาผลสัมฤทธ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อยกระดับผลการทดสอบ
ทางทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้สูงขึ้น
๒. ส่งเสริมความสามารถของนักเรียนในด้านกีฬาให้ มากขึ้น เนื่องจากโรงเรียนมีความ
พร้อมด้านสถานที่และสาธารณูปโภคด้านกีฬา
๓. จั ดทานโยบาย ภารกิจ แผนงาน โครงการและงบประมาณ เพื่อพัฒ นาผู้ เรียนให้ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ให้สูงขึ้น
๔. จัดทาแผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ของนักเรียนในด้านกีฬา เนื่องจากโรงเรียนมีความพร้อมด้านสถานที่และสาธารณูปโภคด้านกีฬา
๕. ส่ ง เสริ ม ครู ให้ มี ค วามรู้ ความสามารถในการจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ การวั ด และ
ประเมินผล การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์ได้มาตรฐานชาติ
๖. จัดกิจกรรมการจัดสอนซ่อ มเสริม ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ โดย
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีการกาหนดเวลาที่ชัดเจน
แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
ในการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้นโรงเรียนพระยืนวิทยาคารได้จัดทาแผนพัฒนา
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ.๒๕๖๓ โดยแบ่ งเป็ น แผนงานหลั ก ๓ แผน และแผนงานรอง ๑๓ แผน
ดังต่อไปนี้
๑. แผนงานหลักที่๑ : พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ประกอบไปด้วยแผนงานรองดังต่อไปนี้
๑.๑ แผนงานพัฒนาและส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑.๒ แผนงานพัฒนาและส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๒. แผนงานหลักที่๒ : พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ ประกอบไปด้วยแผนงาน
รองดังต่อไปนี้
๒.๑ แผนงานพั ฒ นาและส่ งเสริมเป้ าหมายวิสั ยทั ศน์ และพั น ธกิจที่ ส ถานศึก ษา
กาหนด
๒.๒ แผนงานพัฒนาและส่งเสริมระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๒.๓ แผนงานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา
๒.๔ แผนงานพัฒนาและส่งเสริมครู และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.๕ แผนงานพัฒนาและส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่าง มีคุณภาพ
๒.๖ แผนงานพัฒ นารและส่งเสริมระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่ อสนับ สนุ นการ
บริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้
๓. แผนงานหลักที่๓ : พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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๓.๑ แผนงานพัฒนาและส่งเสริมจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๓.๒ แผนงานพัฒนาและส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่
เอื้อต่อการเรียนรู้
๓.๓ แผนงานพัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๓.๔ แผนงานพัฒนาและส่งเสริมการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
๓.๕ แผนงานพัฒนาและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ทิศทำง/แนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำในอนำคต
จัดทานโยบาย ภารกิจ แผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ มุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและสมรรถนะของผู้เรียนตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยการพัฒ นาหลั กสู ตรให้
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชน ประสานความร่วมมือกับองค์กรทุกภาคส่วนในการจัด
การศึ ก ษา เน้ น การบริ ห ารจั ด การแบบมี ส่ ว มร่ ว ม พั ฒ นาครู ต ามมาตรฐานวิ ช าชี พ ให้ มี ค วามรู้
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อพัฒ นาคุณภาพ ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนรอบด้าน
ควำมต้องกำรและกำรช่วยเหลือจำกหน่วยงำนต้นสังกัด
1. ด้ำนคุณภำพผู้เรียน
1) พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ของผู้เรียนให้มีค่าเฉลี่ย
สูงขึ้น
๒) ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพความสามารถของนักเรียนในด้านกีฬา เนื่องจากโรงเรียนมี
ความพร้อมด้านสถานที่และสาธารณูปโภคด้านกีฬา
2. ด้ำนกระบวนกำรบริหำรจัดกำร
1) สนั บ สนุ น งบประมาณ เพื่ อ พั ฒ นาผู้ เรียนให้ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย น ผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ให้สูงขึ้น
2) สนับสนุนงบประมาณ เพื่อส่งเสริมครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวน
การเรียนรู้การวัดและประเมินผล การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
๓) สนับสนุนงบประมาณส่งเสริมพัฒ นาศักยภาพความสามารถของนักเรียนในด้าน
กีฬาให้เพียงพอ
3. ด้ำนกำรจัดกระบวนกำรจัดประสบกำรณ์/จัดกำรเรียนรู้
1) จัดอบรมส่งเสริมพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้
การวัดและประเมินผล การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์ได้มาตรฐานชาติ
๒) จัดอบรมส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูในศตวรรษที่ ๒๑
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๑๒. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบ ๔
โรงเรี ย นพระยื น วิ ท ยาคาร ตั้ ง อยู่ เลขที่ ๓๗๙ หมู่ ที่ ๑๔ ต าบลพระยื น อ าเภอพระยื น
จังหวัดขอนแก่น สังกัดองค์การบริห ารส่วนจังหวัดขอนแก่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย เปิดสอน ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๖ คณะผู้ประเมินได้
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เมื่อวันที่ ๒ – ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสี่ ดังนี้
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)
๑. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้าน
๑.
๒.
๓.

คุณภาพของผู้เรียน
กระบวนการบริหารและการจัดการ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีเยี่ยม
ดีมาก

จุดเด่น
ด้านคุณภาพของผู้เรียน
๑. สถานศึกษาโดยผู้มีส่ วนเกี่ยวข้องร่วมกันส่งเสริมคุณ ภาพของผู้ เรียน ผู้ เรียนมี
ทักษะด้านการอ่านการเขียนและการสื่ อสารภาษาไทย และภาษาอังกฤษด้วยนวัตกรรม กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายสนองพระราชดาริโครงการเจ้าฟ้านักอ่านมีผลลัพธ์การดาเนินงานผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องพึงพอใจและได้รับการยกย่องรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองการแข่งขันทักษะการกล่าว
สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเข้า
ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒. ผู้เรียนได้รับ การส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ สร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผลิตหุ่นยนต์อัตโนมัติโดยบูรณาการจัดการเรียนรู้ผ่านสะเต็ม
ศึกษาพัฒนาผู้เรียนเป็นผู้ผลิตนวัตกรรมมีผลลัพธ์การดาเนินงานผู้เรียนสามารถผลิตหุ่นยนต์อัตโนมัติ
ได้รับการยกย่องรางวัลเหรียญทองการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติระดับจังหวัด
๓. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านดนตรีนาฏศิลป์ศิลปะการแสดงขั้น
สูงการแสดงโขนโดยบูรณาการการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีนาฏศิลป์ผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมและเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงมีผลลัพธ์การดาเนินงานทุกภาคส่วนพึงพอใจ มี
การได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมการแสดงในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ของพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้
๔. สภาวะทางด้านร่างกายและจิตสังคม ผู้เรียนมีสุนทรียภาพทางการมีพลานามัย
แข็งแรง สมบูรณ์ มีบุคลิกภาพตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาผ่านกระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีความเข้มแข็งโครงการส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย
ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
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ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
๑. สถานศึก ษายึ ดหลั ก การจัด การที่ยึ ดโรงเรียนเป็ น ฐานร่ว มกั นวางแผนพั ฒ นา
คุณภาพของสถานศึกษาพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษากาหนดเป้าหมายวิสัยทั ศน์และพันธกิจของสถานศึกษามุ่งสู่การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างชันเจน
๒. สถานศึกษาร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนากิจกรรมของสถานศึกษาสู่ความสาเร็จตาม
เป้าหมายของตนเอง แผนพัฒ นาคุณภาพของสถานศึกษาผ่านระบบบริหารจัดการคุณภาพ PDCA
และระบบประกันคุณภาพภายในยึดหลักการมีส่วนร่วมมีคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีความสามารถ
และถนัด ในความสาคัญของการพัฒ นาคุณภาพของสถานศึกษาร่วมกันสร้างเครือข่ายการบริหาร
จั ด การทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชนและการกี ฬ าแห่ ง ประเทศไทย ระดมทรั พ ยากรปรั บ ปรุ ง
สภาพแวดล้อมอาคารสถานที่พัฒนาสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานการกีฬาแห่งประเทศไทยสามารถใช้เป็น
สนามแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้
๓. สถานศึกษาร่วมกันจัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมีความ
พร้อมทั้งด้านบุคลากรเครื่องมือสื่อสารเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และข้อมูลที่หลากหลายครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมายมีประสิทธิภาพและมีความพร้อมเพื่อต่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้อนผู้เรียนเป็นสาคัญ ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มศักยภาพ
๔. สถานศึกษาส่ งเสริมให้ ครูได้รับการพัฒ นาตนเอง ด้านวิชาชีพมีความสามารถ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญด้วยกระบวนการที่หลากหลายและต่อเนื่องเพื่อต่อการจัดการ
เรียนรู้และภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีแระสิทธิภาพ
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑. ครู ผู้ส อนมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็ น
สาคัญ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง บูรณาการหลักการของปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพี ย งด้ ว ยกิ จ กรรมโรงการ ผู้ เรี ย นมี ส่ ว นร่ว มลงมื อ ปฏิ บั ติ จ ริง สามารถสรุป องค์ ค วามรู้น าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานทักษะการทางานในชีวิตประจาวันได้
๒. ครูผู้ส อนผู้มีส่ วนเกี่ยวข้องร่วมกันจัดหาและพัฒ นาสื่ ออุปกรณ์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศครอบคลุ ม กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ทั้ ง ๘ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ ายใต้ บ รรยากาศ
สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๓. ครูผู้สอนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ ยกระดับครูภาพมาตรฐานวิชาชีพผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC ทาข้อมูลสะท้อน
ย้อนกลับในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทีเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญอย่างต่อเนื่อง
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จุดที่ควรพัฒนา
ด้านคุณภาพของผู้เรียน
๑.การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษา O-net
๒.การส่ งเสริ มและการพั ฒ นาผู้ เรียนให้ มี ความรู้ความสามารถมีทั กษะการสร้าง
นวัตกรรมสู่การเรียนรู้ของเยาวชนในศตวรรษที่ ๒๑
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
การพั ฒ นางานวิช าการเน้ น การยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย นรอบด้ า นตาม
หลักสูตร สถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนที่ เน้ น ผู้ เรี ย นเป็ น ส าคั ญ โดย
กระบวนการ บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ข้อเสนอแนะ
ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน
๑. สถานศึ ก ษาโดยผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งควรส่ ง เสริ ม ให้ ค รู ผู้ ส อนปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา
การจั ด การเรี ย นการสอนที่ เน้ น ผู้ เรีย นเป็ น ส าคั ญ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยกระดั บ คุ ณ ภาพของผู้ เรีย น
ตามหลักสู ตรสถานศึกษาเน้ น พัฒ นาการด้านผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ o-net โดย
ครูผู้สอนมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่เป็นระบบสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและหลักสูตร
ของสถานศึกษามีการบริห ารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกมีการพัฒ นาการวัดและประเมินผลอย่างเป็น
ระบบปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ วั ด และประเมิ น ผลที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสามารถเชื่ อ มโยงกั บ
ข้อทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติ ได้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระมีการประเมินอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่ อ งมีก ารสรุ ป ผลสะท้อ นกลั บ น ามาปรับปรุงและพั ฒ นาเครื่อ งมือ วัดและประเมิ นผลจัด ค่าย
การพัฒ นาผู้เรียนหรือการซ่อมเสริมตามบริบทของผู้เรียนสามารถเรียนรู้และมีพัฒ นาการด้านการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ o-net มีระดับ คุณภาพสูงยิ่งขึน้ ต่อไป
๒. สถานศึกษาควรส่งเสริมและพัฒ นาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถมีทักษะใน
การสร้ างนวั ต กรรมสู่ ก ารเรี ย นรู้ ข องเยาวชนในศตวรรษที่ 21 โดยแสวงหาเครื อข่ ายการเรีย นรู้
ที่หลากหลายตามบริบทของสถานศึกษาชุมชนท้องถิ่ นพัฒ นาคุณภาพของผู้เรียนด้วยกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและลงมือปฏิบัติหรือโครงงานและบูรณาการการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
ส่งเสริมและพัฒ นาการจัดการเรียนรู้การสร้างนวัตกรรมที่ท้าทายสู่สิ่ งใหม่ๆเป็นนักผลิตนวัตกรรม
อินโนเวเตอร์สู่การเรียนรู้ของเยาวชนในศตวรรษที่ 21 และมีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง
กาหนดการดาเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๒ ปี
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ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
สถานศึ ก ษาควรร่ ว มกั น พั ฒ นางานวิ ช าการโดยยึ ด หลั ก การมี ส่ ว นร่ ว มพั ฒ นา
งานวิชาการอย่างเป็นระบบเน้นการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพส่งเสริมให้
ครูผู้สอนปรับปรุงเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลายมีประสิทธิภาพมีการประเมินอย่างเป็น
ระบบและประเมินตามสภาพจริงนาผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาโดยการวิจัยในชั้นเรียนมาเป็น
เครื่องมือในการพัฒ นาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องยกระดับคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรของ
สถานศึกษา
กาหนดการดาเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๒ ปี
ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
สถานศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้ เรีย นเป็ น ส าคัญ ให้ มีป ระสิ ท ธิภ าพโดยครูผู้ ส อนมีการวางแผนการจัด การเรียนรู้อย่างเป็น ระบบ
มีการปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพเชิ งบวกภายในชั้นเรียนโดยผู้เรียนมีส่วนร่วมเน้น
ความสะอาดปลอดภัยมีความสวยงามบรรยากาศอบอุ่นน่าดูน่าอยู่น่าเรียนจัดหาและพัฒนาสื่ออุปกรณ์
เพือ่ การจัดการเรียนรู้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับบริบท
ของผู้ เรีย นสร้างมิติสั ม พัน ธ์ เชิ งบวกความเป็น กัล ยาณมิตรระหว่างครูกับ ผู้ เรียนผู้ เรียนกับ ครูและ
ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมีความพร้อมในการเรียนตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและเรียนรู้ได้เต็ มตามศักยภาพมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่องเป็นระบบนาผล
สะท้อนกลับมาเป็นข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญในการปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
กาหนดการดาเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๒ ปี
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่ำงที่ดี
ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน
ผู้ เ รี ย นได้ รั บ การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาให้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถด้ า นศิ ล ปะ
ดนตรี น าฏศิ ล ป์ โดยบู ร ณาการจั ด การเรี ย นรู้ ก ลุ่ ม สาระศิ ล ปะดนตรี น าฏศิ ล ป์ ผู้ เรี ย นเรี ย นรู้
ศิลปะการแสดงชั้ นสูงการแสดงโขนและตระหนักในคุณค่าของความเป็นไทยการอนุรักษ์ วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญาไทย ตลอดจนความภูมิใจในท้องถิ่นผู้เรียนเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงมีผลลัพธ์
ของการด าเนิ น งานบรรลุ ตาม เป้ าหมายผู้ มีส่ วนเกี่ยวข้ องมี ความพึ งพอใจได้รับ การคัด เลื อ กเป็ น
ตั ว แทนของจั ง หวั ด ขอนแก่ น เข้ า ร่ ว มแสดงในพระราชพิ ธี ถ วายพระราชเพลิ ง พระบรมศพ
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้อยู่แล้วสถานศึกษา
ควรส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนพัฒนาผู้เรียนมีความสามารถในการแสดงศิลปะขั้ นสูงการ
แสดงโขนผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงมีการพัฒ นาการอย่างต่อเนื่องและยั้ งยืน
ยกระดับคุณภาพของผู้เรียนให้สูงขึน้ สู่ความเป็นเลิศต่อไป
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ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
สถานศึ กษาโดยผู้ มี ส่ ว นเกี่ยวข้อ งร่วมกัน ขับ เคลื่ อนพั น ธกิ จของสถานศึกษามุ่งสู่
ความสาเร็จผ่านระบบการบริหารคุณภาพ pdca และระบบประกันคุณภาพภายในยึดหลักการบริหาร
มีส่วนร่วม และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้ นพื้นฐานที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถและ
ตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาสร้ า งเครื อ ข่ า ย
การบริหารจัดการ cluster ความร่วมมือทั้ งภาครัฐและเอกชนและการกีฬาแห่งประเทศไทยระดม
ทรัพยากรปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่พัฒนาสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานตามมาตรฐาน
ของการกี ฬ าแห่ งประเทศไทยสามารถใช้ เป็ น สนามแข่ ง ขั น กี ฬ าระดั บ ชาติ แ ละระดั บ นานาชาติ
ได้สามารถเป็นแบบอย่างของการบริหารจัดการที่ดีได้อยู่แล้วสถานศึกษาควรร่วมกันขับเคลื่อนพันธกิจ
ของสถานศึกษามุ่งสู่ ความส าเร็จ ผ่ านระบบบริห ารการจัดการคุณ ภาพ pdca และระบบประกัน
คุณ ภาพภายในยึ ด หลั ก การมี ส่ ว นร่ว มของคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้ น พื้ น ฐานที่ เข้ ม แข็ งสร้าง
เครือข่ายการบริห ารจั ดการระดมทรัพยากรปรับปรุงพัฒ นาระบบบริห ารจัดการที่มีประสิ ทธิภ าพ
ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการที่มีระดับคุณภาพสูงยิ่ งขึ้นมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยั้งยืนสู่
ความสาเร็จต่อไป
ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ครู ผู้ ส อนได้ รั บ การส่ งเสริมและพั ฒ นาการจัด การเรีย นรู้ที่ เน้ น ผู้ เรียนเป็ น ส าคั ญ
จัดการเรียนรู้ พัฒ นาคุณ ภาพผู้เรียนผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริงและการหลักการของ
หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงด้วยกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพที่หลากหลายสอดคล้องกับบริบทของ
ผู้ เรี ย นผู้ เรี ย น มี ส่ ว นร่ ว มและลงมื อ ปฏิ บั ติ พั ฒ นาทั ก ษะวิช าชี พ ด้ ว ยการปฏิ บั ติ จ ริงสามารถสรุ ป
องค์ความรู้นาไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติงานในชีวิตประจาวันได้มีผลลัพธ์การดาเนินงานที่มีระดับคุณภาพดี
มากอยู่แล้ว ครูผู้สอนควรร่วมกันพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
การปฏิบั ติจ ริงบู ร ณาการหลั กการของหลั กปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพี ยง พั ฒ นาคุณ ภาพของผู้ เรียน
ด้านอาชีพพื้นฐาน ที่สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องยกระดับคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญมีระดับคุณภาพสูงยิ่งขึน้ สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป
๑๕. กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีของสถำนศึกษำ
1๕.๑ กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
โรงเรียนพระยืนวิทยาคารได้จัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๔ ฝ่าย โดยแบ่งเป็น
ฝ่ายปกครอง, ฝ่ายบริหารงานทั่วไป, ฝ่ายวิชาการ, ฝ่ายบริการ ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิค
การบริหารแบบ PDCA(การควบคุมคุณภาพ) และSBM(การบริหารโดยการใช้โรงเรียนเป็นฐาน)
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียนพระยืนวิทยำคำร
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ขอนแก่น
คณะกรรมการสถานศึกษา

ผู้อานวยการสถานศึกษา

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

รองผู้อานวยการสถานศึกษา

หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป
 งานแผนงานและงบประมาณ
 งานธุรการ
 งานการเงินและบัญชี
 งานพัสดุ/ยานยนต์
 งานบริหารงานบุคคล
 งานสวัสดิการและ
ทุนการศึกษา
 งานจัดระบบควบคุมภายใน

หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำร
 งานพัฒนาหลักสูตรฯ
 งานวัดผลและประเมินผล
 งานจัดการศึกษา/ทะเบียน

ผู้เรียน
 งานพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา
 งานกลุ่มสาระฯ
 งานแนะแนว
 งานนิเทศภายในวิจยั และ
พัฒนา
 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

หัวหน้ำฝ่ำยปกครอง
 งานระบบดูแลช่วยเหลือ

ผู้เรียน
 งานป้องกันแก้ไขปัญหา
พฤติกรรม
 งานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
 งานส่งเสริมประชาธิปไตย
 งานกิจกรรมผู้เรียน
 งานแก้ไขปัญหายาเสพติด

หัวหน้ำฝ่ำยบริกำร
 งานโสตทัศนศึกษา
 งานประชาสัมพันธ์และ

สัมพันธ์ชุมชน
 งานอาคารสถานที /
สาธารณูปโภค
 งานอนามัย/โภชนาการ
 งานห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้
 งานสหกรณ์ร้านค้า
โรงเรียน

๑๕.๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ของสถำนศึกษำ
วิสัยทัศน์
“มุ่งสู่สถานศึกษาคุณภาพ บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนตาม
ศักยภาพ สู่ศตวรรษใหม่ น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ
๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามศักยภาพสู่ศตวรรษใหม่ และความเป็นพลเมืองสากล
๒. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ค่านิยมความเป็นไทย
๓. ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษาคุณภาพ
๔. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
๕. ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
6. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการบริหารจัดการศึกษา
7. น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การบริหารจัดการและพัฒนาผู้เรียน
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เป้ำประสงค์
1. ผู้เรียนมีสมรรถนะตามศักยภาพสู่ศตวรรษใหม่ และความเป็นพลเมืองสากล
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ค่านิยมความเป็นไทย
3. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการมุ่งสู่สถานศึกษาคุณภาพ
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถและคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
5. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
6. สถานศึกษามีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการบริหารจัดการศึกษา
7. สถานศึกษามีการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การบริหารจัดการและ
พัฒนาผู้เรียน
กลยุทธ์ระดับโรงเรียน (แผนงำน)
1. จัดกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามศักยภาพสู่ศตวรรษ
ใหม่ และความเป็นพลเมืองสากล
2. ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ค่านิยม
ความเป็นไทย
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสู่การบริหารจัดการมุ่งสู่สถานศึกษาคุณภาพ
4. เพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้
ความสามารถและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ สู่ความเป็นมืออาชีพ
5. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
6. ส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา
และการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
7. ส่งเสริมให้มีการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การบริหารจัดการ การจัด
กระบวนการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
อัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ
เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ

