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          รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ฉบับนี้ จัดท าขึ้น เพ่ือรายงานผลการ
จัดการศึกษาของ โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา และกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือให้
สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการบริหาร และพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา เป็นการส่งเสริม  สนับสนุน ก ากับดูแล ตลอดจนตรวจสอบคุณภาพของ
สถานศึกษา ให้สามารถจัดการศึกษาได้มีคุณภาพตามที่มาตรฐานก าหนดไว้ และในการด าเนินงาน
ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สถานศึกษาต้องจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ด าเนินการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอ
เสนอผลการประเมินคุณภาพ ตามรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้  เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 
 
 
       โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร 

    วันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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บทสรุปผู้บริหำร 

 
๑. ข้อมูลพื้นฐำน 
 

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ตั้งอยู่เลขท่ี ๓๗๙ หมู่ที่ ๑๔ บ้านพระยืน ถนนบ้านทุ่ม – มัญจาคีรี
ต าบลพระยืน อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น บนเนื้อที่ ๔๒ ไร่ ๓๐ ตารางวา ทิศเหนือจรดที่ดิน
เอกชน ทิศใต้จรดส่วนราชการอ าเภอพระยืน ทิศตะวันออกจรดที่ดินเอกชน ทิศตะวันตกจรดที่ดิน
เอกชน เปิดท าการเรียนการสอนแบบสหศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ และในปี
การศึกษา ๒๕๕๑ โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ได้ถ่ายโอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปัจจุบันปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีจ านวนผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑ - ๖ จ านวน ๔๗0 คน มีจ านวน ห้องเรียน ๑๗ ห้องเรียน บุคลากรทั้งสิ้น จ านวน ๔๒ คน 
แบ่งเป็น ข้าราชการครูสายผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน ๒ คน ข้าราชการครูสายปฏิบัติการสอน 
จ านวน ๒๕ คน ครูจ้างเหมาบริการต าแหน่งผู้ช่วยครู จ านวน ๗ คน บุคลากรสายสนับสนุนการสอน 
จ านวน ๕ คน นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน 3 คน บริหารจัดการศึกษาภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งสู่
สถานศึกษาคุณภาพ บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนตามศักยภาพสู่ศตวรรษ
ใหม่ น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มีพันธกิจ คือ พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตาม
ศักยภาพสู่ศตวรรษใหม่ และความเป็นพลเมืองสากล  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ค่านิยมความเป็นไทย ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษาคุณภาพ ส่งเสริมครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการศึกษา น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การบริหารจัดการและพัฒนาผู้เรียน 
 
๒. ผลกำรประเมินตนเอง 
 ๒.๑ มำตรฐำนกำรศึกษำด้ำนคุณภำพผู้เรียน   ผลกำรประเมิน ระดับคุณภำพ ดีเลิศ 
       โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันฐาน  พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการวางแผนและออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา การจัดการเรียนการสอน ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-๑๙ ) ในรูปแบบ 
On-Demand โดยผู้เรียนสามารถเข้าเรียนได้ตลอดเวลาผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ และOn-Line โดย
ผู้เรียนและครูผู้สอนพบปะพูดคุยตามรูแบบ  On-Line ในลักษณะ face to face และ On-Hand 
ส าหรับผู้เรียนที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น 
ด าเนินการโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในรอบปีที่ผ่านมาประกอบด้วย โครงการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการพัฒนาผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยใช้
กระบวนการนิเทศ ก ากับติดตามอย่างเป็นระบบ มีการจัดท าคู่มือ ปฏิทินและเครื่องมือการนิเทศการ
เรียนการสอน ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครบทุกคน มีการตรวจสอบผลการด าเนินงานเทียบเคียง
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กับเป้าหมายตัวชี้วัดความส าเร็จอย่างสม่ าเสมอ ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างชัดเจน ดังนี้ ผู้เรียนมี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการค านวณ ในระดับดี ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาในระดับดี 
ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ในระดับดี ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในระดับดีเลิศ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาใน
ระดับปานกลาง ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ในระดับดีเลิศ ผู้เรียนมี
คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษาก าหนด ในระดับดีเลิศ ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย ในระดับดีเลิศ ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ใน
ระดับดีเลิศ ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ในระดับยอดเยี่ยม ผู้เรียนมีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในระดับดีเลิศ 
 ๒.๒ มำตรฐำนกำรศึกษำด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ผลกำรประเมิน   
ระดับคุณภำพ ดีเลิศ 
       โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมสถานศึกษา ตามหลัก 
SWOT Analysis รวมถึงสภาพปัญหาผลจากการจัดการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา เป็นข้อมูล
พ้ืนฐานในการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ มีการประชุมวางแผนร่วมกันระหว่าง
คณะกรรมการสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ที่
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของ
แผนการศึกษาชาติ นโยบายและต้นสังกัด เป็นไปได้ในการปฏิบัติ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับมาตรฐานของสถานศึกษา มีการพัฒนางานวิชาการ  ที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มอบหมายความ
รับผิดชอบให้ครูทุกคนได้ด าเนินการโครงการ มีการส ารวจความต้องการในการพัฒนาตนเองของ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการ จนสามารถจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษา จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน ส่งผลต่อกระบวนการบริหารและการจัดการ คือ มี
เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ในระดับดีเลิศ มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา ในระดับดีเลิศ มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย ในระดับดีเลิศ มีพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ในระดับยอดเยี่ยม มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในระดับดีเลิศ มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ในระดับดีเลิศ 
 ๒.๓ มำตรฐำนกำรศึกษำด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคญั  
ผลกำรประเมิน ระดับคุณภำพ ดีเลิศ 
       โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร มีการจัดท าแผนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ได้แก่ โครงการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา โครงการพัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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โครงการนิเทศการเรียนการสอน โครงการสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยใช้
กระบวนการ PDCA จากวิธีการพัฒนาดังกล่าวส่งผลให้ครูโรงเรียนพระยืนวิทยาคารจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ น า
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิง
บวก ท าให้ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข มีการตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือวิธีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
และตัวชี้วัดตามหลักสูตร สามารถวิเคราะห์ข้อสอบและจัดท าคลังข้อสอบ ท าให้การวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนมีความหลากหลาย เป็นไปตามสภาพจริง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ใน
การจัดการเรียนรู้ จากกระบวนการ PLC และการนิเทศการเรียนการสอน สามารถน าข้อมูลที่ได้ไป
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผลที่เกิดจากการพัฒนดังกล่าวท า
ให้ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของ
สถานศึกษา ดังนี้ ครูมีจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ในระดับดีเลิศ ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ในระดับ
ดีเลิศ ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ในระดับดีเลิศ ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ในระดับดีเลิศ ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ในระดับดีเลิศ 
 
๓. แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึนในปีกำรศึกษำต่อไป 
            แผนงำนหลักที่ ๑ พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ประกอบด้วย การพัฒนาและส่งเสริม
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  โดยเน้นการจัดท าโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ให้มคี่าเฉลี่ยสูงขึ้น  
            แผนงำนหลักที่ ๒ พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ ประกอบด้วย การพัฒนา
และส่งเสริมเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด ระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา งานวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาและ
ส่งเสริมครู และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ การพัฒนาและส่งเสริมสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง มีคุณภาพ พัฒนาและส่งเสริมระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้  โดยเน้นการจัดท าโครงการการ
ปรับปรุงหลักสูตร และจัดท าหลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 
           แผนงำนหลักที่ ๓ พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญพัฒนา
และส่งเสริมจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 
พัฒนาและส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  พัฒนาและ
ส่งเสริมการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก พัฒนาและส่งเสริมการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน พัฒนาและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน 
กลับเพ่ือพัฒนาและ ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  โดยเน้นการจัดท าโครงการพัฒนาครูให้มีความรู้
ความสามารถจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ  เพ่ือส่งเสริมพัฒนาครูให้มีความรู้ 
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ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือส่งผลให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์ได้มาตรฐาน 
 
 
 
 
      ลงชื่อ ........................................... ผู้รายงาน 
            (นายภักดี ศิริพรรณ) 
            ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร 

        วันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
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สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ โรงเรียนพระยืนวิทยำคำร 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

 
 

 ตามที่โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศของ
กระทรวงมหาดไทย โดยจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
เสนอต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 
 บัดนี้การด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผล
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา แสดงในตาราง สรุปผลได้ดังนี้ 
 

มำตรฐำน/ ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ระดับ

คุณภำพ 
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน  ดีเลิศ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  
 ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ดี 
 ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
    แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ดี 

 ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี 
 ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ดีเลิศ 
 ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ปานกลาง 
 ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
 ๑) การมีคุณลักษณะ และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ 
 ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย  ดีเลิศ 
 ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และหลากหลาย ดีเลิศ 
 ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ยอดเยี่ยม 
 ๕) มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ดีเลิศ 
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำร และกำรจัดกำร ดีเลิศ 
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม 
      หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครู และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 
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สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ (ต่อ) 
 

มำตรฐำน/ ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ระดับ

คุณภำพ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
      อย่างมีคุณภาพ 

ดีเลิศ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ  
      และการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ดีเลิศ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ 
      น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมา 
      พัฒนาผู้เรียน 

ดีเลิศ 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ 
      ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 
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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐำน 

 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ตั้งอยู่เลขท่ี ๓๗๙ หมู่ที่ ๑๔ บ้านพระยืน ถนนบ้านทุ่ม-มัญจาคีรี 
ต าบลพระยืน อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๓๒๐ โทรศัพท์ : 043-000579 
โทรสาร:043-000580 E-Mail: pywk@gmail.com, website: www.pywk.ac.th สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
ถึงระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน ๑๗ ห้องเรียน  โรงเรียนมีเนื้อที่ จ านวน ๔๒ ไร่ ๓๐ ตารางวา 
 
ประวัติควำมเป็นมำโรงเรียน (โดยสังเขป) 
 โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น เป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษา 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กรมการปกครองท้องถิ่น ตั้งอยู่ถนนสายมัญจาคีรี -
ขอนแก่น ห่างจากตัวอ าเภอพระยืนประมาณ ๑ กิโลเมตร เปิดท าการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปี
การศึกษา ๒๕๒๕ โดยทางราชการและประชาชนร่วมกันพิจารณาเห็นว่าผู้เรียนที่จบชั้นประถมศึกษา
มี เป็ นจ านวนมาก แต่ ไม่มี โรงเรียนมั ธยมศึกษาให้บุ ตรหลานได้ศึ กษาต่ออย่ างเพียงพอ 
กิ่งอ าเภอพระยืน ได้เสนอให้ตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นทางจังหวัดจึงเห็นชอบด้วย จึงได้เสนอกรม
สามัญศึกษาพิจารณาอนุญาตให้เปิดโรงเรียนแห่งนี้ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 
๔ มกราคม ๒๕๒๕ โดย นายเกษม ศิริสัมพันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ลงนาม เมื่อ
โรงเรียนได้รับอนุญาตให้ก่อตั้งแล้ว ทางจังหวัดได้แต่งตั้ง นายเบญจกุล ศิริพรรณ ต าแหน่งผู้ช่วย
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไผ่ อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น รักษาการในต าแหน่งครูใหญ่เมื่อวันที่ 
๑ มีนาคม ๒๕๒๕ และได้เปิดรับสมัครผู้เรียน ซึ่งในปีแรกมีผู้เรียนมาสมัครเข้าเรียนนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน ๗๔ คน ระยะแรกได้รับความอนุเคราะห์จากวัดไชยโย บ้านพระยืน ต าบล
พระยืน จังหวัดขอนแก่น ให้ใช้อาคารเรียนโรงเรียนปริยัติธรรมวัดไชยโย เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว 
โดยชุมชน และผู้ปกครอง ให้ความอนุเคราะห์ครุภัณฑ์และอุปกรณ์การสอนที่จ าเป็น และในภาคเรียน
ที่ ๒ ได้ย้ายมาท าการเรียนการสอนในสถานที่ตั้งปัจจุบัน ซึ่งเป็นที่ดินที่ประชาชนบริจาคให้  และในปี
การศึกษา ๒๕๕๑ โรงเรียนพระยืนวิทยาคารได้ถ่ายโอนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๑ ถ่ายโอนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ปัจจุบันปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ได้เปิดท าการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จ านวน ๑๗ ห้องเรียน ผู้เรียน ๔7o คน ผู้บริหาร ๒ 
คน ข้าราชการครู ๒5 คน ครูจ้างเหมาบริการต าแหน่งผู้ช่วยครู จ านวน 7 คน บุคลากรสายสนับสนุน
การสอน จ านวน 5 คน นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน 3 คน 
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๒. ข้อมูลผู้บริหำร 
 ๑) ผู้อ านวยการสถานศึกษา นายภักดี  ศิริพรรณ ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญพิเศษ วุฒิการศึกษา
สูงสุด กศ.ม สาขาการบริหารการศึกษา  โทรศัพท์ ๐๘-๙๗๑๐-๕๕๘๔  ด ารงต าแหน่งในสถานศึกษานี้
ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ จนถึงปัจจุบัน 
 ๒) รองผู้อ านวยการสถานศึกษา(ตามมาตรฐานต าแหน่ง) จ านวน ๑  คน  
  ๒.๑ นายพินิจ  มีค าทอง  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษาช านาญการพิเศษ              
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปร.ด. สาขาการบริหารการศึกษา  โทรศัพท์ ๐๘-๙๙๑๙-๓๕๐๙ รับผิดชอบ ฝ่าย
บริหารงานทั่วไป ฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายปกครอง และฝ่ายบริการ 
๓. ข้อมูลครูและบุคลำกรสนับสนุนกำรสอน ( ปีกำรศึกษำ ๒๕๖4 ) 
 ๓.๑  ข้ำรำชกำรครู/พนักงำนครู 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อำยุ 

อำ
ยุร

ำช
กำ

ร 

ต ำแหน่ง/ 
วิทยฐำนะ 

วุฒิ สำขำวิชำ 
สอนกลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้/ชั้น 

ภำระงำน
สอน

(ชั่วโมง/
สัปดำห์) 

จ ำนวน
ครั้งและ
ชั่วโมงที่

เข้ำรับกำร
พัฒนำ 

๑ นายภักดี ศริิพรรณ ๔9 ๒3 ผู้อ านวยการ 
คศ.๔ 

กศ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

- - ๘/๖๔ 

๒ นายพินิจ มีค าทอง ๔5 ๑9 รองผู้อ านวยการ 
คศ.๓ 

ปร.ด. การบริหาร
การศึกษา 

- - ๖/๓๖ 

๓ นายอดิศักดิ์ จันชุล ี ๕7 ๓6 ครู / คศ.๓ ค.บ. จิตวิทยา 
แนะแนว 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

๑๕ ๒/๑๖ 

๔ นางสาวสมทรง  มีลุน ๕6 ๒9 ครู / คศ.๓ ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ศษ.ม. ๑๕ ๒/๑๖- 

๕ นางณปภัช  เทียนค า ๕5 ๒7 ครู / คศ.๓ ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

การงานอาชพีฯ ๑๔ ๒/๑๖- 

๖ นายปรีชา  สังฆะวรรณา ๕1 ๒3 ครู / คศ.๓ ค.บ. เคม-ี
คณิตศาสตร ์

วิทยาศาสตร์
และเทคโนฯ 

๑๗ ๔/๒๐ 

7 นางส าราญ  พิมพาศร ี ๕8 ๓7 ครู / คศ.๓ บธ.บ. การจัดการ
ทั่วไป 

สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

๑๖ ๒/๑๖- 

8 นายปรีชา   มีทองหลาง ๕7 
 

๓6 ครู / คศ.๓ ศษ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ ๑๙ ๒/๑๖- 

9 นางสุภาพร  อุพลเถียร 
 

๕7 ๓2 ครู / คศ.๓ ศษ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ ๒๐ ๒/๑๖- 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
อำยุ 

 

อำ
ยุร

ำช
กำ

ร 

ต ำแหน่ง/ 
วิทยฐำนะ 

วุฒิ สำขำวิชำ 
สอนกลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้/ชั้น 

ภำระงำน
สอน

(ชั่วโมง/
สัปดำห์) 

จ ำนวน
ครั้งและ
ชั่วโมงที่

เข้ำรับกำร
พัฒนำ 

๑0 นายศิริเทพกมล  ไชยโทน ๕6 ๓6 ครู / คศ.๓ กศ.ม. หลักสูตรการ
เรียนและ
การสอน 

คณิตศาสตร ์ ๑๘ ๓/1๗ 

๑1 นางเสาวนีย์   ไชยโทน ๕6 ๒8 ครู / คศ.๓ กศ.ม. หลักสูตรการ
เรียนและ
การสอน 

สังคมศึกษาฯ ๒๑ ๒/๑๖- 

๑2 นางสาวรักก้าว  พลเสนา 
 

50 ๒6 ครู / คศ.๓ กศ.ม. หลักสูตรการ
เรียนและ
การสอน 

วิทยาศาสตร์
และเทคโนฯ 

๑๖ ๒/๑๖- 

๑3 นางพรชลิตา  เจรญิยิ่ง 50 ๑6 ครู / คศ.๓ กศ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาต่าง 
ประเทศ 

๑๗ ๒/๑๖- 

๑4 นางกุสะลิน  มลูกัน ๔2 ๑6 ครู / คศ.๓ กศ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย ๑๘ ๓/1๗ 

๑5 นายศิริพูน  สุธรรมรักษ ์ ๕9 ๑1 ครู / คศ.๒ ค.บ. ศิลปะ ศิลปะ ดนตรี
และนาฎศิลป ์

๑๗ ๒/๑๖- 

๑6 นางสาวจันทนา นามโยธา ๓9 ๑2 ครู / คศ.๓ ศษ.ม. บริหาร
การศึกษา 

การงานอาชพีฯ ๑๘ ๔/๒๒ 

๑7 นายวิศณุ เจริญราช ๔1 ๑3 ครู / คศ.๒ ค.บ. คอมพิวเตอร์
ศึกษา 

วิทยาศาสตร์
และเทคโนฯ 

๑๖ ๒/๑๖- 

๑8 นางสาวสุรยิง ประพรมมา ๓4 9 ครู / คศ.๒ ค.บ. ภาษา 
อังกฤษ 

ภาษาต่าง 
ประเทศ 

๑๘ ๒/๑๖- 

19 นางมนัสนันท์   มณีโช 50 8 ครู / คศ.๒ ค.บ. คหกรรมฯ การงานอาชพีฯ ๑๕ ๒/๑๖- 
๒0 นางสาวเดือนเด่น  โอดล ี ๔4 10 ครู / คศ.๒ วท.บ. ชีววิทยา วิทยาศาสตร์

และเทคโนฯ 
๑๗ ๒/๑๖- 

๒1 นางสุรีรตัน์  ศรีบุตร 50 ๒5 ครู / คศ.๓ ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร ์ ๑๘ ๒/๑๖- 

๒2 นายเชษฐา ไชยชาต ิ ๓9 ๑5 
 

ครู / คศ.๑ ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

สังคมศึกษาฯ ๑๙ ๒/๑๖- 

๒3 นางสาวจินตนา รุ่งเรือง ๓5 8 ครู / คศ.๒ ศษ.ม. หลักสูตร
และการสอน 

วิทยาศาสตร์
และเทคโนฯ 

๑๗ ๑/๑ 

๒4 นายอาทิตย์   อ่อนจันทร์ ๓3 4 ครู / คศ.๑ บธ.บ. สารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ 

วิทยาศาสตร์
และเทคโนฯ 

๑๖ ๒/๑๖- 

25 นายสุขสันต์   สีสุธรรม 31 6 ครู / คศ.2 ค.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย 20 ๗/5๑ 

26 นายชัยเรือง  ไชยคลัง 40 13 ครู / คศ.3 กศ.ม.  วิทยาศาสตร์
และเทคโนฯ 

19 ๒/1๗ 

27 นายสมพล  ถิ่นส าโรง 39 13 ครู / คศ.3 กศ.บ. พลศึกษา สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

18 ๖/๒๐ 
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๓.๒  พนักงำนจ้ำง(ปฏิบัติหน้ำที่สอน) 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อำย ุ
อำยุ
งำน 

วุฒิ สำขำ 
สอนกลุ่ม

สำระ 
กำรเรียนรู ้

 
จ้ำงด้วยเงิน 

ภำระ
งำน
สอน

ชั่วโมง/
สปัดำห ์

จ ำนวนครั้ง
และชั่วโมงที่
เข้ำรับกำร
พัฒนำ 

๑ นายพิพัชรพล นาอุดม ๓1 3 ศศ.บ ดนตรสีากล ศิลปะ ดนตรี
และนาฎศิลป ์

เงินสนับสนุน
จาก อบจ.ขก. 

๑๘ ๒/๑๖- 

๒ นายธนพล  ถนิมแนบ 30 8 ศษ.บ พลศึกษา สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

เงินสนับสนุน
จาก อบจ.ขก. 

๑๗ ๓/1๗ 

๓ นางสาวจุฑาภรณ์ มัญจาวงษ ์ ๒8 7 ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์
 

เงินสนับสนุน
จาก อบจ.ขก. 

๑๙ ๓/๑๗ 

๔ นายอัมรินทร์ อาสานุต ๒8 3 ค.บ. ศิลปศึกษา 
นาฎศิลป ์

ศิลปะ ดนตรี
และนาฎศิลป ์

เงิน ร.ร.  
งบรายหัว 

๑๖ ๒/๑๖- 

๕ นายนัฎฐพงษ์ ฮามพิทักษ์ ๓2 2 ศษ.บ การสอน
ภาษาอังกฤษ 

ภาษาต่าง 
ประเทศ 

เงินสะสม ร.ร.  
( SBMLD ) 

๑๙ ๔/๒๐ 

6 นายวุฒิศักดิ์  มูลมณ ี 40 2 ศษ.บ. พลศึกษา สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

เงินสะสม ร.ร.  
( SBMLD ) 

๑๒ ๓/1๗ 

7 นางสาวกมลภรณ์  ม่วงไทย ๓1 1 พธ.บ. การสอน
ภาษาไทย 

ภาษาไทย เงินสนับสนุน
จาก อบจ.ขก. 

๑๘ ๒/๑๖- 

 

 

 

๓.๓  ข้ำรำชกำร/พนักงำนจ้ำง/ลูกจ้ำง (สนับสนุนกำรสอน) 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อำย ุ
ต ำแหน่ง 

วุฒิ สำขำ 
ปฏิบัติ
หน้ำท่ี 

จ้ำงด้วยเงิน 

๑ นางสาววาวมะรินทร์  โคตะนันท์ 
 

๒๗ ผู้ช่วยนักวิชาการ
การเงินและบัญช ี

ป.ตร ี การบัญชี งานการเงิน
และบัญช ี

เงินสนับสนุน
จาก อบจ.ขก. 

๒ นางสาวสายสุนีย์  ล าภา ๓๑ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ปวช. การบัญชี งานธุรการ เงินสนับสนุน
จาก อบจ.ขก. 

๓ นายบัญชา ปะกิแพ ๔๑ พนักงานขับรถยนต ์ ม.๓ - ขับรถยนต ์ เงินสนับสนุน
จาก อบจ.ขก. 

4 นายบวร    ข้อยุ่น ๔๙ ภารโรง ม.๖ - ภารโรง เงินสนับสนุน
จาก อบจ.ขก. 