“แต่งกายงาม ไหว้สวย รวยยิ้ม”
“สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”
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ส่วนที่ ๒
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
มำตรฐำน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ระดับ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพผู้เรียน
๑. ระดับคุณภำพ ดีเลิศ
๒. วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง
๒.๑ วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ
โรงเรียนพระยืนวิทยาคารได้ดาเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนวทางวงจรคุณภาพ
(PDCA) โดยดาเนินการจัดทาแผนงานหลักพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งประกอบด้วยแผนงานรอง ๒
ด้าน คื อแผนงานพั ฒ นาและส่ งเสริมผลสั มฤทธิ์ท างวิช าการของผู้ เรียน และแผนงานพั ฒ นาและ
ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ในแผนงานรองแต่ละด้าน ประกอบด้วยโครงการและ
กิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ซึ่งโรงเรียนได้
กาหนดค่าเป้าหมายคุณภาพแต่ละมาตรฐานตามข้อมูลพื้นฐานและบริบทของโรงเรียนซึ่งได้จากการ
วิเคราะห์องค์กรด้วยกระบวนการ SWOT Analysis ในแต่ละแผนงาน โครงการและกิจกรรมโรงเรียน
ได้กาหนดผู้รับผิดชอบโดยแต่งตั้งบุคลากรเป็นกรรมการดาเนินงาน ก่อนการดาเนินงานทุกโครงการ
และกิจกรรมมีการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานเพื่อกาหนดวิธีการและขั้นตอนการดาเนินงาน
จัดทาคู่มือและปฏิทินการปฏิบัติงาน จัดทาเครื่องมือวัดตามตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ ตลอดจน
จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ที่จาเป็นต่อการดาเนินงานทุกกิจกรรม
โครงการและกิ จ กรรมที่ โรงเรี ย นด าเนิ น งานพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เรี ย นในรอบปี ที่ ผ่ า นมา
ประกอบด้วย โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรี ยน
เป็นสาคัญ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการพัฒ นาผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ร้อย
เปอร์เซ็นต์ ในส่วนของโครงการและกิจกรรมที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างชัดเจน ได้แก่ โครงการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนได้พัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
ฐาน ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนชุมชนและท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน การจัดการเรียนการ
สอนที่ เน้ น ผู้ เรี ย นเป็ น ส าคั ญ โรงเรีย นได้ พั ฒ นาครูให้ มี ค วามรู้ค วามสามารถในการวางแผนและ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา การจัดการเรียนการ
สอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา การจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด การจัดโปรแกรมการ
เรียนที่ส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถและความสนใจพิเศษโดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
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ในการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนมีกระบวนการนิเทศ กากับติดตามอย่าง
เป็ น ระบบ มี ก ารจั ด ท าคู่ มื อ ปฏิ ทิ น และเครื่ อ งมื อ การนิ เทศการเรีย นการสอน มี ก ารนิ เทศการ
ปฏิบัติงานวิชาการครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการนิเทศการเรียนการสอนของครูครบทุกคน ใน
ส่วนของการกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ โรงเรียนมีการนิเทศกากับติดตามครบทุกโครงการและ
กิจกรรม มีการตรวจสอบผลการดาเนินงานเทียบเคียงกับเป้าหมายตัวชี้วัดความสาเร็จอย่างสม่าเสมอ
ผลจากการด าเนิ น งานดั ง กล่ า วส่ ง ผลให้ ผู้ เรี ย นมี คุ ณ ภาพตามเกณฑ์ ม าตรฐานของ
สถานศึกษา มีผลการประเมินตนเอง ดังนี้
๑. ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำร
๑.๑ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคานวณ ระดับคุณภาพ ดี
๑) ผู้เรียนร้อยละ ๖๓.๐๓ มีผลการเรียนวิชาภาษาไทยตั้งแต่ ๒ ขึ้นไป สูงเท่ากับ
ระดับคุณภาพที่สถานศึกษากาหนด ระดับคุณภาพดี
๒) ผู้เรียนร้อยละ ๗๘.๖๗ มีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่ ๒ ขึ้นไป สูงกว่า
ระดับคุณภาพที่สถานศึกษากาหนด ระดับคุณภาพดีเลิศ
๓) ผู้เรียนร้อยละ ๗๕.๒๑ มีผ ลการเรียนวิชาคณิ ตศาสตร์ตั้งแต่ ๒ ขึ้นไป สู งกว่า
ระดับคุณภาพที่สถานศึกษากาหนด ระดับคุณภาพดีเลิศ
๑.๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา ระดับคุณภาพดี
๑) ผู้เรียนร้อยละ ๗6.28 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดจาแนกแยกแยะ
โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใน ตั้งแต่ระดับ ๒ ขึ้นไป สูงกว่าระดับคุณภาพที่สถานศึกษากาหนด
ระดับคุณภาพดีเลิศ
๒) ผู้ เรี ย นร้ อ ยละ 63.๖7 มี ค วามสามารถในการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ ติ ด
ใคร่ครวญไตร่ตรอง คิดพิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการติดสิน ใจ ตั้งแต่ระดับ ๒ ขึ้น
ไป สูงกว่าระดับคุณภาพที่สถานศึกษากาหนด ระดับคุณภาพดี
๓) ผู้เรียนร้อยละ ๖๒.18 มีความสามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ตั้งแต่ระดับ ๒ ขึ้นไป สูงกว่าระดับคุณภาพที่สถานศึกษากาหนด ระดับคุณภาพดี
๔) ผู้ เ รี ย นร้ อ ยละ ๖3.๐3 มี ค วามสามารถในการแก้ ปั ญ หาโดยใช้ เ หตุ ผ ล
ประกอบการตัดสินใจตั้งแต่ระดับ๒ ขึ้นไป เท่ากับระดับคุณภาพที่สถานศึกษากาหนด ระดับคุณภาพดี
๑.๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ระดับคุณภาพดี
๑) ผู้เรียนร้อยละ ๗๑.๕๘ มีความสามารถในการทาโครงงาน ชิ้นงานและผลผลิต
ตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไปเท่ากับระดับคุณภาพที่สถานศึกษากาหนด ระดับคุณภาพดี
๑.๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
๑) ผู้ เรี ย นร้ อ ยละ ๗6.๐7 มี ค วามสามารถในการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรมตั้งแต่ระดับ ๓
ขึ้นไป สูงกว่าระดับคุณภาพที่สถานศึกษากาหนด ระดับคุณภาพดีเลิศ
๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับคุณภาพปานกลาง
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๑) ผู้เรียนร้อยละ ๖๓.๑๘ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ตั้งแต่ ๒.๕ ขึ้นไป เท่ากับระดับคุณภาพที่สถานศึกษากาหนด ระดับคุณภาพดี
๒) ผู้ เรี ย นระดั บ ม.๓ ร้ อ ยละ ๖๒.๕๐ มี ผ ลการทดสอบระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน
(O-NET) ที่มี T-Score ตั้งแต่ ๔๕ คะแนนขึ้นไป สูงกว่าระดับคุณภาพที่สถานศึกษากาหนด ระดับ
คุณภาพดี
๓) ผู้เรียนระดับ ม.๖ ร้อยละ ๔๖.๑๕ มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ที่มี T-Score ตั้งแต่ ๔๕ คะแนนขึ้นไป ต่ากว่าระดับคุณภาพที่สถานศึกษากาหนด ระดับ
คุณภาพกาลังพัฒนา
๑.๖ มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ระดับคุณภาพดีเลิศ
๑) ผู้เรียนร้อยละ ๗๓.๑๘ มีระดับผลการเรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ตั้งแต่ ๒
ขึ้นไป ต่ากว่าระดับคุณภาพทีส่ ถานศึกษากาหนด ระดับคุณภาพดี
๒) ผู้เรียนร้อยละ ๘๘.๐๖ มีผลการประเมินเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ระดับ ๓ ขึ้น
ไป เท่ากับระดับคุณภาพที่สถานศึกษากาหนด ระดับคุณภาพดีเลิศ
๒. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๒.๑ มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากาหนด ระดับคุณภาพดีเลิศ
๑) ผู้เรีย นร้อยละ ๘๔.๔๐ มีคุณ ลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากาหนด
มีผลการประเมินตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป เท่ากับระดับคุณภาพที่สถานศึกษากาหนด ระดับคุณภาพดีเลิศ
๒.๒ มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ระดับคุณภาพดีเลิศ
๑) ผู้เรียนร้อยละ ๘๔.๔๐ มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย เท่ากับ
ระดับคุณภาพที่สถานศึกษากาหนด ระดับคุณภาพดีเลิศ
๒) ผู้ เรี ย นร้ อยละ ๘๕.26 มีส่ วนร่ว มในการอนุ รักษ์ วัฒ นธรรมประเพณี และภู มิ
ปัญญาไทย เท่ากับระดับคุณภาพที่สถานศึกษากาหนด ระดับคุณภาพดีเลิศ
๒.๓ ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ระดับคุณภาพดีเลิศ
๑) ผู้เรียนร้อยละ ๗๖.๐๐ ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
เท่ากับระดับคุณภาพที่สถานศึกษากาหนด ระดับคุณภาพดีเลิศ
๒.๔ มีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
๑) ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๕๙ ที่มีสุขภาพกายตามเกณฑ์มาตรฐาน เท่ากับระดับคุณภาพ
ที่สถานศึกษากาหนด ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
๒) ผู้ เรีย นร้ อยละ ๙๓.๐๐ ที่มีสุ ขภาพจิต อารมณ์ และสั งคมตามเกณฑ์ เท่ากั บ
ระดับคุณภาพที่สถานศึกษากาหนด ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
๓) ผู้เรียนร้อยละ ๙๒.๐๐ ที่แสดงออกอย่างเหมาะสม และสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่น
ได้อย่างมีความสุข เท่ากับระดับคุณภาพที่สถานศึกษากาหนด ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
๒.๕ มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
๑) ผู้ เรี ย นร้ อ ยละ ๘๔.๔๐ มี จิ ต ส านึ ก ในการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม เท่ากับระดับคุณภาพที่สถานศึกษากาหนด ระดับคุณภาพดีเลิศ
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๒) ผู้ เรีย นร้อยละ ๙๐.๐๐ ได้ศึกษาพรรณไม้ในโรงเรียน สู งกว่าระดับคุณ ภาพที่
สถานศึกษากาหนด ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
๒.๒ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ทีสนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง
- รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
- รายงานสรุปผลการทดสอบระดับชาติพื้นฐาน O-Net ระดับชั้น ม. ๓
- รายงานสรุปผลการทดสอบระดับชาติพื้นฐาน O-Net ระดับชั้น ม.๖
- สรุปสถิติการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องสมุด
- รายงานการศึกษาต่อของผู้เรียน
- รายงานการประเมินเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
- สรุปการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
- รายงานการเฝ้าระวังภาวะการเจริญเติบโตของผู้เรียน
- รายงานการทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้เรียน
- รายงานการประเมิน ( SDQ )
๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
จุดเด่น
๑. ผู้เรียนความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
๒. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีค่านิยมที่ดีงาม
ตามที่สถานศึกษากาหนด
๓. ผู้เรียนมีสุขภาพกายที่ดี มีน้าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์
มีผลการประเมิน
๔. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีกิจกรรมโดด
เด่นที่สังคมและชุมชนให้การยอมรับเป็นที่ประจักษ์ มีส่วน
ร่วมในการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
เช่น กิจกรรมการแสดงโขนที่เป็นศิลปะการแสดงขั้นสูง
๕. ผู้เรียนมีจิตสานักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีโครงการกิจกรรมที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
ระดั บ ๑ ในการด าเนิ น งานสวนพฤกษศาสตร์ โ รงเรี ย น
สนองงานด้ านการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุก รรมพื ช อัน เนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับ

จุดควรพัฒนำ
๑. ผู้ เ รี ย นมี ผ ลการทดสอบทางการศึ ก ษา
ระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้น ม.๓ ในรายวิชา
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และระดับชั้น ม.๖
ในรายวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ อั ง กฤษ ต่ ากว่ า ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ และมี ผ ลการทดสอบทาง
การศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET) ต่ า
กว่ า ค่ า เฉลี่ ย ระดั บ ประเทศทุ ก วิ ช าทั้ ง ระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย
๒. ควรส่ งเสริมความสามารถของนัก เรียนใน
ด้านกีฬาให้ มากขึ้น เนื่องจากโรงเรียนมีความ
พร้อมด้านสถานที่และสาธารณูปโภคด้านกีฬา

แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
ในการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้นโรงเรียนพระยืนวิทยาคารได้จัดทาแผนงานหลัก
พั ฒ นาคุณ ภาพของผู้ เรี ย น ซึ่ งประกอบด้ว ยแผนงานรอง ๒ ด้าน และในแผนงานรองแต่ ล ะด้ าน
ประกอบด้วยโครงการและกิจกรรม ดังต่อไปนี้
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๑) แผนงานพัฒนาและส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( เน้นเป็นพิเศษ )
- โครงการพัฒนาผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์
- โครงการส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์
๒) แผนงานพัฒนาและส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
- โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
- โครงการโรงเรียนสีขาว
- โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์โรงเรียน
- โครงการค่ายคุณธรรม
- โครงการระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
- โครงการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน
- โครงการเฝ้าระวังภาวะการเจริญเติบโตและการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
- โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
- โครงการค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
- โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
- โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
๑. ระดับคุณภำพ ดีเลิศ
๒. วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง
๒.๑ วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ
เพื่อให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพสถานศึกษาในโรงเรียนพระ
ยืนวิทยาคาร ได้วิเคราะห์สภาพปัญหา จากผลการจัดการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา เป็นข้อมูล
พื้ น ฐานในการพั ฒ นากระบวนการบริห ารและการจั ด การ และประชุ ม วางแผนร่ว มกั น ระหว่า ง
คณะกรรมการสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศที่
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบ ทของโรงเรียน ตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของ
แผนการศึกษาชาติ นโยบายและต้นสังกัด เป็นไปได้ในการปฏิบัติ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับ มาตรฐานของสถานศึกษา มีการพัฒนางานวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบความรับผิดชอบให้
ครูทุกคนได้ดาเนิ น การโครงการ สารวจความต้องการในการพัฒ นาตนเองของบุคลากรให้ มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาการ จนสามารถจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรของสถานศึกษา จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่ างมี คุ ณ ภาพ มี ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อสนั บ สนุ น การบริห ารจั ด การและการเรีย นรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน จากวิธีการพัฒนาและผลที่เกิดจากการพัฒนาดังกล่าวทาให้มาตรฐาน
ที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษา มีผลการ
ประเมินตนเอง ดังนี้
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๑. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน ระดับคุณภาพดีเลิศ
๑.๑ สถานศึกษามีการกาหนดเป้าหมาย วิสัยทั ศน์ และพันธกิจ ชัดเจน สอดคล้อง
กับ บริบ ทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ
นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด เป็นไปได้ในการปฏิบัติ เท่ากับระดับคุณภาพที่สถานศึกษากาหนด
ระดับคุณภาพดีเลิศ
๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับคุณภาพดีเลิศ
๒.๑ สถานศึ ก ษามี ก ารบริห ารจั ด การคุ ณ ภาพของสถานศึ ก ษาอย่ า งเป็ น ระบบ
ชัดเจน มีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือ
ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เท่ากับระดับคุณภาพที่สถานศึกษากาหนด ระดับคุณภาพดีเลิศ
๓. ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ระดับคุณภาพดีเลิศ
๓.๑ สถานศึ ก ษามี ก ารพั ฒ นางานวิ ช าการที่ เน้ น คุ ณ ภาพผู้ เรีย นรอบด้ า น ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย มีกระบวนการพัฒนาที่ชัดเจน เท่ากับระดับ
คุณภาพที่สถานศึกษากาหนด ระดับคุณภาพดีเลิศ
๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
๔.๑ สถานศึกษาพัฒ นาครูและบุคลากรให้ มีความเชี่ยวชาญทางวิช าชีพตรงตาม
ความต้องการของครูและสถานศึกษา สูงกว่าระดับคุณภาพที่สถานศึกษากาหนด ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ระดับคุณภาพดีเลิศ
๕.๑ สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย เท่ากับระดับคุณภาพที่สถานศึกษากาหนด ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
ระดับคุณภาพดีเลิศ
๖.๑ สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารการจัดการ
และการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา เท่ากับระดับคุณ ภาพที่สถานศึกษา
กาหนด ระดับคุณภาพดีเลิศ
๒.๒ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ทีสนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง
- ประกาศวิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียน
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- แผนปฏิบัติการ ๔ ปี
- แผนงบประมาณประจาปี
- แผนอัตรากาลัง
- หลักสูตรสถานศึกษา
- รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา,รายงานการประชุมประจาเดือน
- สรุปรายงานการอบรม/สัมมนา บุคลากร
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- รายงานผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมและสังคม
- เว็บไซต์โรงเรียน
- ระบบการจัดการลงทะเบียนบนเครือข่าย
- แบบบันทึกสถิติการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต
๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
จุดเด่น
จุดควรพัฒนำ
๑. โรงเรี ย นมี เป้ า หมาย วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ ที่ ก าหนดไว้ ๑. ควรจั ด ท านโยบาย ภารกิ จ แผนงาน
ชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตามความต้องการ โครงการและงบประมาณ เพื่อพัฒ นาผู้เรียน
ของชุ ม ท้ อ งถิ่ น วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องแผนการศึ ก ษาชาติ ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบ
นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด เป็นไปได้ในการปฏิบัติ
ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)ให้สูงขึ้น
๒. โรงเรีย นมีการบริห ารจั ดการคุณ ภาพของสถานศึกษา ๒. ควรจัดทาแผนงาน โครงการ กิจกรรมและ
อย่ างเป็ น ระบบตามมาตรฐานของโรงเรีย น มี ห ลั ก สู ต ร เพิ่มงบประมาณเพื่อส่งเสริความสามารถของ
สถานศึกษาที่คลอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย มีกระบวนการ นักเรียนในด้านกีฬา เนื่องจากโรงเรียนมีความ
พัฒ นาที่ชัดเจน มีการพัฒ นาครูและบุคลกร ให้เชี่ยวชาญ พร้อมด้านสถานที่และสาธารณูปโภคด้านกีฬา
ทางวิชาชีพตามต้องการของครูและโรงเรียน
3. จัด ท าแผนงาน โครงการ กิ จ กรรม และ
๓. โรงเรี ย นมี ส ภาพแวดล้ อ มทางกายภาพที่ เ อื้ อ ต่ อ การ เพิ่ มงบ ป ระม าณ เพื่ อ ส่ งเสริ ม จั ด ระบ บ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพโดยเฉพาะสถานที่และสาธารณูปโภค เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ให้
ด้านกีฬา มีสนามกีฬาระดับมาตรฐานสากลทาให้ โรงเรียน เพี ย งพอเพื่ อ รองรั บ สถานการณ์ ก ารแพร่
สามารถจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพของผู้ เรี ย น ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
( COVID - ๑๙ )
๔. โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศในการบริห าร
การจัดการและการจัดการเรียนรู้ มีกระบวนการพัฒนาที่
ชัดเจนต่อเนื่ องเป็ น ที่ ยอมรั บ ของโรงเรียนทั้งในและนอก
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๕. โรงเรียนมีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ให้ผู้เรียนได้
ฝึ ก ทั ก ษะในการท างานตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพี ย ง และเป็ น แหล่ ง ศึ ก ษาเรี ย นรู้ ใ ห้ กั บ โรงเรี ย น
หน่วยงานอื่นๆ ได้มาศึกษาอย่างต่อเนื่อง
แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
ในการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้นโรงเรียนพระยืนวิทยาคารได้จัดทาแผนงานหลัก
พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ ซึ่งประกอบด้วยแผนงานรอง ๖ ด้าน และในแผนงานรอง
แต่ละด้าน ประกอบด้วยโครงการและกิจกรรม ดังต่อไปนี้
๑. แผนงานพัฒนาและส่งเสริมเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนด
- โครงการทบทวนและจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
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๒. แผนงานพัฒนาและส่งเสริมระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
- โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
- โครงการนิเทศการเรียนการสอน
๓. แผนงานพั ฒ นาและส่ งเสริ ม วิ ช าการที่ เน้ น คุ ณ ภาพผู้ เรี ย นรอบด้ า นตามหลั ก สู ต ร
สถานศึกษา
- โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
- โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
๔. แผนงานพัฒนาและส่งเสริมครู และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
- โครงการพัฒนาบุคลากร
๕. แผนงานพัฒนาและส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องสานักงาน
- โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการศูนย์เรียนรู้และเทคโนโลยี่หุ่นยนต์
๖. แผนงานพัฒนาและส่งเสริมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้
- โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในโรงเรียน
มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๑. ระดับคุณภำพ ดีเลิศ
๒. วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง
๒.๑ วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ
โรงเรียนพระยืนวิทยาคารมีการจัดทาแผนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ และได้จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อ ไวรั ส โคโรนา๒๐๑๙ (COVID-๑๙ ) ในรูป แบบ On-Demand โดยผู้ เรีย นสามารถเข้าเรีย นได้
ตลอดเวลาผ่านแอพพลิเคชั่น ต่างๆ และOn-Line โดยผู้เรียนและครูผู้สอนพบปะพูดคุยตามรูแบบ
On-Line ในลั ก ษณะ face to face และ On-Hand ส าหรับ ผู้ เรี ย นที่ ไม่ ส ามารถเข้ า ถึ งได้ โดยน า
เอกสารการเรี ย นการสอนไปส่ งถึ งบ้ านของผู้ เรีย น มี ก ารดาเนิ น การตามแผนพั ฒ นา และมี ก าร
ประเมิน ผลการดาเนิ น งานโครงการ กิจกรรม ตามแผนพั ฒ นา ได้แก่ โครงการปรับปรุงหลั กสู ตร
สถานศึ ก ษา โครงการพั ฒ นาครู ให้ มี ค วามสามารถในการจั ด การเรีย นรู้ที่ เน้ น ผู้ เรี ย นเป็ น ส าคั ญ
โครงการนิเทศการเรียนการสอน โครงการสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้
กระบวนการ PDCA
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จากวิ ธี ก ารพั ฒ นาดั ง กล่ า วส่ ง ผลให้ ค รู โ รงเรี ย นพระยื น วิ ท ยาคารจั ด การเรี ย นรู้ ผ่ า น
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ นา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิง
บวก ทาให้ ผู้ เรีย นรักที่จ ะเรีย นรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุ ข มีการตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือวิธีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
และตั ว ชี้ วั ด ตามหลั ก สู ต ร สามารถวิ เคราะห์ ข้ อ สอบและจั ด ท าคลั ง ข้ อ สอบ ท าให้ ก ารวั ด และ
ประเมินผลผู้เรียนมีความหลากหลาย เป็นไปตามสภาพจริง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ใน
การจัดการเรียนรู้ จากกระบวนการ PLC และการนิเทศการเรียนการสอน สามารถนาข้อมูลที่ได้ไป
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญส่งผลให้ผู้เรียนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษามีค่าเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา๒๕๖๓
จากวิธีการพัฒ นาและผลที่เกิดจากการพัฒนาดังกล่าวทาให้มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษา มีผลการ
ประเมินตนเอง ดังนี้
๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
ระดับคุณภาพดีเลิศ
๑.๑ ร้อยละ ๘๒.๘๖ ของครูมีแผนจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
มีผลการประเมิน ตั้งแต่ระดับ ๔ ขึ้นไป เท่ากับระดับคุณภาพที่สถานศึกษากาหนด ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ
๑.๒ ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตมีผลการประเมิน ตั้งแต่ระดับ ๔ ขึ้นไป เท่ากับระดับ
คุณภาพที่สถานศึกษากาหนด ระดับคุณภาพดีเลิศ
๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ระดับคุณภาพดีเลิศ
๒.๑ ร้อยละ ๘๖.๓๐ ของครูจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลการ
ประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป เท่ากับระดับคุณภาพที่สถานศึกษากาหนด ระดับคุณภาพดีเลิศ
๒.๒ ร้อยละ ๘๒.๔๐ ของครูจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป เท่ากับระดับคุณภาพที่สถานศึกษากาหนด ระดับคุณภาพดีเลิศ
๒.๓ ร้อยละ ๘๗.๖๐ ของครูสร้างโอกาศให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
สื่อที่หลากหลาย มีผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป เท่ากับระดับคุณภาพที่สถานศึกษากาหนด ระดับ
คุณภาพดีเลิศ
๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
๓.๑ ร้อยละ ๘๘.๕๗ ของครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ผู้เรียนรักที่จะ
เรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข มีผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป เท่ากับระดับคุณภาพที่
สถานศึกษากาหนด ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียนระดับคุณภาพ
ดีเลิศ
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๔.๑ ครูร้อยละ ๘๙.๒๔ มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ และนาผลไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ มีกระบวนการพัฒนาที่ชัดเจน มีผลการประเมิน
ระดับ ๔ ขึ้นไปเท่ากับระดับคุณภาพที่สถานศึกษากาหนด ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
๕.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒ นาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ มีผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป เท่ากับระดับคุณภาพที่สถานศึกษากาหนดระดับคุณภาพ
ดีเลิศ
๕.๑ ครูร้อยละ ๘๕.๗๑ มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้มีกระบวนการพัฒนาที่ชัดเจน มีผลการประเมิน
ระดับ ๔ ขึ้นไป เท่ากับระดับคุณภาพที่สถานศึกษากาหนด ระดับคุณภาพดีเลิศ
๒.๒ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง
- หลักสูตรสถานศึกษา
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
- บันทึกการนิเทศการสอน
- เว็บไซต์โรงเรียน
- ระบบการจัดการลงทะเบียนบนเครือข่าย
- แบบบันทึกสถิติการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต
- แบบบันทึกการลงทะเบียนอบรม Bookmark , ZipGrade
- รายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
- รายงานวิจัยในชั้นเรียน
- รายงานการวิเคราะห์ข้อสอบ
- คลังข้อสอบ
- แบบบันทึกการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รายวิชา (ปถ. ๐๕)
- แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปถ. ๐๖)
- รายงานการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( PLC )
- รายงานการเยี่ยมบ้านผู้เรียน
๓. จุดเด่น จุดควรพัฒนำ แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
จุดเด่น
จุดควรพัฒนำ
๑. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ๑. ควรพัฒนาและส่งเสริมให้ครูมีความรู้ ความ
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวน สามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
การคิ ด และปฏิ บั ติ จ ริ งบู ร ณาการหลั ก การของ ประเมิ น ผล การวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นเพื่ อ ส่ ง ผลให้
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และจั ด ท าแผนการ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์ได้มาตรฐานชาติ
จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา ๒. ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ครู มีความสามารถ
๒. ครูมีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน ใช้ เทคโนโลยีส ารสนเทศที่ ทั น สมั ย หลากหลาย
การจัดการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผลการ รูปแบบในการจัดการเรียนการสอนเพื่ อรองรับ
เรียนรู้ของผู้เรียน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID - ๑๙ )