5 นางระมูล   ข้อยุ่น ๔๖ แม่บ้าน ม.๖ - แม่บ้าน เงินสนับสนุน
จาก อบจ.ขก. 
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๓.๔ นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
ที ่ ชื่อ – สกุล อำยุ วุฒิ สำขำ สอนกลุ่มสำระ 

กำรเรียนรู ้
ภำระงำน

สอนชั่วโมง/
สัปดำห์ 

๑ นางสาววรรณกานต์  พานโน ๒8 ป.ตรี ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารสากล 

ภาษาต่างประเทศ ๑๘ 

2 นางสาววัลชยาภรณ์  แก่นตาเนียม 26 ป.ตรี ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 14 

3 นายภานุวัฒน์  ศรีบุตร 24 ป.ตรี พลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา 11 

 
๓. ข้อมูลครูและบุคลำกรสนับสนุนกำรสอน  
     ๓.๔.๑  จ ำนวนบุคลำกรจ ำแนกตำมประเภท/ต ำแหน่ง และวุฒิกำรศึกษำ 

ประเภท/ต ำแหน่ง 
จ ำนวนบุคลำกร (คน) 

รวม ต่ ำกว่ำ 
ปริญญำตรี 

ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก 

๑. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ      
    - ผู้อ านวยการ - - ๑ - ๑ 
    - รองผู้อ านวยการ - - - ๑ ๑ 

รวม - - ๑ ๑ ๒ 

๒. ครูผู้สอน      
    - ข้าราชการ/พนักงานครู - ๑2 ๑4 - ๒6 
    - พนักงานจ้าง(สอน) - 7 - - 7 
    - อ่ืนๆ (ระบุ)..........  - 1 - - 1 

รวม - 20 ๑4 - ๓4 
๓. บุคลำกรสนับสนุน      
    - พนักงานจ้างตามภารกิจ ๑ 2 - - ๒ 
    - พนักงานจ้างทั่วไป - - - - - 
    - ลูกจ้างประจ า 2 - - - 2 
    - แม่บ้าน ๑ - - - ๑ 

   รวม 4 2 - - 6 
รวมทั้งสิ้น 4 ๒2 ๑5 ๑ ๔2 
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2, 5%

34, 81%

6, 14%

แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลำกรจ ำแนกตำมประเภทต ำแหน่ง

ผู้บริหาร

ครูผู้สอนสอน

บุคลากรสนับสนุน

10%

52%

36%

2%

แผนภูมิแสดงร้อยละของวุฒิกำรศึกษำสูงสุดของบุคลำกร

ต่ ากว่าปริญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  หน้า ๑๕ 

 3.4.2 จ ำนวนครูจ ำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ 
จ ำนวนชั่วโมงสอนเฉลี่ย  

ชั่วโมง/สัปดำห์  
ของครูภำยในกลุ่มสำระฯ 

ภาษาไทย ๔ ๑๑.๗๖ ๑๗ 
คณิตศาสตร์ ๔ ๑๑.๗๖ ๑๗ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๗ ๒๐.๕๙ ๑๖ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๔ ๑๑.๗๖ ๑๙ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๕ ๑๔.๗๑ ๑๕ 
ศิลปะ ๓ ๘.๘๓ ๑๗ 
การงานอาชีพ ๓ ๘.๘๓ ๑๕ 
ภาษาต่างประเทศ ๔ ๑๑.๗๖ ๑๘ 
รวมครูผู้สอนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ๓๔ ๑๐๐ ๑๖ 

 
 

 
 
 
 

12%

12%

20%

12%

14%

9%

9%

12%

แผนภูมิจ ำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ

การงานอาชีพ ภาษาต่างประเทศ
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๔. ข้อมูลผู้เรียน (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน) 
     ๔.๑ จ านวนผู้เรียนในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖4 ทั้งสิ้น 470 คน จ าแนกตามระดับชั้น 
ที่เปิดสอน  
 

ระดับชั้นเรียน 
จ ำนวนห้อง 

(ห้อง) 
เพศ รวม 

(คน) 
จ ำนวนเฉลี่ย 

ชำย (คน) หญิง (คน) ต่อห้อง 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 3 57 40 97 32 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๓ 41 48 89 30 

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๓ 28 56 84 ๒8 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 9 126 ๑๔๔ ๒70 30 

มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 3 28 40 68 ๒3 

มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 3 47 31 78 26 

มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๒ 15 39 54 ๒7 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 8 90 ๑10 200 ๒5 

รวมทั้งสิ้น ๑๗ 216 ๒54 ๔70 28 

 

 จ านวนเด็กพิเศษในโรงเรียน ชาย....-.....คน หญิง.....-......คน   รวม จ านวน.....-......คน 

อัตราส่วนผู้เรียน : ครูระดับมัธยมศึกษา = ๑๒ : ๑  เป็นไปตามเกณฑ์  ไม่เป็นไปตามเกณฑ 
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แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนแยกชาย-หญิง
ระดับมัธยมศึกษา

ชาย หญิง
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4.2 จ านวนผู้เรียน เปรียบเทยีบ 3 ปีการศึกษาย้อนหลัง   ปีการศึกษา ๒๕๖2 -  ๒๕๖4 
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69

69

69
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0 20 40 60 80 100 120

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑

มัธยมศึกษาปีท่ี ๒

มัธยมศึกษาปีท่ี ๓

เปรียบเทียบจ านวนผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ปีการศึกษา ๒๕๖๒- ๒๕๖๔

ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2562

๖๔

๕๐

๓๒

87

๕๙

48

68

78

54

๐ ๒๐ ๔๐ ๖๐ ๘๐ ๑๐๐

มัธยมศึกษาปีที่ ๔

มัธยมศึกษาปีที่ ๕

มัธยมศึกษาปีที่ ๖

เปรียบเทียบจ านวนผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปีการศึกษา ๒๕๖2 - ๒๕๖4

ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2562
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5. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในระดับสถำนศึกษำ  
5.๑ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  

          5.1.1 สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น(ม.๑ - ม.๖) 
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖4 

กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู ้

จ ำ
นว

นผู้
เรีย

น จ ำนวนผู้เรียนที่ได้ผลกำรเรียน 

ผล
กำ

รเร
ียน

เฉ
ลี่ย

 

S.D
. 

ผู้เ
รีย

นท
ี่ได้

 ร 

ผู้เรียนที่ได้ 3 
ขึ้นไป 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 รว
ม 

จ ำ
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

ภาษาไทย 573 131 58 72 54 79 72 101 6 573 2.52 1.13 136 261 45.55 

คณิตศาสตร์ 607 95 81 80 124 58 56 108 5 607 2.51 1.04 49 256 42.17 

วิทยาศาสตร์ฯ 1055 237 124 108 149 104 98 192 43 1055 2.49 1.20 184 469 44.45 

สังคมศึกษา 1225 316 156 210 141 198 92 111 1 1225 2.81 0.99 76 682 55.67 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

969 561 48 68 94 75 49 53 21 969 3.23 1.08 113 677 69.87 

ศิลปะ 558 413 42 40 13 35 1 5 9 558 3.63 0.78 76 495 88.71 

การงานอาชพี 606 210 66 103 46 63 42 68 8 606 2.89 1.10 107 379 62.54 

ภาษา 
ต่างประเทศ 

573 149 53 77 64 62 72 77 19 573 2.59 1.17 66 279 48.69 

รวม 6166 2112 628 758 685 674 482 715 112 6166 2.83 1.06 807 3001 57.21 

ร้อยละ  53.20 15.82 19.09 17.25 16.98 12.14 18.01 2.82  70.82  13.09 52.97  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

ร้อยละของผู้เรียน 

ผลการเรียนระดับดี (๓) ขึ้นไป ๕๗.๒๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า (1) ถึง ค่อนข้างดี (2.5) ๓๙.๙๗ 

ไม่ผ่านการประเมิน ๒.๘๒ 
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ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖4 
 

กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู ้

จ ำ
นว

นผู้
เรีย

น จ ำนวนผู้เรียนที่ได้ผลกำรเรียน 

ผล
กำ

รเร
ียน

เฉ
ลี่ย

 

S.D
. 

ผู้เ
รีย

นท
ี่ได้

 ร 

ผู้เรียนที่ได้ 3 
ขึ้นไป 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 รว
ม 

จ ำ
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

ภาษาไทย 613 227 68 77 80 54 55 51 1 613 2.97 1.03 47 372 60.69 
คณิตศาสตร์ 564 59 64 98 162 61 75 40 5 564 2.54 0.87 30 221 39.18 

วิทยาศาสตร์ฯ 1112 273 134 135 111 154 119 104 82 1112 2.55 1.23 170 542 48.74 
สังคมศึกษา 1377 456 245 246 164 103 86 69 8 1377 3.07 0.93 65 947 68.77 
สุขศึกษาและ 

พลศึกษา 
927 485 105 90 93 57 39 44 14 927 3.26 0.99 32 680 73.35 

ศิลปะ 666 421 43 106 30 44 9 6 7 666 3.51 0.79 83 570 85.59 
การงานอาชพี 611 253 96 87 47 53 49 25 1 611 3.16 0.94 49 436 71.36 

ภาษา 
ต่างประเทศ 

584 205 76 86 67 72 31 36 11 584 2.98 1.03 68 367 62.84 

รวม 6454 2379 831 925 754 598 463 375 129 6454 3.00 0.98 544 3001 63.82 
ร้อยละ   59.92 20.93 23.30 18.99 15.06 11.66 9.45 3.25   75.12   8.43 52.97   

 
 
 

ร้อยละของผู้เรียน 

ผลการเรียนระดับดี (๓) ขึ้นไป ๖๓.๘๒ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า (1) ถึง ค่อนข้างดี (2.5) ๓๒.๙๓ 

ไม่ผ่านการประเมิน ๓.๒๕ 
 
 

 

 
 
 
 

๖. ข้อมูลผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET)  
๖.๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

  ๖.๑.๑  คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ ำแนกตำมระดับ 
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๖. ข้อมูลผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET)  
๖.๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

  ๖.๑.๑  คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ ำแนกตำมระดับ 
 
ระดับ/รำยวิชำ ภำษำไทย คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ 

ระดับโรงเรียน ๔3.๙2 20.35 30.13 ๒4.๐1 
ระดับจังหวัด 48.06 ๒3.16 30.๔3 29.73 
ระดับสังกัด (ร.ร. สังกัด อปท.) 46.92 21.55 29.08 28.04 
ระดับภาค 48.63 ๒๓.41 30.69 29.41 
ระดับประเทศ 51.19 24.๔7 31.45 31.11 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๓.๙๒

20.35

30.13

๒๔.๐๑

48.06

๒๓.๑๖

๓๐.๔๓ 29.73

46.92

21.55

29.08 28.04

48.63

๒๓.๔๑

30.69 29.41

51.19

๒๔.๔๗

31.45 31.11

๐.๐๐

๑๐.๐๐

๒๐.๐๐

๓๐.๐๐

๔๐.๐๐

๕๐.๐๐

๖๐.๐๐

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลกำรประเมินกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
ชั้น ม.3

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด

ระดับสังกัด (ร.ร. สังกัด อปท.) ระดับภาค

ระดับประเทศ
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๖.๑.๒  เปรียบเทียบผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  
ระหว่ำงปีกำรศึกษำ  2563 - 2564 
 

รำยวิชำ / ปี
กำรศึกษำ 

ปีกำรศึกษำ 2563 ปีกำรศึกษำ 2564 
ผลต่ำงของร้อยละ
ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 

ภาษาไทย ๔๑.๙๔ ๔3.๙2 1.98 
คณิตศาสตร์ ๒๑.๐๘ 20.35 -0.73 
วิทยาศาสตร์ ๒๕.๙๔ 30.13 4.19 
ภาษาอังกฤษ ๒๖.๐๐ ๒4.๐1 -1.99 

 
 

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

 

 
 
 
 
 

๔๑.๙๔

๒๑.๐๘

๒๕.๙๔

๒๖.๐๐

๔๓.๙๒

๒๐.๓๕

๓๐.๑๓

๒๔.๐๑

๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๓๐.๐๐ ๔๐.๐๐ ๕๐.๐๐

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2563
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๖.๒  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2564 
  ๖.๒.๑  คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ ำแนกตำมระดับ 

ระดับ/รำยวิชำ ภำษำไทย คณิตศำสตร ์ 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 
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 ๖.๒.๒ เปรียบเทียบผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  
ระหว่ำงปีกำรศึกษำ  2563 – 2564 
 

รำยวิชำ / ปี
กำรศึกษำ 

ปีกำรศึกษำ 2563 ปีกำรศึกษำ 2564 
ผลต่ำงของร้อยละ
ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 

ภาษาไทย 32.49 38.19 5.7 
คณิตศาสตร์ 17.71 15.24 -2.47 
วิทยาศาสตร์ 25.34 27.54 2.2 
สังคมศึกษา 29.81 31.22 1.41 
ภาษาอังกฤษ 21.35 19.01 -2.34 
 
 

เปรียบเทียบผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  ชั้น ม.6 
ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2563 – 2564 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  หน้า ๒๔ 

๖.๒.๓ ข้อมูลผู้เรียนด้ำนอื่นๆ  
 

ที ่ รำยกำร 
จ ำนวน
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ* 

๑. จ านวนผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมทั้ง
รู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย 

424 ๙0.59 

๒. จ านวนผู้เรียนที่มีที่ปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา เช่น 
สุรา บุหรี่ เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ เกม ฯลฯ 

438 ๙3.59 

๓. จ านวนผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย/เรียนร่วม - - 
๔. จ านวนผู้เรียนมีภาวะทุพโภชนาการ 44 9.40 
๕. จ านวนผู้เรียนปัญญาเลิศ - - 
๖. จ านวนผู้เรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ - - 
๗. จ านวนผู้เรียนที่ลาออกกลางคัน (แขวนลอย) 26 5.94 
๘. จ านวนผู้เรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ 19 4.27 
๙. จ านวนผู้เรียนที่เรียนซ้ าชั้น 1 0.21 
๑๐ จ านวนผู้เรียนที่จบหลักสูตร มัธยมศึกษาตอนต้น (มี น.ร. ม.๓ = 83 คน) 76 91.57 

                                    มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖ = 54 คน ) 50 92.59 
หมายเหตุ: ร้อยละของผู้เรียนทั้งหมด ( 468 คน ) 
 
๗. ข้อมูลอำคำรสถำนที่  
 

ที ่ รำยกำร จ ำนวน 
๑. อาคารเรียน    ๓  หลัง 
๒. อาคารประกอบ    ๑  หลัง 
๓. ห้องน้ า/ห้องส้วม    ๓  หลัง 
๔. ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    ๑  หลัง 
๕. สนามกีฬา  1  สนาม 
๖. โรงอาหาร ๑  หลัง 
๗ หอประชุม ๑  หลัง 
๘ อาคารอเนกประสงค์ ๒  หลัง 
9 บ้านพักครู – นักการ   ๖  หลัง 
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๘. ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรวม 
 ๘.๑ สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะดังนี้  
 โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตเทศบาลต าบลพระยืน ประกอบด้วย ๓ ชุมชนหลัก มีประชากรรวม
ประมาณ ๓๓,๙๕๒  คน โรงเรียนตั้งอยู่ห่างจากชุมชน ประมาณ ๑ กิโลเมตร สภาพทั่วไปของชุมชน 
เป็นดินปนทราย และดินเค็มเป็นบางแห่ง มีแหล่งน้ าธรรมชาติน้อย ท าให้ขาดแคลนน้ าส าหรับอุปโภค
บริโภคในช่วงฤดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วง  เนื่องจากสภาพชุมชนเป็นสังคมแบบชนบทประชาชนส่วนใหญ่จึง
ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม  
 โรงเรียนตั้งอยู่ใกล้ส่วนราชการที่ส าคัญ คือ ที่ว่าการอ าเภอพระยืน ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอ ส านักงานที่ดิน  ส านักงานเกษตรอ าเภอ  

 ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นที่รู้จัก
โดยทั่วไป คือ  
  ๑. ประเพณีบุญเหล่าพระยืน 
  ๒. ประเพณีลงข่วง 
  ๓. ประเพณีแห่น้ าในวันสงกรานต์ 

 ๘.๒ ผู้ปกครองส่วนใหญ่  จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อาชีพหลัก คือ 
เกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  
 ๘.๓ โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
  โอกาส โรงเรียนมีเนื้อที่ และอาคารสถานที่เพียงพอกับจ านวนผู้เรียน ประชาชนส่วน
ใหญ่ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษา  
  ข้อจ ากัด ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร และมีรายได้น้อย จึงมีก าลังทรัพย์ที่
จะช่วยสนับสนุนในการพัฒนาโรงเรียนได้เพียงส่วนน้อย 
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๙. โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ 
                    โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  โดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน 
ดังแสดงในตาราง ดังนี้ 
   ๙.๑  ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
 โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร พุทธศักราช 2553 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 256๔)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551    
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  แผนการเรียนเตรียมทหาร – ต ารวจ 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ /กิจกรรม 
เวลำเรียน (ชั่วโมง) 

ม.1 ม.2 ม.3 
รำยวิชำพื้นฐำน 880  880  880  
     ภาษาไทย 120  120  120  
     คณิตศาสตร์ 120 120 120 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 160 160 160 
     สังคมศึกษา 
     ประวัติศาสตร์ 

120 
40 

120 
40 

120 
40 

     สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 
     ศิลปะ 80 80 80 
     การงานอาชีพ 40 40 40 
     ภาษาต่างประเทศ 120 120 120 
รำยวิชำเพิ่มเติม 360 320 320 
     วชิาหน้าที่พลเมือง 40 40 40 
     รายวชิาเพ่ิมเติม 320 320 320 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 120  120  120  
     กิจกรรมแนะแนว 
     กิจกรรมนักเรียน 
          - กิจกรรมลูกเสือ 
          - กิจกรรมชุมนุม 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

40  
 

25 
40 
15  

40  
 

25 
40 
15  

40 
 

25 
40 
15  

รวมเวลำเรียนทั้งหมด 
 

 1360   1360   1360  
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 โครงสร้างเวลาเรียน  หลักสูตรโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร   พุทธศักราช 2553  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 256๔)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551    
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  แผนการเรียนความเป็นเลิศทางการกีฬา 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ /กิจกรรม 
เวลำเรียน (ชั่วโมง) 

ม.1 ม.2 ม.3 
รำยวิชำพื้นฐำน 880  880  880  
     ภาษาไทย 120  120  120  
     คณิตศาสตร์ 120  120  120  
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 160  160  160  
     สังคมศึกษา 
     ประวัติศาสตร์ 

120  
40  

120  
40  

120  
40  

     สุขศึกษาและพลศึกษา 80  80  80  
     ศิลปะ 80  80  80  
     การงานอาชีพ 40) 40) 40) 
     ภาษาต่างประเทศ 120  120  120  
รำยวิชำเพิ่มเติม 280  280  280  
     วชิาหน้าที่พลเมือง 40  40  40  
     วชิาเพ่ิมเติมทางด้านการกีฬา 240  240  240  
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 120  120  120  
     กิจกรรมแนะแนว 
     กิจกรรมนักเรียน 
          - กิจกรรมลูกเสือ 
          - กิจกรรมชุมนุม 
     กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

40  
 

25 
40 
15  

40  
 

25 
40 
15  

40  
 

25 
40 
15  

รวมเวลำเรียนทั้งหมด  1280   1280   1280  
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 โครงสร้างเวลาเรียน  หลักสูตรโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร   พุทธศักราช 2553  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 256๔)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551    
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ /กิจกรรม 
เวลำเรียน (ชั่วโมง) 

ม.1 ม.2 ม.3 
รำยวิชำพื้นฐำน 880  880  880  
     ภาษาไทย 120  120  120  
     คณิตศาสตร์ 120  120  120  
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 160  160  160  
     สังคมศึกษา 
     ประวัติศาสตร์ 

120  
40  

120  
40  

120  
40  

     สุขศึกษาและพลศึกษา 80  80  80  
     ศิลปะ 80  80  80  
     การงานอาชีพ 40) 40) 40) 
     ภาษาต่างประเทศ 120  120  120  
รำยวิชำเพิ่มเติม 280  280  280  
     วชิาหน้าที่พลเมือง 40  40  40  
     วชิาเพ่ิมเติมด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 160  160  160  
     วชิาเพ่ิมเติมตามความสนใจ 80 80 80 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 120  120  120  
     กิจกรรมแนะแนว 
     กิจกรรมนักเรียน 
          - กิจกรรมลูกเสือ 
          - กิจกรรมชุมนุม 
     กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

40  
 

25 
40 
15  

40  
 

25 
40 
15  

40  
 

25 
40 
15  

รวมเวลำเรียนทั้งหมด  1280   1280   1280  
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 โครงสร้างเวลาเรียน  หลักสูตรโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร   พุทธศักราช 2553 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 256๔)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551    
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  แผนการเรียนทั่วไป 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ /กิจกรรม 
เวลำเรียน (ชั่วโมง) 

ม.1 ม.2 ม.3 
รำยวิชำพื้นฐำน 880  880  880  
     ภาษาไทย 120  120  120  
     คณิตศาสตร์ 120  120  120  
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 160  160  160  
     สังคมศึกษา 
     ประวัติศาสตร์ 

120  
40  

120  
40  

120  
40  

     สุขศึกษาและพลศึกษา 80  80  80  
     ศิลปะ 80  80  80  
     การงานอาชีพ 40) 40) 40) 
     ภาษาต่างประเทศ 120  120  120  
รำยวิชำเพิ่มเติม 280  280  280  
     วชิาหน้าที่พลเมือง 40  40  40  
     วชิาเพ่ิมเติมภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ 80 80 80 
     วชิาเพ่ิมเติมกลุ่มการงานอาชีพ 80  80  80  
     วชิาเพ่ิมเติมตามความสนใจ 80 80 80 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 120  120  120  
     กิจกรรมแนะแนว 
     กิจกรรมนักเรียน 
          - กิจกรรมลูกเสือ 
          - กิจกรรมชุมนุม 
     กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

40  
 

25 
40 
15  

40  
 

25 
40 
15  

40  
 

25 
40 
15  

รวมเวลำเรียนทั้งหมด  1280   1280   1280  
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 ๙.๑  ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
โครงสร้างเวลาเรียน  หลักสูตรโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร   พุทธศักราช 2553 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 256๔)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551   
(ปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัด  พ.ศ. 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
 

กลุ่มสำระ 
จ ำนวนชั่วโมง 

ม. 4 ม. 5 ม. 6 
ภำค 1 ภำค 2 ภำค 1 ภำค 2 ภำค 1 ภำค 2 

๑)  สำระกำรเรียนรู้พื้นฐำน 
     ๑.   ภาษาไทย 
     ๒.   คณิตศาสตร์ 
     ๓.   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     ๔.   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     ๕.   ประวัติศาสตร์ 
     ๖.   สุขศึกษาและพลศึกษา 
     ๗.   ศิลปะ 
     ๘.   การงานอาชีพ 
     ๙.   ภาษาต่างประเทศ 
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40 
40 
40 
40 
20 
20 
20 
20 
40 

 
40 
- 

40 
40 
20 
20 
20 
20 
40 

รวมสำระกำรเรียนรู้พื้นฐำน 280 280 280 280 280 240 
๒)   สำระกำรเรียนรู้เพิ่มเติม 
     ๑.   คณิตศาสตร์ 
     ๒.   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     ๓.   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
             - หน้าที่พลเมือง 
     ๔.   ภาษาต่างประเทศ 
     ๕.   รายวชิาเพ่ิมเติมในกลุ่มสาระต่าง ๆ 

 
80 
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20 
- 

40 

 
80 
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20 
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80 
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20 
- 
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60 

220 
 

20 
40 
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60 
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- 

40 
- 

 
80 

120 
 
- 

40 
80 

รวมสำระกำรเรียนรู้เพิ่มเติม 340 340 340 340 320 320 
รวมหน่วยกิต 15.5 15.5 15.5 15.5 15.0 14.0 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน     
    - กิจกรรมแนะแนว 
    - กิจกรรมชุมนุม 
    - กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
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20 
20 
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20 
20 
20 

 
20 
20 
20 

 
20 
20 
20 

รวมกจิกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 60 60 60 60 60 
รวมชั่วโมง / ภำคเรียน 680 680 680 680 660 620 

รวมชั่วโมง / ปี 1360 1360 1280 
รวมตลอดหลักสูตร 4080  ชั่วโมง 
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โครงสร้างเวลาเรียน   หลักสตูรโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร  พุทธศักราช 2553  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 256๔) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  
(ปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัด พ.ศ. 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา 
 

กลุ่มสำระ 
จ ำนวนชั่วโมง 

ม. 4 ม. 5 ม. 6 
ภำค 1 ภำค 2 ภำค 1 ภำค 2 ภำค 1 ภำค 2 

๑)  สำระกำรเรียนรู้พ้ืนฐำน 
     ๑.   ภาษาไทย 
     ๒.   คณิตศาสตร ์
     ๓.   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
     ๔.   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     ๕.   ประวัติศาสตร ์
     ๖.   สุขศึกษาและพลศึกษา 
     ๗.   ศิลปะ 
     ๘.   การงานอาชีพ 
     ๙.   ภาษาต่างประเทศ 

 
40 
60 
40 
40 
- 

20 
20 
20 
40 

 
40 
60 
40 
40 
- 

20 
20 
20 
40 

 
40 
40 
40 
40 
20 
20 
20 
20 
40 

 
40 
40 
40 
40 
20 
20 
20 
20 
40 

 
40 
40 
40 
40 
20 
20 
20 
20 
40 

 
40 
- 

40 
40 
20 
20 
20 
20 
40 

รวมสำระกำรเรียนรู้พ้ืนฐำน 280 280 280 280 280 240 
๒)   สำระกำรเรียนรู้เพ่ิมเติม 
     ๑.   ภาษาไทย 
     ๒.   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
     ๓.   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
             - หน้าท่ีพลเมือง 
     ๔.   สุขศึกษาและพลศึกษา 
     ๕.   ศิลปะ 
     ๖.   การงานอาชีพ 
     ๗.   ภาษาต่างประเทศ 
     ๘.   รายวิชาเพิ่มเติมตามความสนใจ 
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รวมสำระกำรเรียนรู้เพ่ิมเติม 300 300 300 300 280 320 
รวมหน่วยกิต 14.5 14.5 14.5 14.5 14.0 14.0 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน     
    - กิจกรรมแนะแนว 
    - กิจกรรมชุมนุม 
    - กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์
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รวมกจิกรรมพัฒนำผู้เรียน 60 60 60 60 60 60 
รวมชั่วโมง / ภำคเรียน 640 640 640 640 620 620 

รวมชั่วโมง / ปี 1280 1280 1240 
รวมตลอดหลักสูตร 3840  ชั่วโมง 
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๑๐. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่น  
      ๑๐.๑ ห้องสมุดมีพ้ืนที่ขนาด ๒๐๒  ตารางเมตร (คิดเป็นประมาณ   ๓   ห้องเรียน)  หนังสือใน
ห้องสมุดมีจ านวน   ๑๒,๙๙๕  เล่ม  มีวารสาร - เล่มต่อเดือน  และหนังสือพิมพ์ จ านวน - ฉบับต่อ
เดือนให้บริการการสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน  ใช้ระบบดิวอ้ี  มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการสืบค้น
เทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมุด จ านวน 10 เครื่อง  มีจ านวนผู้เรียนที่ใช้ห้องสมุด เฉลี่ย  289 คน 
ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 65.98 ขอผู้เรียนทั้งหมด มีการให้บริการห้องสมุดแก่ชุมชนรอบนอก โดยมี
บุคคลมาใช้บริการ เฉลี่ย  ๓5  คน ต่อปี  

  ๑๐.๒ ห้องปฏิบัติการทั้งหมด  ๑๑  ห้อง จ าแนกเป็น  
          ๑) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์             จ านวน    ๓   ห้อง 
          ๒) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์       จ านวน    ๒   ห้อง 
          ๓) ห้องปฏิบัติการทางภาษา           จ านวน    ๒   ห้อง 
          ๔) ห้องอาเซียน                               จ านวน    ๒   ห้อง 
          ๔) ห้องกระดานอัจฉริยะ                     จ านวน    ๒   ห้อง 
  1๐.๓ เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด จ านวน  90  เครื่อง จ าแนกเป็น 
      ๑) ใช้เพื่อการเรียนการสอน    จ านวน  71  เครื่อง 
      ๒) ใช้เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  จ านวน  9  เครื่อง 
โดยมีจ านวนผู้เรียนที่ใช้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต (ในปีการศึกษาท่ีรายงาน)   
เฉลี่ย  90  คน ต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ  19.23  ของผู้เรียนทั้งหมด 
  ๓) ใช้เพื่อสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (ส านักงาน)  จ านวน  ๑๐  เครื่อง 

       1๐.๔ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน   
 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติกำรใช้ 

จ ำนวนครั้ง/ปี 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 

ห้องพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
ห้องวิถีพุทธ 
ห้องศิลปะ 
ห้องดนตรี 
ห้องศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ห้องศูนย์การเรียนรู้และเทคโนโลยี่หุ่นยนต์ 

100 
๑10 
๑00 
98 

110 
98 
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 1๐.5 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติกำรใช้ 

จ ำนวนครั้ง/ปี 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 

ฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่บ้านป่าหม้อ  
เหล่าพระยืนด้านตะวันตก 
เหล่าพระยืนด้านตะวันออก 
วัดไชโย 
วัดเถาวัลย์ บ้านป่าหม้อ 
วัดเจดีย์ บ้านชาด 

1 
3 
3 
1 
1 
1 

     
  1๐.6  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่
ครูผู้เรียน ( ในปีการศึกษาที่รายงาน ) 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ให้ควำมรู้เรื่อง จ ำนวนครั้ง/ปี 

๑. 
 

๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
6. 

นายอภัย   ลายลวด 
 
พระปลัดอัครพล  เขมจิตโต 
นางละมัย  ภูมิพระบุ และนางภาพ หมื่นอภัย 
นายสมศักดิ์   ลามูลชา 
นายวงษ์   โนนทะปะ 
นายชัยมงคล  จงดา 

- พิธีกรรมทางศาสนา   
“ หมอพราหมณ์สู่ขวัญ” 
- ศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนา 
- ประดิษฐ์ดอกไม้จากใบเตย 
- ปั้นเตาชีวมวล 
- ท าตุ๊กตาจากลูกมะพร้าว 
- การจัดผ้าตกแต่งสถานที่ 

1 ครั้ง 
 

20 ครั้ง 
๑   ครั้ง 
๑   ครั้ง 
1   ครั้ง 
๑   ครั้ง 

 
 
๑๑. ผลงำนดีเด่นในรอบปีที่ผ่ำนมำ  

  ๑๑.๑ ผลงำนดีเด่น   
          ๑) ผลงำนดีเด่นสถำนศึกษำ 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงำนมอบรำงวัล 
สถำนศึกษำ 
 

- เกียรติบัตรโรงเรียนพอเพรียงท้องถิ่น ปี ๒๕๖๒ 
 
 
- เกียรติบัตรสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   
ขั้นที่ 1 พระราชทาน ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน  พ.ศ. 
2554 
 
 

- กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
- โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัด
กรุงเทพฯ 
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ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงำนมอบรำงวัล 

สถำนศึกษำ 
 

- เกียรติบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มี
คะแนนเฉลี่ยของผลการสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 
3 ปีการศึกษา ๒๕๖2 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับ
สังกัด ณ วันที่ 8 พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
 

 

- องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 
 
 

 
 
   ๒) ผลงำนดีเด่น  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  
 

ชื่อ- สกุล รำยกำร ระดับรำงวัล/วันที่มอบ หน่วยงำนมอบรำงวัล 

นายภักดี   ศิริพรรณ 
ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

 

เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร
สถานศึกษามีผลงานดีเด่น
ประจ าปี ๒๕๕๗  โล่เชิดชูเกียรติ 

โล่เชิดชูเกียรติ วันที่   
๒๔  กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

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

เป็นผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น 
เนื่องในวันครูประจ าปี ๒๕๖๔ 

เกียรติบัตรยกย่องเชิดชู
เกียรติ วันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๔ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 

นายพินิจ  มีค าทอง 
รองผู้อ านวยการ

สถานศึกษา 
 

 

เป็นผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น
เนื่องในวันครูประจ าปี ๒๕๖๐ 

เกียรติบัตรยกย่องเชิดชู
เกียรติ วันที่ ๑๖ 
มกราคม ๒๕๖๐ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 

เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร
สถานศึกษามีผลงานดีเด่น
ประจ าปี ๒๕๕๘ 

โล่เชิดชูเกียรติ วันที่ ๑๙ 
สิงหาคม ๒๕๕๘ 

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

เป็นผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น
ประจ าปี ๒๕๖3 

เกียรติบัตรยกย่องเชิดชู
เกียรติ วันที่ ๒๔ 
มกราคม ๒๕๖๓ 
 
 

จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ คุรุ
สภาจังหวัดขอนแก่น 
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๓) ผลงำนดีเด่น ครู  

ชื่อ- สกุล ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงำนมอบรำงวัล 

๑. นายศิริพูน  สุธรรมรักษ์ 
๒. นายพิพัชรพล  นาอุดม 
๓. นายอัมรินทร์  อาสานุต 
 

ครูผู้ฝึกสอนผู้เรียน  ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญ
ทอง  กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์  
พร้อมจินตลีลา ระดับ ม.ปลาย /วันที่ ๒๔ มกราคม 
๒๕๖๓  

องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัขอนแก่น 

ครูผู้ฝึกสอนผู้เรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง
กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับ
มัธยมศึกษา /วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ 

องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัขอนแก่น 

๔. นางกุสะลิน มูลกัน ครูผู้ฝึกสอนผู้เรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ เหรียญ
ทอง กิจกรรมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย 
ระดับชั้น ม.๔-๕ /วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ 

องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัขอนแก่น 

๕. น.ส.วชิราภรณ์ มะโนดี ครูผู้ฝึกสอนผู้เรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ เหรียญ
ทอง กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย 
ระดับชั้น ม.๑-๒ /วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ 

องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดขอนแก่น 

๖. นายอาทิตย์ อ่อนจันทร์ ครูผู้ฝึกสอนผู้เรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ เหรียญ
ทอง กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์การเขียน 
Homepage ระดับชั้น ม.๔-๕ /วันที่ ๒๔ มกราคม 
๒๕๖๓ 

องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดขอนแก่น 

๗. น.ส.สุริยง ประพรมมา ครูผู้ฝึกสอนผู้เรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ เหรียญ
เงินกิจกรรมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจ์ภาษาอังกฤษ  
ระดับชั้น ม.๑-๒ /วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ 

องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดขอนแก่น 

๘. นางพรชลิตา เจริญยิ่ง 
๙. น.ส.สุริยง ประพรมมา 
๑๐.นายนัฎฐพงษ์ ฮามพิทักษ์ 

ครูผู้ฝึกสอนผู้เรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ เหรียญ
ทอง กิจกรรมการแข่งขันละครภาษาอังกฤษ 
ระดับชั้น ม.๔-๕ /วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ 

องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดขอนแก่น 

11. นางกุสะลิน  มูลกัน 
12. นายวิศณุ  เจริญราช 
13. นางสาวจันทนา  นามโยธา 
14. นางส าราญ   พมิพาศรี 
15. นางสุรีรัตน์  ศรีบุตร 
16. นางพรชลิตา    เจริญยิ่ง 
18. นางเสาวนีย์  ไชยโทน 
 

ได้รับรางวัล ผู้สอนดีเด่น  วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ 
คุรุสภาจังหวัดขอนแก่น 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  หน้า ๓๖ 

 
๔) ผลงำนดีเด่น ผู้เรียน 
 

ชื่อ- สกุล ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงำนมอบรำงวัล 
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.สุภาวด ีพิมพ์บาล 
๘. น.ส.ญาณกร มณีพินิจ 
๙. น.ส.ธัญลักษณ์ ทองสิทธิ์ 

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันร้อง
เพลงพระราชนิพนธ์  พร้อมจินตลีลา ระดับ ม.ปลาย 
/วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ 

องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัขอนแก่น 

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 สาระค า 
๑๗. ด.ญ.อรชุมา ด้วงศาลา 
๑๘. ด.ญ.สถพิชชา โมด า 
๑๙. ด.ญ.อนันญา แสนพล 
๒๐. ด.ญ.ขวัญชนก แสนป้อ 

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษา /วันที่ 
๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัขอนแก่น 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ- สกุล ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงำนมอบรำงวัล 

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 ล าภา 
๒๘. นางสาวจุฑาภรณ์ มัญจา
วงษ ์

ได้รับรางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่น 
เนื่องในวันครู ครั้งที่ ๖๕ ประจ าปี ๒๕๖๔ 

องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดขอนแก่น 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  หน้า ๓๗ 

ชื่อ- สกุล ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงำนมอบรำงวัล 
๒๑. ด.ญ.ครองขวัญ ผุยค าพิ 
๒๒. นายจักรลักษณ์ ราษฏร์ 
๒๓. น.ส.เบญจวรรณ  สุรมณ ี รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน

กล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับชั้น ม.๔-๕ /วันที่ 
๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ 

องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัขอนแก่น 

๒๔. ด.ญ.ดวงกมล สีมา รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน
คัดลายมือภาษาไทย ระดับชั้น ม.๑-๒ /วันที่ ๒๔ 
มกราคม ๒๕๖๓ 

องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัขอนแก่น 

๒๕. น.ส.ญานิษา วิลลี่ย์ รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน
คอมพิวเตอร์การเขียน Homepage ระดับชั้น ม.๔-
๕ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ 

องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัขอนแก่น 

๒๖. ด.ญ.สุทธิดา ชาลีวรรณ รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขัน
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.๑-๒   
วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ 

องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัขอนแก่น 

๒๗. น.ส.ตรีญาภรณ์ ลามูลชา 
๒๘. น.ส.จิราทิป เอ้ือเฟ้ือ 
๒๙. น.ส.รุจิรดา มาพระยืน  
๓๐. น.ส.วนัสนันท์ เเคนมั่น 
๓๑. นายกิตติศักดิ์ น้อยหา 
๓๒. นายชลันธร มุงคณ 
๓๓. น.ส.ฐานิตา ผักเทา 
 

รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน
ละครภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.๔-๕ /วันที่ ๒๔ 
มกราคม ๒๕๖๓ 

องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัขอนแก่น 

 
 1๐.2 โครงกำร/กิจกรรมพิเศษ ที่ด ำเนินกำรตำมนโยบำยชำติ นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
กระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จุดเน้น แนว
ทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ ฯลฯ ได้แก่  
           ๑) โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ด าเนินการตามนโยบายครอบคลุมทุกระดับ ทั้ง
ระดับชาติระดับกระทรวง ระดับกรม และระดับองค์กร เนื่องจากเป็นโครงการที่สนองพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ ซึ่งพระองค์มีพระราชประสงค์ให้เยาวชนไทย ตระหนัก เห็นคุณค่า และ
มีส่วนร่วมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มีความรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชที่มีอยู่ในสถานศึกษา 
 ๒) โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการที่สนองนโยบายครอบคลุมทุกระดับ 
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการจัดการและท างานด้วยความพากเพียร สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้และสามารถปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันจะเป็นประโยชน์ต่อครอบครัว 
และชุมชน ต่อไป  



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  หน้า ๓๘ 

 ๓) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็นโครงการที่สนอง
นโยบายครอบคลุมทุกระดับส่งเสริมให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบปฏิบัติตามหลักธรรม
ของศาสนาที่ตนนับถือ 
 ๔) โครงการโรงเรียนสีขาว เป็นโครงการที่สนองนโยบายครอบคลุมทุกระดับ เป็นการปลูกฝัง
ให้ผู้เรียนตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด ผลกระทบจากการทะเลาะวิวาท และปลูกฝังให้มีจิต
สาธารณะ ตลอดจนให้รู้จักช่วยเหลือสังคม 
 
๑๑. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำในปีท่ีผ่ำนมำ (ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ) 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

มำตรฐำน/ ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ระดับ

คุณภำพ 
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน  ดีเลิศ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  
 ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ดี 
 ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ 
     คิดเห็น และแก้ปัญหา 

ดี 

 ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี 
 ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ดีเลิศ 
 ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ปานกลาง 
 ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
 ๑) การมีคุณลักษณะ และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ 
 ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย  ดีเลิศ 
 ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และหลากหลาย ดีเลิศ 
 ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ยอดเยี่ยม 
 ๕) มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ดีเลิศ 
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำร และกำรจัดกำร ดีเลิศ 
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ  
      ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครู และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ดีเลิศ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ 
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มำตรฐำน/ ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ระดับ

คุณภำพ 
มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ดีเลิศ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ดีเลิศ 
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ 
      เรียนรู้ 

ดีเลิศ 

 
จุดเด่น  
          ผู้เรียนความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
มีคุณลักษณะที่พึงประสงฺค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด มีสุขภาพกายที่ดี มีน้ าหนักและส่วนสูงตาม
เกณฑ์  มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีกิจกรรมโดดเด่นที่สังคมและชุมชนให้การยอมรับเป็นที่
ประจักษ์เช่น กิจกรรมการแสดงโขนที่เป็นศิลปะการแสดงขั้นสูง มีส่วนร่วมในการสืบสานและอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น มีจิตส านักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี
โครงการกิจกรรมที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ ๑ ในการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
สนองงานด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และได้รับ
การยอมรับ และมีโรงเรียนในสังกัด และนอกสังกัดมาศึกษาดูงานอยู่เสมอ 
           โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจที่ก าหนดไว้ชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
ตามความต้องการของชุม ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้น
สังกัด เป็นไปได้ในการปฏิบัติ มีการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบตาม
มาตรฐานของโรงเรียน มีหลักสูตรสถานศึกษาที่คลอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย มีกระบวนการพัฒนาที่
ชัดเจน มีการพัฒนาครูและบุคลการให้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพตามต้องการของครูและโรงเรียน มี
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพโดยเฉพาะสถานที่และสาธารณูปโภค 
ด้านกีฬา มีสนามกีฬาระดับมาตรฐานสากลท าให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียนครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การบริหารการจัดการและการจัดการเรียนรู้  มีกระบวนการพัฒนาที่ชัดเจนต่อเนื่องเป็นที่ยอมรับของ
โรงเรียนทั้งในและนอกสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในการท างานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่ งศึกษาเรียนรู้
ให้กับโรงเรียน และหน่วยงานอื่นๆ ได้มาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง 
           ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงบูรณาการหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา  มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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จุดควรพัฒนำ 
              ๑. พัฒนาผลสัมฤทธ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือยกระดับผลการทดสอบ
ทางทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ให้สูงขึ้น 
              ๒. ส่งเสริมความสามารถของนักเรียนในด้านกีฬาให้มากขึ้น เนื่องจากโรงเรียนมีความ
พร้อมด้านสถานที่และสาธารณูปโภคด้านกีฬา 
           ๓. จัดท านโยบาย ภารกิจ แผนงาน โครงการและงบประมาณ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ให้สูงขึ้น  
              ๔. จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณเพ่ือส่งเสริมความสามารถ 
ของนักเรียนในด้านกีฬา เนื่องจากโรงเรียนมีความพร้อมด้านสถานที่และสาธารณูปโภคด้านกีฬา 
            ๕. ส่งเสริมครูให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้  การวัดและ
ประเมินผล การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์ได้มาตรฐานชาติ 
            ๖. จัดกิจกรรมการจัดสอนซ่อมเสริม ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ โดย
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีการก าหนดเวลาที่ชัดเจน 
 
แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 ในการพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้นโรงเรียนพระยืนวิทยาคารได้จัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓ โดยแบ่งเป็นแผนงานหลัก ๓ แผน และแผนงานรอง ๑๓ แผน 
ดังต่อไปนี้ 
 ๑. แผนงานหลักที่๑ : พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ประกอบไปด้วยแผนงานรองดังต่อไปนี้ 
          ๑.๑ แผนงานพัฒนาและส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
          ๑.๒ แผนงานพัฒนาและส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
       ๒. แผนงานหลักที่๒ : พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ ประกอบไปด้วยแผนงาน
รองดังต่อไปนี้ 
          ๒.๑ แผนงานพัฒนาและส่งเสริมเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนด 
          ๒.๒ แผนงานพัฒนาและส่งเสริมระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  ๒.๓ แผนงานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
  ๒.๔ แผนงานพัฒนาและส่งเสริมครู และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  ๒.๕ แผนงานพัฒนาและส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมท่ีเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่าง มีคุณภาพ 
        ๒.๖ แผนงานพัฒนารและส่งเสริมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 
 ๓. แผนงานหลักที่๓ : พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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  ๓.๑ แผนงานพัฒนาและส่งเสริมจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  ๓.๒ แผนงานพัฒนาและส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  ๓.๓ แผนงานพัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  ๓.๔ แผนงานพัฒนาและส่งเสริมการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  ๓.๕ แผนงานพัฒนาและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
ทิศทำง/แนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำในอนำคต 
 จัดท านโยบาย ภารกิจ แผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ มุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและสมรรถนะของผู้เรียนตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยการพัฒนาหลักสูตรให้
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชน ประสานความร่วมมือกับองค์กรทุกภาคส่วนในการจัด
การศึกษา เน้นการบริหารจัดการแบบมีส่วมร่วม พัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพให้มีความรู้
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอนและการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนรอบด้าน 
 
ควำมต้องกำรและกำรช่วยเหลือจำกหน่วยงำนต้นสังกัด 
             1. ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
                 1) พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ของผู้เรียนให้มีค่าเฉลี่ย
สูงขึ้น  
                 ๒) ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพความสามารถของนักเรียนในด้านกีฬา เนื่องจากโรงเรียนมี
ความพร้อมด้านสถานที่และสาธารณูปโภคด้านกีฬา 
             2. ด้ำนกระบวนกำรบริหำรจัดกำร 
                  1) สนับสนุนงบประมาณ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ให้สูงขึ้น 
                  2) สนับสนุนงบประมาณ เพื่อส่งเสริมครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวน 
การเรียนรู้การวัดและประเมินผล การวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  
                  ๓) สนับสนุนงบประมาณส่งเสริมพัฒนาศักยภาพความสามารถของนักเรียนในด้าน
กีฬาให้เพียงพอ 
             3. ด้ำนกำรจัดกระบวนกำรจัดประสบกำรณ์/จัดกำรเรียนรู้ 
                  1) จัดอบรมส่งเสริมพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผล การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์ได้มาตรฐานชาติ 
                  ๒) จัดอบรมส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูในศตวรรษที่ ๒๑ 
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๑๒. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบ ๔   
 โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ตั้งอยู่ เลขที่ ๓๗๙ หมู่ที่  ๑๔ ต าบลพระยืน อ าเภอพระยืน  
จังหวัดขอนแก่น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย เปิดสอน ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๖ คณะผู้ประเมินได้
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เมื่อวันที่ ๒ – ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสี่ ดังนี้ 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 
๑. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ด้าน ระดับคุณภาพ 
๑. คุณภาพของผู้เรียน ดีมาก 
๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเยี่ยม 
๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีมาก 
 
จุดเด่น 
 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
  ๑. สถานศึกษาโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียน ผู้เรียนมี
ทักษะด้านการอ่านการเขียนและการสื่อสารภาษาไทย และภาษาอังกฤษด้วยนวัตกรรม กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายสนองพระราชด าริโครงการเจ้าฟ้านักอ่านมีผลลัพธ์การด าเนินงานผู้มีส่วน 
เกี่ยวข้องพึงพอใจและได้รับการยกย่องรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองการแข่งขันทักษะการกล่าว 
สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเข้า
ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  ๒. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ สร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผลิตหุ่นยนต์อัตโนมัติโดยบูรณาการจัดการเรียนรู้ผ่านสะเต็ม
ศึกษาพัฒนาผู้เรียนเป็นผู้ผลิตนวัตกรรมมีผลลัพธ์การด าเนินงานผู้เรียนสามารถผลิตหุ่นยนต์อัตโนมัติ
ได้รับการยกย่องรางวัลเหรียญทองการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติระดับจังหวัด 
  ๓. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านดนตรีนาฏศิลป์ศิลปะการแสดงขั้น
สูงการแสดงโขนโดยบูรณาการการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีนาฏศิลป์ผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมและเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงมีผลลัพธ์การด าเนินงานทุกภาคส่วนพึงพอใจ มี
การได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมการแสดงในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ของพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีได้ 
  ๔. สภาวะทางด้านร่างกายและจิตสังคม ผู้เรียนมีสุนทรียภาพทางการมีพลานามัย
แข็งแรง สมบูรณ์ มีบุคลิกภาพตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาผ่านกระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีความเข้มแข็งโครงการส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย  
ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ๑. สถานศึกษายึดหลักการจัดการที่ยึดโรงเรียนเป็นฐานร่วมกันวางแผนพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษาพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษามุ่งสู่การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างชันเจน 
  ๒. สถานศึกษาร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนากิจกรรมของสถานศึกษาสู่ความส าเร็จตาม
เป้าหมายของตนเอง แผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาผ่านระบบบริหารจัดการคุณภาพ PDCA 
และระบบประกันคุณภาพภายในยึดหลักการมีส่วนร่วมมีคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีความสามารถ
และถนัด ในความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาร่วมกันสร้างเครือข่ายการบริหาร
จัดการทั้ งภาครัฐและภาคเอกชนและการกีฬาแห่งประเทศไทย ระดมทรัพยากรปรับปรุง
สภาพแวดล้อมอาคารสถานที่พัฒนาสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานการกีฬาแห่งประเทศไทยสามารถใช้เป็น
สนามแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้ 
  ๓. สถานศึกษาร่วมกันจัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมีความ
พร้อมทั้งด้านบุคลากรเครื่องมือสื่อสารเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และข้อมูลที่หลากหลายครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมายมีประสิทธิภาพและมีความพร้อมเพ่ือต่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้อนผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มศักยภาพ 
  ๔. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาตนเอง ด้านวิชาชีพมีความสามารถ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยกระบวนการที่หลากหลายและต่อเนื่องเพ่ือต่อการจัดการ
เรียนรู้และภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีแระสิทธิภาพ 
   
 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๑. ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง บูรณาการหลักการของปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงด้วยกิจกรรมโรงการ ผู้เรียนมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติจริง สามารถสรุปองค์ความรู้น าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานทักษะการท างานในชีวิตประจ าวันได้  
  ๒. ครูผู้สอนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันจัดหาและพัฒนาสื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยี
สารสนเทศครอบคลุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ ง ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภายใต้บรรยากาศ
สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๓. ครูผู้สอนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ยกระดับครูภาพมาตรฐานวิชาชีพผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC ท าข้อมูลสะท้อน
ย้อนกลับในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างต่อเนื่อง 
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จุดที่ควรพัฒนา 
 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
  ๑.การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษา O-net  
  ๒.การส่งเสริมและการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถมีทักษะการสร้าง
นวัตกรรมสู่การเรียนรู้ของเยาวชนในศตวรรษที่ ๒๑ 
 
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
  การพัฒนางานวิชาการเน้นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรอบด้านตาม
หลักสูตร สถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญโดย
กระบวนการ บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน 
  ๑. สถานศึกษาโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนปรับปรุงพัฒนา 
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญที่มีประสิทธิภาพยกระดับคุณภาพของผู้เรียน  
ตามหลักสูตรสถานศึกษาเน้นพัฒนาการด้านผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  o-net โดย
ครูผู้สอนมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่เป็นระบบสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและหลักสูตร
ของสถานศึกษามีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกมีการพัฒนาการวัดและประเมินผลอย่างเป็น
ระบบปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพสามารถเชื่อมโยงกับ 
ข้อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ได้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระมีการประเมินอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องมีการสรุปผลสะท้อนกลับน ามาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลจัดค่าย 
การพัฒนาผู้เรียนหรือการซ่อมเสริมตามบริบทของผู้เรียนสามารถเรียนรู้และมีพัฒนาการด้านการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ o-net มีระดับ คุณภาพสูงยิ่งขึน้ต่อไป 
  ๒. สถานศึกษาควรส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถมีทักษะใน
การสร้างนวัตกรรมสู่การเรียนรู้ของเยาวชนในศตวรรษที่  21 โดยแสวงหาเครือข่ายการเรียนรู้ 
ที่หลากหลายตามบริบทของสถานศึกษาชุมชนท้องถิ่นพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้วยกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและลงมือปฏิบัติหรือโครงงานและบูรณาการการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้การสร้างนวัตกรรมที่ท้าทายสู่สิ่ งใหม่ๆเป็นนักผลิตนวัตกรรม 
อินโนเวเตอร์สู่การเรียนรู้ของเยาวชนในศตวรรษที่ 21 และมีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง 
  ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๒ ปี 
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 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
  สถานศึกษาควรร่วมกันพัฒนางานวิชาการโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมพัฒนา 
งานวิชาการอย่างเป็นระบบเน้นการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพส่งเสริมให้
ครูผู้สอนปรับปรุงเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลายมีประสิทธิภาพมีการประเมินอย่างเป็น
ระบบและประเมินตามสภาพจริงน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาโดยการวิจัยในชั้นเรียนมาเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องยกระดับคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรของ
สถานศึกษา 
  ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๒ ปี 
 
 ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
  สถานศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญให้มีประสิทธิภาพโดยครูผู้สอนมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  
มีการปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพเชิงบวกภายในชั้นเรียนโดยผู้เรียนมีส่วนร่วมเน้น 
ความสะอาดปลอดภัยมีความสวยงามบรรยากาศอบอุ่นน่าดูน่าอยู่น่าเรียนจัดหาและพัฒนาสื่ออุปกรณ์
เพ่ือการจัดการเรียนรู้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับบริบท
ของผู้เรียนสร้างมิติสัมพันธ์เชิงบวกความเป็นกัลยาณมิตรระหว่างครูกับผู้เรียนผู้เรียนกับครูและ
ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมีความพร้อมในการเรียนตามความ 
แตกต่างระหว่างบุคคลและเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่องเป็นระบบน าผล 
สะท้อนกลับมาเป็นข้อมูลสารสนเทศท่ีส าคัญในการปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๒ ปี 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่ำงที่ดี 
 ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน 
  ผู้ เรียนได้ รับการส่ งเสริมและพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถด้านศิลปะ 
ดนตรีนาฏศิลป์  โดยบูรณาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะดนตรีนาฏศิลป์ ผู้ เรียนเรียนรู้
ศิลปะการแสดงชั้นสูงการแสดงโขนและตระหนักในคุณค่าของความเป็นไทยการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญาไทย ตลอดจนความภูมิใจในท้องถิ่นผู้เรียนเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงมีผลลัพธ์
ของการด าเนินงานบรรลุตาม เป้าหมายผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจได้รับการคัดเลือกเป็น
ตัวแทนของจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมแสดงในพระราชพิธีถวายพระราชเพลิงพระบรมศพ  
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้อยู่แล้วสถานศึกษา
ควรส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนพัฒนาผู้เรียนมีความสามารถในการแสดงศิลปะขั้ นสูงการ
แสดงโขนผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงมีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและยั้ งยืน
ยกระดับคุณภาพของผู้เรียนให้สูงขึน้สู่ความเป็นเลิศต่อไป 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  หน้า ๔๖ 

 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
  สถานศึกษาโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนพันธกิจของสถานศึกษามุ่งสู่
ความส าเร็จผ่านระบบการบริหารคุณภาพ pdca และระบบประกันคุณภาพภายในยึดหลักการบริหาร
มีส่วนร่วม และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถและ
ตระหนักถึง ความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสร้างเครือข่าย  
การบริหารจัดการ cluster ความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนและการกีฬาแห่งประเทศไทยระดม
ทรัพยากรปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่พัฒนาสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานตามมาตรฐาน
ของการกีฬาแห่งประเทศไทยสามารถใช้เป็นสนามแข่งขันกีฬาระดับชาติและระดับนานาชาติ  
ได้สามารถเป็นแบบอย่างของการบริหารจัดการที่ดีได้อยู่แล้วสถานศึกษาควรร่วมกันขับเคลื่อนพันธกิจ
ของสถานศึกษามุ่งสู่ ความส าเร็จผ่านระบบบริหารการจัดการคุณภาพ pdca และระบบประกัน
คุณภาพภายในยึดหลักการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้ นพ้ืนฐานที่เข้มแข็งสร้าง
เครือข่ายการบริหารจัดการระดมทรัพยากรปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการที่มีระดับคุณภาพสูงยิ่ งขึ้นมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยั้งยืนสู่
ความส าเร็จต่อไป 
 
 
 ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
  ครูผู้สอนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
จัดการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริงและการหลักการของ  
หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงด้วยกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพที่หลากหลายสอดคล้องกับบริบทของ
ผู้เรียนผู้เรียน มีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติพัฒนาทักษะวิชาชีพด้วยการปฏิบัติจริงสามารถสรุป 
องค์ความรู้น าไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติงานในชีวิตประจ าวันได้มีผลลัพธ์การด าเนินงานที่มีระดับคุณภาพดี
มากอยู่แล้ว ครูผู้สอนควรร่วมกันพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
การปฏิบัติจริงบูรณาการหลักการของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
ด้านอาชีพพ้ืนฐาน ที่สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องยกระดับคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีระดับคุณภาพสูงยิ่งขึน้สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป 
 
๑๕. กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของสถำนศึกษำ 
 1๕.๑  กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  
      โรงเรียนพระยืนวิทยาคารได้จัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๔ ฝ่าย โดยแบ่งเป็น 
ฝ่ายปกครอง, ฝ่ายบริหารงานทั่วไป, ฝ่ายวิชาการ, ฝ่ายบริการ  ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิค
การบริหารแบบ PDCA(การควบคุมคุณภาพ) และSBM(การบริหารโดยการใช้โรงเรียนเป็นฐาน)  
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  หน้า ๔๗ 

                                โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียนพระยืนวิทยำคำร 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๕.๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์  กลยุทธ์  อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ของสถำนศึกษำ 
 

วิสัยทัศน์ 
     “มุ่งสู่สถานศึกษาคุณภาพ บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนตาม
ศักยภาพ สู่ศตวรรษใหม่ น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
      พันธกิจ 
             ๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามศักยภาพสู่ศตวรรษใหม่ และความเป็นพลเมืองสากล 
 ๒. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ค่านิยมความเป็นไทย 

   ๓. ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษาคุณภาพ 
   ๔. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
   ๕. ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

    6. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการบริหารจัดการศึกษา 
   7. น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การบริหารจัดการและพัฒนาผู้เรียน 

คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

หัวหน้ำฝ่ำยปกครอง หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 

 งานระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน 

 งานป้องกันแก้ไขปัญหา
พฤติกรรม 

 งานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 

 งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
 งานกิจกรรมผู้เรียน 
 งานแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 

หัวหน้ำฝ่ำยวชิำกำร หัวหน้ำฝ่ำยบริกำร 

 งานแผนงานและงบประมาณ 
 งานธุรการ 
 งานการเงินและบัญช ี
 งานพัสดุ/ยานยนต ์
 งานบริหารงานบุคคล 
 งานสวัสดิการและ

ทุนการศึกษา 
 งานจัดระบบควบคุมภายใน 
 

 งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
 งานวัดผลและประเมินผล 
 งานจัดการศึกษา/ทะเบียน

ผู้เรียน 
 งานพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพการศึกษา 
 งานกลุ่มสาระฯ 
 งานแนะแนว 
 งานนิเทศภายในวิจยัและ

พัฒนา 
 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 

 งานโสตทัศนศึกษา 

 งานประชาสัมพันธแ์ละ
สัมพันธ์ชุมชน 

 งานอาคารสถานที /
สาธารณูปโภค 

 งานอนามัย/โภชนาการ 

 งานห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู ้

 งานสหกรณ์ร้านค้า
โรงเรียน 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  หน้า ๔๘ 

      เป้ำประสงค์   
   1. ผู้เรียนมีสมรรถนะตามศักยภาพสู่ศตวรรษใหม่ และความเป็นพลเมืองสากล 
   2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ค่านิยมความเป็นไทย 
   3. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการมุ่งสู่สถานศึกษาคุณภาพ 
   4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถและคุณภาพตามมาตรฐาน

วิชาชีพ  
   5. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
   6. สถานศึกษามีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการบริหารจัดการศึกษา 
   7. สถานศึกษามีการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การบริหารจัดการและ

พัฒนาผู้เรียน 
 

      กลยุทธ์ระดับโรงเรียน (แผนงำน) 
   1. จัดกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามศักยภาพสู่ศตวรรษ

ใหม่ และความเป็นพลเมืองสากล 
   2. ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ค่านิยม

ความเป็นไทย 
   3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสู่การบริหารจัดการมุ่งสู่สถานศึกษาคุณภาพ 
   4. เพ่ิมสมรรถนะและขีดความสามารถครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ 

ความสามารถและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ สู่ความเป็นมืออาชีพ 
 
   5. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่าง

ต่อเนื่อง 
   6. ส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา 

และการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
   7. ส่งเสริมให้มีการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การบริหารจัดการ การจัด

กระบวนการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
 
 
อัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ      “แต่งกายงาม ไหว้สวย รวยยิ้ม” 
เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ     “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” 
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ส่วนที่ ๒ 
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

 
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 

มำตรฐำน ระดับ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

 
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพผู้เรียน 
๑. ระดับคุณภำพ ดีเลิศ 
๒. วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 
 ๒.๑ วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ 
  โรงเรียนพระยืนวิทยาคารได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนวทางวงจรคุณภาพ 
(PDCA)  โดยด าเนินการจัดท าแผนงานหลักพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งประกอบด้วยแผนงานรอง ๒ 
ด้าน คือแผนงานพัฒนาและส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน และแผนงานพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ในแผนงานรองแต่ละด้าน ประกอบด้วยโครงการและ
กิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ซึ่งโรงเรียนได้
ก าหนดค่าเป้าหมายคุณภาพแต่ละมาตรฐานตามข้อมูลพ้ืนฐานและบริบทของโรงเรียนซึ่งได้จากการ
วิเคราะห์องค์กรด้วยกระบวนการ SWOT Analysis ในแต่ละแผนงาน โครงการและกิจกรรมโรงเรียน
ได้ก าหนดผู้รับผิดชอบโดยแต่งตั้งบุคลากรเป็นกรรมการด าเนินงาน ก่อนการด าเนินงานทุกโครงการ
และกิจกรรมมีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือก าหนดวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน 
จัดท าคู่มือและปฏิทินการปฏิบัติงาน จัดท าเครื่องมือวัดตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ตลอดจน
จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินงานทุกกิจกรรม 
  โครงการและกิจกรรมที่โรงเรียนด าเนินงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในรอบปีที่ผ่านมา
ประกอบด้วย โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรี ยน
เป็นส าคัญ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการพัฒนาผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ร้อย
เปอร์เซ็นต์ ในส่วนของโครงการและกิจกรรมที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างชัดเจน ได้แก่ โครงการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนได้พัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
ฐาน ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนชุมชนและท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน การจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โรงเรียนได้พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการวางแผนและ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา การจัดการเรียนการ
สอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา การจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด การจัดโปรแกรมการ
เรียนที่ส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถและความสนใจพิเศษโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  หน้า ๕๐ 

  ในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนมีกระบวนการนิเทศ ก ากับติดตามอย่าง
เป็นระบบ มีการจัดท าคู่มือ ปฏิทินและเครื่องมือการนิเทศการเรียนการสอน  มีการนิเทศการ
ปฏิบัติงานวิชาการครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการนิเทศการเรียนการสอนของครูครบทุกคน ใน
ส่วนของการก ากับ ติดตามการด าเนินโครงการ โรงเรียนมีการนิเทศก ากับติดตามครบทุกโครงการและ
กิจกรรม มีการตรวจสอบผลการด าเนินงานเทียบเคียงกับเป้าหมายตัวชี้วัดความส าเร็จอย่างสม่ าเสมอ 
 ผลจากการด าเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ผู้ เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของ
สถานศึกษา มีผลการประเมินตนเอง ดังนี้ 
 
๑. ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำร   
 ๑.๑ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการค านวณ ระดับคุณภาพ ดี  
  ๑) ผู้เรียนร้อยละ ๖๓.๐๓  มีผลการเรียนวิชาภาษาไทยตั้งแต่ ๒ ขึ้นไป สูงเท่ากับ
ระดับคุณภาพท่ีสถานศึกษาก าหนด ระดับคุณภาพดี 
  ๒) ผู้เรียนร้อยละ ๗๘.๖๗  มีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่ ๒ ขึ้นไป สูงกว่า
ระดับคุณภาพท่ีสถานศึกษาก าหนด ระดับคุณภาพดีเลิศ 
  ๓) ผู้เรียนร้อยละ ๗๕.๒๑ มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ตั้งแต่ ๒ ขึ้นไป สูงกว่า
ระดับคุณภาพท่ีสถานศึกษาก าหนด ระดับคุณภาพดีเลิศ 
 ๑.๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา ระดับคุณภาพดี 
  ๑) ผู้เรียนร้อยละ ๗6.28 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดจ าแนกแยกแยะ 
โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใน ตั้งแต่ระดับ ๒ ขึ้นไป สูงกว่าระดับคุณภาพที่สถานศึกษาก าหนด 
ระดับคุณภาพดีเลิศ 
   ๒) ผู้ เรียนร้อยละ 63.๖7 มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ติด
ใคร่ครวญไตร่ตรอง คิดพิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการติดสินใจ ตั้งแต่ระดับ ๒ ขึ้น
ไป สูงกว่าระดับคุณภาพท่ีสถานศึกษาก าหนด ระดับคุณภาพดี 
  ๓) ผู้เรียนร้อยละ ๖๒.18 มีความสามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ตั้งแต่ระดับ ๒ ขึ้นไป สูงกว่าระดับคุณภาพท่ีสถานศึกษาก าหนด ระดับคุณภาพดี 
  ๔) ผู้ เรียนร้อยละ ๖3.๐3 มีความสามารถในการแก้ปัญหาโดยใช้ เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจตั้งแต่ระดับ๒ ขึ้นไป เท่ากับระดับคุณภาพที่สถานศึกษาก าหนด ระดับคุณภาพดี 
 ๑.๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ระดับคุณภาพดี 
  ๑) ผู้เรียนร้อยละ ๗๑.๕๘ มีความสามารถในการท าโครงงาน ชิ้นงานและผลผลิต 
ตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไปเท่ากับระดับคุณภาพท่ีสถานศึกษาก าหนด ระดับคุณภาพดี 
 ๑.๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
  ๑) ผู้เรียนร้อยละ ๗6.๐7 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การศึกษาเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรมตั้งแต่ระดับ ๓ 
ขึ้นไป สูงกว่าระดับคุณภาพที่สถานศึกษาก าหนด ระดับคุณภาพดีเลิศ 
 ๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับคุณภาพปานกลาง 
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  ๑) ผู้เรียนร้อยละ  ๖๓.๑๘   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ตั้งแต่ ๒.๕ ขึ้นไป เท่ากับระดับคุณภาพที่สถานศึกษาก าหนด ระดับคุณภาพดี 
  ๒) ผู้เรียนระดับ ม.๓ ร้อยละ ๖๒.๕๐  มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ที่มี T-Score ตั้งแต่ ๔๕ คะแนนขึ้นไป สูงกว่าระดับคุณภาพที่สถานศึกษาก าหนด ระดับ
คุณภาพดี 
   ๓) ผู้เรียนระดับ ม.๖ ร้อยละ ๔๖.๑๕ มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) ที่มี T-Score ตั้งแต่ ๔๕ คะแนนขึ้นไป ต่ ากว่าระดับคุณภาพที่สถานศึกษาก าหนด ระดับ
คุณภาพก าลังพัฒนา 
 ๑.๖ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ระดับคุณภาพดีเลิศ 
             ๑) ผู้เรียนร้อยละ ๗๓.๑๘ มีระดับผลการเรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ตั้งแต่ ๒ 
ขึ้นไป ต่ ากว่าระดับคุณภาพทีส่ถานศึกษาก าหนด ระดับคุณภาพดี 
             ๒) ผู้เรียนร้อยละ ๘๘.๐๖  มีผลการประเมินเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ระดับ ๓ ขึ้น
ไป เท่ากับระดับคุณภาพที่สถานศึกษาก าหนด ระดับคุณภาพดีเลิศ 
 
๒. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
 ๒.๑ มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษาก าหนด ระดับคุณภาพดีเลิศ  
  ๑) ผู้เรียนร้อยละ ๘๔.๔๐ มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษาก าหนด 
มีผลการประเมินตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป เท่ากับระดับคุณภาพที่สถานศึกษาก าหนด ระดับคุณภาพดีเลิศ 
 ๒.๒ มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ระดับคุณภาพดีเลิศ 
  ๑) ผู้เรียนร้อยละ ๘๔.๔๐ มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย เท่ากับ
ระดับคุณภาพท่ีสถานศึกษาก าหนด ระดับคุณภาพดีเลิศ 
  ๒) ผู้เรียนร้อยละ ๘๕.26 มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ปัญญาไทย เท่ากับระดับคุณภาพท่ีสถานศึกษาก าหนด ระดับคุณภาพดีเลิศ 
 ๒.๓ ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ระดับคุณภาพดีเลิศ 
  ๑) ผู้เรียนร้อยละ ๗๖.๐๐ ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
เท่ากับระดับคุณภาพท่ีสถานศึกษาก าหนด ระดับคุณภาพดีเลิศ 
 ๒.๔ มีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  
  ๑) ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๕๙ ที่มีสุขภาพกายตามเกณฑ์มาตรฐาน เท่ากับระดับคุณภาพ
ที่สถานศึกษาก าหนด ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
  ๒) ผู้เรียนร้อยละ ๙๓.๐๐ ที่มีสุขภาพจิต อารมณ์ และสังคมตามเกณฑ์ เท่ากับ
ระดับคุณภาพท่ีสถานศึกษาก าหนด ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
             ๓) ผู้เรียนร้อยละ ๙๒.๐๐ ที่แสดงออกอย่างเหมาะสม และสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่น
ได้อย่างมีความสุข เท่ากับระดับคุณภาพท่ีสถานศึกษาก าหนด ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
      ๒.๕ มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
             ๑) ผู้ เรียนร้อยละ ๘๔.๔๐ มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เท่ากับระดับคุณภาพท่ีสถานศึกษาก าหนด ระดับคุณภาพดีเลิศ 
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             ๒) ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ ได้ศึกษาพรรณไม้ในโรงเรียน สูงกว่าระดับคุณภาพที่
สถานศึกษาก าหนด ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 ๒.๒ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ทีสนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
           - รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
           - รายงานสรุปผลการทดสอบระดับชาติพื้นฐาน O-Net ระดับชั้น ม. ๓ 
           - รายงานสรุปผลการทดสอบระดับชาติพ้ืนฐาน O-Net ระดับชั้น ม.๖ 
           - สรุปสถิติการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องสมุด 
           - รายงานการศึกษาต่อของผู้เรียน 
           - รายงานการประเมินเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
           - สรุปการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
           - รายงานการเฝ้าระวังภาวะการเจริญเติบโตของผู้เรียน 
           - รายงานการทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้เรียน 
           - รายงานการประเมิน ( SDQ ) 
๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 
๑. ผู้เรียนความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
๒. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีค่านิยมที่ดีงาม
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
๓. ผู้เรียนมีสุขภาพกายที่ดี มีน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ 
มีผลการประเมิน 
๔. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีกิจกรรมโดด
เด่นที่สังคมและชุมชนให้การยอมรับเป็นที่ประจักษ์ มีส่วน
ร่วมในการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
เช่น กิจกรรมการแสดงโขนที่เป็นศิลปะการแสดงขั้นสูง 
๕. ผู้เรียนมีจิตส านักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีโครงการกิจกรรมที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
ระดับ ๑ ในการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
สนองงานด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับ 
 

๑. ผู้ เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้น ม.๓ ในรายวิชา 
คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  และระดับชั้น ม.๖ 
ในรายวิชาคณิตศาสตร์  อังกฤษ ต่ ากว่าปี
การศึกษา ๒๕๖๓  และมีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ต่ า
กว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชาทั้ งระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย  
๒. ควรส่งเสริมความสามารถของนักเรียนใน
ด้านกีฬาให้มากขึ้น เนื่องจากโรงเรียนมีความ
พร้อมด้านสถานที่และสาธารณูปโภคด้านกีฬา 
 
 

แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 ในการพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้นโรงเรียนพระยืนวิทยาคารได้จัดท าแผนงานหลัก 
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ซึ่งประกอบด้วยแผนงานรอง ๒ ด้าน และในแผนงานรองแต่ละด้าน 
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  
 เพ่ือให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพสถานศึกษาในโรงเรียนพระ
ยืนวิทยาคาร ได้วิเคราะห์สภาพปัญหา จากผลการจัดการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา เป็นข้อมูล
พ้ืนฐานในการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ และประชุมวางแผนร่วมกันระหว่าง
คณะกรรมการสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศที่
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของ
แผนการศึกษาชาติ นโยบายและต้นสังกัด เป็นไปได้ในการปฏิบัติ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับมาตรฐานของสถานศึกษา มีการพัฒนางานวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มอบความรับผิดชอบให้
ครูทุกคนได้ด าเนินการโครงการ ส ารวจความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาการ จนสามารถจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรของสถานศึกษา จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน จากวิธีการพัฒนาและผลที่เกิดจากการพัฒนาดังกล่าวท าให้มาตรฐาน
ที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษา มีผลการ
ประเมินตนเอง ดังนี้ 
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 ๑. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ระดับคุณภาพดีเลิศ 
         ๑.๑ สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ชัดเจน สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ 
นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด เป็นไปได้ในการปฏิบัติ เท่ากับระดับคุณภาพที่สถานศึกษาก าหนด 
ระดับคุณภาพดีเลิศ 
 ๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับคุณภาพดีเลิศ 
  ๒.๑ สถานศึกษามีการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
ชัดเจน มีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือ
ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เท่ากับระดับคุณภาพท่ีสถานศึกษาก าหนด ระดับคุณภาพดีเลิศ 
 ๓. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ระดับคุณภาพดีเลิศ 
  ๓.๑ สถานศึกษามีการพัฒนางานวิชาการที่ เน้นคุณภาพผู้ เรียนรอบด้าน ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย มีกระบวนการพัฒนาที่ชัดเจน เท่ากับระดับ
คุณภาพที่สถานศึกษาก าหนด ระดับคุณภาพดีเลิศ 
 ๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม   
  ๔.๑ สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตาม
ความต้องการของครูและสถานศึกษา สูงกว่าระดับคุณภาพท่ีสถานศึกษาก าหนด ระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม    
             ๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ระดับคุณภาพดีเลิศ 
  ๕.๑ สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย เท่ากับระดับคุณภาพท่ีสถานศึกษาก าหนด ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
ระดับคุณภาพดีเลิศ 
  ๖.๑ สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารการจัดการ
และการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา เท่ากับระดับคุณภาพที่สถานศึกษา
ก าหนด ระดับคุณภาพดีเลิศ 
 ๒.๒ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ทีสนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
  - ประกาศวิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียน 
  - แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  - แผนปฏิบัติการ ๔ ปี 
  - แผนงบประมาณประจ าปี  
  - แผนอัตราก าลัง 
  - หลักสูตรสถานศึกษา 
  - รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา,รายงานการประชุมประจ าเดือน 
  - สรุปรายงานการอบรม/สัมมนา บุคลากร 
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  - รายงานผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมและสังคม 
  - เว็บไซต์โรงเรียน 
  - ระบบการจัดการลงทะเบียนบนเครือข่าย 
  - แบบบันทึกสถิติการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต 
๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 
๑. โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจที่ก าหนดไว้
ชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตามความต้องการ
ของชุม ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ 
นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด เป็นไปได้ในการปฏิบัติ  
๒. โรงเรียนมีการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบตามมาตรฐานของโรงเรียน มีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีคลอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย มีกระบวนการ 
พัฒนาที่ชัดเจน มีการพัฒนาครูและบุคลกร ให้เชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพตามต้องการของครูและโรงเรียน  
๓. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เ อ้ือต่อการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพโดยเฉพาะสถานที่และสาธารณูปโภค 
ด้านกีฬา มีสนามกีฬาระดับมาตรฐานสากลท าให้โรงเรียน
สามารถจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้ เรียน
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
การจัดการและการจัดการเรียนรู้  มีกระบวนการพัฒนาที่
ชัดเจนต่อเนื่องเป็นที่ยอมรับของโรงเรียนทั้งในและนอก
สังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
๕. โรงเรียนมีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ให้ผู้เรียนได้
ฝึกทักษะในการท างานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป็นแหล่ งศึกษาเรียนรู้ ให้กับ โรงเรีย น
หน่วยงานอื่นๆ ได้มาศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