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๕๙

แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
ในการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้นโรงเรียนพระยืนวิทยาคารได้จัดทาแผนงานหลัก
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ซึ่งประกอบด้วยแผนงานรอง ๕ ด้าน
และในแผนงานรองแต่ละด้าน ประกอบด้วยโครงการและกิจกรรม ดังต่อไปนี้
๑. แผนงานพัฒ นาและส่ งเสริมจัดการเรียนรู้ผ่ านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
- โครงการพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ/กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด/กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน/กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการทาวิจัยในชั้นเรียน
๒. แผนงานพัฒนาและส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้
- โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในโรงเรียน
- โครงการสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการศูนย์เรียนรู้และเทคโนโลยี่หุ่นยนต์
- โครงการพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็น
สาคัญ/ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการ
เรียนรู้
๓. แผนงานพัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
- โครงการนิเทศการเรียนการสอน
๔. แผนงานพัฒนาและส่งเสริมการตรวจสอบและประเมิน ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนา
ผลมาพัฒนาผู้เรียน
- โครงการพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็น
สาคัญ/กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลการเรียนรู้และพัฒนาข้อสอบมาตรฐาน
๕. แผนงานพัฒนาและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
- โครงการนิเทศการเรียนการสอน/กิจกรรมพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
( PLC )
สรุปคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำโดยรวม
๑. ระดับคุณภำพ ดีเลิศ
๒. วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง
๒.๑ วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา
โรงเรี ย นมี ก ารวางแผนการพั ฒ นา จัด ท าแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๖4
แผนปฏิ บั ติ การประจ าปี การศึ กษา ๒๕๖4 มีก ารดาเนิ น การตามแผน และมีการประเมิน ผลการ
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ด าเนิ น งาน ตามวิ ธี ก าร (System Approach) ป ระกอบ ด้ วย Input Process Output และ
Feedback ในทุกกระบวนการ คือ Input Process Output Feedback โดยมีกระบวนการ PDCA
เข้ามากาหนดควบคุมในทุกโครงการ ซึ่งโรงเรียนได้กาหนดค่าเป้าหมายคุณภาพแต่ละมาตรฐานตาม
ข้ อ มู ล พื้ น ฐานและบริ บ ทของโรงเรี ย นซึ่ ง ได้ จ ากการวิ เคราะห์ อ งค์ ก รด้ ว ยกระบวนการ SWOT
Analysis อย่ างเป็ น ระบบอิงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้ นฐาน และในแต่ล ะแผนงานโครงการ และ
กิจ กรรมโรงเรี ย นได้ ก าหนดผู้ รั บ ผิ ด ชอบโดยแต่ งตั้ งบุ ค ลากรเป็ น กรรมการด าเนิ น งาน ก่ อ นการ
ดาเนินงานทุกโครงการและกิจกรรมมีการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานเพื่อกาหนดวิธีการและ
ขั้ น ตอนการด าเนิ น งาน จั ด ท าคู่ มื อ และปฏิ ทิ น การปฏิ บั ติ ง าน จั ด ท าเครื่ อ งมื อ วั ด ตามตั ว ชี้ วั ด
ความสาเร็จของโครงการ ตลอดจนจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ที่จาเป็นต่อการดาเนินงานทุกกิจกรรม
จึงส่งผลให้โรงเรียนพัฒ นาคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนดไว้ในแต่ละ
มาตรฐานมีผลการประเมินสรุปภาพรวมของสถานศึกษาได้ระดับคุณภาพดีเลิศ
๒.๒ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ทีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- แผนปฏิบัติการ ๔ ปี
- แผนงบประมาณประจาปี
- รายงานผลการดาเนินโครงการตามแผน
- หลักสูตรสถานศึกษา
- รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
- รายงานสรุปผลการทดสอบระดับชาติพื้นฐาน O-Net ระดับชั้น ม.๓
- รายงานสรุปผลการทดสอบระดับชาติพื้นฐาน O-Net ระดับชั้น ม.๖
๓. จุดเด่น จุดควรพัฒนำ แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
๓.๑ จุดเด่น
ผู้ เรี ย นความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศในการแสวงหาความรู้ ด้ ว ยตนเอง
มีคุณ ลักษณะที่พึ งประสงฺค์ ตามที่สถานศึกษากาหนด มีสุขภาพกายที่ดี มีน้าหนักและส่ วนสูงตาม
เกณฑ์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีกิจกรรมโดดเด่นที่สังคมและชุมชนให้การยอมรับเป็นที่
ประจักษ์เช่น กิจกรรมการแสดงโขนที่เป็นศิลปะการแสดงขั้นสูง มีส่วนร่วมในการสืบสานและอนุรักษ์
ประเพณี และวัฒ นธรรมท้ องถิ่น มีจิตสานักในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม มี
โครงการกิจ กรรมที่ได้รับ รางวัล เกียรติบัตรระดับ ๑ ในการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
สนองงานด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และได้รับ
การยอมรับ และมีโรงเรียนในสังกัด และนอกสังกัดมาศึกษาดูงานอยู่เสมอ
โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจที่กาหนดไว้ชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
ตามความต้องการของชุม ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้น
สั งกัด เป็ น ไปได้ในการปฏิ บั ติ มี การบริ ห ารจั ดการคุณ ภาพของสถานศึ ก ษาอย่างเป็ น ระบบตาม
มาตรฐานของโรงเรียน มีหลักสูตรสถานศึกษาที่คลอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย มีกระบวนการพัฒนาที่
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ชัดเจน มี การพัฒ นาครูและบุ ค ลการให้ เชี่ยวชาญทางวิช าชีพ ตามต้องการของครูและโรงเรียน มี
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพโดยเฉพาะสถานที่และสาธารณูปโภค
ด้านกีฬา มีสนามกีฬาระดับมาตรฐานสากลทาให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียนครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การบริหารการจัดการและการจัดการเรียนรู้ มีกระบวนการพัฒนาที่ชัดเจนต่อเนื่องเป็นที่ยอมรับของ
โรงเรียนทั้งในและนอกสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในการทางานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่ งศึกษาเรียนรู้
ให้กับโรงเรียน และหน่วยงานอื่นๆ ได้มาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง
ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบั ติจ ริงบู ร ณาการหลั กการของปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพี ยง จัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
๓.๒ จุดควรพัฒนา
๑. พัฒนาผลสัมฤทธ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อยกระดับผลการทดสอบ
ทางทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้สูงขึ้น
๒. ส่งเสริมความสามารถของนักเรียนในด้านกีฬาให้ มากขึ้น เนื่องจากโรงเรียนมีความ
พร้อมด้านสถานที่และสาธารณูปโภคด้านกีฬา
๓. จั ดทานโยบาย ภารกิจ แผนงาน โครงการและงบประมาณ เพื่อพัฒ นาผู้ เรียนให้ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ให้สูงขึ้น
๔. จัดทาแผนงาน โครงการ กิจกรรม และเพิ่มงบประมาณเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ของนักเรียนในด้านกีฬา
๕. จัดทาแผนงาน โครงการ กิจกรรม และเพิ่มงบประมาณเพื่อส่งเสริมจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ให้เพียงพอเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID - ๑๙ )
๖. ส่ งเสริ ม ครู ให้ มี ค วามรู้ ความสามารถในการจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ การวั ด และ
ประเมินผล การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์ได้มาตรฐานชาติ
๗. ส่งเสริมกิจกรรมให้ครู มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยหลากหลาย
รูปแบบในการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ ( COVID - ๑๙ )
แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
ในการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้นโรงเรียนพระยืนวิทยาคารได้จัดทาแผนพัฒนา
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ.๒๕๖๔ โดยแบ่ งเป็ น แผนงานหลั ก ๓ แผน และแผนงานรอง ๑๓ แผน
ดังต่อไปนี้
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๑. แผนงานหลักที่๑ : พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ประกอบไปด้วยแผนงานรองดังต่อไปนี้
๑.๑ แผนงานพัฒนาและส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑.๒ แผนงานพัฒนาและส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๒. แผนงานหลักที่๒ : พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ ประกอบไปด้วยแผนงาน
รองดังต่อไปนี้
๒.๑ แผนงานพั ฒ นาและส่ งเสริมเป้ าหมายวิสั ยทั ศน์ และพั น ธกิจที่ ส ถานศึก ษา
กาหนด
๒.๒ แผนงานพัฒนาและส่งเสริมระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๒.๓ แผนงานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา
๒.๔ แผนงานพัฒนาและส่งเสริมครู และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.๕ แผนงานพัฒนาและส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่าง มีคุณภาพ
๒.๖ แผนงานพัฒ นารและส่งเสริมระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่ อสนับ สนุ นการ
บริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้
๓. แผนงานหลักที่๓ : พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๓.๑ แผนงานพัฒนาและส่งเสริมจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๓.๒ แผนงานพัฒนาและส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่
เอื้อต่อการเรียนรู้
๓.๓ แผนงานพัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๓.๔ แผนงานพัฒนาและส่งเสริมการตรวจสอบและประเมิน ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
๓.๕ แผนงานพัฒนาและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ทิศทำง/แนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำในอนำคต
จัดทานโยบาย ภารกิจ แผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ มุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและสมรรถนะของผู้เรียนตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยการพัฒ นาหลั กสู ตรให้
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชน ประสานความร่วมมือกับองค์กรทุกภาคส่วนในการจัด
การศึ ก ษา เน้ น การบริ ห ารจั ด การแบบมี ส่ ว มร่ ว ม พั ฒ นาครู ต ามมาตรฐานวิ ช าชี พ ให้ มี ค วามรู้
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นสาคัญ มีทักษะในการใช้เ ทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อพัฒ นาคุณภาพ ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนรอบด้าน
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ควำมต้องกำรและกำรช่วยเหลือจำกหน่วยงำนต้นสังกัด
1. ด้ำนคุณภำพผู้เรียน
- พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ของผู้เรียนให้มคี ่าเฉลี่ยสูงขึ้น
- ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพความสามารถของนักเรียนในด้านกีฬา เนื่องจากโรงเรียนมีความพร้อม
ด้านสถานทีแ่ ละสาธารณูปโภคด้านกีฬา
2. ด้ำนกระบวนกำรบริหำรจัดกำร
- สนั บ สนุ น งบประมาณส่ งเสริ ม พั ฒ นาศั ก ยภาพความสามารถของนั ก เรีย นในด้ านกี ฬ าให้
เพียงพอ
3. ด้ำนกำรจัดกระบวนกำรจัดประสบกำรณ์/จัดกำรเรียนรู้
- จัดอบรมส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูในศตวรรษที่ ๒๑
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ส่วนที่ ๓
เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ Best Practices และ
แบบรำยงำน “ วิธีหรือแนวทำงปฏิบัติที่เป็นเลิศ ” สำหรับสถำนศึกษำ
ชื่อผลงำน
(Best Practices)
คำสำคัญ
ประจำปีกำรศึกษำ

: ศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนพระยืนวิทยำคำร
อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
: ศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง, โรงเรียนพระยืนวิทยำคำร
: ๒๕๖๔

๑. บทนำ
กระบวนกำร/วิธีกำรดำเนินงำนในอดีต
จากแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕- ๒๕๕๙) ยังคง
อัญเชิญหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับการพัฒนาแบบูรณาการ
เป็นองค์รวมที่มีศูนย์กลางพัฒนาอย่างจริงจัง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ให้ เกิดความสมดุล เป็ นธรรมและยั่งยืนมุ่งสู่ สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน อันจะเป็นการเสริมสร้าง
ประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนโดยถ้วนหน้า สมดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๙ ภาวะการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยทาให้การดารงชีวิตของคน ใน
สังคมไทยได้นาเอาสิ่งอานวยความสะดวกในทุกๆด้านเข้ามาใช้ในชีวิตประจาวัน แม้กระทั่ง สิ่งอุปโภค
และบริโภคต่างๆล้วนอานวยความสะดวกต่อคนไทยในสังคมทั้งสิ้น ด้วยเหตุผลข้ างต้น ทาให้การใช้
ชีวิตของคนไทยที่ผ่านมานั้นถึงแม้จะได้รับความสะดวกสบายในเบื้องต้นแต่สิ่งที่ตามมาโดยไม่รู้ตัวคือ
การดารงชีวิตประจาวันที่ฟุ่มเฟือยทาให้คนในสังคมต้องประสบกับปัญหาการดารงชีวิตตามมา
ลักษณะสาคัญของวิธีหรือแนวทางที่เป็นเลิศ
ฉะนั้นสิ่งที่จะสามารถแก้ปัญหาการดารงชีวิตของคนในสังคมไทย เรื่องการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
โดยเฉพาะรายจ่ ายในครอบครั ว ให้ มี รายจ่ายน้ อ ยลงได้ คื อการด ารงชี วิต อย่างพอเพี ย งตามแนว
พระราชดาริ ดังนั้นโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร จึงได้จัดโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง
เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนโดยตรงเพราะได้ฝึกปฏิบัติจริง ส่งเสริมทักษะในการจัดการและ
ทางานด้วยความพากเพียร สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้และสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง อันจะเป็นประโยชน์ต่อครอบครัว และชุมชน ต่อไป
วัตถุประสงค์ของวิธีหรือแนวทำงที่เป็นเลิศ
๑. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการจัดการและทางานด้วยความพากเพียร ขยัน อดทน
ละเอียด รอบครอบ จนกระทั่งงานสาเร็จ
๒. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
๓. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตน
สนใจ
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๔. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
๕. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้ำหมำย
๑. ด้านปริมาณ
๑) ผู้เรียนโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ
๒) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีทักษะในการจัดการและทางานด้วยความพากเพียร ขยัน
อดทน ละเอียด รอบครอบ จนกระทั่งงานสาเร็จ
๓) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
๔) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่
ตนสนใจ
๕) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ สามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
๖) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ สามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๗) ผู้เกี่ยวข้อง ร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป
๒. ด้านคุณภาพ
ผู้เรียนมีทักษะในการจัดการและทางานด้วยความพากเพียร ขยัน อดทน
ละเอียด รอบครอบ จนกระทั่งงานสาเร็จ สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต
และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ สามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และ สามารถปฏิบัติ
ตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. แนวทำง/ขั้นตอนกำรดำเนินงำน/Flow Chart (แผนภูมิ) ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ
การดาเนินงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร อาเภอพระยืน
จั ง หวั ด ขอนแก่ น ใช้ วิ ธี ก าร (System Approach) ประกอบด้ ว ย Input Process Output และ
Feedback ในทุกกระบวนการ คือ
Input : คือ สิ่งต่าง ๆ ที่จาเป็นต้องใช้ในกระบวนการหรือโครงการต่าง ๆ เช่น ครู ผู้เรียน
ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯลฯ
Process : คือ การน าเอาสิ่ งที่ ป้ อ นเข้าไปมาจัด กระท า ประมวลผล วิเคราะห์ เพื่ อ ให้
เกิดผลบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การสอนของครู การให้ผู้เรียนทากิจกรรม เป็นต้น
Output : คือ ผลที่ ได้จ ากการกระท าในขั้ น ที่ ส อง ได้ แก่ ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรียนของ
ผู้เรียน ผลงานของผู้เรียน เป็นต้น รวมถึงมีการวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) เป็นวิธีการนาเอา
ผลที่ได้
Feed Back คื อ จากผลผลิ ต หรือการประเมิ นผล (Evaluation) มาพิ จารณา ปรับปรุง
ระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ทุก ขั้น ตอนจะควบคุม โดยวงจรคุ ณ ภาพ PDCA ดังปรากฏตาม Flow Chart แนวทาง
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ การดาเนินงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร อาเภอ
พระยืนจังหวัดขอนแก่น ดังนี้
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Flow Chart แนวทำงปฏิบัติที่เป็นเลิศ กำรดำเนินงำนศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร อาเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่น
P : Plan

PDCA to Plan

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
(ผู้บริหาร/ครู/พนักงาน/กรรมการสถานศึกษา/ฯลฯ
ระดมสมองเกี่ยวกับประเด็นปัจจัย
สภาพปัจจุบันปัญหา เกี่ยวกับการ
ดาเนินงานศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง

Model Flow
นาเส
นอ
โครง
การ

ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ราย
งาน
การ
ดา
เนิน
งาน
โครง
การ

โครง
การ
ศูนย์
เรียน
รู้
เศรษ
ฐกิจ
พอ
เพียง

มิติการพัฒนา ๔ มิติ คือ วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม

ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑

D : Do
ขออนุมัตโิ ครงการ
และดาเนินการตามโครงการ

ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา บูรณาการกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ บูรณาการกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกกลุ่มสาระ
จัดเวทีถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้ บูรณา
การกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ไม่ตรง

การวิเคราะห์ความต้องการ
วางแผนมีความสอดคล้อง
ความเข้าใจ

ตรง

ปรับปรุง พัฒนาแหล่งเรียนรูเ้ ศรษฐกิจ
พอเพียง
ดาเนินการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

สรุปผลตามหลักวิชา จัดทาโครงการนาเสนอ
ประเมินผลตามหลักสูตร/การดาเนินโครงการ

C : Check

A : Action
รายงานโครงการ
ข้อเสนอแนะการพัฒนา

สรุปผลการดาเนินโครงการ

- ตรวจสอบ ความคุมและการประเมินผลการ
ดาเนินงาน
- ประเมินความพึงพอใจจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
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ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำม Flow Chart แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ การดาเนินงานศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้
๑. กำรวำงแผน (P)
๑.๑ เชิญคณะครูทั้งหมดร่วมประชุม ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดาเนินงาน
๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
๑.๓ ระดมสมองเกี่ยวกับประเด็นปัจจัยสภาพปัจจุบันปัญหา เกี่ยวกับการดาเนินงานศูนย์
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง วิเคราะห์ความต้องการของโรงเรียนและจัดทาแผนการดาเนินการ โดย
เริ่มต้นจากการเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูผู้ปกครองผู้เรียน ผู้นาชุมชน ผู้นา
ศาสนา และผู้ทรงคุณวุฒิ ในชุมชน ให้มาร่วมกันประชุม เชิงปฏิบัติการ เพื่อศึกษาวิเคราะห์แนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อร่วมกันสังเคราะห์
เป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย ยึดองค์ประกอบ
หลั กคือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มิติการพัฒ นา ๔ มิติ คือ วัตถุ สั งคม สิ่งแวดล้ อม
วัฒนธรรม และ ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
๑.๔ ร่วมกันสรุปผลการประชุมระดมสมองให้มีความเข้าในตรงกัน
๒. ขั้นดำเนินกำร (D)
๒.๑ ขออนุมัติดาเนินการตามโครงการ
๒.๒ ดาเนินการตามโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้
๑) ประชุมคณะดาเนินงาน
๒) ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
๓) จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ทุกกลุ่มสาระ
๔) จัดเวทีถอดบทเรียนจัดการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
๕) ปรับปรุง พัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
๒.๓ ดาเนินการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๔ ประเมินผลตามหลักสูตร / การดาเนินโครงการ
๓. ขั้นกำกับติดตำมและประเมินผล (C)
๓.๑ ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล และประเมินผลการดาเนินงาน
๓๒ จัดทาแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
๔. ขั้นรำยงำนผล (A)
๔.๑ สรุปผลการดาเนินงานตามโครงการ
๔.๒ รายงานผลการดาเนินงานโครงการ ต่อผู้บริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ
๓. ผลลัพธ์/ผลกำรดำเนินงำน
โรงเรียนได้ตั้งคณะทางานดาเนินการด้านประเมินผล การออกแบบประเมินโครงการ โดย
ท าการประเมิ น ตามรายตั ว บ่ งชี้ จ านวน ๗ ข้ อ และเมื่ อ ประเมิ น ผลตามตั ว บ่ งชี้ พบว่า มี ผ ลการ
ประเมิน ดังนี้
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๑. ด้ำนปริมำณ พบว่ำ
๑) ผู้เรียนโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ
๒) ผู้ เรีย นร้อยละ ๘๒.๒๖ มีทักษะในการจัดการและทางานด้วยความพากเพียร
ขยัน อดทน ละเอียด รอบครอบ จนกระทั่งงานสาเร็จ
๓) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐.๓๔ สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
๔) ผู้เรียนร้อยละ ๘๕.๖๘ มีความรู้สึ กที่ดีต่ออาชีพสุจ ริต และหาความรู้เกี่ยวกับ
อาชีพที่ตนสนใจ
๕) ผู้เรียนร้อยละ ๙๒.๙๕ สามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
๖) ผู้เรียนร้อยละ ๘๒.๖๙ สามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๗) ผู้เกี่ยวข้อง ร้อยละ ๘๐.๓๔ มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป
๒. ด้ำนคุณภำพ พบว่ำ
การดาเนินโครงการนี้ได้น้อมนาเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นพื้นฐานใน
การทางาน และการจัดการเรียนการสอนตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
สรุปผลการดาเนินงานโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ควำมพอประมำณ ผู้เรียนได้รู้จักคิด และร่วมกันการวางแผนการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ใน
ครัวเรือนตนเอง และภายในพื้นที่โรงเรียนที่มีอยู่อย่างจากัด การลงมือปฏิบัติการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ที่มี
ความเหมาสมต่อพื้นที่ และสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น โดยผู้เรียนในกลุ่มจะมีการพิจารณาร่วมกัน ถึง
สาเหตุและความจาเป็น โดยอาศัยคาแนะนาจากครู
ควำมมีเหตุผล ผู้เรียนสามารถระบุได้ถึงเหตุผลที่ต้องดาเนินการ ได้แก่ การทาการเกษตรที่
เกิดขึ้นภายในโรงเรียน และภายในครัวเรือน นาพืชที่ปลูก สัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อบริโภค และนาเงินฝาก
ธนาคารไว้ หรือ การนาขยะ และวัสดุเหลือใช้ในครัว เรือนกลับมาไซเคิลเป็นภาชนะ อุปกรณ์ของใช้
ต่างๆ ในการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ เช่น ขวดพลาสติก นามาทาเป็นชิ้นงานในรายวิชางานประดิษฐ์
และภาชนะสาหรับปลูกผัก ซึ่งสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้
กำรมีภู มิคุ้ มกัน ที่ ดี ผู้ เรียนเรียนรู้ก ารวางแผนในการท างานอย่างรอบคอบ เป็น ระบบ
ดาเนินชีวิตประจาวันได้อย่างมีสติ รู้จักการประหยัดและอดออม
โดยการจัดกิจกรรมนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไข ความรู้ คือ ผู้เรียนได้เรียนรู้ตั้งแต่ ประเภท
การเกษตร ความสาคัญ การลงมือปฏิบัติ การปลูก การเลี้ยง การดูแล การสุขาภิบาลสัตว์ การจัดการ
ผลผลิต การสร้างมูลค่าและการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุด และเงื่อนไขคุณธรรมคือ ผู้เรียนได้เรียนรู้
การทางานร่วมกับผู้อื่น มีความสามัคคี มีน้าใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความรับผิดชอบต่อตนเองและ
ส่วนรวม การประกอบสั มมาอาชีวะ การรู้จักพึ่งตนเอง รู้จักการลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ให้ กับ
ครอบครัว ทั้งนี้การดาเนินงานยังก่อให้เกิดผลใน ๔ มิติ ได้แก่
มิติวัตถุ ผู้เรียนได้เรียนรู้การทาการเกษตรในพื้นที่โรงเรียน และในครัวเรือน โดยบริหารจัด
การเกษตรในพื้นที่จากัด
มิติสังคม ผู้เรียนได้ขยายผลการดาเนินงานไปยังครอบครัว และสู่ชุมชน
มิติสิ่งแวดล้อม ผู้เรีย นได้เรียนรู้การรักษาสิ่ งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน การสร้าง
สิ่งแวดล้อมที่ดีในโรงเรียน
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มิติวัฒนธรรม การประกอบสัมมาอาชีพ การพึ่งตนเอง เป็นการทางานร่วมกับผู้อื่น มีความ
สามัคคี มีน้าใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ดีงาม
นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้รับการฝึกฝนทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ดังนี้
ทักษะ Creativeity ผู้ เรียนต้องมีความคิดสร้างสรรค์ ในการที่จะนาขยะมาสร้างมูลค่า
โดยการนาขยะบางชนิดที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น นาขวดพลาสติก หรือ ขวดน้าอัดลม วัสดุที่
ชารุด มาทาเป็นภาชนะสาหรับปลูกผัก นาถุงใส่ขนมมาเพาะชาต้นไม้ การนากระดาษที่ใช้แล้วมาทา
ดอกไม้
ทั ก ษะ Collaboration ผู้ เรี ย นได้ เรี ย นรู้ ทั ก ษะการท างานกลุ่ ม มี ก ระบวนการ และ
ขั้นตอนที่กาหนดไว้ชัดเจน โดยเริ่มตั้งแต่ ขั้นตอนการวางแผนการดาเนินงาน การดาเนินงานต่าง ๆ
ให้บรรลุตามขั้นตอนที่กาหนดไว้ มีการรายงาน การติดตามผลจากเพื่อน ๆ และครูที่ปรึกษา อย่าง
สม่าเสมอ มีการร่วมกันแก้ไขปัญหา และรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และเมื่อดาเนินงานเสร็จสิ้น
แล้วมีการสรุปและอภิปรายผลร่วมกัน
ทั ก ษะ Critical thinking ผู้ เรี ย นได้ บู ร ณาการองค์ ค วามรู้ ต่ าง ๆ มาพิ จ ารณาในการ
ดาเนินงานแต่ละขั้น ตอน ได้ฝึกการนาเสนอแนวความคิดต่อกลุ่ม ได้ร่วมกันสรุปและอภิปรายการ
ดาเนินงาน นอกจากนี้ยังได้ฝึกการประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนได้ทราบอีกด้วย
ทักษะ Communication ผู้เรียนได้ฝึกการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทั้งการรณรงค์ และ
ประชาสั ม พั น ธ์ ก ารด าเนิ น งานของศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง การประสานงานร่ ว มกั บ
หน่วยงานภายนอก หรือ ภาคีเครือข่ายต่างๆ ในชุมชน
โดยการดาเนินการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากชุมชนบ้านพระยืน ที่มีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ให้กับผู้เรียน ซึ่งผลที่ได้ยังสามารถขยายผลไปสู่
ชุมชนต่อไป
๔. ปัจจัยเกื้อหนุน/ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จ
๔.๑ ด้ำนผู้เรียน
จากปั จ จัย พื้ น ฐานของผู้ เรียนซึ่งได้รับการปลู กฝั งแนวทางในการดาเนินชีวิตที่ดี มีวินั ย
ความรับผิดชอบ รักการเรียนรู้ ใฝ่หาความรู้ รู้จักการทางาน มีความสามารถพิเศษหลายด้าน เช่น เล่น
ดนตรีได้ เล่นกีฬาเป็น รักธรรมชาติ มีผลผลิตจากการทางาน รักขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น
และนาหลักศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ จึงส่งผลให้การดาเนินโครงการประสบความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์
๔.๒ ด้ำนบุคลำกร
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการดาเนินงาน ยึดหลักธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการโรงเรียน
ส่งผลให้บุคลากรมีความรัก ความร่วมมือกันในการทางาน มีวัฒนธรรมที่ดีในการปฏิบัติงาน เนื่องจาก
ทุกฝ่ายงานต้องรับผิดชอบ และต้องดาเนินไปอย่างมีระบบ บุคลากรทุกคนต้องกระตือรือร้น ให้งานที่
รับผิดชอบสาเร็จ มีการทางานตามปฏิทินงาน ส่งผลให้งานสาเร็จลุล่วง เกิดผลดีต่อการจัดการศึกษา
ในภาพรวมของโรงเรียน
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๔.๓ ด้ำนโรงเรียน
โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชน มีผลงานเป็นที่ปรากฏเป็นรูปธรรม เช่น โรงเรียนให้ความ
ร่วมมือในกิจกรรมต่างๆของชุมชน เป็นโรงเรียนสนับ สนุนให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ผู้บริหารปลุกเร้าให้คณะครู และผู้เรียน ตลอดจนถึงชุมชนเกิดความรัก และห่วง
แหนในศักดิ์ศรีของโรงเรียน และร่วมมือกันทางานเพื่อพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
๔.๔ ด้ำนชุมชน
เป็นที่ไว้วางใจของชุมชนในการส่งบุตรหลานมาเข้าเรียน และทาให้ชุมชนเข้ามาร่วมในการ
บริหารจัดการ และร่วมรับรู้การกาหนดทิศทางในการพัฒนาลูกหลานตนเอง นอกจากนี้ยังเป็นกลางใน
การให้ความรู้ ร่วมประสานงานในกิจกรรมต่างๆ แก่ชุมชน
๕. แนวทำงพัฒนำให้ยั่งยืน
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร อาเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น มีแนวทางในการบริหารจัดการ
ให้โรงเรียนประสบผลสาเร็จ เพื่อให้โรงเรียนเกิดพัฒนาอย่างมีคุณภาพ ดังนี้
๕.๑ แนวทำงในกำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรงำนวิชำกำร
๑) พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
- ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เน้นบูรณาการโดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการโดยยึดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นการบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
- จัดทาวิจัยพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับโรงเรียน โดยเน้น
การบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓) การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน
- ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
- ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
- ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมด้าน ICT เพื่อการเรียน
๔) การนิเทศ ติดตาม กากับ
- พัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียน โดยเน้นกระแสพระราชดารัสที่ว่า เข้าใจ
เข้าถึง และพัฒนา มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
๕) การประกันคุณภาพการศึกษา
- จัดทาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงโดยแต่งตั้ง
กรรมการตรวจสอบ แลประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน
- ดาเนินการประเมินคุณภาพภายใน
- รายงานผลการประกันคุณภาพให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
- ปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม
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๕.๒ แนวทำงในกำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรงำนบริหำรทั่วไป
๑) การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ
- พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
- พัฒนาเวปไซต์ของโรงเรียน ระบบเครือข่ายที่ครอบคลุม มีข้อมูลและสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบัน
- พัฒนารูปแบบการใช้และแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนภายในสังกัด
และนอกสังกัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒) พัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษา
- พัฒนาศักยภาพของผู้บริหารด้านการบริหารงานด้านต่างๆ
- ปรับกระบวนทัศน์ และวัฒนธรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ให้สามารถทางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓) พัฒนาความรู้ความสามารถครูและบุคลากรทางการศึกษา
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ ตามหน้าที่ที่
รับผิดชอบ และสภาวะแวดล้อมบริบทของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- พัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
- พัฒนาความรู้ความสามารถของครู ในสาขาวิชาพื้นฐาน และวิชาเพิ่มเติม ทุก
- จัดเวทีเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องเหมาะสมกับ
บริบทของโรงเรียน โดยยึดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔) การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- การจัดทาคาของบประมาณ ตามแนวทางแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์โดย
จัดทาเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ระดับต้นสังกัดและระดับชาติ ระบุวิสัยทัศน์
พันธกิจ จุดหมาย ในปัจจุบัน และอนาคตของสถานศึกษา กาหนดผลผลิต และผลลัพธ์ ดัชนีชี้วัดให้
ครอบคลุมทั้งปริมาณ คุณภาพ เวลา และต้นทุน
- ดาเนินการใช้จ่ายงบประมาณด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีการจัดทาบัญชี
และพัสดุ ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
- การตรวจสอบ และติดตาม ประเมิน ประสิทธิภ าพการใช้จ่ายงบประมาณ โดย
จัดทาแผนปฏิบัติงาน และการเบิกเงินงบประมาณให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
- ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรใช้ทรัพยากรและงบประมาณอย่างประหยัดและคุ้มค่า
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๕) การระดมทรัพยากรจากภาครัฐ เอกชน องค์กรต่างๆ ตลอดจนชุมชนท้องถิ่น
-ประสานงานกับ องค์กรเอกชน ชุมชน หน่วยงานต่างๆ เพื่อขอความอนุเคราะห์
ขอรับการช่วยเหลือสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์การเรียน เพื่อพัฒ นาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๗๒

๕.๓ แนวทำงในกำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรงำนบริกำร
๑) การจัดสร้างและปรับสภาพแวดล้อมของอาคาร และสถานที่
- จัดสภาพแวดล้อมโดยรอบของสถานศึกษา ทั้งในและนอกสถานศึกษาให้มีสภาพที่
น่าอยู่น่าเรียน เป็นแหล่งเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
- พัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่
- พัฒนาเครือข่ายผู้ปกครองและชุมชน ส่งเสริมให้มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ
๓) การสร้างเสริมสัมพันธ์กับสังคมอื่นๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งภาครัฐ และเอกชน
- ส่งเสริมให้มีการประสานความร่วมมือ ระหว่างโรงเรียนและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เอกชน และสถาบัน สังคมอื่น
๕.๔ แนวทำงในกำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรงำนปกครอง
๑) เสริมสร้างระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เข้มแข็ง
- สร้างความตระหนักของครู การสร้างบรรยากาศทีดีในการทางานร่วมกัน
- มีการวางระบบการบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
- มีการดาเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
- มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล รายงานผล พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
- การรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยการเยี่ยมบ้านผู้เรียน สัมภาษณ์เป็นรายบุคคล
- การคัดกรองผู้เรียน โดยคัดกรองผู้เรียน ๒ ประเภท คือผู้เรียนกลุ่มเสียงและกลุ่ม
ปกติ โดยจัดทาแบบประเมินผู้เรียน (SDQ) ๓ ฉบับ ฉบับผู้เรียน ฉบับผู้ปกครองและฉบับครู
- การส่งเสริมผู้เรียน จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ความรู้และส่งเสริมทักษะให้กับ ผู้เรียน
โดย กาหนดเป็นแผนกิจกรรมประจาปีและให้ผู้เรียนเป็นผู้ดาเนินการ มีครูเป็นทีปรึกษา
- ป้องกันและแก้ไขปัญหา โรงเรียนกาหนดมาตรการเฝ้าระวัง กาหนดระเบียบ การ
ให้ คะแนนความประพฤติ เชิญวิทยากรภายนอกให้ความรู้ จัดบุคลากรสอดส่องตามชุมชน การ ตรวจ
สุขภาพ
- การส่งต่อ เฉพาะผู้เรียนที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมทั้งการส่งต่อภายในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียน เช่นผู้เชียวชาญ ร่วมมือกับผู้ปกครอง ติดตามอย่างใกล้ชิดจนแก้ปัญหาได้
- สร้างความศรัทธาของผู้ปกครองต่อโรงเรียน
๒) การจัดระบบการรักษาความปลอดภัย
- จัดทามาตรการและระบบการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ทั้งกลางวันและ
กลางคืน โดยให้ข้าราชการครู และบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม
- แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัย
ประจาวัน
- ดาเนินการตามคาสั่งแต่งตั้งและบันทึกเหตุการณ์ประจาวันให้เป็นปัจจุบัน
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- ตรวจสอบอุป กรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ การเกษตร อุปกรณ์ เครื่องเล่นสนาม
รวมถึงสภาพของอาคารห้องเรียน ให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้งานได้ และมีความปลอดภัย
๖. กำรเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงำนอื่น/กำรขยำยผล และ/หรือ รำงวัลที่ได้รับ
จากผลดาเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่ผ่านมา ส่งผลให้ได้เป็นต้นแบบ
ให้กับหน่วยงานอื่น และสามารถขยายผล ได้ดังนี้
๑. โรงเรี ย นสร้ างเครื อ ข่ ายของศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง โดยเป็ น สถานที่ ใน
การศึกษาดูงานด้านการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ สานักงานเกษตรอาเภอพระยืน
โรงเรีย นพูวัดพิทยาคม โรงเรียนพิศาลปุณ ณวิทยา โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม โรงเรียนเอกศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ
ของโรงเรียน ซึงสามารถเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่นให้สามารถดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
และการดาเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ได้เป็นอย่างดี
๒. ชุมชนให้ความไว้วางใจ ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วม โดยได้ส่งเสริมให้
โรงเรี ย นเป็ น ผู้ จั ดการอบรมให้ ความรู้ ความเข้าใจแก่ ผู้ ป กครอง และบุ ค คลทั่ ว ไปที่ มี ค วามสนใจ
เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนสามารถนากลับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
๓. โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ เช่น เทศบาลตาบล
พระยืน เทศบาลพระยืนมิ่งมงคล เกษตรอาเภอพระยืน เป็นต้น ในการเป็นต้นแบบศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง อานวยความสะดวก ให้คาปรึกษา เป็นพี่เลี้ยงให้หน่วยงานอื่นในการพัฒ นาการ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง
๔. จากผลการดาเนิ นงานของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ส่ งผลให้ ผู้เรียนเป็นผู้ มี
ทักษะ มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถนาความรู้ขยายผลไปยังชุมชนและท้องถิ่นของตนเองได้ เช่น
ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ นาความรู้เรื่องการปลูกผักสวนครัวไปปลูกที่บ้านของตนเอง จนทาให้
ผู้ ป กครองสามารถลดรายจ่ ายในครอบครัว ได้ ผู้ เรีย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๓ น าความรู้เรื่อ งการ
ขยายพันธุ์พืช ไปขยายพันธุ์ไม้ผล ไม้ดอกและไม้ประดับได้ ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ นาความรู้
เรื่องการเลี้ยงสัตว์น้าไปประยุกต์เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตได้
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ภำคผนวก
ประกาศมาตรฐานการศึกษา
ประกาศการกาหนดค่าเป้าหมายการพัฒนามาตรฐาน
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
รูปภาพ
ประกาศรับรองรายงานประจาปี
เครื่องมือประเมินมาตรฐาน
โครงสร้างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
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ประกำศโรงเรียนพระยืนวิทยำคำร
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖4
------------------------------------ด้ ว ยมี ป ระกาศใช้ ก ฎกระทรวงการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และ
กระทรวงศึ ก ษาธิก ารมี ป ระกาศให้ ใช้ ม าตรฐานการศึ ก ษาระดั บ การศึ ก ษา ระดั บ ปฐมวั ย ระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สาหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกของทุกระดับก่อนที่จะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จาเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกัน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๕มาตร ๙ (๓) ได้กาหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่
สาคัญข้อที่หนึ่ง คือมีการกาหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
และประเภทการศึกษา โดยมาตรา ๓๑ ให้กระทรวงมีอานาจหน้าที่กากับดูแลการศึกษาทุกระดับและ
ทุกประเภท กาหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษาและมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัด
และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงาน
ประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
เพื่อให้การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร สังกัดองค์การบริหาร
ส่ว นจั งหวัดขอนแก่น เป็ น ไปอย่ า งมีประสิ ทธิภ าพมีมาตรฐานการศึกษา และเป็ นแนวทางในการ
ก าหนดเป้ า หมายการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ รองรั บ ระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามที่
พ ระราช บั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษ าแห่ งชาติ พุ ท ธศั ก ราช ๒ ๕ ๔ ๒ ก าห น ด จึ ง ยกเลิ ก ป ระกาศ
กระทรวงมหาดไทยเรื่อง มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ แห่ ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐานในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อ
เป็ น หลั ก เทีย บเคีย งส าหรับ สถานศึกษาหน่ว ยงานต้นสั งกัด และส านักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาทั้ ง
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล และติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาใน
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สถานศึกษา โดยกาหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้ นฐาน จานวน ๓ มาตรฐาน ๒๒ ประเด็นพิจารณา
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 3๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมาส นามพิกุล)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร

(นายภักดี ศิริพรรณ)
ผู้อานวยการโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
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มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
โรงเรียนพระยืนวิทยำคำร สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น
( แนบท้ายประกาศโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ )
...............................................................
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจานวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ
๑.๑.๑.๑) ร้อยละ ๗๐ ของผู้เรียนมีผลการเรียนในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
ภาษาไทย ตั้งแต่ระดับ ๒ ขึ้นไป
๑.๑.๑.๒) ร้อยละ ๗๐ ของผู้เรียนมีผลการเรียนในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับ ๒ ขึ้นไป
๑.๑.๑.๓) ร้อยละ ๗๐ ของผู้เรียนมีผลการเรียนในการคิดคานวณวิชาคณิตศาสตร์
ตั้งแต่ระดับ ๒ ขึ้นไป
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา
๑.๑.๒.๑) ร้อยละ ๗๐ ของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดจาแนก
แยกแยะ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ ตั้งแต่ระดับ ๒ ขึ้นไป
๑.๑.๒.๒) ร้อยละ ๕๐ ของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิด
ใคร่ครวญไตร่ตรอง คิดพิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ ตั้งแต่ระดับ ๒ ขึ้น
ไป
๑.๑.๒.๓) ร้อยละ ๕๐ ของผู้เรียนมีความสามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ตั้งแต่ระดับ ๒ ขึ้นไป
๑.๑.๒.๔) ร้อยละ ๖๐ ของผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา โดยใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ ตั้งแต่ระดับ ๒ ขึน้ ไป
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
๑.๑.๓.๑) ร้อยละ๗๐ ของผู้เรียนมีความสามารถในการทาโครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต
มีผลการประเมินระดับ ๓ ขึ้นไป
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-๒๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑.๑.๔.๑) ร้อยละ ๗๐ ของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อพัฒ นาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม มีผล
การประเมินระดับ ๓ ขึ้นไป
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๑.๑.๕.๑) ร้ อ ยละ ๖๐ ของผู้ เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นตามหลั ก สู ต ร
สถานศึกษาตั้งแต่ ๒.๕ ขึ้นไป
๑.๑.๕.๒) ร้อยละ ๕๐ ของผู้เรียนระดับ ม.๓ มีผลการทดสอบระดับชาติพื้นฐาน
O-Net ที่มี T- SCORE ตั้งแต่ ๔๕ คะแนนขึ้นไป
๑.๑.๕.๓) ร้อยละ ๕๐ ของผู้เรียนระดับ ม.๖ มีผลการทดสอบระดับชาติพื้นฐาน
O-Net ที่มี T- SCORE ตั้งแต่ ๔๕ คะแนนขึ้นไป
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
๑.๑.๖.๑) ร้อยละ๘๐ ของผู้เรียนที่มีระดับผลการเรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
ตั้งแต่ ๒ ขึ้นไป
๑.๑.๖.๒) ร้อยละ๘๐ ของผู้เรียนมีผลการประเมินเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ระดับ ๓
ขึ้นไป
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
๑.๒.๑.๑) ร้อยละ ๘๐ ของผู้ เรียนมีคุณ ลั กษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษา
กาหนด มีผลการประเมินตั้งแต่ ระดับ ๓ ขึ้นไป
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๑.๒.๒.๑) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียน มีความภูมิใจในท้องถิ่นและเห็นคุณค่าของความ
เป็นไทย มีผลการประเมินตั้งแต่ ระดับ ๓ ขึ้นไป
๑.๒.๒.๒) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และภูมิ
ปัญญาไทย มีผลการประเมินตั้งแต่ ระดับ ๓ ขึ้นไป
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๑.๒.๓.๑) ร้ อยละ ๘๐ ของผู้ เรีย นยอมรับ ที่ จะอยู่ร่ว มกัน บนความแตกต่างและ
หลากหลายมีผลการประเมินตั้งแต่ ระดับ ๓ ขึ้นไป
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
๑.๒.๔.๑) ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนที่มีสุขภาพกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
๑.๒.๔.๒) ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนที่มีสุขภาพจิต อารมณ์ และสังคมตามเกณฑ์
๑.๒.๔.๓)ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนที่แสดงออกอย่างเหมาะสม และสามารถอยู่ร่วมกับ
คนอื่นได้อย่างมีความสุข
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๕) มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑.๒.๕.๑) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีผลการประเมินตั้งแต่ ระดับ ๓ ขึ้นไป
๑.๒.๕.๒) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนได้ศึกษาพรรณไม้ในโรงเรียน
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๒.๑.๑) สถานศึ ก ษามี ก ารก าหนดเป้ า หมาย วิ สั ย ทั ศ น์ และพั น ธกิ จ ชั ด เจน
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา
ชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด เป็นไปได้ในการปฏิบัติ
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๒.๒.๑) สถานศึกษามีการบริห ารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
ชัดเจน มีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย
๒.๓.๑) สถานศึกษามีการพัฒ นางานวิช าการที่เน้นคุณ ภาพผู้ เรียนรอบด้าน ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.๔.๑) สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตาม
ความต้องการของครูและสถานศึกษา
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๒.๕.๑) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจั ดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และ มีความปลอดภัย
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
๒.๖.๑) สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริห ารการ
จัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
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มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริงและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้
๓.๑.๑) ร้อยละ ๘๐ ของครูมีแผนจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
มีผลการประเมิน ตั้งแต่ระดับ ๔ ขึ้นไป
๓.๑.๒) ร้อยละ ๘๐ ของครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตมีผลการประเมิน ตั้งแต่ระดับ ๔ ขึ้นไป
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๓.๒.๑) ร้อยละ ๘๐ ของครูจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลการ
ประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป
๓.๒.๒) ร้อยละ ๘๐ ของครูจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป
๓.๒.๓) ร้อยละ ๘๐ ของครูสร้างโอกาศให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
สื่อที่หลากหลาย มีผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๓.๓.๑) ร้ อยละ ๘๐ ของครูมี การบริห ารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ผู้ เรียนรักที่ จะ
เรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข มีผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
๓.๔.๑) ร้อยละ ๘๐ ของครูมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ และนาผลไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ มีผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา และปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้
๓.๕.๑) ร้อยละ ๘๐ ของครูมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ มีผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป
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ประกำศโรงเรียนพระยืนวิทยำคำร
เรื่อง การกาหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔
---------------------------------------------โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ในราช
กิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑ ก หน้า ๓ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยนายธีระ
เกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีใจความสาคัญ คือให้สถานศึกษาแต่
ละแห่ งจั ดให้ มีร ะบบการประกั น คุณ ภาพการศึ กษาภายในสถานศึกษาโดยการกาหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับพร้อมทั้งจัดทาแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้
จัดให้มีประเมินผลและการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดาเนินการ
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจาทุกปี
ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง ให้ ใช้ ม าตรฐานการศึ ก ษา ระดั บ ปฐมวั ย ระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนพระยืนวิทยาคารจึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับขั้นพื้นฐาน
จานวน ๓ มาตรฐาน โดยความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณ ภาพภายใน และรองรับการประเมินคุณ ภาพ
ภายนอก
ทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร มี
คุณภาพและมาตรฐาน โรงเรียนจึ งได้กาหนดค่าเป้าหมายการพัฒ นาตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับ การศึกษาขั้น พื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้เพื่อเป็นเป้าหมายในการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายภักดี ศิริพรรณ)
ผู้อานวยการโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
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แนบท้ำยประกำศโรงเรียนพระยืนวิทยำคำร
เรื่อง กำหนดค่ำเป้ำหมำยกำรพัฒนำตำมมำตรฐำน ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔

มำตรฐำน/ ประเด็นกำรพิจำรณำ

ระดับคุณภำพ

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) การมีคุณลักษณะ และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
๕) มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำร และกำรจัดกำร
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย
๒.๔ พัฒนาครู และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้
มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

ระดับคุณภำพ ดีเลิศ
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หมำยเหตุ กำรกำหนดค่ำเป้ำหมำย
๑. ศึกษาข้อมูลเดิม จากผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา การประชุมคณะกรรมการจัดทา
มาตรฐาน ผู้บริหาร หัวหน้างานทั้ง ๔ ฝ่าย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพิจารณาและเป็นข้อมูลฐานใน
การกาหนดค่าเป้าหมาย
๒. การกาหนดค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐาน ควรกาหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ
เพื่อให้สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้
ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม
ระดับ ๔ ดีเลิศ
ระดับ ๓ ดี
ระดับ ๒ ปานกลาง
ระดับ ๑ กาลังพัฒนา
๓. การกาหนดค่าเป้าหมายในแต่ละประเด็นพิจารณา จะกาหนดเป็นระดับคุณภาพหรือ
เป็นร้อยละตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
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คาสั่งโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
ที่ ๘๑ / ๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
....................................................
มาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ แห่ งพระราชบั ญ ญั ต การศึ ก ษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานใน การประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ
ให้ใช้มาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นหลักเทียบเคียงสาหรับสถานศึกษาหน่วยงานต้น
สังกัด ทั้งประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
เพื่อให้การดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
บรรลุ เป้ าประสงค์ จึ งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการประกันคุณ ภาพภายในสถานศึกษา สั งกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ดังนี้
๑. คณะกรรมกำรอำนวยกำร
๑.๑ นายภักดี ศิริพรรณ
ประธานกรรมการ
๑.๒ นายพินิจ มีคาทอง
รองประธานกรรมการ
๑.๓ นายอดิศักดิ์ จันชุลี
กรรมการ
๑.๔ นางสาวสมทรง มีลุน
กรรมการ
๑.๕ นางณปภัช เทียนคา
กรรมการ
๑.๖ นายปรีชา สังฆะวรรณา
กรรมการ
๑.๗ นางสุภาพร อุพลเถียร
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ อานวยการให้ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดาเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน จานวน ๓ มาตรฐาน ๒๒ ประเด็นพิจารณา
๒. คณะกรรมกำรดำเนินกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
ผู้รับผิดชอบ
๑. นางกุสะลิน มูลกัน
๒. นางสาวจุฑาภรณ์ มัญจาวงษ์
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-๒๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
ผู้รับผิดชอบ
๑. นางสาวรักก้าว พลเสนา
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
ผู้รับผิดชอบ
๑. นายสุขสันต์ สีสุธรรม
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
ผู้รับผิดชอบ
๑. นางพรชลิตา เจริญยิ่ง
๒. นายนัฏฐพงษ์ ฮามพิทักษ์
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
๑. นางสุรีรัตน์ ศรีบุตร
๖) มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
ผู้รับผิดชอบ
๑. นางมนัสนันท์ มณีโช
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) การมีคุณลักษณะ และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
ผู้รับผิดชอบ
๑. นางณปภัช เทียนคา
๒. นายเชษฐา ไชยชาติ
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย
ผู้รับผิดชอบ
๑. นางเสาวนีย์ ไชยโทน
๒. นายอัมรินทร์ อาสานุต
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และหลากหลาย
ผู้รับผิดชอบ
๑. นายปรีชา มีทองหลาง
๒. นายวุฒิศักดิ์ มูลมะณี
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-๓๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
ผู้รับผิดชอบ
๑. นางสาราญ พิมพาศรี
๒. นายธนพล ถนิมแนบ
๕) มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ผู้รับผิดชอบ
๑. นางสาวจินตนา รุ่งเรือง
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำร และกำรจัดกำร
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
ผู้รับผิดชอบ
๑. นายวิศณุ เจริญราช
๒. นางสาววาวมะรินทร์ โคตะนันท์
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
๑. นางสาวสมทรง มีลุน
๒. นางสาวสุริยง ประพรมมา
๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
๑. นางสุภาพร อุพลเถียร
๒. นางสาวกมลภรณ์ ม่วงไทย
๒.๔ พัฒนาครู และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ผู้รับผิดชอบ
๑. นางสาวจันทนา นามโยธา
๒. นางสาวสายสุนีย์ ลาภา
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ
ผู้รับผิดชอบ
๑. นายอดิศักดิ์ จันชุลี
๒. นายศิริพูน สุธรรมรักษ์
๓. นายอาทินันท์ ไพรแก่น