๑. ควรจัดท านโยบาย ภารกิจ แผนงาน 
โครงการและงบประมาณ เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)ให้สูงขึ้น 
๒. ควรจัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรมและ 
เพ่ิมงบประมาณเพ่ือส่งเสริความสามารถของ
นักเรียนในด้านกีฬา เนื่องจากโรงเรียนมีความ
พร้อมด้านสถานที่และสาธารณูปโภคด้านกีฬา 
3. จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรม และ
เพ่ิ ม งบ ป ระมาณ เพ่ื อ ส่ ง เส ริ ม จั ด ระบ บ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ให้
เพียงพอเพ่ือรองรับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙    
( COVID - ๑๙ )        

 
แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 ในการพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้นโรงเรียนพระยืนวิทยาคารได้จัดท าแผนงานหลัก 
พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ ซึ่งประกอบด้วยแผนงานรอง ๖ ด้าน และในแผนงานรอง
แต่ละด้าน ประกอบด้วยโครงการและกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
 ๑. แผนงานพัฒนาและส่งเสริมเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด 
  - โครงการทบทวนและจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
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 ๒. แผนงานพัฒนาและส่งเสริมระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  - โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  - โครงการนิเทศการเรียนการสอน 
 ๓. แผนงานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
  - โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
  - โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
 ๔. แผนงานพัฒนาและส่งเสริมครู และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  - โครงการพัฒนาบุคลากร 
 ๕. แผนงานพัฒนาและส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องส านักงาน 

  - โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  
  - โครงการศูนย์เรียนรู้และเทคโนโลยี่หุ่นยนต์  
 ๖. แผนงานพัฒนาและส่งเสริมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
และการจัดการเรียนรู้ 
  - โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในโรงเรียน 
 
 
มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
๑. ระดับคุณภำพ ดีเลิศ 
๒. วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 
 ๒.๑ วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ 
 โรงเรียนพระยืนวิทยาคารมีการจัดท าแผนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และได้จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-๑๙ ) ในรูปแบบ On-Demand โดยผู้เรียนสามารถเข้าเรียนได้
ตลอดเวลาผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ และOn-Line โดยผู้เรียนและครูผู้สอนพบปะพูดคุยตามรูแบบ 
On-Line ในลักษณะ face to face และ On-Hand ส าหรับผู้ เรียนที่ไม่สามารถเข้าถึงได้โดยน า
เอกสารการเรียนการสอนไปส่งถึงบ้านของผู้เรียน  มีการด าเนินการตามแผนพัฒนา และมีการ
ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ กิจกรรม ตามแผนพัฒนา ได้แก่ โครงการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา โครงการพัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่ เน้น ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โครงการนิเทศการเรียนการสอน โครงการสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้
กระบวนการ PDCA 
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 จากวิธีการพัฒนาดังกล่าวส่งผลให้ครูโรงเรียนพระยืนวิทยาคารจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ น า
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิง
บวก ท าให้ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข มีการตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือวิธีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
และตัวชี้วัดตามหลักสูตร สามารถวิเคราะห์ข้อสอบและจัดท าคลังข้อสอบ ท าให้การวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนมีความหลากหลาย เป็นไปตามสภาพจริง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ใน
การจัดการเรียนรู้ จากกระบวนการ PLC และการนิเทศการเรียนการสอน สามารถน าข้อมูลที่ได้ไป
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญส่งผลให้ผู้เรียนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษามีค่าเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา๒๕๖๓ 
  จากวิธีการพัฒนาและผลที่เกิดจากการพัฒนาดังกล่าวท าให้มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษา มีผลการ
ประเมินตนเอง ดังนี้ 
 ๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ระดับคุณภาพดีเลิศ 
  ๑.๑ ร้อยละ ๘๒.๘๖ ของครูมีแผนจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
มีผลการประเมิน ตั้งแต่ระดับ ๔ ขึ้นไป เท่ากับระดับคุณภาพที่สถานศึกษาก าหนด ระดับคุณภาพ 
ดีเลิศ  
  ๑.๒ ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตมีผลการประเมิน ตั้งแต่ระดับ๔ ขึ้นไป เท่ากับระดับ
คุณภาพที่สถานศึกษาก าหนด ระดับคุณภาพดีเลิศ 
 ๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ระดับคุณภาพดีเลิศ 
  ๒.๑ ร้อยละ ๘๖.๓๐ ของครูจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลการ
ประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป เท่ากับระดับคุณภาพที่สถานศึกษาก าหนด ระดับคุณภาพดีเลิศ 
  ๒.๒ ร้อยละ ๘๒.๔๐ ของครูจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
มีผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป เท่ากับระดับคุณภาพที่สถานศึกษาก าหนด ระดับคุณภาพดีเลิศ 
  ๒.๓ ร้อยละ ๘๗.๖๐ ของครูสร้างโอกาศให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
สื่อที่หลากหลาย มีผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป เท่ากับระดับคุณภาพที่สถานศึกษาก าหนด ระดับ
คุณภาพดีเลิศ 
 ๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
  ๓.๑ ร้อยละ ๘๘.๕๗ ของครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ผู้เรียนรักที่จะ
เรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข มีผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป เท่ากับระดับคุณภาพที่
สถานศึกษาก าหนด ระดับคุณภาพ ดีเลิศ  
 ๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียนระดับคุณภาพ 
ดีเลิศ 
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  ๔.๑ ครูร้อยละ ๘๙.๒๔ มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ และน าผลไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ มีกระบวนการพัฒนาที่ชัดเจน มีผลการประเมิน
ระดับ ๔ ขึ้นไปเท่ากับระดับคุณภาพท่ีสถานศึกษาก าหนด ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
  ๕.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ มีผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป เท่ากับระดับคุณภาพที่สถานศึกษาก าหนดระดับคุณภาพ     
ดีเลิศ 
  ๕.๑ ครูร้อยละ ๘๕.๗๑ มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้มีกระบวนการพัฒนาที่ชัดเจน มีผลการประเมิน 
ระดับ ๔ ขึ้นไป เท่ากับระดับคุณภาพที่สถานศึกษาก าหนด ระดับคุณภาพดีเลิศ 
 ๒.๒ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
  - หลักสูตรสถานศึกษา 
  - แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
  - บันทึกการนิเทศการสอน  
  - เว็บไซต์โรงเรียน 
  - ระบบการจัดการลงทะเบียนบนเครือข่าย 
  - แบบบันทึกสถิติการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต 
  - แบบบันทึกการลงทะเบียนอบรม Bookmark , ZipGrade  
  - รายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
  - รายงานวิจัยในชั้นเรียน 
  - รายงานการวิเคราะห์ข้อสอบ 
  - คลังข้อสอบ 
  - แบบบันทึกการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รายวิชา (ปถ. ๐๕) 
  - แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปถ. ๐๖) 
  - รายงานการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( PLC ) 
  - รายงานการเยี่ยมบ้านผู้เรียน 
๓. จุดเด่น จุดควรพัฒนำ แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 
๑. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวน 
การคิดและปฏิบัติจริงบูรณาการหลักการของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา  
๒. ครูมีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

๑. ควรพัฒนาและส่งเสริมให้ครมูีความรู้ ความ 
สามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล การวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือส่งผลให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์ได้มาตรฐานชาติ 
๒. ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ครูมีความสามารถ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยหลากหลาย
รูปแบบในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือรองรับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID - ๑๙ )        
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แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 ในการพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้นโรงเรียนพระยืนวิทยาคารได้จัดท าแผนงานหลัก 
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งประกอบด้วยแผนงานรอง ๕ ด้าน 
และในแผนงานรองแต่ละด้าน ประกอบด้วยโครงการและกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
 ๑. แผนงานพัฒนาและส่งเสริมจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  - โครงการพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ/กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด/กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน/กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการท าวิจัยในชั้นเรียน 
 ๒. แผนงานพัฒนาและส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 
  - โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในโรงเรียน 
  - โครงการสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  - โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  
  - โครงการศูนย์เรียนรู้และเทคโนโลยี่หุ่นยนต์  
  - โครงการพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ/  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการ
เรียนรู้  
 ๓. แผนงานพัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  - โครงการนิเทศการเรียนการสอน  
 ๔. แผนงานพัฒนาและส่งเสริมการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน า
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  - โครงการพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ/กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลการเรียนรู้และพัฒนาข้อสอบมาตรฐาน 
 ๕. แผนงานพัฒนาและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
  - โครงการนิเทศการเรียนการสอน/กิจกรรมพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
     ( PLC ) 
 
สรุปคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำโดยรวม 
๑. ระดับคุณภำพ ดีเลิศ 
๒. วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 
 ๒.๑ วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา  
         โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖4 
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 มีการด าเนินการตามแผน และมีการประเมินผลการ
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ด า เนิ น งานตามวิ ธี ก าร (System Approach) ป ระกอบด้ วย  Input Process Output และ 
Feedback ในทุกกระบวนการ คือ Input Process Output Feedback โดยมีกระบวนการ PDCA 
เข้ามาก าหนดควบคุมในทุกโครงการ ซึ่งโรงเรียนได้ก าหนดค่าเป้าหมายคุณภาพแต่ละมาตรฐานตาม
ข้อมูลพ้ืนฐานและบริบทของโรงเรียนซึ่งได้จากการวิเคราะห์องค์กรด้วยกระบวนการ SWOT 
Analysis อย่างเป็นระบบอิงมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และในแต่ละแผนงานโครงการ และ
กิจกรรมโรงเรียนได้ก าหนดผู้รับผิดชอบโดยแต่งตั้งบุคลากรเป็นกรรมการด าเนินงาน ก่อนการ
ด าเนินงานทุกโครงการและกิจกรรมมีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือก าหนดวิธีการและ
ขั้นตอนการด าเนินงาน จัดท าคู่มือและปฏิทินการปฏิบัติงาน จัดท าเครื่องมือวัดตามตัวชี้วัด
ความส าเร็จของโครงการ ตลอดจนจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานทุกกิจกรรม 
จึงส่งผลให้โรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ในแต่ละ
มาตรฐานมีผลการประเมินสรุปภาพรวมของสถานศึกษาได้ระดับคุณภาพดีเลิศ  
 ๒.๒ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ทีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
  - แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  - แผนปฏิบัติการ ๔ ปี 
  - แผนงบประมาณประจ าปี  
  - รายงานผลการด าเนินโครงการตามแผน 
  - หลักสูตรสถานศึกษา 
  - รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  - รายงานสรุปผลการทดสอบระดับชาติพ้ืนฐาน O-Net ระดับชั้น ม.๓ 
  - รายงานสรุปผลการทดสอบระดับชาติพ้ืนฐาน O-Net ระดับชั้น ม.๖ 
 
๓. จุดเด่น จุดควรพัฒนำ แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้น 
 ๓.๑ จุดเด่น 
 ผู้เรียนความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
มีคุณลักษณะที่พึงประสงฺค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด มีสุขภาพกายที่ดี มีน้ าหนักและส่วนสูงตาม
เกณฑ์  มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีกิจกรรมโดดเด่นที่สังคมและชุมชนให้การยอมรับเป็นที่
ประจักษ์เช่น กิจกรรมการแสดงโขนที่เป็นศิลปะการแสดงขั้นสูง มีส่วนร่วมในการสืบสานและอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น มีจิตส านักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี
โครงการกิจกรรมที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ ๑ ในการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
สนองงานด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และได้รับ
การยอมรับ และมีโรงเรียนในสังกัด และนอกสังกัดมาศึกษาดูงานอยู่เสมอ 
           โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจที่ก าหนดไว้ชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
ตามความต้องการของชุม ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้น
สังกัด เป็นไปได้ในการปฏิบัติ มีการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบตาม
มาตรฐานของโรงเรียน มีหลักสูตรสถานศึกษาที่คลอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย มีกระบวนการพัฒนาที่
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ชัดเจน มีการพัฒนาครูและบุคลการให้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพตามต้องการของครูและโร งเรียน มี
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพโดยเฉพาะสถานที่และสาธารณูปโภค 
ด้านกีฬา มีสนามกีฬาระดับมาตรฐานสากลท าให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียนครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การบริหารการจัดการและการจัดการเรียนรู้  มีกระบวนการพัฒนาที่ชัดเจนต่อเนื่องเป็นที่ยอมรับของ
โรงเรียนทั้งในและนอกสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในการท างานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้
ให้กับโรงเรียน และหน่วยงานอื่นๆ ได้มาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง 
           ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงบูรณาการหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา  มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ๓.๒ จุดควรพัฒนา 
              ๑. พัฒนาผลสัมฤทธ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือยกระดับผลการทดสอบ
ทางทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ให้สูงขึ้น 
              ๒. ส่งเสริมความสามารถของนักเรียนในด้านกีฬาให้มากขึ้น เนื่องจากโรงเรียนมีความ
พร้อมด้านสถานที่และสาธารณูปโภคด้านกีฬา 
           ๓. จัดท านโยบาย ภารกิจ แผนงาน โครงการและงบประมาณ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ให้สูงขึ้น  
              ๔. จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรม และเพ่ิมงบประมาณเพ่ือส่งเสริมความสามารถ 
ของนักเรียนในด้านกีฬา 
              ๕. จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรม และเพ่ิมงบประมาณเพ่ือส่งเสริมจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ให้เพียงพอเพ่ือรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID - ๑๙ )   
              ๖. ส่งเสริมครูให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์ได้มาตรฐานชาติ 
              ๗. ส่งเสริมกิจกรรมให้ครูมีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยหลากหลาย
รูปแบบในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ ( COVID - ๑๙ )        
 
แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 ในการพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้นโรงเรียนพระยืนวิทยาคารได้จัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๔ โดยแบ่งเป็นแผนงานหลัก 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 แผนงานพัฒนาและส่งเสริมเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนด 
          ๒.๒ แผนงานพัฒนาและส่งเสริมระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  ๒.๓ แผนงานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
  ๒.๔ แผนงานพัฒนาและส่งเสริมครู และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  ๒.๕ แผนงานพัฒนาและส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมท่ีเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่าง มีคุณภาพ 
        ๒.๖ แผนงานพัฒนารและส่งเสริมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 
 ๓. แผนงานหลักที่๓ : พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๓.๑ แผนงานพัฒนาและส่งเสริมจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  ๓.๒ แผนงานพัฒนาและส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  ๓.๓ แผนงานพัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  ๓.๔ แผนงานพัฒนาและส่งเสริมการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  ๓.๕ แผนงานพัฒนาและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
ทิศทำง/แนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำในอนำคต 
 จัดท านโยบาย ภารกิจ แผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ มุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและสมรรถนะของผู้เรียนตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยการพัฒนาหลักสูตรให้
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชน ประสานความร่วมมือกับองค์กรทุกภาคส่วนในการจัด
การศึกษา เน้นการบริหารจัดการแบบมีส่วมร่วม พัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพให้มีความรู้
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอนและการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนรอบด้าน 
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ควำมต้องกำรและกำรช่วยเหลือจำกหน่วยงำนต้นสังกัด  
 
1. ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
       - พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ของผู้เรียนให้มคี่าเฉลี่ยสูงขึ้น  
       - ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพความสามารถของนักเรียนในด้านกีฬา เนื่องจากโรงเรียนมีความพร้อม
ด้านสถานทีแ่ละสาธารณูปโภคด้านกีฬา 
 
2. ด้ำนกระบวนกำรบริหำรจัดกำร 
       - สนับสนุนงบประมาณส่งเสริมพัฒนาศักยภาพความสามารถของนักเรียนในด้านกีฬาให้
เพียงพอ 
 
3. ด้ำนกำรจัดกระบวนกำรจัดประสบกำรณ์/จัดกำรเรียนรู้ 
       - จัดอบรมส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูในศตวรรษที่ ๒๑ 
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ส่วนที่ ๓ 
เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ Best Practices และ 

แบบรำยงำน “ วิธีหรือแนวทำงปฏิบัติที่เป็นเลิศ ” ส ำหรับสถำนศึกษำ 
 

ชื่อผลงำน  
(Best Practices)  : ศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนพระยืนวิทยำคำร  
     อ ำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 
ค ำส ำคัญ    : ศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง, โรงเรียนพระยืนวิทยำคำร 
ประจ ำปีกำรศึกษำ  : ๒๕๖๔ 
 
๑. บทน ำ 
กระบวนกำร/วิธีกำรด ำเนินงำนในอดีต 
 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕- ๒๕๕๙) ยังคง
อัญเชิญหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับการพัฒนาแบบูรณาการ
เป็นองค์รวมที่มีศูนย์กลางพัฒนาอย่างจริงจัง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ให้เกิดความสมดุล เป็นธรรมและยั่งยืนมุ่งสู่ สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน อันจะเป็นการเสริมสร้าง
ประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนโดยถ้วนหน้า สมดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๙ ภาวะการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยท าให้การด ารงชีวิตของคน ใน
สังคมไทยได้น าเอาสิ่งอ านวยความสะดวกในทุกๆด้านเข้ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน แม้กระทั่ง สิ่งอุปโภค
และบริโภคต่างๆล้วนอ านวยความสะดวกต่อคนไทยในสังคมทั้งสิ้น ด้วยเหตุผลข้ างต้น ท าให้การใช้
ชีวิตของคนไทยที่ผ่านมานั้นถึงแม้จะได้รับความสะดวกสบายในเบื้องต้นแต่สิ่งที่ตามมาโดยไม่รู้ตัวคือ
การด ารงชีวิตประจ าวันที่ฟุ่มเฟือยท าให้คนในสังคมต้องประสบกับปัญหาการด ารงชีวิตตามมา 
ลักษณะส าคัญของวิธีหรือแนวทางท่ีเป็นเลิศ 
 ฉะนั้นสิ่งที่จะสามารถแก้ปัญหาการด ารงชีวิตของคนในสังคมไทย เรื่องการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย 
โดยเฉพาะรายจ่ายในครอบครัวให้มีรายจ่ายน้อยลงได้ คือการด ารงชีวิตอย่างพอเพียงตามแนว
พระราชด าริ ดังนั้นโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร จึงได้จัดโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง
เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนโดยตรงเพราะได้ฝึกปฏิบัติจริง ส่งเสริมทักษะในการจัดการและ
ท างานด้วยความพากเพียร สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง อันจะเป็นประโยชน์ต่อครอบครัว และชุมชน ต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ของวิธีหรือแนวทำงท่ีเป็นเลิศ 
  ๑. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการจัดการและท างานด้วยความพากเพียร ขยัน อดทน 
ละเอียด รอบครอบ จนกระทั่งงานส าเร็จ 
 ๒. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 ๓. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตน
สนใจ 
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  ๔. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 ๕. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
เป้ำหมำย 
  ๑. ด้านปริมาณ  
   ๑) ผู้เรียนโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ  
   ๒) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีทักษะในการจัดการและท างานด้วยความพากเพียร ขยัน 
อดทน ละเอียด รอบครอบ จนกระทั่งงานส าเร็จ  
  ๓) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
   ๔) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่
ตนสนใจ  
   ๕) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ สามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  
   ๖) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ สามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๗) ผู้เกี่ยวข้อง ร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป 
  ๒. ด้านคุณภาพ  
    ผู้เรียนมีทักษะในการจัดการและท างานด้วยความพากเพียร ขยัน อดทน 
ละเอียด รอบครอบ จนกระทั่งงานส าเร็จ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ สามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และ สามารถปฏิบัติ
ตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
๒. แนวทำง/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน/Flow Chart (แผนภูมิ) ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 การด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร อ าเภอพระยืน 
จังหวัดขอนแก่น ใช้วิธีการ (System Approach) ประกอบด้วย Input Process Output และ 
Feedback ในทุกกระบวนการ คือ 
 Input : คือ สิ่งต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในกระบวนการหรือโครงการต่าง ๆ เช่น ครู ผู้เรียน 
ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฯลฯ 
 Process : คือ การน าเอาสิ่งที่ป้อนเข้าไปมาจัดกระท า ประมวลผล วิเคราะห์ เพ่ือให้
เกิดผลบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ เช่น การสอนของครู การให้ผู้เรียนท ากิจกรรม เป็นต้น  
 Output : คือ ผลที่ได้จากการกระท าในขั้นที่สอง ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน ผลงานของผู้เรียน เป็นต้น รวมถึงมีการวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) เป็นวิธีการน าเอา
ผลที่ได้  
 Feed Back คือ จากผลผลิตหรือการประเมินผล (Evaluation) มาพิจารณา ปรับปรุง
ระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 ทุกขั้นตอนจะควบคุม โดยวงจรคุณภาพ PDCA ดังปรากฏตาม Flow Chart แนวทาง
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ การด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร อ าเภอ
พระยืนจังหวัดขอนแก่น ดังนี้  
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Flow Chart แนวทำงปฏิบัติที่เป็นเลิศ กำรด ำเนินงำนศนูย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร อ าเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PDCA to Plan 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
(ผู้บริหาร/ครู/พนักงาน/กรรมการสถานศกึษา/ฯลฯ 

ระดมสมองเกี่ยวกับประเด็นปัจจัย
สภาพปัจจุบันปัญหา เกี่ยวกับการ

ด าเนนิงานศนูย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มิติการพัฒนา ๔ มิติ คอื วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม 
วัฒนธรรม 

ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 

สรุปผลตามหลักวิชา จัดท าโครงการน าเสนอ 

การวิเคราะห์ความต้องการ 
วางแผนมีความสอดคล้อง 

ความเข้าใจ 

ขออนุมัตโิครงการ  
และด าเนินการตามโครงการ 

ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

จัดเวทีถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู ้บูรณา
การกับปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

ประเมนิผลตามหลักสูตร/การด าเนนิโครงการ 

- ตรวจสอบ ความคุมและการประเมนิผลการ
ด าเนนิงาน 
- ประเมินความพึงพอใจจากผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้ง 
 

รายงานโครงการ 
ข้อเสนอแนะการพัฒนา 

Model Flow 

สรุปผลการด าเนินโครงการ 

ไม่ตรง 
ปรับปรุง พัฒนาแหล่งเรียนรูเ้ศรษฐกิจ

พอเพียง 

ตรง 
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งาน
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P : Plan 

D : Do 

ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา บูรณาการกบั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

A : Action 

จัดท าแผนการจัดการเรียนรู ้บูรณาการกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทกุกลุ่มสาระ 

ด าเนนิการจัดการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

C : Check 
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ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำม Flow Chart แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ การด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 

 
๑. กำรวำงแผน (P) 
 ๑.๑ เชิญคณะครูทั้งหมดร่วมประชุม ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
 ๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 ๑.๓ ระดมสมองเกี่ยวกับประเด็นปัจจัยสภาพปัจจุบันปัญหา เกี่ยวกับการด าเนินงานศูนย์
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง วิเคราะห์ความต้องการของโรงเรียนและจัดท าแผนการด าเนินการ โดย
เริ่มต้นจากการเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะครูผู้ปกครองผู้เรียน ผู้น าชุมชน ผู้น า
ศาสนา และผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชน ให้มาร่วมกันประชุม เชิงปฏิบัติการ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์แนวคิด 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพ่ือร่วมกันสังเคราะห์ 
เป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย ยึดองค์ประกอบ
หลักคือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มิติการพัฒนา ๔ มิติ คือ วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม 
วัฒนธรรม และ ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  
 ๑.๔ ร่วมกันสรุปผลการประชุมระดมสมองให้มีความเข้าในตรงกัน 
๒. ขั้นด ำเนินกำร (D) 
 ๒.๑ ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ 
 ๒.๒ ด าเนินการตามโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
    ๑) ประชุมคณะด าเนินงาน 
   ๒) ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๓) จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ทุกกลุ่มสาระ 