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๘๗

-๔๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการ
เรียนรู้
ผู้รับผิดชอบ
๑. นายอาทิตย์ อ่อนจันทร์
๒. นายพิพัชรพล นาอุดม
มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้
ผู้รับผิดชอบ
๑. นายศิริเทพกมล ไชยโทน
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ผู้รับผิดชอบ
๑. นายพิพัชรพล นาอุดม
๒. นายอาทิตย์ อ่อนจันทร์
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ผู้รับผิดชอบ
๑. นางสุภาพร อุพลเถียร
๒. นางสาวกมลภรณ์ ม่วงไทย
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
ผู้รับผิดชอบ
๑. นางสาวเดือนเด่น โอดลี
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้
ผู้รับผิดชอบ
๑. นายปรีชา สังฆะวรรณา
หน้ำที่
๑. จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับมาตรฐานที่รับผิดชอบ
๒. ดาเนินการรวบรวมข้อมูล เอกสารหลักฐาน โครงการ กิจกรรม ตามมาตรฐานที่
รับผิดชอบโดยจัดรวบรวมเป็นแฟ้ม
๓. ดาเนินการประเมินมาตรฐานที่รับผิดชอบ จัดทารายงานผลการประเมิน
มาตรฐานที่รับผิดชอบส่งตามกาหนดเวลาให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ เพื่อเตรียมรับการ
ประเมินภายในและภายนอก
๔. จัดทารายงานและสรุปผลการดาเนินงานให้ผู้บริหารทราบเมื่อสิ้นภาคเรียนหรือ
สิ้นปีการศึกษา

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๘๘

-๕–
๓. คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
๓.๑ นายภักดี ศิริพรรณ
ผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๓.๒ นายพินิจ มีคาทอง
รองผู้อานวยการโรงเรียน กรรมการ
๓.๓ นายพงษ์ศักดิ์ บุญสวัสดิ์กุลชัย คณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการ
๓.๔ นางสาววรรณภา สมตา
ศึกษานิเทศน์
กรรมการ
๓.๕ นายอดิศักดิ์ จันชุลี
หัวหน้าฝ่ายบริการ
กรรมการ
๓.๖ นางสาวสมทรง มีลุน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กรรมการ
๓.๗ นางณปภัช เทียนคา
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
กรรมการ
๓.๘ นายปรีชา สังฆะวรรณา
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
๓.๙ นางสุภาพร อุพลเถียร
หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ตรวจสอบความสอดคล้อง ถูกต้อง ชัดเจนของเอกสาร แผนงาน โครงการ รายงาน
ของมาตรฐานสถานศึกษาตามผลการดาเนินงานของวงจรคุณภาพ PDCA ทั้ง 3 มาตรฐาน ๒๒
ประเด็นพิจารณา
ขอให้ผู้ที่ได้รับคาสั่งแต่งตั้งนี้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่และรับผิดชอบ เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพและเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป
สั่ง ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายภักดี ศิริพรรณ)
ผู้อานวยโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๘๙

โรงเรียนพระยืนวิทยำคำรได้รับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ จำก สมศ.
วันที่ 2 - 4 ธันวำคม พ.ศ. 2562
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก ได้แก่ นายสุรัชฏ์ รัชพันธ์ ประธานคณะกรรมการ
นายเกียรติศักดิ์ สีแสง รองประธานคณะกรรมการ และนายชูศักดิ์ ชื่นเย็น เลขานุการคณะกรรมการ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๙๐

โรงเรียนพระยืนวิทยำคำรได้เข้ำร่วมนำเสนอนิทรรศกำรโรงเรียนในสังกัดฯ ที่ผ่ำนกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอกรอบ 4 ในวันที่ 7 เมษำยน พ.ศ. 2564

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๙๑

ผู้เรียนมีจิตสำนักในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม มีโครงกำรกิจกรรมที่
ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับ ๑ ในกำรดำเนินงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน สนองงำนด้ำนกำร
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ มีผลงำนเป็นที่ประจักษ์และได้รับกำรยอมรับ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๙๒

ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ สร้ำงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผลิตหุ่นยนต์อัตโนมัติ
โดยบูรณำกำรจัดกำรเรียนรูผ้ ่ำนสะเต็มศึกษำ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๙๓

ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านดนตรีนาฏศิลป์ศิลปะการแสดงขั้นสูงการแสดงโขน
โดยบูรณาการการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีนาฏศิลป์ผ่านกระบวนการเรียนรู้
เป็นที่ยอมรับ ให้แสดงในงานประเพณีของชุมชน และจังหวัด

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๙๔

ผู้เรียนมีสุนทรียภาพทางการมีพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ มีบุคลิกภาพตามอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา ผ่านกระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความเข้มแข็ง มีโครงการส่งเสริม
สุขภาพและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๙๕

สถานศึกษาร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนากิจกรรมของสถานศึกษาสู่ความสาเร็จตามเป้าหมาย
ของตนเอง แผนพัฒนาคุณ ภาพของสถานศึกษาผ่านระบบบริหารจัดการคุณ ภาพ PDCA และ
ระบบประกันคุณภาพภายในยึดหลักการมีส่วนร่วมมีคณะกรรมการสถานศึกษา มีคณะกรรมการ
สถานศึกษาที่มีความสามารถและถนัด ในความสาคัญของการพัฒนาคุณ ภาพของสถานศึกษา
ร่วมกันสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและการกีฬาแห่งประเทศไทย
ระดมทรัพยากรปรับปรุงสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่พัฒนาสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานการกีฬา
แห่งประเทศไทยสามารถใช้เป็นสนามแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถ
เป็นแบบอย่างที่ดีได้

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๙๖

สถำนศึกษำยึดหลักกำรจัดกำรที่ยึดโรงเรียนเป็นฐำนร่วมกันวำงแผนพัฒนำคุณภำพของ
สถำนศึกษำพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศที่มีประสิทธิภำพครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำยมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำกำหนดเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถำนศึกษำมุ่งสู่กำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำอย่ำงชันเจน

สถานศึกษาร่วมกันจัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๙๗

มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรเครื่องมือสื่อสารเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และข้อมูลที่หลากหลาย
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

ครูผู้สอนจัดหาและพัฒนาสื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้บรรยากาศ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๙๘

สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ On-hand

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๙๙

ครูผู้สอนจัดหาและพัฒนาสื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้บรรยากาศ
สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ On-line

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๑๐๐

ครูผู้สอนจัดหาและพัฒนาสื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้บรรยากาศ
สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ On-Demand

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๑๐๑

ครูผู้สอนจัดหาและพัฒนาสื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้บรรยากาศ
สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ On-Site

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๑๐๒

ครูผู้สอนจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติ
จริง บูรณำกำรหลักกำรของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติจริง สำมำรถ
สรุปองค์ควำมรู้นำไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนทักษะกำรทำงำนในชีวิตประจำวันได้

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๑๐๓

ประกาศโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
เรื่อง รับรองรายงานประจาปี ปีการศึกษา ๒๕๖๔
******************************
ด้วยโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดาเนินงานประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ภายใต้ประกาศโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๔ ลงวันที่ 3๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ และคาสั่งโรงเรียน
พระยืนวิทยาคาร ที่ ๘๑/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจาปี
การศึ กษา ๒๕๖๔ สั่ง ณ วัน ที่ ๓ สิงหาคม พุ ท ธศั กราช ๒๕๖๔ บั ด นี้ ได้ ดาเนิ น การจั ดท ารายงานประจ าปี ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ แล้วเสร็จตามรายงานแนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ รายงานประจาปี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้ นพื้ นฐาน เมื่อวัน ที่ ๖ พฤษภาคม พุ ท ธศัก ราช ๒๕๖๕ จึงประกาศรับรองรายงาน
ประจาปี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และให้เปิดเผยต่อสารณชน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(นายสมาส นามพิกุล)
ประธานคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร

(นายภักดี ศิริพรรณ)
ผู้อานวยการโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๑

รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
โดยใช้เครื่องมือประเมินตำมมำตรฐำนกำรศึกษำโรงเรียนพระยืนวิทยำคำร
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔

โรงเรียนพระยืนวิทยำคำร
อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๒

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๓

เครื่องมือประเมินมำตรฐำนและประเด็นกำรพิจำรณำ
โรงเรียน พระยืนวิทยำคำร สังกัด องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ชื่อผู้ประเมิน........ นางกุสะลิน มูลกัน น.ส.จุฑาภรณ์ มัญจาวงษ์.........วันที่ประเมิน.....๓๑.....เดือน....มีนาคม...พ.ศ. ๒๕๖๕
แบบเก็บรวบรวมข้อมูล
มำตรฐำนที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นพิจำรณำที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ประเด็นพิจำรณำย่อยที่ 1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ละการคิดคานวณ
เกณฑ์พิจำรณำ

ผลกำรประเมิน
(ร้อยละ)

เอกสำร/หลักฐำน/โครงกำร/กิจกรรม

1. ร้อยละของผู้เรียนมีระดับผลการเรียนในการอ่าน การเขียน
การสื่อสารภาษาไทยตั้งแต่ 2 ขึ้นไป
2. ร้อยละของผู้เรียนมีระดับผลการเรียนในการอ่าน การเขียน
การสื่อสารภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป
3. ร้อยละของผู้เรียนมีระดับผลการเรียนในการคิดคานวณ วิชา
คณิตศาสตร์ ตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป

- รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
- รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
- รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
-แบบทดสอบ

๖๓.๐๓
๗๘.๖๗
๗๕.๒๑
ร้อยละรวม

๒๑๖.๙๑

สรุปผลประเมินประเด็นพิจารณาย่อยที่ 1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ละการคิดคานวณ
ร้อยละเฉลี่ย (ร้อยละรวม ÷ จานวนเกณฑ์พิจารณา) =
ระดับคุณภาพ =
เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ จากค่าร้อยละเฉลี่ย

๗๒.๓๐
ดี(๓)

กำลังพัฒนำ (1)

ปำนกลำง (2)

หมำยเหตุ

ดี (3)

ดีเลิศ (4)

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
ต่ากว่าร้อยละ 50
ตั้งแต่ร้อยละ 50-59
ตั้งแต่ร้อยละ 60-74
ตั้งแต่ร้อยละ 75-89

ยอดเยี่ยม (5)

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๔

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
มำตรฐำนที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นพิจำรณำ : 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำของผู้เรียน
ประเด็นพิจำรณำย่อยที่ 1) มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และคิดคำนวณ
ระดับคุณภำพ :  ยอดเยี่ยม  ดีเลิศ  ดี  ปานกลาง  กาลังพัฒนา
ระดับคุณภำพ
มำตรฐำนสถำนศึกษำ
ทีส่ ถำนศึกษำ
ผลกำรประเมิน
กำหนด
1. ร้อยละ ๗0 ของผู้เรียนมีผลการเรียนใน  ยอดเยี่ยม 1. ร้อยละ ๖๓.๐๓ ของผู้เรียนมีผลการ
 ดีเลิศ
การอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาไทย
เรียนในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร

ดี
ตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป
ภาษาไทย ตั้งแต่ ระดับ 2 ขึ้นไป
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

2. ร้อยละ ๗0 ของผู้เรียนมีผลการเรียนใน
การอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาอังกฤษ
ตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป
3. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีผลการเรียนใน
การคิดคานวณวิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ระดับ
2 ขึ้นไป

 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา
 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

2. ร้อยละ ๗๘.๖๗ ของผู้เรียนมีผลการ
เรียนในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป
3. ร้อยละ ๗๕.๒๑ ของผู้เรียนมีผลการ
เรียนในการคิดคานวณวิชาคณิตศาสตร์
ตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป

ระดับคุณภำพ
สรุป
ทีไ่ ด้จำกกำร ระดับคุณภำพที่ประเมินได้ กับ
ประเมิน
ระดับคุณภำพที่สถำนศึกษำกำหนด

สรุปผล
กำรประเมิน
ควำมสำเร็จ

 ยอดเยี่ยม  ต่ากว่าระดับคุณภาพที่กาหนด
 ดีเลิศ
 เท่ากับระดับคุณภาพที่กาหนด
 ดี
 สูงกว่าระดับคุณภาพที่กาหนด
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

บรรลุ
 ไม่บรรลุ

 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา
 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

 ต่ากว่าระดับคุณภาพที่กาหนด
 เท่ากับระดับคุณภาพที่กาหนด
 สูงกว่าระดับคุณภาพที่กาหนด

 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

 ต่ากว่าระดับคุณภาพที่กาหนด
 เท่ากับระดับคุณภาพที่กาหนด
 สูงกว่าระดับคุณภาพที่กาหนด

 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๕

เครื่องมือประเมินมำตรฐำนและประเด็นกำรพิจำรณำ
โรงเรียน พระยืนวิทยำคำร สังกัด องค์กำรบริหำรส่วนจังวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ชื่อผู้ประเมิน......น.ส.รักก้าว พลเสนา...และ นายชัยเรือง ไชยคลัง.....วันที่ประเมิน.....๓๑.....เดือน....มีนาคม...พ.ศ. ๒๕๖๕
แบบเก็บรวบรวมข้อมูล
มำตรฐำนที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นพิจำรณำที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ประเด็นพิจำรณำย่อยที่ 2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
เกณฑ์พิจำรณำ
เอกสำร / หลักฐำน / โครงกำร / กิจกรรม
ผลกำรประเมิน
(ร้อยละ)
1. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดจาแนกแยกแยะ โดยใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ ตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป
2. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ คิดใคร่ครวญไตร่ตรอง คิดพิจารณา
อย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
ตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป
3. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป

- แผนการสอน
- แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
- โครงการส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์
- โครงการวันวิทยาศาสตร์
- แผนการสอน
- แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ
- โครงการส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์
- โครงการวันวิทยาศาสตร์
- แบบประเมินความสามารถในการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

๗6.28

63.๖7

๖๒.18

หมำยเหตุ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๖

เกณฑ์พิจำรณำ

เอกสำร / หลักฐำน / โตรงกำร / กิจกรรม

4. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา โดย - แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ ตั้งแต่ระดับ 2
- แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
ขึ้นไป
- โครงการส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์
- โครงการวันวิทยาศาสตร์
ร้อยละรวม
สรุปผลกำรประเมินประเด็นพิจำรณำย่อยที่ 2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
ร้อยละเฉลี่ย (ร้อยละรวม ÷ จานวนเกณฑ์พิจารณา) =
ระดับคุณภำพ
เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ จากค่าร้อยละเฉลี่ย
กำลังพัฒนำ ( 1 )
ปำนกลำง ( 2 )
ผู้เรียนมีคุณลักษณะตาม
ผู้เรียนมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา
เกณฑ์พิจารณา
ต่ากว่าร้อยละ 50
ตั้งแต่ร้อยละ 50 – 59
หมายเหตุ : จานวนผู้เรียน 468 คน

ดี ( 3 )
ผู้เรียนมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา
ตั้งแต่ร้อยละ 60 – 74

ผลกำรประเมิน
(ร้อยละ)
๖3.๐3

หมำยเหตุ

๒๖5.16
๖6.29
ดี (๓)

ดีเลิศ ( 4 )
ผู้เรียนมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา
ตั้งแต่ร้อยละ 75 – 89

ยอดเยี่ยม ( 5 )
ผู้เรียนมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา
ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๗

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
มำตรฐำนที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นพิจำรณำที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ประเด็นพิจำรณำย่อยที่ 2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
ระดับคุณภำพ :  ยอดเยี่ยม  ดีเลิศ  ดี  ปานกลาง  กาลังพัฒนา
ระดับคุณภำพ
ระดับคุณภำพ
สรุป
ทีส่ ถำนศึกษำ
ทีไ่ ด้จำกกำร ระดับคุณภำพที่ประเมินได้ กับ
มำตรฐำนสถำนศึกษำ
ผลกำรประเมิน
ระดับคุณภำพที่สถำนศึกษำ
กำหนด
ประเมิน
๑. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีความสามารถในการ  ยอดเยี่ยม
คิดวิเคราะห์ คิดจาแนกแยกแยะ โดยใช้เหตุผล  ดีเลิศ
 ดี
ประกอบการตัดสินใจ ตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป

 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

2. ร้อยละ 50 ของผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดใคร่ครวญไตร่ตรอง
คิดพิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ ตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป

 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

๓. ร้อยละ 50 ของผู้เรียนมีความสามารถในการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตั้งแต่ระดับ 2
ขึ้นไป

 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

๑. ร้อยละ ๗6.28 ของผู้เรียนมีความ
สามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดจาแนก
แยกแยะ โดยใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ ตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป

 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

2. ร้อยละ 63.๖7 ของผู้เรียนมีความ
สามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
คิดใคร่ครวญไตร่ตรอง คิดพิจารณาอย่าง
รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ ตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป
๓. ร้อยละ ๖๒.18 ของผู้เรียนมีความ
สามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป

 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา
 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

กำหนด
 ต่ากว่าระดับคุณภาพ
ที่กาหนด
 เท่ากับระดับคุณภาพ
ที่กาหนด
 สูงกว่าระดับคุณภาพ
ที่กาหนด

 ต่ากว่าระดับคุณภาพ
ที่กาหนด
 เท่ากับระดับคุณภาพ
ที่กาหนด
 สูงกว่าระดับคุณภาพ
ที่กาหนด
 ต่ากว่าระดับคุณภาพ
ที่กาหนด
 เท่ากับระดับคุณภาพ
ที่กาหนด
 สูงกว่าระดับคุณภาพ
ที่กาหนด

สรุปผล
กำรประเมิน
ควำมสำเร็จ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

บรรลุ
 ไม่บรรลุ

 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๘

มำตรฐำนสถำนศึกษำ
๔. ร้อยละ ๖0 ของผู้เรียนมีความสามารถในการ
แก้ปัญหา โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
ตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป

ระดับคุณภำพ
ทีส่ ถำนศึกษำ
กำหนด

ผลกำรประเมิน

ระดับคุณภำพ
ทีไ่ ด้จำกกำร
ประเมิน

 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

๔. ร้อยละ ๖3.๐3 ของผู้เรียนมีความ
สามารถในการแก้ปัญหา โดยใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ ตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้น
ไป

 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

สรุป
ระดับคุณภำพที่ประเมินได้ กับ
ระดับคุณภำพที่สถำนศึกษำ
กำหนด
 ต่ากว่าระดับคุณภาพ
ที่กาหนด
 เท่ากับระดับคุณภาพ
ที่กาหนด
 สูงกว่าระดับคุณภาพ
ที่กาหนด

สรุปผล
กำรประเมิน
ควำมสำเร็จ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๙

เครื่องมือประเมินมำตรฐำนและประเด็นกำรพิจำรณำ
โรงเรียน พระยืนวิทยำคำร สังกัด องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ชื่อผู้ประเมิน นายสุขสัตต์ สีสุธรรม , นายคณาวุฒิ จันทร์ปัญญา วันที่ประเมิน.....๓๑.....เดือน....มีนาคม...พ.ศ. ๒๕๖๕
แบบเก็บรวบรวมข้อมูล
มำตรฐำนที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นพิจำรณำที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ประเด็นพิจำรณำย่อยที่ 3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
ผลกำร
เกณฑ์พิจำรณำ
เอกสำร/หลักฐำน/โครงกำร/กิจกรรม
ประเมิน
(ร้อยละ)
1. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการทาโครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต - สรุปการส่งงาน โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต ของผู้เรียนแต่ละ
๗๑.๕๘
มีผลการประเมินระดับ ๓ ขึ้นไป
กลุ่มสาระ
- โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
ร้อยละรวม

๗๑.๕๘

ร้อยละเฉลี่ย (ร้อยละรวม ÷ จานวนเกณฑ์พิจารณา) =
ระดับคุณภาพ =

๗๑.๕๘
ดี (๓)

หมำยเหตุ

สรุปผลประเมินประเด็นพิจารณาย่อยที่ 3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม

เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ จากค่าร้อยละเฉลี่ย
กำลังพัฒนำ (1)

ปำนกลำง (2)

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์พิจารณา
ตามเกณฑ์พิจารณา
ต่ากว่าร้อยละ 50
ตั้งแต่ร้อยละ 50-59
หมายเหตุ : จานวนผู้เรียน 468 คน

ดี (3)

ดีเลืศ (4)

ยอดเยี่ยม (5)

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์พิจารณา
ตั้งแต่ร้อยละ 60-74

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์พิจารณา
ตั้งแต่ร้อยละ 75-89

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์พิจารณา
ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๑๐

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
มาตรฐานที่ 1 : คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นพิจำรณำที่ : ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ประเด็นพิจำรณำย่อยที่ : 3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ระดับคุณภำพ :  ยอดเยี่ยม  ดีเลิศ  ดี  ปานกลาง  กาลังพัฒนา
ระดับคุณภำพ
ระดับคุณภำพ
สรุป
มำตรฐำนสถำนศึกษำ
ทีส่ ถำนศึกษำ
ผลกำรประเมิน
ทีไ่ ด้จำกกำร
ระดับคุณภำพที่ประเมินได้ กับ
กำหนด
ประเมิน
ระดับคุณภำพทีส่ ถำนศึกษำกำหนด
 ยอดเยี่ยม
 ต่ากว่าระดับคุณภาพที่กาหนด
1. ร้อยละ๗0 ของผู้เรียนมีความสามารถใน  ยอดเยี่ยม 1. ร้อยละ ๗๑.๕๘ ของผู้เรียนมี
 ดีเลิศ
 เท่ากับระดับคุณภาพที่กาหนด
การทาโครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต มีผลการ  ดีเลิศ
ความสามารถในการทา ในการทา
 ดี
 สูงกว่าระดับคุณภาพที่กาหนด
ประเมินระดับ ๓ ขึ้นไป
โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต มีผลการ  ดี
 ปานกลาง
 ปานกลาง
ประเมินระดับ ๓ ขึ้นไป
 กาลังพัฒนา

 กาลังพัฒนา

สรุปผล
กำรประเมิน
ควำมสำเร็จ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๑๑

เครื่องมือประเมินมำตรฐำนและประเด็นกำรพิจำรณำ
โรงเรียน พระยืนวิทยำคำร สังกัด องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ชื่อผู้ประเมิน
นางพรชลิตา เจริญยิ่ง , นายนัฏฐพงษ์ ฮามพิทักษ์
วันที่ประเมิน.....๓๑.....เดือน....มีนาคม...พ.ศ. ๒๕๖๕
แบบเก็บรวบรวมข้อมูล
มำตรฐำนที่ : ๑ คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นพิจำรณำที่ : ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ประเด็นพิจำรณำย่อยที่ 4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
ผลกำร
เกณฑ์พิจำรณำ
เอกสำร/หลักฐำน/โครงกำร/กิจกรรม
ประเมิน
(ร้อยละ)
- ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - สรุปผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
๗6.๐7
เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม มี สารสนเทศและการสื่อสาร
ผลการประเมินระดับ ๓ ขึ้นไป
ร้อยละรวม

๗6.๐7

ร้อยละเฉลี่ย (ร้อยละรวม ÷ จานวนเกณฑ์พิจารณา) =
ระดับคุณภาพ =

๗6.๐7
ดีเลิศ (๔)

หมำยเหตุ

สรุปผลประเมินประเด็นพิจารณาย่อยที่ 4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ จากค่าร้อยละเฉลี่ย
กำลังพัฒนำ (1)

ปำนกลำง (2)

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์พิจารณา
ตามเกณฑ์พิจารณา
ต่ากว่าร้อยละ 50
ตั้งแต่ร้อยละ 50-59
หมายเหตุ : จานวนผู้เรียน 468 คน

ดี (3)

ดีเลืศ (4)

ยอดเยี่ยม (5)

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์พิจารณา
ตั้งแต่ร้อยละ 60-74

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์พิจารณา
ตั้งแต่ร้อยละ 75-89

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์พิจารณา
ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๑๒

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
มาตรฐานที่ 1 : คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นพิจำรณำที่ : ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ประเด็นพิจำรณำย่อยที่ : 4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ระดับคุณภำพ :  ยอดเยี่ยม  ดีเลิศ  ดี  ปานกลาง 
กาลังพัฒนา

มำตรฐำนสถำนศึกษำ

ระดับคุณภำพ
ทีส่ ถำนศึกษำ
กำหนด

- ร้อยละ ๗๐ ของผู้เรียนมีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการ
เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม มีผล
การประเมินระดับ ๓ ขึ้นไป

 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

ผลกำรประเมิน
- ร้อยละ ๗6.๐7ของผู้เรียนมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนา
ตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้
อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม มีผล
การประเมินระดับ ๓ ขึ้นไป

ระดับคุณภำพ
ทีไ่ ด้จำกกำร
ประเมิน
 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

สรุป
ระดับคุณภำพที่ประเมินได้ กับ
ระดับคุณภำพทีส่ ถำนศึกษำกำหนด
 ต่ากว่าระดับคุณภาพที่กาหนด
 เท่ากับระดับคุณภาพที่กาหนด
 สูงกว่าระดับคุณภาพที่กาหนด

สรุปผล
กำรประเมิน
ควำมสำเร็จ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๑๓

เครื่องมือประเมินมำตรฐำนและประเด็นกำรพิจำรณำ
โรงเรียน พระยืนวิทยำคำร สังกัด องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ชื่อผู้ประเมิน...................นางสุรีรัตน์ ศรีบุตร.................วันที่ประเมิน.....๓๑.....เดือน....มีนาคม...พ.ศ. ๒๕๖๕
แบบเก็บรวบรวมข้อมูล
มำตรฐำนที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นพิจำรณำที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ประเด็นพิจำรณำย่อยที่ 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
เกณฑ์พิจำรณำ

เอกสำร/หลักฐำน/โครงกำร/กิจกรรม

1. ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป
2. ร้อยละของผู้เรียนระดับ ม.3 มีผลการทดสอบระดับชาติพื้นฐาน
O-Net ที่มี T- SCORE ตั้งแต่ 45 คะแนนขึ้นไป
3. ร้อยละของผู้เรียนระดับ ม.6 มีผลการทดสอบระดับชาติพื้นฐาน
O-Net ที่มี T- SCORE ตั้งแต่ 45 คะแนนขึ้นไป

๑. รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา
๒. รายงานสรุปผลการทดสอบระดับชาติพื้นฐาน O-Net
ระดับชั้น ม. 3
๓. รายงานสรุปผลการทดสอบระดับชาติพื้นฐาน O-Net
ระดับชั้น ม. 6
ร้อยละรวม

ผลกำร
ประเมิน
(ร้อยละ)
๖๓.๑๘

หมำยเหตุ
(ระดับคุณภำพ )

๖๒.๕๐
๔๖.๑๕
๑๗๑.๘๓

สรุปผลประเมินประเด็นพิจารณาย่อยที่ 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

ร้อยละเฉลี่ย (ร้อยละรวม ÷ จานวนเกณฑ์พิจารณา) =
๕๗.๒๘
ระดับคุณภาพ = ปำนกลำง (2)
เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ จากค่าร้อยละเฉลี่ย
กำลังพัฒนำ (1)

ปำนกลำง (2)

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์
ตามเกณฑ์
ต่ากว่าร้อยละ 50
ตั้งแต่ร้อยละ 50-59
หมายเหตุ : จานวนผู้เรียน 468 คน

ดี (3)

ดีเลิศ (4)

ยอดเยี่ยม (5)

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์
ตั้งแต่ร้อยละ 60-74

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์
ตั้งแต่ร้อยละ 75-89

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์
ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๑๔

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
มำตรฐำนที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นพิจำรณำที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ประเด็นพิจำรณำย่อยที่ 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ :  ยอดเยี่ยม  ดีเลิศ  ดี  ปานกลาง  กาลังพัฒนา
ระดับคุณภำพ
ทีส่ ถำนศึกษำ
มำตรฐำนสถำนศึกษำ
ผลกำรประเมิน
กำหนด
1. ร้อยละ 60 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป

 ยอดเยี่ยม
1. ร้อยละ ๖๓.๑๘ ของผู้เรียนมี
 ดีเลิศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
 ดี
สถานศึกษาตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

ระดับคุณภำพ
ทีไ่ ด้จำกกำร
ประเมิน
 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

2. ร้อยละ 50 ของผู้เรียนระดับ ม.3 มีผลการ  ยอดเยี่ยม
ทดสอบระดับชาติพื้นฐาน O-Net ที่มี T- SCORE  ดีเลิศ
 ดี
ตั้งแต่ 45 คะแนนขึ้นไป

2. ร้อยละ ๖๒.๕๐ ของผู้เรียนระดับ
ม.3 มีผลการทดสอบระดับชาติพื้นฐาน
O-Net ที่มี T- SCORE ตั้งแต่ 45
คะแนนขึ้นไป

 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

3. ร้อยละ 50 ของผู้เรียนระดับ ม.6 มีผลการ  ยอดเยี่ยม
ทดสอบระดับชาติพื้นฐาน O-Net ที่มี T- SCORE  ดีเลิศ
 ดี
ตั้งแต่ 45 คะแนนขึ้นไป

3. ร้อยละ ๔๖.๑๕ ของผู้เรียนระดับ
ม.6 มีผลการทดสอบระดับชาติพื้นฐาน
O-Net ที่มี T- SCORE ตั้งแต่ 45
คะแนนขึ้นไป

 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
กาลังพัฒนา

 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

สรุป
ระดับคุณภำพที่ประเมินได้ กับ
ระดับคุณภำพที่สถำนศึกษำ
กำหนด
 ต่ากว่าระดับคุณภาพ
ที่กาหนด
 เท่ากับระดับคุณภาพ
ที่กาหนด
 สูงกว่าระดับคุณภาพ
ที่กาหนด
 ต่ากว่าระดับคุณภาพ
ที่กาหนด
เท่ากับระดับคุณภาพ
ที่กาหนด
 สูงกว่าระดับคุณภาพ
ที่กาหนด
 ต่ากว่าระดับคุณภาพ
ที่กาหนด
 เท่ากับระดับคุณภาพ
ที่กาหนด
 สูงกว่าระดับคุณภาพ
ที่กาหนด

สรุปผล
กำรประเมิน
ควำมสำเร็จ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๑๕

เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นการพิจารณา
โรงเรียนพระยืนวิทยำคำร สังกัด องค์กำรบริหำรส่วจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ชื่อผู้ประเมิน
นางมนัสนันท์ มณีโช
วันที่ประเมิน....๓๑...เดือน....มีนาคม...พ.ศ. 256๔
แบบเก็บรวบรวมข้อมูล
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณาที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณาย่อยที่ 6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
เกณฑ์พิจำรณำ
๑. ร้อยละของผู้เรียนทีม่ ีระดับผลการเรียนกลุ่มสาระ
การงานอาชีพฯ ตั้งแต่ 2 ขึ้นไป

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- สรุปผลการสารวจ

๒. ร้อยละของผู้เรียนมีผลการประเมินเจตคติที่ดีต่องาน ๒. โครงการแนะแนวการศึกษา
อาชีพ ระดับ 3 ขึ้นไป
- รายงานการศึกษาต่อของผู้เรียน
- แบบประเมินเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

ผลการประเมิน
( ร้อยละ )
๗๓.๑๘

หมายเหตุ
(คุณภาพ)

๘๘.๐๖

ร้อยละรวม
๑๖๑.๒๔
สรุปผลการประเมินประเด็นพิจารณาย่อยที่ 6) มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ
๘๐.๖๒
ร้อยละเฉลี่ย (ร้อยละรวม ÷ จานวนเกณฑ์พิจารณา) =
ระดับคุณภาพ =
ดีเลิศ(๔)
เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ จากค่าร้อยละเฉลี่ย
กาลังพัฒนา(๑)
ปานกลาง(๒)
ดี(๓)
ดีเลิศ(๔)
ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์พิจารณา
ตามเกณฑ์พิจารณา
ตามเกณฑ์พิจารณา
ตามเกณฑ์พิจารณา
ต่ากว่าร้อยละ ๕๐
ตั้งแต่ร้อยละ ๕๐-๕๙
ตั้งแต่ร้อยละ ๖๐-๗๔
ตั้งแต่ร้อยละ ๗๕-๘๙
หมายเหตุ : จานวนผู้เรียน 468 คน

ยอดเยี่ยม(๕)
ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์พิจารณา
ตั้งแต่ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๑๖

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
มำตรฐำนที่ 1 : คุณภำพของผู้เรียน
ประเด็นพิจำรณำ : 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำของผู้เรียน
ประเด็นพิจำรณำย่อยที่ 6) มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ

ระดับคุณภำพ :  ยอดเยี่ยม  ดีเลิศ  ดี  ปานกลาง 

กาลังพัฒนา

มำตรฐำนสถำนศึกษำ

ระดับคุณภำพ
ทีส่ ถำนศึกษำ
กำหนด

ผลกำรประเมิน

ระดับคุณภำพ
ทีไ่ ด้จำกกำร
ประเมิน

๑. ร้อยละ80 ของผู้เรียนที่มีระดับผลการเรียน
กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ตั้งแต่ 2 ขึ้นไป

 ยอดเยี่ยม ๑. ร้อยละ ๗๓.๑๘ ของผู้เรียนที่มีระดับ
 ดีเลิศ
ผลการเรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
 ดี
ตั้งแต่ 2 ขึ้นไป
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

๒. ร้อยละ80 ของผู้เรียนมีผลการประเมิน
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ระดับ 3 ขึ้นไป

 ยอดเยี่ยม ๒. ร้อยละ ๘๘.๐๖ ของผู้เรียนมีผลการ
 ดีเลิศ
ประเมินเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ระดับ 3
 ดี
ขึ้นไป
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

สรุป
ระดับคุณภำพที่ประเมินได้ กับ
ระดับคุณภำพทีส่ ถำนศึกษำ
กำหนด
 ต่ากว่าระดับคุณภาพ
ที่กาหนด
 เท่ากับระดับคุณภาพ
ที่กาหนด
 สูงกว่าระดับคุณภาพ
ที่กาหนด
 ต่ากว่าระดับคุณภาพ
ที่กาหนด
 เท่ากับระดับคุณภาพ
ที่กาหนด
 สูงกว่าระดับคุณภาพ
ที่กาหนด

สรุปผล
กำรประเมิน
ควำมสำเร็จ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๑๗

เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นการพิจารณา
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร สังกัด องค์การบริหารส่วจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ชื่อผู้ประเมิน นางณปภัช เทียนคา /นายเชษฐา ไชยชาติ วันที่ประเมิน.....๓๑.....เดือน....มีนาคม...พ.ศ. ๒๕๖๕
แบบเก็บรวบรวมข้อมูล
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณาย่อยที่ ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากาหนด
เกณฑ์พิจารณา

เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม

1. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตาม
สถานศึกษากาหนด มีผลการประเมินตั้งแต่ ระดับ 3
ขึ้นไป

- โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
- แบบประเมินคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษา
กาหนด
- แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเข้าค่ายคุณธรรม
จริยธรรม
ร้อยละรวม
สรุปผลการประเมินประเด็นพิจารณาย่อยที่ ๑ ) มีลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ร้อยละเฉลี่ย (ร้อยละรวม ÷ จานวนเกณฑ์พิจารณา) =
ระดับคุณภาพ =
เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ จากค่าร้อยละเฉลี่ย
กาลังพัฒนา(๑)
ผู้เรียนมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา
ต่ากว่าร้อยละ ๕๐

ปานกลาง(๒)
ผู้เรียนมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณาตั้งแต่
ร้อยละ ๕๐-๕๙

หมายเหตุ : จานวนผู้เรียน 468 คน

ดี(๓)
ผู้เรียนมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณาตั้งแต่
ร้อยละ ๖๐-๗๔

ดีเลิศ(๔)
ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
พิจารณาตั้งแต่
ร้อยละ ๗๕-๘๙

ผลการประเมิน
ร้อยละ
๘๔.๔๐

หมายเหตุ

๘๔.๔๐
๘๔.๔๐
ดีเลิศ(๔)
ยอดเยี่ยม(๕)
ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
พิจารณาตั้งแต่
ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๑๘

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นพิจำรณำที่ ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ประเด็นพิจำรณำย่อยที่ ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากาหนด ระดับคุณภำพ :  ยอดเยี่ยม  ดีเลิศ  ดี  ปานกลาง กาลังพัฒนา
ระดับคุณภำพ
ระดับคุณภำพ
สรุป
สรุปผล
ทีส่ ถำนศึกษำ
ทีไ่ ด้จำกกำร ระดับคุณภำพที่ประเมินได้ กับ กำรประเมิน
มำตรฐำนสถำนศึกษำ
ผลกำรประเมิน
ระดับคุณภำพทีส่ ถำนศึกษำ
กำหนด
ประเมิน
ควำมสำเร็จ
1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากาหนด มีผลการ
ประเมินตั้งแต่ ระดับ 3 ขึ้นไป

 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

1. ร้อยละ ๘๔.๔๐ ของผู้เรียนการมี
คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตาม
สถานศึกษากาหนด มีผลการประเมิน
ตั้งแต่ ระดับ 3 ขึ้นไป

 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

กำหนด
 ต่ากว่าระดับคุณภาพ
ที่กาหนด
 เท่ากับระดับคุณภาพ
ที่กาหนด
 สูงกว่าระดับคุณภาพ
ที่กาหนด

 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๑๙

เครื่องมือประเมินมำตรฐำนและประเด็นกำรพิจำรณำ
โรงเรียน พระยืนวิทยาคาร สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ชื่อผู้ประเมิน.....นางเสาวณีย์ ไชยโทน. และ นายอัมรินทร์ อาสานุต......วันที่ประเมิน.....๓๑.....เดือน....มีนาคม...พ.ศ. ๒๕๖๕
แบบเก็บรวบรวมข้อมูล
มำตรฐำนที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นพิจำรณำที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ประเด็นพิจำรณำย่อยที่ 2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
เกณฑ์พิจำรณำ

ผลกำรประเมิน
ร้อยละ

เอกสำร/หลักฐำน/โครงกำร/กิจกรรม

1.ร้อยละของผู้เรียน มีความภูมิใจในท้องถิ่นและเห็นคุณค่าของความเป็นไทยมี 1. รายงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ผลการประเมินตั้งแต่ ระดับ ๓ ขึ้นไป
2. แบบสรุปความภูมิใจในท้องถิ่นและเห็นคุณค่าของความเป็นไทย
๓. แบบสรุปการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญ
ั ญาไทย
2.ร้อ ยละของผู้ เรีย น มี ส่ วนร่ วมในการอนุ รัก ษ์ วั ฒ นธรรม ประเพณี แ ละภู มิ ๔. สรุปแบบประเมินคุณลักษณะของผู้เรียน
ปัญญาไทย มีผลการประเมินตั้งแต่ ระดับ ๓ ขึ้นไป
๕. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมือง
7. ภาพถ่ายการเข้าร่วมกิจกรรม

สรุปผลประเด็นพิจารณาย่อยที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย

๘๔.๔๐
๘๕.26

ร้อยละรวม
ร้อยละเฉลี่ย (ร้อยละรวม ÷ จานวนเกณฑ์พิจารณา) =

๑๖๙.66

ระดับคุณภาพ =

ดีเลืศ (4)

๘๔.83

เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ จากค่าร้อยละเฉลี่ย
กำลังพัฒนำ (1)
ผู้เรียนมีคณ
ุ ลักษณะ
ตามเกณฑ์พิจารณา
ต่ากว่าร้อยละ 50

ปำนกลำง (2)
ผู้เรียนมีคณ
ุ ลักษณะ
ตามเกณฑ์พิจารณา
ตั้งแต่ร้อยละ 50-59

ดี (3)
ผู้เรียนมีคณ
ุ ลักษณะ
ตามเกณฑ์พิจารณา
ตั้งแต่ร้อยละ 60-74

ดีเลืศ (4)
ผู้เรียนมีคณ
ุ ลักษณะ
ตามเกณฑ์พิจารณา
ตั้งแต่ร้อยละ 75-89

ยอดเยี่ยม (5)
ผู้เรียนมีคณ
ุ ลักษณะ
ตามเกณฑ์พิจารณา
ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป

หมำยเหตุ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๒๐

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
มำตรฐำนที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นพิจำรณำที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ประเด็นพิจำรณำย่อยที่ 2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ระดับคุณภำพ :  ยอดเยี่ยม  ดีเลิศ  ดี  ปานกลาง  กาลังพัฒนา
ระดับคุณภำพ
ระดับคุณภำพ
สรุป
สรุปผล
ทีส่ ถำนศึกษำ
ทีไ่ ด้จำกกำร ระดับคุณภำพที่ประเมินได้ กับ กำรประเมิน
มำตรฐำนสถำนศึกษำ
ผลกำรประเมิน
ระดับคุณภำพที่สถำนศึกษำ
กำหนด
ประเมิน
ควำมสำเร็จ
1.ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียน มีความภูมิใจในท้องถิ่น  ยอดเยี่ยม
และเห็ น คุ ณ ค่ า ของความเป็ น ไทย มี ผ ลการ  ดีเลิศ
 ดี
ประเมินตั้งแต่ ระดับ ๓ ขึ้นไป

1.ร้อยละ ๘๔.๔๐ ของผู้เรียน มีความ
ภูมิใจในท้องถิ่นและเห็นคุณค่าของความ
เป็นไทย มีผลการประเมินตั้งแต่ ระดับ ๓
ขึ้นไป

 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

2. ผู้ เรีย นร้อ ยละ ๘๐ มี ส่ ว นร่ ว มในการอนุ รั ก ษ์  ยอดเยี่ยม
วัฒ นธรรมประเพณี และภูมิปัญญาไทย มีผลการ  ดีเลิศ
 ดี
ประเมินตั้งแต่ ระดับ ๓ ขึ้นไป

2. ผู้เรียนร้อยละ ๘๕.26 มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และภูมิ
ปัญญาไทย มีผลการประเมินตั้งแต่ ระดับ
๓ ขึ้นไป

 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

กำหนด
 ต่ากว่าระดับคุณภาพ
ที่กาหนด
 เท่ากับระดับคุณภาพ
ที่กาหนด
 สูงกว่าระดับคุณภาพ
ที่กาหนด
 ต่ากว่าระดับคุณภาพ
ที่กาหนด
 เท่ากับระดับคุณภาพ
ที่กาหนด
 สูงกว่าระดับคุณภาพ
ที่กาหนด

 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๒๑

เครื่องมือประเมินมำตรฐำนและประเด็นกำรพิจำรณำ
โรงเรียน พระยืนวิทยาคาร สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ชื่อผู้ประเมิน....นายปรีชา มีทองหลาง /นายวุฒิศักดิ์ มูลมะณี.......วันที่ประเมิน.....๓๑.....เดือน....มีนาคม...พ.ศ. ๒๕๖๕
แบบเก็บรวบรวมข้อมูล
มำตรฐำนที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นพิจำรณำที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ประเด็นพิจำรณำย่อยที่ 3 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
เกณฑ์พิจำรณำ

ผลกำรประเมิน
(รัอยละ)

เอกสำร/หลักฐำน/โครงกำร/กิจกรรม

1. ร้อยละของผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย มีผลการประเมินตั้งแต่ ระดับ ๓ ขึ้นไป

1. รายงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๒. รายงานโครงการค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
๓. แบบประเมิน

76.๐๐

ร้อยละรวม
สรุปผลประเด็นพิจารณาย่อยที่ 3 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย/ ร้อยละเฉลี่ย (ร้อยละรวม ÷ จานวนเกณฑ์พิจารณา) =

76.๐๐
76.๐๐

ระดับคุณภาพ =

ดีเลืศ (4)

เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ จากค่าร้อยละเฉลี่ย
กำลังพัฒนำ (1)
ผู้เรียนมีคณ
ุ ลักษณะ
ตามเกณฑ์พิจารณา
ต่ากว่าร้อยละ 50

ปำนกลำง (2)
ผู้เรียนมีคณ
ุ ลักษณะ
ตามเกณฑ์พิจารณา
ตั้งแต่ร้อยละ 50-59

ดี (3)
ผู้เรียนมีคณ
ุ ลักษณะ
ตามเกณฑ์พิจารณา
ตั้งแต่ร้อยละ 60-74

ดีเลืศ (4)
ผู้เรียนมีคณ
ุ ลักษณะ
ตามเกณฑ์พิจารณา
ตั้งแต่ร้อยละ 75-89

ยอดเยี่ยม (5)
ผู้เรียนมีคณ
ุ ลักษณะ
ตามเกณฑ์พิจารณา
ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป

หมำยเหตุ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๒๒

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
มำตรฐำนที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
ประเด็นพิจำรณำที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ประเด็นพิจำรณำย่อยที่ 3 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
ระดับคุณภำพ :  ยอดเยีย่ ม  ดีเลิศ  ดี  ปานกลาง  กาลังพัฒนา

มำตรฐำนสถำนศึกษำ
1. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและหลากหลาย มีผลการ
ประเมินตั้งแต่ ระดับ ๓ ขึ้นไป

ระดับคุณภำพ
ทีส่ ถำนศึกษำ
กำหนด

ผลกำรประเมิน

ระดับคุณภำพ
ทีไ่ ด้จำกกำร
ประเมิน

 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

1. ร้อยละ 76.๐๐ ของผู้เรียนยอมรับที่
จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย มีผลการประเมินตั้งแต่ ระดับ
๓ ขึ้นไป

 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

สรุป
ระดับคุณภำพที่ประเมินได้ กับ
ระดับคุณภำพทีส่ ถำนศึกษำ
กำหนด
 ต่ากว่าระดับคุณภาพ
ที่กาหนด
 เท่ากับระดับคุณภาพ
ที่กาหนด
 สูงกว่าระดับคุณภาพ
ที่กาหนด

สรุปผล
กำรประเมิน
ควำมสำเร็จ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๒๓

เครื่องมือประเมินมำตรฐำนและประเด็นกำรพิจำรณำ
โรงเรียน พระยืนวิทยำคำร สังกัด องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ชื่อผู้ประเมิน นางสาราญ พิมพาศรี นาย นายธนพล ถนิมแนบ วันที่ประเมิน.....๓๑.....เดือน....มีนาคม...พ.ศ. ๒๕๖๕
แบบเก็บรวบรวมข้อมูล
มำตรฐำนที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
ประเด็นพิจำรณำที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ประเด็นพิจำรณำย่อยที่ 4) สุขภาวะทางร่างกายและสังคม
เกณฑ์พิจำรณำ

เอกสำร/หลักฐำน/โครงกำร/กิจกรรม

1. ผู้เรียนที่มีสุขภาพกายตามเกณฑ์มาตรฐาน

-โครงการเฝ้าระวังภาวะการเจริญเติบโตของผู้เรียน
-โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
2. ผู้เรียนที่มีสุขภาพจิต อารมณ์ และสังคมตามเกณฑ์
-แบบประเมิน ( SDQ )
3. ผู้ เรีย นที่ แสดงออกอย่ างเหมาะสม และสามารถอยู่ร่ว มกับ คนอื่นได้อย่างมี -รายงานโครงการค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
ความสุข
สรุปผลประเมินประเด็นพิจารณาย่อยที่ 4) สุขภาวะทางร่างกายและสังคม /
เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ จากค่าร้อยละเฉลี่ย
กำลังพัฒนำ (1)
ปำนกลำง (2)
ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์พิจารณา
ตามเกณฑ์พิจารณา
ต่ากว่าร้อยละ 50
ตั้งแต่ร้อยละ 50-59
หมายเหตุ : จานวนผู้เรียน 468 คน

ร้อยละรวม
ร้อยละเฉลี่ย (ร้อยละรวม ÷ จานวนเกณฑ์พิจารณา) =
ระดับคุณภาพ =

ผลกำรประเมิน
(ร้อยละ)

หมำยเหตุ

๙๐.๕๙
๙๓.๐๐
๙๒.๐๐
๒๗๕.๕๙
๙๑.๘๖
ยอดเยี่ยม (5)

ดี (3)

ดีเลืศ (4)

ยอดเยี่ยม (5)

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์พิจารณา
ตั้งแต่ร้อยละ 60-74

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์พิจารณา
ตั้งแต่ร้อยละ 75-89

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์พิจารณา
ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๒๔

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
มำตรฐำนที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
ประเด็นพิจำรณำที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ประเด็นพิจำรณำย่อยที่ 4) สุขภาวะทางร่างกายและสังคม

มำตรฐำนสถำนศึกษำ
1. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนที่มีสุขภาพกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ระดับคุณภำพ
ทีส่ ถำนศึกษำ
กำหนด

ระดับคุณภำพ :  ยอดเยี่ยม  ดีเลิศ  ดี  ปานกลาง  กาลังพัฒนา

ผลกำรประเมิน

 ยอดเยี่ยม 1. ร้อยละ ๙๐.๕๙ ของผู้เรียนที่มี
 ดีเลิศ
สุขภาพกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

2. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนที่มีสุขภาพจิต อารมณ์  ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
และสังคมตามเกณฑ์

ระดับคุณภำพ
ทีไ่ ด้จำกกำร
ประเมิน
 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

 ยอดเยี่ยม
2. ร้อยละ ๙๓.๐๐ ของผู้เรียนที่
มี สุ ข ภาพจิ ต อารมณ์ และสั งคมตาม  ดีเลิศ
 ดี
เกณฑ์

 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา
3. ร้ อ ยละ 90 ของผู้ เ รี ย นที่ แ สดงออกอย่ า ง  ยอดเยี่ยม 3. ร้อยละ ๙๒.๐๐ ของผู้เรียนที่แสดง
เหมาะสม และสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมี  ดีเลิศ
ออกอย่างเหมาะสม และสามารถอยู่