๔) จัดเวทีถอดบทเรียนจัดการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
๕) ปรับปรุง พัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

  ๒.๓ ด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๒.๔ ประเมินผลตามหลักสูตร / การด าเนินโครงการ 
๓. ขั้นก ำกับติดตำมและประเมินผล (C) 
 ๓.๑ ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล และประเมินผลการด าเนินงาน 
 ๓๒ จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เก่ียวข้อง 
๔. ขั้นรำยงำนผล (A) 
 ๔.๑ สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ  
 ๔.๒ รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ต่อผู้บริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 
 
๓. ผลลัพธ์/ผลกำรด ำเนินงำน  
 โรงเรียนได้ตั้งคณะท างานด าเนินการด้านประเมินผล การออกแบบประเมินโครงการ โดย
ท าการประเมินตามรายตัวบ่งชี้ จ านวน ๗ ข้อ และเมื่อประเมินผลตามตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการ
ประเมิน ดังนี้ 
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  ๑. ด้ำนปริมำณ พบว่ำ 
   ๑) ผู้เรียนโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ  
   ๒) ผู้เรียนร้อยละ ๘๒.๒๖ มีทักษะในการจัดการและท างานด้วยความพากเพียร 
ขยัน อดทน ละเอียด รอบครอบ จนกระท่ังงานส าเร็จ  
  ๓) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐.๓๔ สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้  
   ๔) ผู้เรียนร้อยละ ๘๕.๖๘ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต และหาความรู้เกี่ยวกับ
อาชีพที่ตนสนใจ 
  ๕) ผู้เรียนร้อยละ ๙๒.๙๕ สามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  
   ๖) ผู้เรียนร้อยละ ๘๒.๖๙ สามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๗) ผู้เกี่ยวข้อง ร้อยละ ๘๐.๓๔ มีความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป 
 ๒. ด้ำนคุณภำพ พบว่ำ 
   การด าเนินโครงการนี้ได้น้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นพ้ืนฐานใน
การท างาน และการจัดการเรียนการสอนตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
สรุปผลการด าเนินงานโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  ควำมพอประมำณ ผู้เรียนได้รู้จักคิด และร่วมกันการวางแผนการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ใน
ครัวเรือนตนเอง และภายในพ้ืนที่โรงเรียนที่มีอยู่อย่างจ ากัด การลงมือปฏิบัติการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ที่มี
ความเหมาสมต่อพ้ืนที่ และสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น โดยผู้เรียนในกลุ่มจะมีการพิจารณาร่วมกัน ถึง
สาเหตุและความจ าเป็น โดยอาศัยค าแนะน าจากครู 
 ควำมมีเหตุผล ผู้เรียนสามารถระบุได้ถึงเหตุผลที่ต้องด าเนินการ ได้แก่ การท าการเกษตรที่
เกิดขึ้นภายในโรงเรียน และภายในครัวเรือน น าพืชที่ปลูก สัตว์ที่เลี้ยงไว้เพ่ือบริโภค และน าเงินฝาก
ธนาคารไว้ หรือ การน าขยะ และวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือนกลับมาไซเคิลเป็นภาชนะ อุปกรณ์ของใช้
ต่างๆ ในการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ เช่น ขวดพลาสติก น ามาท าเป็นชิ้นงานในรายวิชางานประดิษฐ์ 
และภาชนะส าหรับปลูกผัก ซึ่งสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ 
 กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดี ผู้เรียนเรียนรู้การวางแผนในการท างานอย่างรอบคอบ เป็นระบบ 
ด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างมีสติ รู้จักการประหยัดและอดออม 
   โดยการจัดกิจกรรมนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไข ความรู้ คือ ผู้เรียนได้เรียนรู้ตั้งแต่ ประเภท
การเกษตร ความส าคัญ การลงมือปฏิบัติ การปลูก การเลี้ยง การดูแล การสุขาภิบาลสัตว์ การจัดการ
ผลผลิต การสร้างมูลค่าและการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าท่ีสุด และเงื่อนไขคุณธรรมคือ ผู้เรียนได้เรียนรู้
การท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความสามัคคี มีน้ าใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความรับผิดชอบต่อตนเองและ
ส่วนรวม การประกอบสัมมาอาชีวะ การรู้จักพ่ึงตนเอง รู้จักการลดรายจ่าย และเพ่ิมรายได้ให้กับ
ครอบครัว ทั้งนี้การด าเนินงานยังก่อให้เกิดผลใน ๔ มิติ ได้แก ่
 มิติวัตถุ ผู้เรียนได้เรียนรู้การท าการเกษตรในพื้นที่โรงเรียน และในครัวเรือน โดยบริหารจัด
การเกษตรในพ้ืนที่จ ากัด 
 มิติสังคม ผู้เรียนได้ขยายผลการด าเนินงานไปยังครอบครัว และสู่ชุมชน 
 มิติสิ่งแวดล้อม ผู้เรียนได้เรียนรู้การรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน การสร้าง
สิ่งแวดล้อมท่ีดีในโรงเรียน 
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 มิติวัฒนธรรม การประกอบสัมมาอาชีพ การพึ่งตนเอง เป็นการท างานร่วมกับผู้อื่น มีความ
สามัคคี มีน้ าใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ดีงาม 

นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้รับการฝึกฝนทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ดังนี้ 
 ทักษะ Creativeity ผู้เรียนต้องมีความคิดสร้างสรรค์ ในการที่จะน าขยะมาสร้างมูลค่า 
โดยการน าขยะบางชนิดที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น น าขวดพลาสติก หรือ ขวดน้ าอัดลม วัสดุที่
ช ารุด มาท าเป็นภาชนะส าหรับปลูกผัก น าถุงใส่ขนมมาเพาะช าต้นไม้ การน ากระดาษที่ใช้แล้วมาท า
ดอกไม ้
 ทักษะ Collaboration ผู้ เรียนได้เรียนรู้ทักษะการท างานกลุ่ม มีกระบวนการ และ
ขั้นตอนที่ก าหนดไว้ชัดเจน โดยเริ่มตั้งแต่ ขั้นตอนการวางแผนการด าเนินงาน การด าเนินงานต่าง ๆ 
ให้บรรลุตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ มีการรายงาน การติดตามผลจากเพ่ือน ๆ และครูที่ปรึกษา อย่าง
สม่ าเสมอ มีการร่วมกันแก้ไขปัญหา และรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และเมื่อด าเนินงานเสร็จสิ้น
แล้วมีการสรุปและอภิปรายผลร่วมกัน 
 ทักษะ Critical thinking ผู้ เรียนได้บูรณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ มาพิจารณาในการ
ด าเนินงานแต่ละขั้นตอน ได้ฝึกการน าเสนอแนวความคิดต่อกลุ่ม ได้ร่วมกันสรุปและอภิปรายการ
ด าเนินงาน นอกจากนี้ยังได้ฝึกการประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนได้ทราบอีกด้วย 
 ทักษะ Communication ผู้เรียนได้ฝึกการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทั้งการรณรงค์ และ
ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การประสานงานร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก หรือ ภาคีเครือข่ายต่างๆ ในชุมชน 
  โดยการด าเนินการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากชุมชนบ้านพระยืน ที่มีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ให้กับผู้เรียน ซึ่งผลที่ได้ยังสามารถขยายผลไปสู่
ชุมชนต่อไป 
 
๔. ปัจจัยเกื้อหนุน/ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ 
 ๔.๑ ด้ำนผู้เรียน 
 จากปัจจัยพ้ืนฐานของผู้เรียนซึ่งได้รับการปลูกฝังแนวทางในการด าเนินชีวิตที่ดี มีวินัย 
ความรับผิดชอบ รักการเรียนรู้ ใฝ่หาความรู้ รู้จักการท างาน มีความสามารถพิเศษหลายด้าน เช่น เล่น
ดนตรีได้ เล่นกีฬาเป็น รักธรรมชาติ มีผลผลิตจากการท างาน รักขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น 
และน าหลักศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ จึงส่งผลให้การด าเนินโครงการประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 
 ๔.๒ ด้ำนบุคลำกร  
 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการด าเนินงาน ยึดหลักธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการโรงเรียน 
ส่งผลให้บุคลากรมีความรัก ความร่วมมือกันในการท างาน มีวัฒนธรรมที่ดีในการปฏิบัติงาน เนื่องจาก
ทุกฝ่ายงานต้องรับผิดชอบ และต้องด าเนินไปอย่างมีระบบ บุคลากรทุกคนต้องกระตือรือร้น ให้งานที่
รับผิดชอบส าเร็จ มีการท างานตามปฏิทินงาน ส่งผลให้งานส าเร็จลุล่วง เกิดผลดีต่อการจัดการศึกษา
ในภาพรวมของโรงเรียน 
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 ๔.๓ ด้ำนโรงเรียน 
 โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชน มีผลงานเป็นที่ปรากฏเป็นรูปธรรม เช่น โรงเรียนให้ความ
ร่วมมือในกิจกรรมต่างๆของชุมชน เป็นโรงเรียนสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ผู้บริหารปลุกเร้าให้คณะครู และผู้เรียน ตลอดจนถึงชุมชนเกิดความรัก และห่วง
แหนในศักดิ์ศรีของโรงเรียน และร่วมมือกันท างานเพ่ือพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 ๔.๔ ด้ำนชุมชน 
 เป็นที่ไว้วางใจของชุมชนในการส่งบุตรหลานมาเข้าเรียน และท าให้ชุมชนเข้ามาร่วมในการ
บริหารจัดการ และร่วมรับรู้การก าหนดทิศทางในการพัฒนาลูกหลานตนเอง นอกจากนี้ยังเป็นกลางใน
การให้ความรู้ ร่วมประสานงานในกิจกรรมต่างๆ แก่ชุมชน 
๕. แนวทำงพัฒนำให้ย่ังยืน 
 โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น มีแนวทางในการบริหารจัดการ
ให้โรงเรียนประสบผลส าเร็จ เพ่ือให้โรงเรียนเกิดพัฒนาอย่างมีคุณภาพ ดังนี้ 
 ๕.๑ แนวทำงในกำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรงำนวิชำกำร  
 ๑) พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
  - ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ เน้นบูรณาการโดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   - ปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการโดยยึดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   - พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นการบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  

   - จัดท าวิจัยพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับโรงเรียน โดยเน้น
การบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓) การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพ่ือการเรียนการสอน 

   - ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
   - ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน 
   - ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมด้าน ICT เพ่ือการเรียน 

 ๔) การนิเทศ ติดตาม ก ากับ  
   - พัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียน โดยเน้นกระแสพระราชด ารัสที่ว่า เข้าใจ 
เข้าถึง และพัฒนา มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
 ๕) การประกันคุณภาพการศึกษา  
   - จัดท าระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงโดยแต่งตั้ง
กรรมการตรวจสอบ แลประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน  
  - ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน 
  - รายงานผลการประกันคุณภาพให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 
  - ปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม 
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 ๕.๒ แนวทำงในกำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรงำนบริหำรทั่วไป 
 ๑) การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการ 
   - พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
   - พัฒนาเวปไซต์ของโรงเรียน ระบบเครือข่ายที่ครอบคลุม มีข้อมูลและสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบัน 
   - พัฒนารูปแบบการใช้และแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนภายในสังกัด
และนอกสังกัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๒) พัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษา 
   - พัฒนาศักยภาพของผู้บริหารด้านการบริหารงานด้านต่างๆ  
   - ปรับกระบวนทัศน์ และวัฒนธรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ให้สามารถท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๓) พัฒนาความรู้ความสามารถครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   - พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ ตามหน้าที่ที่
รับผิดชอบ และสภาวะแวดล้อมบริบทของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  - พัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
   - พัฒนาความรู้ความสามารถของครู ในสาขาวิชาพ้ืนฐาน และวิชาเพ่ิมเติม ทุก 
   - จัดเวทีเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องเหมาะสมกับ
บริบทของโรงเรียน โดยยึดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๔) การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
   - การจัดท าค าของบประมาณ ตามแนวทางแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์โดย
จัดท าเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ระดับต้นสังกัดและระดับชาติ ระบุวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ จุดหมาย ในปัจจุบัน และอนาคตของสถานศึกษา ก าหนดผลผลิต และผลลัพธ์ ดัชนีชี้วัดให้
ครอบคลุมทั้งปริมาณ คุณภาพ เวลา และต้นทุน 

   - ด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีการจัดท าบัญชี 
และพัสดุ ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  

   - การตรวจสอบ และติดตาม ประเมิน ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ โดย
จัดท าแผนปฏิบัติงาน และการเบิกเงินงบประมาณให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  

   - ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรใช้ทรัพยากรและงบประมาณอย่างประหยัดและคุ้มค่า
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๕) การระดมทรัพยากรจากภาครัฐ เอกชน องค์กรต่างๆ ตลอดจนชุมชนท้องถิ่น 
   -ประสานงานกับองค์กรเอกชน ชุมชน หน่วยงานต่างๆ เพ่ือขอความอนุเคราะห์
ขอรับการช่วยเหลือสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์การเรียน เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 
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 ๕.๓ แนวทำงในกำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรงำนบริกำร 
 ๑) การจัดสร้างและปรับสภาพแวดล้อมของอาคาร และสถานที่ 

  - จัดสภาพแวดล้อมโดยรอบของสถานศึกษา ทั้งในและนอกสถานศึกษาให้มีสภาพที่
น่าอยู่น่าเรียน เป็นแหล่งเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๒) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 
   - พัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้มีความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่ 
  - พัฒนาเครือข่ายผู้ปกครองและชุมชน ส่งเสริมให้มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ 
  ๓) การสร้างเสริมสัมพันธ์กับสังคมอ่ืนๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งภาครัฐ และเอกชน  

  - ส่งเสริมให้มีการประสานความร่วมมือ ระหว่างโรงเรียนและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เอกชน และสถาบัน สังคมอ่ืน 
 ๕.๔ แนวทำงในกำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรงำนปกครอง 
 ๑) เสริมสร้างระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เข้มแข็ง 
  - สร้างความตระหนักของครู การสร้างบรรยากาศทีดีในการท างานร่วมกัน  
  - มีการวางระบบการบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
  - มีการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
   - มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล รายงานผล พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
  - การรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยการเยี่ยมบ้านผู้เรียน สัมภาษณ์เป็นรายบุคคล  

   - การคัดกรองผู้เรียน โดยคัดกรองผู้เรียน ๒ ประเภท คือผู้เรียนกลุ่มเสียงและกลุ่ม
ปกติ โดยจัดท าแบบประเมินผู้เรียน (SDQ) ๓ ฉบับ ฉบับผู้เรียน ฉบับผู้ปกครองและฉบับครู  

   - การส่งเสริมผู้เรียน จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ความรู้และส่งเสริมทักษะให้กับผู้เรียน 
โดย ก าหนดเป็นแผนกิจกรรมประจ าปีและให้ผู้เรียนเป็นผู้ด าเนินการ มีครูเป็นทีปรึกษา  

   - ป้องกันและแก้ไขปัญหา โรงเรียนก าหนดมาตรการเฝ้าระวัง ก าหนดระเบียบ การ
ให้ คะแนนความประพฤติ เชิญวิทยากรภายนอกให้ความรู้ จัดบุคลากรสอดส่องตามชุมชน การ ตรวจ
สุขภาพ  

   - การส่งต่อ เฉพาะผู้เรียนที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมทั้งการส่งต่อภายในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียน เช่นผู้เชียวชาญ ร่วมมือกับผู้ปกครอง ติดตามอย่างใกล้ชิดจนแก้ปัญหาได้ 
  - สร้างความศรัทธาของผู้ปกครองต่อโรงเรียน 
 ๒) การจัดระบบการรักษาความปลอดภัย  

  - จัดท ามาตรการและระบบการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ทั้งกลางวันและ 
กลางคืน โดยให้ข้าราชการครู และบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม 

  - แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัย
ประจ าวัน 

  - ด าเนินการตามค าสั่งแต่งตั้งและบันทึกเหตุการณ์ประจ าวันให้เป็นปัจจุบัน 
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  - ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์การเกษตร อุปกรณ์เครื่องเล่นสนาม 
รวมถึงสภาพของอาคารห้องเรียน ให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้งานได้ และมีความปลอดภัย 
 
๖. กำรเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงำนอ่ืน/กำรขยำยผล และ/หรือ รำงวัลที่ได้รับ 
 จากผลด าเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่ผ่านมา ส่งผลให้ได้เป็นต้นแบบ
ให้กับหน่วยงานอื่น และสามารถขยายผล ได้ดังนี้ 
 ๑. โรงเรียนสร้างเครือข่ายของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยเป็นสถานที่ใน
การศึกษาดูงานด้านการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ส านักงานเกษตรอ าเภอพระยืน  
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม โรงเรียนเอกศึกษา 
โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ
ของโรงเรียน ซึงสามารถเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอ่ืนให้สามารถด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
และการด าเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ได้เป็นอย่างดี 
 ๒. ชุมชนให้ความไว้วางใจ ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วม โดยได้ส่งเสริมให้
โรงเรียนเป็นผู้จัดการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ
เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนสามารถน ากลับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 ๓. โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ เช่น เทศบาลต าบล
พระยืน เทศบาลพระยืนมิ่งมงคล เกษตรอ าเภอพระยืน เป็นต้น ในการเป็นต้นแบบศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง อ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษา เป็นพ่ีเลี้ยงให้หน่วยงานอ่ืนในการพัฒนาการ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 
 ๔. จากผลการด าเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้ผู้เรียนเป็นผู้มี
ทักษะ มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถน าความรู้ขยายผลไปยังชุมชนและท้องถิ่นของตนเองได้ เช่น 
ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ น าความรู้เรื่องการปลูกผักสวนครัวไปปลูกที่บ้านของตนเอง จนท าให้
ผู้ปกครองสามารถลดรายจ่ายในครอบครัวได้ ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ น าความรู้เรื่องการ
ขยายพันธุ์พืช ไปขยายพันธุ์ไม้ผล ไม้ดอกและไม้ประดับได้ ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ น าความรู้
เรื่องการเลี้ยงสัตว์น้ าไปประยุกต์เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ 
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ภำคผนวก 
               ประกาศมาตรฐานการศึกษา 
               ประกาศการก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนามาตรฐาน 
               ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
               รูปภาพ 
               ประกาศรับรองรายงานประจ าปี 
               เครื่องมือประเมินมาตรฐาน 
               โครงสร้างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร 
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ประกำศโรงเรียนพระยืนวิทยำคำร 
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖4 
------------------------------------- 

 ด้วยมีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และ
กระทรวงศึกษาธิการมีประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ส าหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกของทุกระดับก่อนที่จะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกัน 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕มาตร ๙ (๓) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่
ส าคัญข้อที่หนึ่ง คือมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ 
และประเภทการศึกษา โดยมาตรา ๓๑  ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและ
ทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษาและมาตรา ๔๘  ให้หน่วยงานต้นสังกัด 
และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 เพ่ือให้การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีมาตรฐานการศึกษา และเป็นแนวทางในการ
ก าหนดเป้ าหมายการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่
พ ระราชบัญ ญั ติ การศึ กษ าแห่ งชาติ  พุ ท ธศั ก ราช  ๒ ๕ ๔ ๒  ก าหนด  จึ งยก เลิ กป ระกาศ
กระทรวงมหาดไทยเรื่อง มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือ
เป็นหลักเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษาหน่วยงานต้นสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้ง
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาใน
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สถานศึกษา โดยก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน  ๓ มาตรฐาน ๒๒ ประเด็นพิจารณา 
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 
 
  ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 
 
   ประกาศ ณ วันที่ 3๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

                
               (นายสมาส นามพิกุล)                                      (นายภักดี  ศิริพรรณ) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      ผู้อ านวยการโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร 
            โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร           
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มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
โรงเรียนพระยืนวิทยำคำร สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 ( แนบท้ายประกาศโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ) 
............................................................... 

 มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน 
  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
  ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
  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 ของผู้เรียนมีผลการเรียนในการคิดค านวณวิชาคณิตศาสตร์ 
ตั้งแต่ระดับ ๒ ขึ้นไป 
 ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 
   ๑.๑.๒.๑) ร้อยละ ๗๐ ของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดจ าแนก
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 ขึน้ไป 
 ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   
   ๑.๑.๓.๑) ร้อยละ๗๐ ของผู้เรียนมีความสามารถในการท าโครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต
มีผลการประเมินระดับ ๓ ขึ้นไป 
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 ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
   ๑.๑.๔.๑) ร้อยละ ๗๐ ของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม มีผล
การประเมินระดับ ๓ ขึ้นไป 
 ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา    
   ๑.๑.๕.๑) ร้อยละ ๖๐ ของผู้ เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาตั้งแต่ ๒.๕ ขึ้นไป 
  ๑.๑.๕.๒) ร้อยละ ๕๐ ของผู้เรียนระดับ ม.๓ มีผลการทดสอบระดับชาติพ้ืนฐาน   
O-Net ที่มี T- SCORE ตั้งแต่ ๔๕ คะแนนขึ้นไป 
         ๑.๑.๕.๓) ร้อยละ ๕๐ ของผู้เรียนระดับ ม.๖ มีผลการทดสอบระดับชาติพ้ืนฐาน   
O-Net ที่มี T- SCORE ตั้งแต่ ๔๕ คะแนนขึ้นไป 
 ๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
   ๑.๑.๖.๑) ร้อยละ๘๐ ของผู้เรียนที่มีระดับผลการเรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ 
ตั้งแต่ ๒ ขึ้นไป 
    ๑.๑.๖.๒) ร้อยละ๘๐ ของผู้เรียนมีผลการประเมินเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ระดับ ๓ 
 ขึ้นไป 
 ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด     
   ๑.๒.๑.๑) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษา
ก าหนด 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) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
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
คนอ่ืนได้อย่างมีความสุข 
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  ๕) มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   ๑.๒.๕.๑) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีผลการประเมินตั้งแต่ ระดับ ๓ ขึ้นไป 
  ๑.๒.๕.๒) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนได้ศึกษาพรรณไม้ในโรงเรียน 
 
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
  ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
   ๒.๑.๑) สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์  และพันธกิจ ชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา
ชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
  ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
   ๒.๒.๑) สถานศึกษามีการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
ชัดเจน มีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
 ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย  
   ๒.๓.๑) สถานศึกษามีการพัฒนางานวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
   ๒.๔.๑) สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตาม
ความต้องการของครูและสถานศึกษา 
 ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
     ๒.๕.๑) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และ มีความปลอดภัย 
  ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
   ๒.๖.๑) สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารการ
จัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
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มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
  ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได ้
   ๓.๑.๑) ร้อยละ ๘๐ ของครูมีแผนจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
มีผลการประเมิน ตั้งแต่ระดับ ๔ ขึ้นไป 
    ๓.๑.๒) ร้อยละ ๘๐ ของครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตมีผลการประเมิน ตั้งแต่ระดับ ๔ ขึ้นไป 
  ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   
    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) ร้อยละ ๘๐ ของครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ผู้เรียนรักที่จะ
เรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข มีผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป 
  ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน   
   ๓.๔.๑) ร้อยละ ๘๐ ของครูมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ และน าผลไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ 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 การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 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 มีใจความส าคัญ คือให้สถานศึกษาแต่
ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับพร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ 
จัดให้มีประเมินผลและการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการ
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนพระยืนวิทยาคารจึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับขั้นพ้ืนฐาน 
จ านวน ๓ มาตรฐาน โดยความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
 ทั้งนี้เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร มี
คุณภาพและมาตรฐาน โรงเรียนจึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้เพ่ือเป็นเป้าหมายในการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

          ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 

 
(นายภักดี ศิริพรรณ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร 
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แนบท้ำยประกำศโรงเรียนพระยืนวิทยำคำร 
เรื่อง ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยกำรพัฒนำตำมมำตรฐำน ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

มำตรฐำน/ ประเด็นกำรพิจำรณำ ระดับคุณภำพ 
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน  ระดับคุณภำพ ดีเลิศ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ดี 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ 
    คิดเห็น และแก้ปัญหา 

ดี 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ดี 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ปานกลาง 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
๑) การมีคุณลักษณะ และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย  ดีเลิศ 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และหลากหลาย ดีเลิศ 
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ยอดเยี่ยม 
๕) มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ดีเลิศ 
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำร และกำรจัดกำร ระดับคุณภำพ ดีเลิศ 
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
      และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครู และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ดีเลิศ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ 
มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ระดับคุณภำพ ดีเลิศ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ดีเลิศ 
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ  
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ  
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ 
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หมำยเหตุ กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำย 
 ๑. ศึกษาข้อมูลเดิม จากผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา การประชุมคณะกรรมการจัดท า
มาตรฐาน ผู้บริหาร หัวหน้างานทั้ง ๔ ฝ่าย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพิจารณาและเป็นข้อมูลฐานใน
การก าหนดค่าเป้าหมาย 
 ๒. การก าหนดค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐาน ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้ 
  ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม  
  ระดับ ๔ ดีเลิศ  
  ระดับ ๓ ดี  
  ระดับ ๒ ปานกลาง  
  ระดับ ๑ ก าลังพัฒนา  
 ๓. การก าหนดค่าเป้าหมายในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพหรือ
เป็นร้อยละตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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ค าสั่งโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร 
ที่  ๘๑ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