ดี
ความสุข
ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา
 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

สรุป
ระดับคุณภำพที่ประเมินได้ กับ
ระดับคุณภำพทีส่ ถำนศึกษำ

สรุปผล
กำรประเมิน
ควำมสำเร็จ

กำหนด
ต่ากว่าระดับคุณภาพที่กาหนด
 เท่ากับระดับคุณภาพที่กาหนด
สูงกว่าระดับคุณภาพที่กาหนด

 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

ต่ากว่าระดับคุณภาพที่กาหนด
 เท่ากับระดับคุณภาพที่กาหนด
สูงกว่าระดับคุณภาพที่กาหนด

 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

ต่ากว่าระดับคุณภาพที่กาหนด
 เท่ากับระดับคุณภาพที่กาหนด
สูงกว่าระดับคุณภาพที่กาหนด

 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๒๕

เครื่องมือประเมินมำตรฐำนและประเด็นพิจำรณำ
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ชื่อผู้ประเมิน .............นางสาวจินตนา รุ่งเรือง .....วันที่ประเมิน.....๓๑.....เดือน....มีนาคม...พ.ศ. ๒๕๖๕
แบบเก็บรวบรวมข้อมูล
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน
ประเด็นพิจำรณำที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ประเด็นพิจำรณำย่อยที่ ข้อ 5 มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เกณฑ์พิจารณา
เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ร้อยละของผู้เรียนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีผลการ
ประเมินตั้งแต่ ระดับ 3 ขึ้นไป
2. ร้อยละของผู้เรียนได้ศึกษาพรรณไม้ในโรงเรียน

ผลการประเมิน
( ร้อยละ )
๘๔.๔๐

-รายงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
-แบบประเมิน
-รายงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
-แบบสรุปรายงานการศึกษาพรรณไม้ในโรงเรียน

๙๐.๐๐
ร้อยละรวม

๑๗๔.๔๐

สรุปผลประเด็นพิจารณาย่อยที่ 5 มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ร้อยละเฉลี่ย (ร้อยละรวม ÷ จานวนเกณฑ์พิจารณา) =
ระดับคุณภำพ =

๘๗.๒๐
ดีเลิศ (4)

เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ จากค่าร้อยละ
กาลังพัฒนา (1)
ปานกลาง (2)
ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์พิจารณา
ตามเกณฑ์พิจารณา
ต่ากว่าร้อยละ 50
ต่ากว่าร้อยละ 50-59
หมายเหตุ : จานวนผู้เรียน 468 คน

ดี (3)
ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์พิจารณา
ต่ากว่าร้อยละ 60-74

หมายเหตุ

ดีเลิศ (4)
ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์พิจารณา
ต่ากว่าร้อยละ 75-89

ยอดเยี่ยม (5)
ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์พิจารณา
ต่ากว่าร้อยละ 90ขึ้นไป

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๒๖

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน
ประเด็นพิจำรณำที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ประเด็นพิจำรณำย่อยที่5) มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระดับคุณภำพ :  ยอดเยี่ยม  ดีเลิศ ดี ปานกลาง กาลังพัฒนา
ระดับคุณภำพ
ทีส่ ถำนศึกษำ
มำตรฐำนสถำนศึกษำ
ผลกำรประเมิน
กำหนด
1. ร้อยละ ๘0 ของผู้เรียนมีจิตสานึกในการ ยอดเยี่ยม
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี  ดีเลิศ
ผลการประเมินตั้งแต่ ระดับ 3 ขึ้นไป
 ดี
 ปานกลาง
กาลังพัฒนา
2. ร้อยละ80ของผู้เรียนได้ศึกษาพรรณไม้ใน
โรงเรียน

1. ร้อยละ ๘๔.๔๐ ของผู้เรียนมีจิตสานึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีผลการประเมินตั้งแต่ ระดับ
3 ขึ้นไป

 ยอดเยี่ยม 2. ร้อยละ ๙๐.๐๐ ของผู้เรียนได้ศึกษา
พรรณไม้ในโรงเรียน
 ดีเลิศ
 ดี
ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

ระดับคุณภำพ
สรุป
สรุปผล
ทีไ่ ด้จำกกำร ระดับคุณภำพที่ประเมินได้กับ กำรประเมิน
ระดับคุณภำพทีส่ ถำนศึกษำ ควำมสำเร็จ
ประเมิน
กำหนด

ยอดเยี่ยม  ต่ากว่าระดับคุณภาพ
ที่กาหนด
 ดีเลิศ
 เท่ากับระดับคุณภาพ
 ดี
ที่กาหนด
ปานกลาง
 กาลังพัฒนา  สูงกว่าระดับคุณภาพ
ที่กาหนด
 ยอดเยี่ยม  ต่ากว่าระดับคุณภาพ
 ดีเลิศ
ที่กาหนด
 เท่ากับระดับคุณภาพ
 ดี
ที่กาหนด
ปานกลาง
 กาลังพัฒนา  สูงกว่าระดับคุณภาพ
ที่กาหนด

 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๒๗

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำร และกำรจัดกำร

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๒๘

เครื่องมือประเมินมำตรฐำนและประเด็นกำรพิจำรณำ
โรงเรียน พระยืนวิทยำคำร สังกัด องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ชื่อผู้ประเมิน
นายวิศณุ เจริญราช / น.ส.วาวมะรินทร์ โคตะนันท์
วันที่ประเมิน.....๓๑.....เดือน....มีนาคม...พ.ศ. ๒๕๖๕
แบบเก็บรวบรวมข้อมูล
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนการบริหาร และการจัดการ
ประเด็นพิจำรณำที่ ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
เกณฑ์พิจำรณำ

เอกสำร/หลักฐำน/โครงกำร/กิจกรรม

๑. สถานศึกษามีการกาหนดเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ชัดเจน
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ
นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา
2. วิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียนตาม
แผนพัฒนาการศึกษา ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ )
3. กิจกรรมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา
( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) ประจาปี ๒๕๖๕
4. แบบประเมินความสอดคล้อง
๕. สรุปผลการ Swot Ana lysis

คะแนนรวม

ผลกำรพิจำรณำ
(คะแนน)
4

4

สรุปผลประเมินประเด็นพิจำรณำที่ 2.2 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา

กาหนดชัดเจน

ร้อยละ ((นาผลคะแนนรวม X 100) ÷ ๕ ) =
ระดับคุณภำพ =

๘๐
ดีเลืศ (4)

หมำยเหตุ
ใช้เกณฑ์กำรพิจำรณำ(คะแนน)
ระดับ๑ หมายถึง มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ที่สถานศึกษากาหนด ไม่
ชัดเจน
ระดับ๒ หมายถึง มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ที่สถานศึกษากาหนด ชัดเจน
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ
ระดับ๓ หมายถึงมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ที่สถานศึกษากาหนด ชัดเจน
สอดคล้องกับ บริบทของสถานศึกษา เป็นไปได้ในการปฏิบัติ
ระดับ๔ หมายถึง มีเป้าหมาย วิสยั ทัศน์และพันธกิจ ที่สถานศึกษากาหนด ชัดเจน
สอดคล้องกับ บริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายของรัฐบาล
แผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาล เป็นไปได้ในการปฏิบัติ
ระดับ๕ หมายถึง มีเป้าหมาย วิสยั ทัศน์และพันธกิจ ที่สถานศึกษากาหนด ชัดเจน
สอดคล้องกับ บริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายของรัฐบาล
แผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาล เป็นไปได้ในการปฏิบัติทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๒๙

เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ จากค่าร้อยละ
กำลังพัฒนำ (1)

ปำนกลำง (2)

ดี (3)

ดีเลืศ (4)

ยอดเยี่ยม (5)

สถานศึกษามีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์พิจารณา
ต่ากว่าร้อยละ 50

สถานศึกษามีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์พิจารณา
ตั้งแต่ร้อยละ 50-59

สถานศึกษามีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์พิจารณา
ตั้งแต่ร้อยละ 60-74

สถานศึกษามีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์พิจารณา
ตั้งแต่ร้อยละ 75-89

สถานศึกษามีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์พิจารณา
ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
มำตรฐำนที่ 2 : กระบวนการบริหาร และการจัดการ
ประเด็นพิจำรณำ : ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
ระดับคุณภำพ :  ยอดเยี่ยม  ดีเลิศ  ดี  ปานกลาง  กาลังพัฒนา

มำตรฐำนสถำนศึกษำ
๑. สถานศึกษามีการกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์
และพันธกิจ ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของ
รัฐบาลและต้นสังกัด เป็นไปได้ในการปฏิบัติ

ระดับคุณภำพ
ทีส่ ถำนศึกษำ
กำหนด
 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

ผลกำรประเมิน
๑. สถานศึกษามีการกาหนดเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ชัดเจน สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการ
ของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของ
แผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาล
และต้นสังกัด เป็นไปได้ในการปฏิบัติ

ระดับคุณภำพ
สรุป
ทีไ่ ด้จำกกำร ระดับคุณภำพที่ประเมินได้ กับ
ระดับคุณภำพทีส่ ถำนศึกษำ
ประเมิน
 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

กำหนด
 ต่ากว่าระดับคุณภาพ
ที่กาหนด
 เท่ากับระดับคุณภาพ
ที่กาหนด
 สูงกว่าระดับคุณภาพ
ที่กาหนด

สรุปผล
กำรประเมิน
ควำมสำเร็จ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๓๐

เครื่องมือประเมินมำตรฐำนและประเด็นกำรพิจำรณำ
โรงเรียน พระยืนวิทยาคาร สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ชื่อผู้ประเมิน... น.ส.สมทรง มีลุน และ น.ส. สุริยง ประพรมมา.....วันที่ประเมิน.....๓๑.....เดือน....มีนาคม...พ.ศ. ๒๕๖๕
แบบเก็บรวบรวมข้อมูล
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนการบริหาร และการจัดการ
ประเด็นพิจำรณำที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
เกณฑ์พิจำรณำ
1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบ ชัดเจน มีประสิทธิภาพส่งผลต่อ
คุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยความร่วมมือของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

เอกสำร/หลักฐำน/โครงกำร/กิจกรรม
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- แผน 4 ปี
- แผนงบประมาณประจาปี
- รายงานการประเมินตนเอง sar
- รายงานโครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
- รายงานโครงการระบบดูแลช่วย
เหลือผู้เรียน
- รายงานโครงการนิเทศการสอน
- SWOT
- พรรณางาน
- บันทึกการประชุมครู /บันทึกการ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
- แบบตรวจสอบ

คะแนนรวม
สรุปผลประเมินประเด็นพิจารณาที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
ร้อยละ ((นาผลคะแนนรวม X 100) ÷ 5 ) =
ระดับคุณภาพ

ผลกำรพิจำรณำ
(คะแนน)

หมำยเหตุ

4

เกณฑ์กำรพิจำรณำ(คะแนน)
- ระดับ๑ คะแนน หมายถึง มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษที่ แต่ไม่
ส่งผลต่อคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
- ระดับ๒ คะแนน หมายถึง มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษที่ ส่งผล
ต่อคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
- ระดับ๓ คะแนน หมายถึง มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษที่ชัดเจน
ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
- ระดับ4 คะแนน หมายถึง มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษที่ชัดเจน
มีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความ
ร่วมมือของผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่าย
- ระดับ๕ คะแนน หมายถึง มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษที่ชัดเจน
มีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความ
ร่วมมือของผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนาข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้

4
80
ดีเลืศ (4)

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๓๑

เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ จากค่าร้อยละ
กำลังพัฒนำ (1)
สถานศึกษามีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์พิจารณา
ต่ากว่าร้อยละ 50

ปำนกลำง (2)
สถานศึกษามีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์พิจารณา
ตั้งแต่ร้อยละ 50-59

ดี (3)
สถานศึกษามีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์พิจารณา
ตั้งแต่ร้อยละ 60-74

ดีเลืศ (4)
สถานศึกษามีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์พิจารณา
ตั้งแต่ร้อยละ 75-89

ยอดเยี่ยม (5)
สถานศึกษามีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์พิจารณา
ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
มำตรฐำนที่ 2 : กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นพิจำรณำ : 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับคุณภำพ :  ยอดเยี่ยม  ดีเลิศ  ดี  ปานกลาง  กาลังพัฒนา

มำตรฐำนสถำนศึกษำ
1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ชัดเจน
มีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพ ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ระดับคุณภำพ
ทีส่ ถำนศึกษำ
กำหนด

ผลกำรประเมิน

 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
ชัดเจน มีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดย
ความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ระดับคุณภำพ
สรุป
ทีไ่ ด้จำกกำร ระดับคุณภำพที่ประเมินได้ กับ
ระดับคุณภำพทีส่ ถำนศึกษำ
ประเมิน
 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

กำหนด
 ต่ากว่าระดับคุณภาพ
ที่กาหนด
 เท่ากับระดับคุณภาพ
ที่กาหนด
 สูงกว่าระดับคุณภาพ
ที่กาหนด

สรุปผล
กำรประเมิน
ควำมสำเร็จ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๓๒

เครื่องมือประเมินมำตรฐำนและประเด็นกำรพิจำรณำ
โรงเรียน พระยืนวิทยาคาร สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ชื่อผู้ประเมิน.........นางสุภาพร อุพลเถียร และ น.ส.กมลภรณ์ ม่วงไทย..........วันที่ประเมิน.....๓๑.....เดือน....มีนาคม...พ.ศ. ๒๕๖๕
แบบเก็บรวบรวมข้อมูล
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนการบริหาร และการจัดการ
ประเด็นพิจำรณำที่ 2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
ผลกำรพิจำรณำ
เกณฑ์พิจำรณำ
เอกสำร/หลักฐำน/โครงกำร/กิจกรรม
หมำยเหตุ
(คะแนน)
๔
- ระดับ๑ คะแนน หมายถึง ดำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพ
๑. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา /
๑. สถานศึกษามีการพัฒนางานวิชาการที่
ผูเ้ รี ยนไม่รอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตร หลักสูตรสถานศึกษา
สถานศึกษาและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ๒ . แผนจัดการเรียนรู้ / โครงการนิเทศการ
- ระดับ๒ คะแนน หมายถึง ดำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพ
เรียนการสอน / โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
ผูเ้ รี ยนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
- ระดับ๓ คะแนน หมายถึง ดำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพ
ผูเ้ รี ยนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ ำหมำย
- ระดับ4 คะแนน หมายถึง ดำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพ
ผูเ้ รี ยนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ ำหมำยเชื่อมโยง
กับชีวติ
- ระดับ๕ คะแนน หมายถึง ดำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพ
ผูเ้ รี ยนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ ำหมำยเชื่อมโยง
กับชีวติ จริ งและเป็ นแบบอย่ำงได้

คะแนนรวม
สรุปผลประเมินประเด็นพิจำรณำที่ 2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
ร้อยละ ((นาผลคะแนนรวม X 100) ÷ 5 ) =
ระดับคุณภาพ =

๔
๘๐
ดีเลืศ (4)

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๓๓

เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ จากค่าร้อยละ
กำลังพัฒนำ (1)
ปำนกลำง (2)
สถานศึกษามีคุณลักษณะ
สถานศึกษามีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์พิจารณา
ตามเกณฑ์พิจารณา
ต่ากว่าร้อยละ 50
ตั้งแต่ร้อยละ 50-59

ดี (3)
สถานศึกษามีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์พิจารณา
ตั้งแต่ร้อยละ 60-74

ดีเลืศ (4)
สถานศึกษามีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์พิจารณา
ตั้งแต่ร้อยละ 75-89

ยอดเยี่ยม (5)
สถานศึกษามีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์พิจารณา
ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
มำตรฐำนที่ 2 : กระบวนการบริหาร และการจัดการ
ประเด็นพิจำรณำที่ 2.3 : ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
ระดับคุณภำพ :  ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี  ปานกลาง  กาลังพัฒนา
สรุป
ระดับคุณภำพ
ระดับคุณภำพ
มำตรฐำนสถำนศึกษำ
ทีส่ ถำนศึกษำ
ผลกำรประเมิน
ทีไ่ ด้จำกกำร ระดับคุณภำพที่ประเมินได้ กับ
ระดับคุณภำพทีส่ ถำนศึกษำ
กำหนด
ประเมิน
กำหนด

สถานศึกษามีการพัฒนางานวิชาการ
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมายเชื่อมโยงกับชีวิต

 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

สถานศึกษามีการพัฒนางานวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตร
สถานศึกษาและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
เชื่อมโยงกับชีวิต

 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

 สูงกว่าระดับคุณภาพ
เป้าหมาย
 เท่ากับระดับคุณภาพ
เป้าหมาย
 ต่ากว่าระดับคุณภาพ
เป้าหมาย

สรุปผล
กำรประเมิน
ควำมสำเร็จ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๓๔

เครื่องมือประเมินมำตรฐำนและประเด็นกำรพิจำรณำ
โรงเรียน พระยืนวิทยาคาร สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ชื่อผู้ประเมิน นางสาวจันทนา นามโยธา/นางสาวสายสุนีย์ ลาภา วันที่ประเมิน.....๓๑.....เดือน....มีนาคม...พ.ศ. ๒๕๖๕
แบบเก็บรวบรวมข้อมูล
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนการบริหาร และการจัดการ
ประเด็นพิจำรณำที่ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
เกณฑ์พิจำรณำ

เอกสำร/หลักฐำน/โครงกำร/กิจกรรม

1. สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ 1. สรุปรายงานการอบรม/สัมมนา บุคลากร
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู ๒. รายงานโครงการพัฒนาครูให้มีความรู้
และสถานศึกษา
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
๓. สรุปแบบสารวจ
๔. สรุปแบบสอบถาม

ผลกำรพิจำรณำ
(คะแนน)

หมำยเหตุ

๕

ใช้เกณฑ์กำรพิจำรณำ(คะแนน)
- ระดับ๑ คะแนน หมายถึง ไม่มกี ารพัฒนาครูและบุคลากร
- ระดับ๒ คะแนน หมายถึง พัฒนาครูและบุคลากร
- ระดับ๓ คะแนน หมายถึง พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
- ระดับ4 คะแนน หมายถึงพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและ
สถานศึกษา
- ระดับ๕ คะแนน หมายถึง พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและ
สถานศึกษาและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน

๕
คะแนนรวม
สรุปผลประเมินประเด็นพิจารณาที่ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
100
ร้อยละ ((นาผลคะแนนรวม X 100) ÷ 5 ) =
ระดับคุณภำพ = ยอดเยี่ยม (5)
เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ จากค่าร้อยละ
กำลังพัฒนำ (1)
ปำนกลำง (2)
ดี (3)
ดีเลืศ (4)
สถานศึกษามีคุณลักษณะ
สถานศึกษามีคุณลักษณะ
สถานศึกษามีคุณลักษณะ
สถานศึกษามีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์พิจารณา
ตามเกณฑ์พิจารณา
ตามเกณฑ์พิจารณา
ตามเกณฑ์พิจารณา
ต่ากว่าร้อยละ 50
ตั้งแต่ร้อยละ 50-59
ตั้งแต่ร้อยละ 60-74
ตั้งแต่ร้อยละ 75-89

ยอดเยี่ยม (5)
สถานศึกษามีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์พิจารณา
ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๓๕

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนการบริหาร และการจัดการ
ประเด็นพิจำรณำที่ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ระดับคุณภำพ :  ยอดเยี่ยม  ดีเลิศ  ดี  ปานกลาง  กาลังพัฒนา

มำตรฐำนสถำนศึกษำ

ระดับคุณภำพ
ทีส่ ถำนศึกษำ
กำหนด

1. สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ  ยอดเยี่ยม
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู  ดีเลิศ
 ดี
และสถานศึกษา

 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

ผลกำรประเมิน

ระดับคุณภำพ
ทีไ่ ด้จำกกำร
ประเมิน

1. สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรให้มี  ยอดเยี่ยม
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความ  ดีเลิศ
 ดี
ต้องการของครูและสถานศึกษา

 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

สรุป
ระดับคุณภำพที่ประเมินได้กับ
ระดับคุณภำพทีส่ ถำนศึกษำ
กำหนด
 ต่ากว่าระดับคุณภาพ
ที่กาหนด
 เท่ากับระดับคุณภาพ
ที่กาหนด
 สูงกว่าระดับคุณภาพ
ที่กาหนด

สรุปผล
กำรประเมิน
ควำมสำเร็จ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๓๖

เครื่องมือประเมินมำตรฐำนและประเด็นกำรพิจำรณำ
โรงเรียน พระยืนวิทยาคาร สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ชื่อผู้ประเมิน.....นายศิริพูน สุธรรมรักษ์ /นายสมพล ถิ่นสาโรง....วันที่ประเมิน.....๓๑.....เดือน....มีนาคม...พ.ศ. ๒๕๖๕
แบบเก็บรวบรวมข้อมูล
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนการบริหาร และการจัดการ
ประเด็นพิจำรณำที่ ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
เอกสำร/หลักฐำน/โครงกำร/กิจกรรม

ผลกำรพิจำรณำ
(คะแนน)

หมำยเหตุ

- โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องสานักงาน
- รายงานผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการจัด
สภาพแวดล้อมและสังคมของโรงเรียนพระยืน
วิทยาคาร

4

ใช้เกณฑ์กำรพิจำรณำ(คะแนน)
ระดับ๑ คะแนน หมายถึง มีการกาหนดแนวทาง วางแผนการบริหารจัดการ
อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนหรือจัดทาผังบริเวณโรงเรียน
ระดับ๒ คะแนน หมายถึง นอกจากระดับ ๑ แล้ว ยังมีการดูแลและพัฒนา
อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง ปลอดภัย
เหมาะสมพร้อมที่จะใช้ประโยชน์
ระดับ๓ คะแนน หมายถึง นอกจากระดับ ๒ แล้ว ยังมีการติดตามและตรวจสอบ
การใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า
และเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้
ระดับ4 คะแนน หมายถึง นอกจากระดับ๓ แล้ว ยังมีการสรุปประเมินผลและ
รายงานการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน และมีการสารวจ
ความพึงพอใจจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
ระดับ๕ หมายถึง นอกจากระดับ ๔ แล้ว ยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งและเป็น
แบบอย่าง

คะแนนรวม

4

สรุปผลประเมินประเด็นพิจารณาที่ ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ /
ร้อยละ ( (นาผลคะแนนรวม X 100) ÷ 5 )

80

เกณฑ์พิจำรณำ
๑. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และปลอดภัย

=
ระดับคุณภำพ =

ดีเลืศ (๔)

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๓๗

เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ จากค่าร้อยละ
กำลังพัฒนำ (๑)
สถานศึกษามีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์พิจารณา
ต่ากว่าร้อยละ ๕0

ปำนกลำง (๒)
สถานศึกษามีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์พิจารณา
ตั้งแต่ร้อยละ ๕0-๕๙

ดี (๓)
สถานศึกษามีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์พิจารณา
ตั้งแต่ร้อยละ ๖0-๗๔

ดีเลืศ (๔)
สถานศึกษามีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์พิจารณา
ตั้งแต่ร้อยละ ๗๕-๘๙

ยอดเยี่ยม (๕)
สถานศึกษามีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์พิจารณา
ตั้งแต่ร้อยละ ๙0 ขึ้นไป

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนการบริหาร และการจัดการ
ประเด็นพิจำรณำที่ ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ระดับคุณภำพ :  ยอดเยี่ยม  ดีเลิศ  ดี  ปานกลาง  กาลังพัฒนา

มำตรฐำนสถำนศึกษำ
๑. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และ มีความ
ปลอดภัย

ระดับคุณภำพ
ทีส่ ถำนศึกษำ
กำหนด
 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

ผลกำรประเมิน
๑. สถานศึกษามีการกาหนดแนวทาง วางแผนการ
บริหารจัดการ อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียนหรือจัดทาผังบริเวณโรงเรียน
2. สถานศึกษามีการดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง
ปลอดภัย เหมาะสมพร้อมที่จะใช้ประโยชน์
3. สถานศึกษามีการติดตามและตรวจสอบการใช้อาคาร
สถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน เพื่อให้เกิดความ
คุ้มค่า และเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้
๔. สถานศึกษามีการสรุปประเมินผลและรายงานการใช้
อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนและมีการ
ประเมินความพึงพอใจผู้ที่เกี่ยวข้อง

ระดับคุณภำพ
ทีไ่ ด้จำกกำร
ประเมิน
 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

สรุป
ระดับคุณภำพที่ประเมินได้ กับ
ระดับคุณภำพทีส่ ถำนศึกษำ
กำหนด
 ต่ากว่าระดับคุณภาพ
ที่กาหนด
 เท่ากับระดับคุณภาพ
ที่กาหนด
 สูงกว่าระดับคุณภาพ
ที่กาหนด

สรุปผล
กำรประเมิน
ควำมสำเร็จ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๓๘

เครื่องมือประเมินมำตรฐำนและประเด็นกำรพิจำรณำ
โรงเรียน พระยืนวิทยาคาร สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ชื่อผู้ประเมิน...........นายอาทิตย์ อ่อนจันทร์และ นายพิพัชรพล นาอุดม ........วันที่ประเมิน.....๓๑.....เดือน....มีนาคม...พ.ศ. ๒๕๖๕
แบบเก็บรวบรวมข้อมูล
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นพิจำรณำที่ 2.6 จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารการจัดการและการจัดการเรียนรู้
ผลกำร
เกณฑ์พิจำรณำ
เอกสำร/หลักฐำน/โครงกำร/กิจกรรม
พิจำรณำ
หมำยเหตุ
(คะแนน)
4
ใช้เกณฑ์กำรพิจำรณำ(คะแนน)
- โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน
๑. สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยี
- ระดับ๑ หมายถึง มีระบบการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารการ โรงเรียน
การบริหารการจัดการ และการจัดการเรียนรู้
- โครงการ พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการ
จัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างที่
- ระดับ๒ หมายถึง มีระบบการจัดหา การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
เพื่อสนับสนุนการบริหารการจัดการ และการจัดการเรียนรู้
- กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทาสื่อ
- ระดับ3 หมายถึง มีระบบการจัดหา การบริการ และการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารการจัดการ และการจัดการ
- แบบรายงานค่าใช้จ่ายตามแผนงบประมาณ
เรียนรู้
- ระดับ4 หมายถึง มีระบบการจัดหา การบริการ และการพัฒนา
ประจาปี( ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารการจัดการ และการจัดการ
สารสนเทศ )
เรียนรู้ ทีเ่ หมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
- เว็บไซต์โรงเรียน
- ระดับ๕ หมายถึง มีระบบการจัดหา การบริการ และการพัฒนา
- ระบบการจัดการลงทะเบียนบนเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารการจัดการและการจัดการ
- แบบบันทึกการลงทะเบียนอบรม Bookmark,ZipGrade
เรียนรู้ ที่เพียงพอเหมาะกับสภาพของสถานศึกษา
คะแนนรวม
สรุปผลประเมินประเด็นพิจารณาที่ 2.6 จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
การจัดการและการจัดการเรียนรู้ / ร้อยละ ( (นาผลคะแนนรวม X 100) ÷ 5 ) =

4
80

ระดับคุณภำพ = ดีเลืศ (4)

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๓๙

เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ จากค่าร้อยละ
กำลังพัฒนำ (1)
ปำนกลำง (2)
สถานศึกษามีคุณลักษณะ
สถานศึกษามีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์พิจารณา
ตามเกณฑ์พิจารณา
ต่ากว่าร้อยละ 50
ตั้งแต่ร้อยละ 50-59

ดี (3)
สถานศึกษามีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์พิจารณา
ตั้งแต่ร้อยละ 60-74

ดีเลืศ (4)
สถานศึกษามีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์พิจารณา
ตั้งแต่ร้อยละ 75-89

ยอดเยี่ยม (5)
สถานศึกษามีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์พิจารณา
ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นพิจำรณำที่ 2.6 จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารการจัดการและการจัดการเรียนรู้
ระดับคุณภำพ :  ยอดเยี่ยม  ดีเลิศ  ดี  ปานกลาง  กาลังพัฒนา

มำตรฐำนสถำนศึกษำ

ระดับคุณภำพ
ทีส่ ถำนศึกษำ
กำหนด

๑. สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ  ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
สนับสนุนการบริหารการจัดการและการจัดการ
เรียนรู้อย่างที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  ดี

ผลกำรประเมิน

๑. สถานศึกษามีระบบการจัดหา การ
บริการ และการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารการ
 ปานกลาง
จัดการ และการจัดการเรียนรู้ ทีเ่ หมาะสม
 กาลังพัฒนา
กับสภาพของสถานศึกษา

ระดับคุณภำพ
ทีไ่ ด้จำกกำร
ประเมิน
 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

สรุป
ระดับคุณภำพที่ประเมินได้ กับ
ระดับคุณภำพทีส่ ถำนศึกษำ
กำหนด
 ต่ากว่าระดับคุณภาพ
ที่กาหนด
 เท่ากับระดับคุณภาพ
ที่กาหนด
 สูงกว่าระดับคุณภาพ
ที่กาหนด

สรุปผล
กำรประเมิน
ควำมสำเร็จ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๔๐

มำตรฐำนที่ ๓
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๔๑

เครื่องมือประเมินมำตรฐำนและประเด็นกำรพิจำรณำ
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร อาเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ชื่อผู้ประเมิน...........นายศิริเทพกมล ไชยโทน........วันที่ประเมิน.....๓๑.....เดือน....มีนาคม...พ.ศ. ๒๕๖๕
แบบเก็บรวบรวมข้อมูล
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ประเด็นพิจารณาที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
เกณฑ์พิจำรณำ
1.ร้อยละของครูมีแผนจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษามีผล
การประเมิน ตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป

2. ร้อยละของครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตมีผลการประเมิน ตั้งแต่ระดับ 4
ขึ้นไป

เอกสำร/หลักฐำน/โครงกำร/กิจกรรม
- รายงานการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
- รายงานโครงการพัฒนาครูให้มีความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ/กิจกรรมการจัดทา
แผนการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
- แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
- รายงานการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
- รายงานโครงการนิเทศการสอน
- แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
- แบบนิเทศการสอน

ร้อยละรวม
สรุปผลประเมินประเด็นพิจารณาที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฎิบัติจริงและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
ร้อยละเฉลี่ย (ร้อยละรวม÷ จานวนเกณฑ์พิจารณา) =
ระดับคุณภาพ =
เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ จากค่าร้อยละเฉลี่ย

ผลกำรประเมิน
(ร้อยละ)

หมำยเหตุ
(ระดับคุณภำพ)

๘๒.๘๖

๘๐.๐๐
162.๘๖

-

๘๑.๔๓
ดีเลืศ (4)

กำลังพัฒนำ (1)

ปำนกลำง (2)

ดี (3)

ดีเลืศ (4)

ยอดเยี่ยม (5)

ครูมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์
ต่ากว่าร้อยละ 50
หมายเหตุ : ครูผู้สอน 35 คน

ครูมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์
ตั้งแต่ร้อยละ 50-59

ครูมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์
ตั้งแต่ร้อยละ 60-74

ครูมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์
ตั้งแต่ร้อยละ 75-89

ครูมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์
ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๔๒

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ประเด็นพิจำรณำที่ 3.1 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริงและสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
ระดับคุณภำพ :  ยอดเยี่ยม  ดีเลิศ  ดี  ปานกลาง  กาลังพัฒนา
ระดับคุณภำพ
ระดับคุณภำพ
สรุป
สรุปผล
ทีส่ ถำนศึกษำ
ทีไ่ ด้จำกกำร ระดับคุณภำพที่ประเมินได้กับ กำรประเมิน
มำตรฐำนสถำนศึกษำ
ผลกำรประเมิน
กำหนด
ประเมิน
ระดับคุณภำพทีส่ ถำนศึกษำ ควำมสำเร็จ
1.ร้อยละ 80 ของครูมีแผนจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษามีผลการ
ประเมิน ตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป

 ยอดเยี่ยม 1.ร้อยละ ๘๒.๘๖ ของครูมีแผนจัดการ
 ดีเลิศ
เรียนรูท้ ี่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
 ดี
มีผลการประเมิน ตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

2. ร้อยละ ๘0 ของครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตมีผลการประเมิน
ตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป

 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

2. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของครูจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนิน
ชีวิตมีผลการประเมิน ตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้น
ไป

กำหนด
 ต่ากว่าระดับคุณภาพ
ที่กาหนด
 เท่ากับระดับคุณภาพ
ที่กาหนด
 สูงกว่าระดับคุณภาพ
ที่กาหนด
 ต่ากว่าระดับคุณภาพ
ที่กาหนด
 เท่ากับระดับคุณภาพ
ที่กาหนด
 สูงกว่าระดับคุณภาพ
ที่กาหนด

 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๔๓

เครื่องมือประเมินมำตรฐำนและประเด็นกำรพิจำรณำ
โรงเรียน พระยืนวิทยาคาร สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ชื่อผู้ประเมิน...... นายพิพัชรพล นาอุดม /นายอาทิตย์ อ่อนจันทร์ .....วันที่ประเมิน วันที่ประเมิน.....๓๑.....เดือน....มีนาคม...พ.ศ. ๒๕๖๕
แบบเก็บรวบรวมข้อมูล
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ประเด็นพิจำรณำ 3.2 การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ผลกำร
หมำยเหตุ
เกณฑ์พิจำรณำ
เอกสำร/หลักฐำน/โครงกำร/กิจกรรม
ประเมิน
(ระดับคุณภำพ)
(ร้อยละ)
1. ร้อยละ ของครูจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลการ
1. โครงการ พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการ
๘๖.๓๐
ประเมินระดับ4 ขึ้นไป
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ( กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ
2. ร้อยละของครูจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น มี การจัดทาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ )
๘๒.๔๐
ผลการประเมินระดับ4 ขึ้นไป
2. โครงการสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
3. ร้อยละของครูสร้างโอกาศให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่
ท้องถิ่น
๘๗.๖๐
หลากหลาย มีผลการประเมินระดับ4 ขึ้นไป
3. โครงการนิเทศการเรียนการสอน
4. สรุปผลการสารวจและการประเมินการใช้สื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน
5. สรุปนิเทศการเรียนการสอน
6. สรุปผลการสารวจการใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน
7. สรุปผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ (กิจกรรมที่ครู
ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง )
ร้อยละรวม 256.3๐
สรุปผลประเมินประเด็นพิจารณา 3.2 การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ร้อยละเฉลี่ย (ร้อยละรวม÷ จานวนเกณฑ์พิจำรณำ) =
๘5.4๐
ระดับคุณภาพ = ดีเลืศ (4)

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๔๔

เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ จากค่าร้อยละเฉลี่ย
กำลังพัฒนำ (1)

ปำนกลำง (2)

ดี (3)

ดีเลืศ (4)

ยอดเยี่ยม (5)

ครูมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์
ต่ากว่าร้อยละ 50
หมายเหตุ : ครูผู้สอน 35 คน

ครูมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์
ตั้งแต่ร้อยละ 50-59

ครูมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์
ตั้งแต่ร้อยละ 60-74

ครูมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์
ตั้งแต่ร้อยละ 75-89

ครูมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์
ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ประเด็นพิจำรณำ 3.2 การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ระดับคุณภำพ :  ยอดเยี่ยม  ดีเลิศ  ดี  ปำนกลำง  กำลังพัฒนำ
ระดับคุณภำพ
ระดับคุณภำพ
ทีส่ ถำนศึกษำ
ทีไ่ ด้จำกกำร
มำตรฐำนสถำนศึกษำ
ผลกำรประเมิน
กำหนด
ประเมิน
1. ร้อยละ 80 ของครูจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ  ยอดเยี่ยม
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลการประเมินระดับ  ดีเลิศ
 ดี
4 ขึ้นไป
2. ร้อยละ 80 ของครูจัดการเรียนรู้โดยใช้
แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีผลการ
ประเมินระดับ4 ขึ้นไป
3. ร้อยละ 80 ของครูสร้างโอกาศให้ผู้เรียน
ได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่
หลากหลาย มีผลการประเมินระดับ4 ขึ้นไป

 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา
 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา
 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

 ยอดเยี่ยม
1. ร้อยละ ๘๖.๓๐ ของครูจัดการ
เรียนรู้โดยใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ มี  ดีเลิศ
 ดี
ผลการประเมินระดับ 4 ขึ้นไป

 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา
 ยอดเยี่ยม
2. ร้อยละ ๘๒.๔๐ ของครูจัดการ
เรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา  ดีเลิศ
ท้องถิ่น มีผลการประเมินระดับ4 ขึ้นไป  ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา
3. ร้อยละ ๘๗.๖๐ ของครูสร้างโอกาศ  ยอดเยี่ยม
ให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  ดีเลิศ
จากสื่อที่หลากหลาย มีผลการประเมิน  ดี
 ปานกลาง
ระดับ4 ขึ้นไป
 กาลังพัฒนา

สรุป
ระดับคุณภำพที่ประเมินได้ กับ
ระดับคุณภำพทีส่ ถำนศึกษำ
กำหนด
 ต่ากว่าระดับคุณภาพที่กาหนด
 เท่ากับระดับคุณภาพที่กาหนด
 สูงกว่าระดับคุณภาพที่กาหนด

สรุปผล
กำรประเมิน
ควำมสำเร็จ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

 ต่ากว่าระดับคุณภาพที่กาหนด
 เท่ากับระดับคุณภาพที่กาหนด
 สูงกว่าระดับคุณภาพที่กาหนด

 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

 ต่ากว่าระดับคุณภาพที่กาหนด
 เท่ากับระดับคุณภาพที่กาหนด
 สูงกว่าระดับคุณภาพที่กาหนด

 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๔๕

เครื่องมือประเมินมำตรฐำนและประเด็นกำรพิจำรณำ
โรงเรียน พระยืนวิทยาคาร สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ชื่อผู้ประเมิน.........นางสุภาพร อุพลเถียร และ น.ส.กมลภรณ์ ม่วงไทย..........วันที่ประเมิน.....๓๑.....เดือน....มีนาคม...พ.ศ. ๒๕๖๕
แบบเก็บรวบรวมข้อมูล
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ประเด็นพิจำรณำ 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
เกณฑ์พิจำรณำ

เอกสำร/หลักฐำน/โครงกำร/กิจกรรม

1. ร้อยละของครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้
และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข มีผลการประเมินระดับ 4 ขึ้นไป

- รายงานโครงการนิเทศการเรียนการสอน
- แบบสังเกตการสอน

ผลกำรประเมิน
หมำยเหตุ
(ร้อยละ)
( ระดับคุณภำพ )
๘๘.๕๗

ร้อยละรวม

๘๘.๕๗

ร้อยละเฉลี่ย (ร้อยละรวม÷ จานวนเกณฑ์พิจำรณำ) =
ระดับคุณภาพ =

๘๘.๕๗

สรุปผลประเมินประเด็นพิจำรณำ 3.3 มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก
ดีเลิศ (4)

เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ จากค่าร้อยละเฉลี่ย
กำลังพัฒนำ (1)

ปำนกลำง (2)

ดี (3)

ดีเลิศ (4)

ยอดเยี่ยม (5)

ครูมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ต่ากว่าร้อยละ 50
หมายเหตุ : ครูผู้สอน 35 คน

ครูมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ตั้งแต่ร้อยละ 50-59

ครูมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ตั้งแต่ร้อยละ 60-74

ครูมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ตั้งแต่ร้อยละ 75-89

ครูมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๔๖

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ประเด็นพิจำรณำ 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก :  ยอดเยี่ยม  ดีเลิศ  ดี  ปานกลาง  กาลังพัฒนา
ระดับคุณภำพ
ระดับคุณภำพ
สรุป
ทีส่ ถำนศึกษำ
ทีไ่ ด้จำกกำร ระดับคุณภำพที่ประเมินได้ กับ
มำตรฐำนสถำนศึกษำ
ผลกำรประเมิน
ระดับคุณภำพทีส่ ถำนศึกษำ
กำหนด
ประเมิน
1. ร้อยละ 80 ของครูมีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข มีผลการประเมินระดับ 4
ขึ้นไป

 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

1. ร้อยละ ๘๘.๕๗ ของครูมีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก ผู้เรียนรักที่จะ
เรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข
มีผลการประเมินระดับ 4 ขึ้นไป

 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

กำหนด
 ต่ากว่าระดับคุณภาพ
ที่กาหนด
 เท่ากับระดับคุณภาพ
ที่กาหนด
 สูงกว่าระดับคุณภาพ
ที่กาหนด

สรุปผล
กำรประเมิน
ควำมสำเร็จ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๔๗

เครื่องมือประเมินมำตรฐำนและประเด็นกำรพิจำรณำ
โรงเรียน พระยืนวิทยาคาร สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ชื่อผู้ประเมิน.............นางสาวเดือนเด่น โอดลี................ วันที่ประเมิน.....๓๑.....เดือน....มีนาคม...พ.ศ. ๒๕๖๕
แบบเก็บรวบรวมข้อมูล
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ประเด็นพิจำรณำ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
เกณฑ์พิจำรณำ

เอกสำร/หลักฐำน/โครงกำร/กิจกรรม

๑. ร้อยละของครูมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ และนาผลไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ มีผลการประเมินระดับ ๔
ขึ้นไป

-แผนจัดการเรียนรู้
-รายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
-รายงานการใช้แผนจัดการเรียนรู้
-รายงานการนิเทศการปฏิบัติงานวิชาการของครูผู้สอน
- แบบบันทึกการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รายวิชา (ปถ. 05)
- รายงานการวิเคราะห์ข้อสอบ
- คลังข้อสอบ
- รายงานการจัดทา Test Blueprint
ร้อยละรวม

สรุปผลประเมินประเด็นพิจารณา 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
ร้อยละเฉลี่ย (ร้อยละรวม÷ จานวนเกณฑ์พิจำรณำ) =
ระดับคุณภำพ =
เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ จากค่าร้อยละเฉลี่ย

ผลกำรประเมิน
(ร้อยละ)

หมำยเหตุ

๘๙.๒๔

๘๙.๒๔
๘๙.๒๔
ดีเลิศ (4)

กำลังพัฒนำ (1)

ปำนกลำง (2)

ดี (3)

ดีเลิศ (4)

ยอดเยี่ยม (5)

ครูมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ต่ากว่าร้อยละ 50
หมายเหตุ : ครูผู้สอน 35 คน

ครูมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ตั้งแต่ร้อยละ 50-59

ครูมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ตั้งแต่ร้อยละ 60-74

ครูมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ตั้งแต่ร้อยละ 75-89

ครูมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๔๘

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
มำตรฐำนที่ 3 : กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ประเด็นพิจำรณำที่ 3.4 : ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
ระดับคุณภำพ :  ยอดเยี่ยม  ดีเลิศ
 ดี  ปานกลาง  กาลังพัฒนา
มำตรฐำนสถำนศึกษำ
ระดับคุณภำพ
ผลกำรประเมิน
ระดับคุณภำพ
ทีส่ ถำนศึกษำ
ทีไ่ ด้จำกกำร
กำหนด
ประเมิน

สรุป
ระดับคุณภำพที่ประเมินได้ กับ
ระดับคุณภำพทีส่ ถำนศึกษำ

สรุปผล
กำรประเมิน
ควำมสำเร็จ

กำหนด

ครู ร้ อ ยละ 80 มี ก ารตรวจสอบและ
ประเมิ น คุ ณ ภาพการจั ด การเรี ย นรู้
อย่างเป็นระบบ และนาผลไปใช้ในการ
พั ฒ นาการเรี ย นรู้ มี ผ ลการประเมิ น
ระดับ ๔ ขึ้นไป

 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

ครู ร้ อ ยละ ๘๙.๒๔ มี ก ารตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ และนาผลไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้
มีผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป

 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลังพัฒนา

 สูงกว่าระดับคุณภาพ
เป้าหมาย
 เท่ากับระดับคุณภาพ
เป้าหมาย
 ต่ากว่าระดับคุณภาพ
เป้าหมาย

 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๔๙

เครื่องมือประเมินมำตรฐำนและประเด็นกำรพิจำรณำ
โรงเรียน พระยืนวิทยาคาร สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ชื่อผู้ประเมิน.........นายปรีชา สังฆะวรรณา/น.ส.วรรณกานต์ พานโน..........วันที่ประเมิน วันที่ประเมิน.....๓๑.....เดือน....มีนาคม...พ.ศ. ๒๕๖๕
แบบเก็บรวบรวมข้อมูล
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ประเด็นพิจำรณำ 3.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
เกณฑ์พิจำรณำ

ผลกำรประเมิน
(ร้อยละ)

เอกสำร/หลักฐำน/โครงกำร/กิจกรรม

1. ร้อยละของครูมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ มีผลการประเมิน
ระดับ ๔ ขึ้นไป

- รายงานโครงการนิเทศการเรียนการสอน
- รายงานการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( PLC )
- แผนจัดการเรียนรู้
- แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล
(ปถ.06)
- รายงานการเยี่ยมบ้านผู้เรียน

หมำยเหตุ

๘๕.๗๑

ร้อยละรวม

๘๕.๗๑

สรุปผลประเมินประเด็นพิจารณา 3.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ร้อยละเฉลี่ย (ร้อยละรวม÷ จานวนเกณฑ์พิจำรณำ) =
ระดับคุณภาพ =

๘๕.๗๑
ดีเลิศ (4)

เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ จากค่าร้อยละเฉลี่ย
กำลังพัฒนำ (1)

ปำนกลำง (2)

ดี (3)

ดีเลิศ (4)

ยอดเยี่ยม (5)

ครูมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ต่ากว่าร้อยละ 50
หมายเหตุ : ครูผู้สอน 35 คน

ครูมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ตั้งแต่ร้อยละ 50-59

ครูมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ตั้งแต่ร้อยละ 60-74

ครูมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ตั้งแต่ร้อยละ 75-89

ครูมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๕๐

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
มำตรฐำนที่ 3 : กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ประเด็นพิจำรณำที่ 3.5 : มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ระดับคุณภำพ :  ยอดเยี่ยม  ดีเลิศ
ดี
 ปานกลาง  กาลังพัฒนา

มำตรฐำนสถำนศึกษำ
ครู ร้ อยละ 80 มีก ารแลกเปลี่ ย นความรู้และ
ประสบการณ์ แ ละให้ ข้ อ มู ล สะท้ อ นกลั บ เพื่ อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ มีผลการ
ประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป

ระดับคุณภำพ
ทีส่ ถำนศึกษำ
กำหนด

ผลกำรประเมิน

ระดับคุณภำพ
ทีไ่ ด้จำกกำร
ประเมิน

 ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
 ปานกลาง
 กาลัง
พัฒนา

ครูร้อยละ ๘๕.๗๑ มีการ
แลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ มี
ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป

 ยอดเยี่ยม
 ดีเลิศ
 ดี
 ปานกลาง
 กาลัง
พัฒนา

สรุป
ระดับคุณภำพที่ประเมินได้ กับ
ระดับคุณภำพที่สถำนศึกษำ
กำหนด

 สูงกว่าระดับคุณภาพ
เป้าหมาย
เท่ากับระดับคุณภาพ
เป้าหมาย
 ต่ากว่าระดับคุณภาพ
เป้าหมาย

สรุปผล
กำรประเมิน
ควำมสำเร็จ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๕๑

โครงสร้างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

1.แผนงานหลัก : พัฒนาคุณภำพของนักเรียน

2.แผนงานหลัก : พัฒนากระบวนกำรบริหำร และ
กำรจัดกำร

1.1 แผนงานพัฒนาและส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน

2.1 แผนงานพัฒนาและส่งเสริมเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
สถานศึกษากาหนด

1.2 แผนงานพัฒนาและส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน

2.2 แผนงานพัฒนาและส่งเสริมระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา
2.3 แผนงานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการที่เน้นคุณภาพนักเรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4 แผนงานพัฒนาและส่งเสริมครู และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ
2.5 แผนงานพัฒนาและส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคม
ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6 แผนงานพัฒนารและส่งเสริมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้

3.แผนงานหลัก : พัฒนากระบวนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
3.1 แผนงานพัฒนาและส่งเสริมจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 แผนงานพัฒนาและส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 แผนงานพัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

3.4 แผนงานพัฒนาและส่งเสริมการตรวจสอบและประเมินนักเรียน
อย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนานักเรียน
3.5 แผนงานพัฒนาและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๑

คณะทำงำน
คณะที่ปรึกษำ
๑. นายภักดี ศิริพรรณ
๒. นายพินิจ มีคาทอง
๓. นางสาวสมทรง มีลุน
๔. นายปรีชา สังฆะวรรณา
๕. นางณปภัช เทียนคา
๖. นายศิริพูน สุธรรมรักษ์

ผู้อานวยการสถานศึกษา
รองผู้อานวยการสถานาศึกษา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายบริการ

ผู้รับผิดชอบงำนประกันคุณภำพของโรงเรียน
๑. นายปรีชา สังฆะวรรณา
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
๒. นางสุภาพร อุพลเถียร
หัวหน้างานพัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา
๓. นางสุรีรัตน์ ศรีบุตร
เจ้าหน้าทีง่ านพัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา
๔. นางสาวจินตนา รุ่งเรือง
เจ้าหน้าทีง่ านพัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา
๕. นายสุขสันติ์ สีสุธรรม
เจ้าหน้าทีง่ านพัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา
คณะกรรมกำรดำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระยืนวิทยาคารทุกคน
ผู้จัดทำเอกสำร
๑. นายปรีชา สังฆวรรณา
๒. นางสุรีรัตน์ ศรีบุตร
๓. นายสุขสันติ์ สีสุธรรม
๔. นายอาทิตย์ อ่อนจันทร์
๕. นางสาวกมลภรณ์ ม่วงไทย
๖. นางสาววรรณกานต์ พานโน
๗. นางสุภาพร อุพลเถียร
๘. นางสาวจินตนา รุ่งเรือง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หน้า ๑