.................................................... 
 มาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัตการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน การประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ
ให้ใช้มาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นหลักเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษาหน่วยงานต้น
สังกัด ทั้งประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร 
บรรลุเป้าประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ดังนี้ 
๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
 ๑.๑ นายภักด ีศิริพรรณ  ประธานกรรมการ 
 ๑.๒ นายพินิจ มีค าทอง  รองประธานกรรมการ 
 ๑.๓ นายอดิศักดิ์ จันชุลี  กรรมการ 
 ๑.๔ นางสาวสมทรง มีลุน  กรรมการ 
 ๑.๕ นางณปภัช เทียนค า  กรรมการ 
 ๑.๖ นายปรีชา สังฆะวรรณา กรรมการ 
 ๑.๗ นางสุภาพร อุพลเถียร  กรรมการและเลขานุการ 
 หน้ำที่ อ านวยการให้ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน จ านวน ๓ มาตรฐาน ๒๒ ประเด็นพิจารณา  
๒. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
 มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน  
  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  
  ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  
   ผู้รับผิดชอบ 
    ๑. นางกุสะลิน มูลกัน  
    ๒. นางสาวจุฑาภรณ์ มัญจาวงษ์ 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  หน้า ๘๕ 

- ๒ - 
 
  ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
   ผู้รับผดิชอบ 
    ๑. นางสาวรักก้าว พลเสนา   
  ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
   ผู้รับผิดชอบ  
                                     ๑. นายสุขสันต์  สสีุธรรม 
  ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  
   ผู้รับผิดชอบ 
    ๑. นางพรชลิตา  เจริญยิ่ง 
                                     ๒. นายนัฏฐพงษ์ ฮามพิทักษ์ 
         ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   ผู้รับผิดชอบ 
    ๑. นางสุรีรัตน์ ศรีบุตร  
        ๖) มีความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
   ผู้รับผิดชอบ 
    ๑. นางมนัสนันท์ มณีโช  
  ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
  ๑) การมีคุณลักษณะ และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
   ผู้รับผิดชอบ 
           ๑. นางณปภัช เทียนค า  
    ๒. นายเชษฐา ไชยชาต ิ
  ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย  
   ผู้รับผิดชอบ 
           ๑. นางเสาวนีย์ ไชยโทน  
    ๒. นายอัมรินทร์ อาสานุต  
  ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และหลากหลาย   
   ผู้รับผิดชอบ 
           ๑. นายปรีชา มีทองหลาง 
    ๒. นายวุฒิศักดิ์ มูลมะณี 
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  ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  
   ผู้รับผิดชอบ 
           ๑. นางส าราญ พิมพาศรี   
    ๒. นายธนพล ถนิมแนบ  
  ๕) มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม   
   ผู้รับผิดชอบ 
           ๑. นางสาวจินตนา รุ่งเรือง  
 มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำร และกำรจัดกำร  
  ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
   ผู้รับผิดชอบ 
           ๑. นายวิศณุ เจริญราช  
                                    ๒. นางสาววาวมะรินทร์ โคตะนันท์  
  ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
   ผู้รับผิดชอบ 
    ๑. นางสาวสมทรง มีลุน  
    ๒. นางสาวสุริยง ประพรมมา  
  ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  
   ผู้รับผิดชอบ 
    ๑. นางสุภาพร อุพลเถียร  
    ๒. นางสาวกมลภรณ์ ม่วงไทย 
  ๒.๔ พัฒนาครู และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
   ผู้รับผิดชอบ 
           ๑. นางสาวจันทนา นามโยธา  
    ๒. นางสาวสายสุนีย์ ล าภา  
  ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ 
   ผู้รับผิดชอบ  
           ๑. นายอดิศักดิ์ จันชุลี   
    ๒. นายศิริพูน สุธรรมรักษ์ 
                                    ๓. นายอาทินันท์ ไพรแก่น   
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  ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการ
เรียนรู้  
   ผู้รับผิดชอบ  
          ๑. นายอาทิตย์ อ่อนจันทร์ 
                        ๒. นายพพัิชรพล นาอุดม 
     
    มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
  ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 
   ผู้รับผิดชอบ  
           ๑. นายศิริเทพกมล ไชยโทน  
  ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
   ผู้รับผิดชอบ 
                        ๑. นายพพัิชรพล นาอุดม 
           ๒. นายอาทิตย์ อ่อนจันทร์  
  ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
   ผู้รับผิดชอบ  
    ๑. นางสุภาพร อุพลเถียร  
    ๒. นางสาวกมลภรณ์ ม่วงไทย 
  ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
   ผู้รับผิดชอบ 
    ๑. นางสาวเดือนเด่น โอดลี  
  ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้  
   ผู้รับผิดชอบ  
           ๑. นายปรีชา สังฆะวรรณา  
 หน้ำที่ 
  ๑. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือรองรับมาตรฐานที่รับผิดชอบ  
  ๒. ด าเนินการรวบรวมข้อมูล เอกสารหลักฐาน โครงการ กิจกรรม ตามมาตรฐานที่
รับผิดชอบโดยจัดรวบรวมเป็นแฟ้ม 
  ๓. ด าเนินการประเมินมาตรฐานที่รับผิดชอบ จัดท ารายงานผลการประเมิน
มาตรฐานที่รับผิดชอบส่งตามก าหนดเวลาให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ เพื่อเตรียมรับการ
ประเมินภายในและภายนอก 
  ๔. จัดท ารายงานและสรุปผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบเมื่อสิ้นภาคเรียนหรือ
สิ้นปีการศึกษา 
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๓. คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ   
 ๓.๑ นายภักดี ศิริพรรณ         ผู้อ านวยการโรงเรียน        ประธานกรรมการ 
 ๓.๒ นายพินิจ มีค าทอง         รองผู้อ านวยการโรงเรียน    กรรมการ  
             ๓.๓ นายพงษ์ศักดิ์ บุญสวัสดิ์กุลชัย คณะกรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 
 ๓.๔ นางสาววรรณภา สมตา        ศึกษานิเทศน์                   กรรมการ                              
 ๓.๕ นายอดิศักดิ์ จันชุลี              หวัหน้าฝ่ายบริการ            กรรมการ 
 ๓.๖ นางสาวสมทรง มีลุน         หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กรรมการ 
 ๓.๗ นางณปภัช เทียนค า         หัวหน้าฝ่ายปกครอง        กรรมการ 
 ๓.๘ นายปรีชา สังฆะวรรณา        หวัหน้าฝ่ายวิชาการ          กรรมการ 
 ๓.๙ นางสุภาพร อุพลเถียร          หวัหน้างานประกันคุณภาพฯ กรรมการและเลขานุการ 
 หน้ำที่ ตรวจสอบความสอดคล้อง ถูกต้อง ชัดเจนของเอกสาร แผนงาน โครงการ รายงาน
ของมาตรฐานสถานศึกษาตามผลการด าเนินงานของวงจรคุณภาพ PDCA ทั้ง 3 มาตรฐาน ๒๒ 
ประเด็นพิจารณา 
 
      ขอให้ผู้ที่ได้รับค าสั่งแต่งตั้งนี้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่และรับผิดชอบ เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพและเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป 
  
        สั่ง ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
       (นายภักดี ศิริพรรณ) 
     ผู้อ านวยโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร 
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โรงเรียนพระยืนวิทยำคำรได้รับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบส่ี จำก สมศ. 
วันที่ 2 - 4 ธันวำคม พ.ศ. 2562   

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก ได้แก่ นายสุรัชฏ์ รัชพันธ์ ประธานคณะกรรมการ 
นายเกียรติศักดิ์ สีแสง รองประธานคณะกรรมการ  และนายชูศักดิ์ ชื่นเย็น เลขานุการคณะกรรมการ 
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โรงเรียนพระยืนวิทยำคำรได้เข้ำร่วมน ำเสนอนิทรรศกำรโรงเรียนในสังกัดฯ ที่ผ่ำนกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอกรอบ 4  ในวันที่ 7 เมษำยน พ.ศ. 2564   
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       ผู้เรียนมีจิตส ำนักในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม มีโครงกำรกิจกรรมที่
ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับ ๑ ในกำรด ำเนินงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน สนองงำนด้ำนกำร 
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ มีผลงำนเป็นที่ประจักษ์และได้รับกำรยอมรับ 
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ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ สร้ำงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผลิตหุ่นยนต์อัตโนมัติ 
โดยบูรณำกำรจัดกำรเรียนรูผ้่ำนสะเต็มศึกษำ 
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ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านดนตรีนาฏศิลป์ศิลปะการแสดงข้ันสูงการแสดงโขน 
โดยบูรณาการการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีนาฏศิลป์ผ่านกระบวนการเรียนรู้ 

เป็นที่ยอมรับ ให้แสดงในงานประเพณีของชุมชน และจังหวัด 
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ผู้เรียนมีสุนทรียภาพทางการมีพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ มีบุคลิกภาพตามอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา ผ่านกระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความเข้มแข็ง มีโครงการส่งเสริม

สุขภาพและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย 
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         สถานศึกษาร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนากิจกรรมของสถานศึกษาสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย
ของตนเอง แผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาผ่านระบบบริหารจัดการคุณภาพ PDCA และ
ระบบประกันคุณภาพภายในยึดหลักการมีส่วนร่วมมีคณะกรรมการสถานศึกษา มีคณะกรรมการ
สถานศึกษาที่มีความสามารถและถนัด ในความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
ร่วมกันสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและการกีฬาแห่งประเทศไทย 
ระดมทรัพยากรปรับปรุงสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่พัฒนาสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานการกีฬา
แห่งประเทศไทยสามารถใช้เป็นสนามแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติได้อย่างมีประสทิธิภาพสามารถ                            
                                               เป็นแบบอย่างท่ีดีได้ 
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 สถำนศึกษำยึดหลักกำรจัดกำรที่ยึดโรงเรียนเป็นฐำนร่วมกันวำงแผนพัฒนำคุณภำพของ
สถำนศึกษำพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศที่มีประสิทธิภำพครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำยมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำก ำหนดเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถำนศึกษำมุ่งสู่กำรพัฒนำ

คุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำอย่ำงชันเจน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานศึกษาร่วมกันจัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
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มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรเครื่องมือสื่อสารเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และข้อมูลที่หลากหลาย
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูผู้สอนจัดหาและพัฒนาสื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้บรรยากาศ 
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สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ On-hand 
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ครูผู้สอนจัดหาและพัฒนาสื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้บรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ On-line 
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ครูผู้สอนจัดหาและพัฒนาสื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้บรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ On-Demand 
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ครูผู้สอนจัดหาและพัฒนาสื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้บรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ On-Site 
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ครูผู้สอนจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติ
จริง บูรณำกำรหลักกำรของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติจริง สำมำรถ

สรุปองค์ควำมรู้น ำไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนทักษะกำรท ำงำนในชีวิตประจ ำวันได้   
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ประกาศโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร 
เร่ือง  รับรองรายงานประจ าปี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

****************************** 

                      ด้วยโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ด าเนินงานประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ภายใต้ประกาศโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๔ ลงวันที่ 3๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ และค าสั่งโรงเรียน
พระยืนวิทยาคาร ที่ ๘๑/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๔ สั่ง ณ วันที่ ๓  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ บัดนี้ได้ด าเนินการจัดท ารายงานประจ าปี ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ แล้วเสร็จตามรายงานแนบท้ายประกาศนี้ 

  ทั้งนี้ รายงานประจ าปี ปีการศึกษา ๒๕๖๔  โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ จึงประกาศรับรองรายงาน
ประจ าปี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และให้เปิดเผยต่อสารณชน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันท่ี ๖ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 
      

                     
           (นายสมาส  นามพิกุล)                                                   (นายภักดี  ศิริพรรณ) 
ประธานคณะกรรมสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน                              ผู้อ านวยการโรงเรยีนพระยืนวิทยาคาร 

              โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร                                                                   
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รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
โดยใช้เครื่องมือประเมินตำมมำตรฐำนกำรศึกษำโรงเรียนพระยืนวิทยำคำร 

ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๔ 
 

 
 
 
 

โรงเรียนพระยืนวิทยำคำร    
อ ำเภอพระยืน  จังหวัดขอนแก่น 

  สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น 
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มำตรฐำนที่ ๑  คุณภำพของผู้เรียน 
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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 
ประเด็นพิจำรณำย่อยท่ี  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ละการคิดค านวณ 

เกณฑ์พิจำรณำ เอกสำร/หลักฐำน/โครงกำร/กิจกรรม ผลกำรประเมิน 
(ร้อยละ) 

 
หมำยเหตุ 

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

- รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  
- รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  
- รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์      
-แบบทดสอบ 

๖๓.๐๓ 
 

๗๘.๖๗ 
 

๗๕.๒๑ 

 

ร้อยละรวม ๒๑๖.๙๑  
สรุปผลประเมินประเด็นพิจารณาย่อยที่ 1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ละการคิดค านวณ 

ร้อยละเฉลี่ย (ร้อยละรวม ÷ จ านวนเกณฑ์พิจารณา) = 
 

๗๒.๓๐ 
 

ระดับคุณภาพ = ดี(๓)  

เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ  จากค่าร้อยละเฉลี่ย 
ก ำลังพัฒนำ (1) ปำนกลำง (2) ดี (3) ดีเลิศ (4) ยอดเย่ียม (5) 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

ต่ ากว่าร้อยละ  50 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

ตั้งแต่ร้อยละ 50-59 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

ตั้งแต่ร้อยละ 60-74 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

ตั้งแต่ร้อยละ 75-89 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
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สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

มำตรฐำนที่  1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นพิจำรณำ : 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำของผู้เรียน 
ประเด็นพิจำรณำย่อยท่ี 1)  มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และคิดค ำนวณ    
ระดับคุณภำพ :   ยอดเยี่ยม   ดีเลิศ   ด ี   ปานกลาง  ก าลังพัฒนา 

มำตรฐำนสถำนศึกษำ 
ระดับคุณภำพ
ทีส่ถำนศึกษำ

ก ำหนด 
ผลกำรประเมิน 

ระดับคุณภำพ 
ทีไ่ด้จำกกำร

ประเมิน 

สรุป 
ระดับคุณภำพที่ประเมินได้ กับ  

ระดับคุณภำพที่สถำนศึกษำก ำหนด 

สรุปผล 
กำรประเมิน
ควำมส ำเร็จ 

1. ร้อยละ ๗0 ของผู้เรียนมีผลการเรียนใน
การอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาไทย 
ตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป 
 

 ยอดเยี่ยม  
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

1. ร้อยละ ๖๓.๐๓ ของผู้เรียนมีผลการ
เรียนในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
ภาษาไทย ตั้งแต่ ระดับ 2 ขึ้นไป 
 

 ยอดเยี่ยม  
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

 ต่ ากว่าระดับคุณภาพท่ีก าหนด 
 เท่ากับระดับคณุภาพที่ก าหนด 
 สูงกว่าระดับคณุภาพที่ก าหนด 

บรรล ุ
 ไม่บรรล ุ

2. ร้อยละ ๗0 ของผู้เรียนมีผลการเรียนใน
การอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ตั้งแต่ระดับ 2  ขึ้นไป 

 ยอดเยี่ยม  
 ดีเลิศ 
 ดี 
  ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

2. ร้อยละ ๗๘.๖๗ ของผู้เรียนมีผลการ
เรียนในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับ 2  ขึ้นไป 

 ยอดเยี่ยม  
  ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

 ต่ ากว่าระดับคุณภาพท่ีก าหนด 
 เท่ากับระดับคุณภาพที่ก าหนด 
 สูงกว่าระดับคณุภาพท่ีก าหนด 

 บรรล ุ
 ไม่บรรล ุ

3. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีผลการเรียนใน
การคิดค านวณวิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ระดับ 
2  ขึ้นไป 

 ยอดเยี่ยม  
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

3. ร้อยละ ๗๕.๒๑ ของผู้เรียนมีผลการ
เรียนในการคิดค านวณวิชาคณิตศาสตร์ 
ตั้งแต่ระดับ 2  ขึ้นไป 

 ยอดเยี่ยม  
 ดีเลิศ 
  ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

 ต่ ากว่าระดับคุณภาพท่ีก าหนด 
  เท่ากับระดับคณุภาพที่ก าหนด 
 สูงกว่าระดับคณุภาพท่ีก าหนด 

 บรรล ุ
 ไม่บรรล ุ
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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 
ประเด็นพิจำรณำย่อยท่ี  2      มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

เกณฑ์พิจำรณำ เอกสำร / หลักฐำน / โครงกำร / กิจกรรม ผลกำรประเมิน 
(ร้อยละ) 

หมำยเหตุ 

1. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการคิด 
วิเคราะห์  คิดจ าแนกแยกแยะ โดยใช้เหตุผล 
ประกอบการตัดสินใจ ตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป 

- แผนการสอน 
- แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
- โครงการส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ 
- โครงการวันวิทยาศาสตร์ 

๗6.28   

2. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่าง 
มีวิจารณญาณ  คิดใคร่ครวญไตร่ตรอง  คิดพิจารณา 
อย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
ตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป   

- แผนการสอน 
- แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมี 
  วิจารณญาณ 
- โครงการส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ 
- โครงการวันวิทยาศาสตร์ 

63.๖7 

3. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป 

- แบบประเมินความสามารถในการอภิปราย 
   แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
-  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

๖๒.18 
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เกณฑ์พิจำรณำ เอกสำร / หลักฐำน / โตรงกำร / กิจกรรม ผลกำรประเมิน 
(ร้อยละ) 

หมำยเหตุ 

4. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา โดย
ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  ตั้งแต่ระดับ 2  
ขึ้นไป 

-  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
- แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
- โครงการส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ 
- โครงการวันวิทยาศาสตร์ 

๖3.๐3  

                     ร้อยละรวม ๒๖5.16  
สรุปผลกำรประเมินประเด็นพิจำรณำย่อยท่ี 2   มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

                                                               ร้อยละเฉลี่ย (ร้อยละรวม ÷ จ านวนเกณฑ์พิจารณา) = 

 
 

๖6.29 

 

ระดับคุณภำพ ดี (๓)  
 
เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ  จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ก ำลังพัฒนำ ( 1 ) ปำนกลำง ( 2 ) ดี ( 3 ) ดีเลิศ ( 4 ) ยอดเยี่ยม ( 5 ) 
ผู้เรียนมีคุณลักษณะตาม

เกณฑ์พิจารณา   
ต่ ากว่าร้อยละ 50 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา   

ตั้งแต่ร้อยละ 50 – 59 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา   

ตั้งแต่ร้อยละ 60 – 74 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา   

ตั้งแต่ร้อยละ 75 – 89 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณา   

ตั้งแต่ร้อยละ  90   ขึ้นไป 
 
หมายเหตุ :  จ านวนผู้เรียน 468  คน 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  หน้า ๗ 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
มำตรฐำนที่  1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นพิจำรณำที่  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นพิจำรณำย่อยท่ี  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
ระดับคุณภำพ :   ยอดเยี่ยม   ดีเลิศ    ดี    ปานกลาง  ก าลังพัฒนา 

มำตรฐำนสถำนศึกษำ 

ระดับคุณภำพ
ทีส่ถำนศึกษำ

ก ำหนด 
ผลกำรประเมิน 

ระดับคุณภำพ 
ทีไ่ด้จำกกำร

ประเมิน 

สรุป 
ระดับคุณภำพที่ประเมินได้ กับ  
ระดับคุณภำพที่สถำนศึกษำ

ก ำหนด 

สรุปผล 
กำรประเมิน
ควำมส ำเร็จ 

๑.  ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์  คิดจ าแนกแยกแยะ โดยใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ ตั้งแต่ระดับ 2  ขึ้นไป 
 

 ยอดเยี่ยม  
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

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

 ยอดเยี่ยม  
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

 ต่ ากว่าระดับคุณภาพ 
     ที่ก าหนด 
 เท่ากับระดับคุณภาพ 
      ที่ก าหนด 
 สูงกว่าระดับคณุภาพ 
     ที่ก าหนด 

 บรรล ุ
 ไม่บรรล ุ

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

 ยอดเยี่ยม  
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

2. ร้อยละ 63.๖7 ของผู้เรียนมีความ 
สามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ   
คิดใคร่ครวญไตร่ตรอง  คิดพิจารณาอย่าง
รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ ตั้งแต่ระดับ 2  ขึ้นไป 

 ยอดเยี่ยม  
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

 ต่ ากว่าระดับคุณภาพ 
     ที่ก าหนด 
 เท่ากับระดับคุณภาพ 
      ที่ก าหนด 
 สูงกว่าระดับคณุภาพ 
     ที่ก าหนด 

บรรล ุ
 ไม่บรรล ุ

๓. ร้อยละ 50 ของผู้เรียนมีความสามารถในการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตั้งแต่ระดับ 2  
ขึ้นไป 

 ยอดเยี่ยม  
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

๓. ร้อยละ ๖๒.18 ของผู้เรียนมีความ 
สามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ตั้งแต่ระดับ 2  ขึ้นไป 

 ยอดเยี่ยม  
 ดีเลิศ 
  ดี 
ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

 ต่ ากว่าระดับคุณภาพ 
     ที่ก าหนด 
 เท่ากับระดับคุณภาพ 
      ที่ก าหนด 
  สูงกว่าระดับคณุภาพ 
     ที่ก าหนด 

  บรรล ุ
 ไม่บรรล ุ

 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  หน้า ๘ 

 

มำตรฐำนสถำนศึกษำ 

ระดับคุณภำพ
ทีส่ถำนศึกษำ

ก ำหนด 
ผลกำรประเมิน 

ระดับคุณภำพ 
ทีไ่ด้จำกกำร

ประเมิน 

สรุป 
ระดับคุณภำพที่ประเมินได้ กับ  
ระดับคุณภำพที่สถำนศึกษำ

ก ำหนด 

สรุปผล 
กำรประเมิน
ควำมส ำเร็จ 

๔. ร้อยละ ๖0 ของผู้เรียนมีความสามารถในการ
แก้ปัญหา โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
ตั้งแต่ระดับ 2  ขึ้นไป 

 ยอดเยี่ยม  
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

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

 ยอดเยี่ยม  
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

 ต่ ากว่าระดับคุณภาพ 
     ที่ก าหนด 
 เท่ากับระดับคณุภาพ 
      ที่ก าหนด 
 สูงกว่าระดับคณุภาพ 
     ที่ก าหนด 

 บรรล ุ
 ไม่บรรล ุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
ประเด็นพิจำรณำย่อยท่ี   3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

เกณฑ์พิจำรณำ เอกสำร/หลักฐำน/โครงกำร/กิจกรรม 
ผลกำร
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

หมำยเหตุ 

1. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการท าโครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต
มีผลการประเมินระดับ ๓ ขึ้นไป 
 

- สรุปการส่งงาน โครงงาน ชิ้นงาน  ผลผลิต ของผู้เรียนแต่ละ 
  กลุ่มสาระ  
- โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 

๗๑.๕๘  

ร้อยละรวม ๗๑.๕๘  
สรุปผลประเมินประเด็นพิจารณาย่อยที่ 3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม    

ร้อยละเฉลี่ย (ร้อยละรวม ÷ จ านวนเกณฑ์พิจารณา) = 
 

๗๑.๕๘ 
 

ระดับคุณภาพ = ดี (๓)  

เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ  จากค่าร้อยละเฉลี่ย 
ก ำลังพัฒนำ (1) ปำนกลำง (2) ดี (3) ดีเลืศ (4) ยอดเย่ียม (5) 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ต่ ากว่าร้อยละ  50 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 

ตั้งแต่ร้อยละ 50-59 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 

ตั้งแต่ร้อยละ 60-74 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 

ตั้งแต่ร้อยละ 75-89 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 

ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
หมายเหตุ :  จ านวนผู้เรียน 468  คน 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  หน้า ๑๐ 

 
 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
 

มาตรฐานที่ 1 : คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นพิจำรณำที่ : ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นพิจำรณำย่อยท่ี : 3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   ระดับคุณภำพ :   ยอดเยี่ยม   ดีเลิศ    ดี    ปานกลาง  ก าลังพัฒนา 

มำตรฐำนสถำนศึกษำ 
ระดับคุณภำพ
ทีส่ถำนศึกษำ

ก ำหนด 
ผลกำรประเมิน 

ระดับคุณภำพ 
ทีไ่ด้จำกกำร

ประเมิน 

สรุป 
ระดับคุณภำพที่ประเมินได้ กับ  

ระดับคุณภำพทีส่ถำนศึกษำก ำหนด 

สรุปผล 
กำรประเมิน
ควำมส ำเร็จ 

1. ร้อยละ๗0 ของผู้เรียนมีความสามารถใน
การท าโครงงาน  ชิ้นงาน  ผลผลิต มีผลการ
ประเมินระดับ ๓ ขึ้นไป 
 
 

 ยอดเยี่ยม  
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

1. ร้อยละ ๗๑.๕๘ ของผู้เรียนมี
ความสามารถในการท า ในการท า
โครงงาน  ชิ้นงาน  ผลผลิต มีผลการ
ประเมินระดับ ๓ ขึ้นไป 
 

 ยอดเยี่ยม  
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

 ต่ ากว่าระดับคุณภาพท่ีก าหนด 
 เท่ากับระดับคณุภาพที่ก าหนด 
 สูงกว่าระดับคณุภาพที่ก าหนด 

 บรรล ุ
 ไม่บรรล ุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
ประเด็นพิจำรณำย่อยท่ี 4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

เกณฑ์พิจำรณำ เอกสำร/หลักฐำน/โครงกำร/กิจกรรม 
ผลกำร
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

หมำยเหตุ 

- ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม มี
ผลการประเมินระดับ ๓ ขึ้นไป 
 

- สรุปผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
 

๗6.๐7  

ร้อยละรวม ๗6.๐7  
สรุปผลประเมินประเด็นพิจารณาย่อยที่ 4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

ร้อยละเฉลี่ย (ร้อยละรวม ÷ จ านวนเกณฑ์พิจารณา) = 
 

๗6.๐7 
 

ระดับคุณภาพ = ดีเลิศ (๔)  

เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ  จากค่าร้อยละเฉลี่ย 
ก ำลังพัฒนำ (1) ปำนกลำง (2) ดี (3) ดีเลืศ (4) ยอดเย่ียม (5) 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ต่ ากว่าร้อยละ  50 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 

ตั้งแต่ร้อยละ 50-59 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 

ตั้งแต่ร้อยละ 60-74 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 

ตั้งแต่ร้อยละ 75-89 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 

ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
หมายเหตุ :  จ านวนผู้เรียน 468  คน 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  หน้า ๑๒ 

 
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

 
มาตรฐานที่ 1 : คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นพิจำรณำที่ : ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นพิจำรณำย่อยท่ี : 4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร   ระดับคุณภำพ :   ยอดเยี่ยม   ดีเลิศ    ดี    ปานกลาง  
ก าลังพัฒนา 

มำตรฐำนสถำนศึกษำ 
ระดับคุณภำพ
ทีส่ถำนศึกษำ

ก ำหนด 
ผลกำรประเมิน 

ระดับคุณภำพ 
ทีไ่ด้จำกกำร

ประเมิน 

สรุป 
ระดับคุณภำพที่ประเมินได้ กับ  

ระดับคุณภำพทีส่ถำนศึกษำก ำหนด 

สรุปผล 
กำรประเมิน
ควำมส ำเร็จ 

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

 ยอดเยี่ยม  
 ดีเลิศ 
 ด ี
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

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

 ยอดเยี่ยม  
 ดีเลิศ 
 ด ี
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

 ต่ ากว่าระดับคุณภาพท่ีก าหนด 
 เท่ากับระดับคุณภาพที่ก าหนด 
 สูงกว่าระดับคณุภาพท่ีก าหนด 

 บรรล ุ
 ไม่บรรล ุ

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
ประเด็นพิจำรณำย่อยท่ี   5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

เกณฑ์พิจำรณำ เอกสำร/หลักฐำน/โครงกำร/กิจกรรม 
ผลกำร
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

หมำยเหตุ 
(ระดับคุณภำพ ) 

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

 ๖๓.๑๘  
 

๖๒.๕๐ 
 

๔๖.๑๕ 

 

ร้อยละรวม ๑๗๑.๘๓  
สรุปผลประเมินประเด็นพิจารณาย่อยที่ 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ร้อยละเฉลี่ย (ร้อยละรวม ÷ จ านวนเกณฑ์พิจารณา) = 
 

๕๗.๒๘ 
 

ระดับคุณภาพ = ปำนกลำง (2)  

เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ  จากค่าร้อยละเฉลี่ย 
ก ำลังพัฒนำ (1) ปำนกลำง (2) ดี (3) ดีเลิศ (4) ยอดเย่ียม (5) 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์ 

 ต่ ากว่าร้อยละ  50 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์ 

 ตั้งแต่ร้อยละ 50-59 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์ 

 ตั้งแต่ร้อยละ 60-74 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์ 

 ตั้งแต่ร้อยละ 75-89 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์ 

ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
หมายเหตุ :  จ านวนผู้เรียน 468  คน 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  หน้า ๑๔ 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
 

มำตรฐำนที่   1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นพิจำรณำที่    1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นพิจำรณำย่อยท่ี   5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา     
ระดับคุณภาพ  :   ยอดเยี่ยม   ดีเลิศ    ดี     ปานกลาง  ก าลังพัฒนา 

มำตรฐำนสถำนศึกษำ 

ระดับคุณภำพ
ทีส่ถำนศึกษำ

ก ำหนด 
ผลกำรประเมิน 

ระดับคุณภำพ 
ทีไ่ด้จำกกำร

ประเมิน 

สรุป 
ระดับคุณภำพที่ประเมินได้ กับ  
ระดับคุณภำพที่สถำนศึกษำ

ก ำหนด 

สรุปผล 
กำรประเมิน
ควำมส ำเร็จ 

1. ร้อยละ 60 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป 
 

 ยอดเยี่ยม  
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

1. ร้อยละ ๖๓.๑๘  ของผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป 
 
 

 

 ยอดเยี่ยม  
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

 ต่ ากว่าระดับคุณภาพ 
     ที่ก าหนด 
 เท่ากับระดับคณุภาพ 
      ที่ก าหนด 
 สูงกว่าระดับคณุภาพ 
     ที่ก าหนด 

 บรรล ุ
 ไม่บรรล ุ

2. ร้อยละ 50 ของผู้เรียนระดับ ม.3  มีผลการ
ทดสอบระดับชาติพ้ืนฐาน O-Net ที่มี  T- SCORE  
ตั้งแต่ 45 คะแนนขึ้นไป 
 

 ยอดเยี่ยม  
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

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

 ยอดเยี่ยม  
 ดีเลิศ 
ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

 ต่ ากว่าระดับคุณภาพ 
     ที่ก าหนด 
เท่ากับระดบัคุณภาพ 
      ที่ก าหนด 
 สูงกว่าระดับคณุภาพ 
     ที่ก าหนด 

 บรรล ุ
 ไม่บรรล ุ

3. ร้อยละ 50 ของผู้เรียนระดับ ม.6  มีผลการ
ทดสอบระดับชาติพ้ืนฐาน O-Net ที่มี  T- SCORE  
ตั้งแต่ 45 คะแนนขึ้นไป 
 

 ยอดเยี่ยม  
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

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

 ยอดเยี่ยม  
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
ก าลังพัฒนา 

 ต่ ากว่าระดบัคุณภาพ 
     ที่ก าหนด 
 เท่ากับระดับคุณภาพ 
      ที่ก าหนด 
 สูงกว่าระดับคณุภาพ 
     ที่ก าหนด 

  บรรล ุ
 ไม่บรรล ุ

 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  หน้า ๑๕ 

เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นการพิจารณา 
โรงเรียนพระยืนวิทยำคำร  สังกัด  องค์กำรบริหำรส่วจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

ชื่อผู้ประเมิน           นางมนัสนันท์  มณีโช           วันที่ประเมิน....๓๑...เดือน....มีนาคม...พ.ศ. 256๔  
 แบบเก็บรวบรวมข้อมูล 
มาตรฐานที ่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาที่  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาย่อยท่ี 6)  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ  จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

หมายเหตุ :  จ านวนผู้เรียน 468  คน 

เกณฑ์พิจำรณำ เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม ผลการประเมิน 
( ร้อยละ ) 

หมายเหตุ 
(คุณภาพ) 

๑. ร้อยละของผู้เรียนทีม่ีระดับผลการเรียนกลุ่มสาระ
การงานอาชีพฯ ตั้งแต่ 2 ขึ้นไป 
 

๑. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- สรุปผลการส ารวจ 

๗๓.๑๘ 
 

 
 

 

๒. ร้อยละของผู้เรียนมีผลการประเมินเจตคติท่ีดีต่องาน
อาชีพ ระดับ  3  ขึ้นไป 

๒. โครงการแนะแนวการศึกษา 
- รายงานการศึกษาต่อของผู้เรียน 
- แบบประเมินเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

       ๘๘.๐๖  

ร้อยละรวม ๑๖๑.๒๔  

                      สรุปผลการประเมินประเด็นพิจารณาย่อยที่ 6)  มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ 
                                                                                    ร้อยละเฉลี่ย (ร้อยละรวม ÷ จ านวนเกณฑ์พิจารณา) = 

๘๐.๖๒  

ระดับคุณภาพ  = ดีเลิศ(๔)  

ก าลังพัฒนา(๑) ปานกลาง(๒) ดี(๓) ดีเลิศ(๔)         ยอดเยี่ยม(๕)                                               
ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ต่ ากว่าร้อยละ  ๕๐ 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 

ตั้งแต่ร้อยละ  ๕๐-๕๙ 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 

ตั้งแต่ร้อยละ  ๖๐-๗๔ 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 

ตั้งแต่ร้อยละ  ๗๕-๘๙ 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 

ตั้งแต่ร้อยละ  ๙๐ ขึ้นไป 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  หน้า ๑๖ 

 
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

 
มำตรฐำนที่ 1 : คุณภำพของผู้เรียน 
ประเด็นพิจำรณำ : 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำของผู้เรียน 
ประเด็นพิจำรณำย่อยท่ี 6)  มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ           ระดับคุณภำพ :   ยอดเยี่ยม    ดีเลิศ   ดี    ปานกลาง  
ก าลังพัฒนา 

มำตรฐำนสถำนศึกษำ 

ระดับคุณภำพ
ทีส่ถำนศึกษำ

ก ำหนด 
ผลกำรประเมิน 

ระดับคุณภำพ 
ทีไ่ด้จำกกำร

ประเมิน 

สรุป 
ระดับคุณภำพที่ประเมินได้ กับ  
ระดับคุณภำพทีส่ถำนศึกษำ

ก ำหนด 

สรุปผล 
กำรประเมิน
ควำมส ำเร็จ 

๑. ร้อยละ80 ของผู้เรียนที่มีระดับผลการเรียน      
กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ตั้งแต่ 2 ขึ้นไป 
 
 
 

 ยอดเยี่ยม  
 ดีเลิศ 
 ด ี
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

๑. ร้อยละ ๗๓.๑๘ ของผู้เรียนที่มีระดับ
ผลการเรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ 
ตั้งแต่ 2 ขึ้นไป 
 
 
 

 ยอดเยี่ยม  
 ดีเลิศ 
 ด ี
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

 ต่ ากว่าระดบัคุณภาพ 
     ที่ก าหนด 
 เท่ากับระดับคุณภาพ 
      ที่ก าหนด 
 สูงกว่าระดับคณุภาพ 
     ที่ก าหนด 

 บรรล ุ
 ไม่บรรล ุ

๒. ร้อยละ80 ของผู้เรียนมีผลการประเมิน 
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ระดับ  3  ขึ้นไป 

 ยอดเยี่ยม  
 ดีเลิศ 
 ด ี
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

๒. ร้อยละ ๘๘.๐๖ ของผู้เรียนมีผลการ
ประเมินเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ระดับ  3  
ขึ้นไป 

 ยอดเยี่ยม  
 ดีเลิศ 
 ด ี
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

 ต่ ากว่าระดับคุณภาพ 
     ที่ก าหนด 
 เท่ากับระดับคณุภาพ 
      ที่ก าหนด 
 สูงกว่าระดับคณุภาพ 
     ที่ก าหนด 

 บรรล ุ
 ไม่บรรล ุ

 

 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  หน้า ๑๗ 

เครื่องมือประเมินมาตรฐานและประเด็นการพิจารณา   
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร  สังกัด  องค์การบริหารส่วจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

ชื่อผู้ประเมิน    นางณปภัช   เทียนค า  /นายเชษฐา  ไชยชาติ    วันที่ประเมิน.....๓๑.....เดือน....มีนาคม...พ.ศ. ๒๕๖๕ 
แบบเก็บรวบรวมข้อมูล 
มาตรฐานที ่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาที่  ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาย่อยท่ี ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษาก าหนด 

เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ  จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

หมายเหตุ :  จ านวนผู้เรียน 468  คน 

เกณฑ์พิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม ผลการประเมิน 
ร้อยละ 

หมายเหตุ 

1. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตาม
สถานศึกษาก าหนด มีผลการประเมินตั้งแต่ ระดับ 3 
ขึ้นไป 
 

- โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
- แบบประเมินคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษา
ก าหนด 
- แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเข้าค่ายคุณธรรม
จริยธรรม 

๘๔.๔๐  

ร้อยละรวม ๘๔.๔๐  

สรุปผลการประเมินประเด็นพิจารณาย่อยที่ ๑ ) มีลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
                                                                    รอ้ยละเฉลี่ย (ร้อยละรวม ÷ จ านวนเกณฑ์พิจารณา) = 

 
๘๔.๔๐ 

 

ระดับคุณภาพ  = ดีเลิศ(๔)  

ก าลังพัฒนา(๑) ปานกลาง(๒) ดี(๓) ดีเลิศ(๔)         ยอดเยี่ยม(๕)                                               
ผู้เรียนมีคุณลักษณะตาม

เกณฑ์พิจารณา 
ต่ ากว่าร้อยละ  ๕๐ 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณาตั้งแต่ 

ร้อยละ  ๕๐-๕๙ 
 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์พิจารณาตั้งแต่ 

ร้อยละ  ๖๐-๗๔ 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเกณฑ์
พิจารณาตั้งแต่ 

ร้อยละ  ๗๕-๘๙ 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเกณฑ์      
พิจารณาตั้งแต่ 
  ร้อยละ  ๙๐ ขึ้นไป 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  หน้า ๑๘ 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
 

มำตรฐำนที่  ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นพิจำรณำที่  ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจำรณำย่อยท่ี ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษาก าหนด  ระดับคุณภำพ :  ยอดเยี่ยม   ดีเลิศ  ดี   ปานกลาง ก าลังพัฒนา 

มำตรฐำนสถำนศึกษำ 

ระดับคุณภำพ
ทีส่ถำนศึกษำ

ก ำหนด 
ผลกำรประเมิน 

ระดับคุณภำพ 
ทีไ่ด้จำกกำร

ประเมิน 

สรุป 
ระดับคุณภำพที่ประเมินได้ กับ  
ระดับคุณภำพทีส่ถำนศึกษำ

ก ำหนด 

สรุปผล 
กำรประเมิน
ควำมส ำเร็จ 

1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามสถานศึกษาก าหนด มีผลการ
ประเมินตั้งแต่ ระดับ 3 ขึ้นไป 
  
 
 

 ยอดเยี่ยม  
 ดีเลิศ 
 ด ี
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

1. ร้อยละ ๘๔.๔๐ ของผู้เรียนการมี
คุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตาม
สถานศึกษาก าหนด  มีผลการประเมิน
ตั้งแต่ ระดับ 3 ขึ้นไป 
 

 ยอดเยี่ยม  
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

 ต่ ากว่าระดับคุณภาพ 
     ที่ก าหนด 
 เท่ากับระดับคณุภาพ 
      ที่ก าหนด 
 สูงกว่าระดับคณุภาพ 
     ที่ก าหนด 

 บรรล ุ
 ไม่บรรล ุ

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
ประเด็นพิจำรณำย่อยท่ี  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

เกณฑ์พิจำรณำ เอกสำร/หลักฐำน/โครงกำร/กิจกรรม ผลกำรประเมิน 
ร้อยละ หมำยเหตุ 

1.ร้อยละของผู้เรียน มีความภูมิใจในท้องถิ่นและเห็นคุณค่าของความเป็นไทยมี
ผลการประเมินตั้งแต่ ระดับ ๓ ขึ้นไป 
 

2.ร้อยละของผู้เรียน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ
ปัญญาไทย มีผลการประเมินตั้งแต่ ระดับ ๓ ขึ้นไป 
 

1. รายงานโครงการส่งเสริมคณุธรรมจริธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
2. แบบสรุปความภูมิใจในท้องถิ่นและเห็นคุณค่าของความเป็นไทย 
๓. แบบสรุปการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญัญาไทย 
๔. สรปุแบบประเมินคณุลักษณะของผู้เรียน 
๕. แผนการจัดการเรยีนรู้วิชาหน้าที่พลเมือง 
7. ภาพถ่ายการเข้าร่วมกิจกรรม 
 

๘๔.๔๐ 
       ๘๕.26 
 

 

 

ร้อยละรวม ๑๖๙.66  

สรุปผลประเด็นพิจารณาย่อยที่  2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย                ร้อยละเฉลี่ย (ร้อยละรวม ÷ จ านวนเกณฑ์พิจารณา) = ๘๔.83  

ระดับคณุภาพ = ดีเลืศ (4)  

เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ  จากค่าร้อยละเฉลี่ย 
ก ำลังพัฒนำ (1) ปำนกลำง (2) ดี (3) ดีเลืศ (4) ยอดเย่ียม (5) 

ผู้เรียนมีคณุลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ต่ ากว่าร้อยละ  50 

ผู้เรียนมีคณุลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 50-59 

ผู้เรียนมีคณุลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 60-74 

ผู้เรียนมีคณุลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ตั้งแต่ร้อยละ 75-89 

ผู้เรียนมีคณุลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 

ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

  
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  หน้า ๒๐ 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
 

มำตรฐำนที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นพิจำรณำที่  1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจำรณำย่อยท่ี 2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ระดับคุณภำพ :   ยอดเยี่ยม   ดีเลิศ    ดี    ปานกลาง  ก าลังพัฒนา 

มำตรฐำนสถำนศึกษำ 

ระดับคุณภำพ
ทีส่ถำนศึกษำ

ก ำหนด 
ผลกำรประเมิน 

ระดับคุณภำพ 
ทีไ่ด้จำกกำร

ประเมิน 

สรุป 
ระดับคุณภำพที่ประเมินได้ กับ  
ระดับคุณภำพที่สถำนศึกษำ

ก ำหนด 

สรุปผล 
กำรประเมิน
ควำมส ำเร็จ 

1.ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียน มีความภูมิใจในท้องถิ่น
และเห็ นคุณ ค่าของความเป็น ไทย มีผลการ
ประเมินตั้งแต่ ระดับ ๓ ขึ้นไป 
 

 ยอดเยี่ยม  
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

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

 ยอดเยี่ยม  
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

 ต่ ากว่าระดับคุณภาพ 
     ที่ก าหนด 
  เท่ากับระดับคณุภาพ 
      ที่ก าหนด 
 สูงกว่าระดับคณุภาพ 
     ที่ก าหนด 

 บรรล ุ
 ไม่บรรล ุ

2. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาไทย มีผลการ
ประเมินตั้งแต่ ระดับ ๓ ขึ้นไป 
 

 ยอดเยี่ยม  
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

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

 ยอดเยี่ยม  
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

 ต่ ากว่าระดับคุณภาพ 
     ที่ก าหนด 
 เท่ากับระดับคณุภาพ 
      ที่ก าหนด 
 สูงกว่าระดับคณุภาพ 
     ที่ก าหนด 

  บรรล ุ
 ไม่บรรล ุ

 
 
 
 
 

                                                                
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  หน้า ๒๑ 

เครื่องมือประเมินมำตรฐำนและประเด็นกำรพิจำรณำ 
โรงเรียน  พระยืนวิทยาคาร  สังกัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น     จังหวัดขอนแก่น      

ชื่อผู้ประเมิน....นายปรีชา  มทีองหลาง /นายวุฒิศักดิ์  มูลมะณี.......วันที่ประเมิน.....๓๑.....เดือน....มีนาคม...พ.ศ. ๒๕๖๕ 
แบบเก็บรวบรวมข้อมูล  
มำตรฐำนที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นพิจำรณำที่  1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจำรณำย่อยท่ี  3  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

เกณฑ์พิจำรณำ เอกสำร/หลกัฐำน/โครงกำร/กจิกรรม 
ผลกำรประเมิน 

(รัอยละ) 
หมำยเหตุ 

1. ร้อยละของผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย มีผลการประเมินตั้งแต่ ระดับ ๓ ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 

1. รายงานโครงการส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๒. รายงานโครงการคา่ยลูกเสือ-เนตรนารี  
๓. แบบประเมิน 
 

76.๐๐ 
 
 
 

 

ร้อยละรวม 76.๐๐  

สรุปผลประเด็นพิจารณาย่อยที่ 3 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย/ ร้อยละเฉลี่ย (ร้อยละรวม ÷ จ านวนเกณฑ์พิจารณา) = 76.๐๐  

ระดับคณุภาพ = ดีเลืศ (4)  

เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ  จากค่าร้อยละเฉลี่ย 
ก ำลังพัฒนำ (1) ปำนกลำง (2) ดี (3) ดีเลืศ (4) ยอดเย่ียม (5) 

ผู้เรียนมีคณุลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ต่ ากว่าร้อยละ  50 

ผู้เรียนมีคณุลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 

ตั้งแต่ร้อยละ 50-59 

ผู้เรียนมีคณุลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 

ตั้งแต่ร้อยละ 60-74 

ผู้เรียนมีคณุลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 

ตั้งแต่ร้อยละ 75-89 

ผู้เรียนมีคณุลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 

ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  หน้า ๒๒ 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
 

มำตรฐำนที่ 1  คุณภาพผู้เรียน                                                                                                                                                                                                                                                     
ประเด็นพิจำรณำที่ 1.2   คณุลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน                                                                                                                                                                                                                
ประเด็นพิจำรณำย่อยท่ี  3  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย    
ระดับคุณภำพ :    ยอดเยีย่ม    ดีเลิศ   ดี    ปานกลาง  ก าลังพัฒนา   
                                                                                                                                                                                             

มำตรฐำนสถำนศึกษำ 

ระดับคุณภำพ
ทีส่ถำนศึกษำ

ก ำหนด 
ผลกำรประเมิน 

ระดับคุณภำพ 
ทีไ่ด้จำกกำร

ประเมิน 

สรุป 
ระดับคุณภำพที่ประเมินได้ กับ  
ระดับคุณภำพทีส่ถำนศึกษำ

ก ำหนด 

สรุปผล 
กำรประเมิน
ควำมส ำเร็จ 

1. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและหลากหลาย มีผลการ
ประเมินตั้งแต่ ระดับ ๓ ขึ้นไป 
 
 
 
 

 ยอดเยี่ยม  
 ดีเลิศ 
 ด ี
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

1. ร้อยละ 76.๐๐ ของผู้เรียนยอมรับที่
จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย มีผลการประเมินตั้งแต่ ระดับ 
๓ ขึ้นไป 
 
 
 

 ยอดเยี่ยม  
  ดีเลิศ 
 ด ี
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

 ต่ ากว่าระดับคุณภาพ 
      ที่ก าหนด 
  เท่ากับระดับคณุภาพ 
      ที่ก าหนด 
 สูงกว่าระดับคณุภาพ 
     ที่ก าหนด 

  บรรล ุ
 ไม่บรรล ุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  หน้า ๒๓ 

เครื่องมือประเมินมำตรฐำนและประเด็นกำรพิจำรณำ 
โรงเรียน  พระยืนวิทยำคำร  สังกัด  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น     จังหวัดขอนแก่น 

ชื่อผู้ประเมิน นางส าราญ  พิมพาศรี  นาย  นายธนพล  ถนิมแนบ   วันที่ประเมิน.....๓๑.....เดือน....มีนาคม...พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

แบบเก็บรวบรวมข้อมูล 
มำตรฐำนที่ 1  คุณภาพผู้เรียน                                                                                                                                                                                                                                                     
ประเด็นพิจำรณำที่ 1.2   คณุลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน                                                                                                                                                                                                                
ประเด็นพิจำรณำย่อยท่ี 4) สุขภาวะทางร่างกายและสังคม                                                                                                                                                                                                              

เกณฑ์พิจำรณำ เอกสำร/หลักฐำน/โครงกำร/กิจกรรม 
ผลกำรประเมิน 

(ร้อยละ) 
หมำยเหตุ 

1. ผู้เรียนที่มีสุขภาพกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 
2. ผู้เรียนที่มีสุขภาพจิต อารมณ ์และสังคมตามเกณฑ์ 
3. ผู้เรียนที่แสดงออกอย่างเหมาะสม และสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 
 

-โครงการเฝ้าระวังภาวะการเจริญเติบโตของผู้เรียน 
-โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
-แบบประเมิน ( SDQ ) 
-รายงานโครงการค่ายลูกเสือ-เนตรนารี  
 

๙๐.๕๙ 
 

๙๓.๐๐ 
๙๒.๐๐ 

 

ร้อยละรวม ๒๗๕.๕๙  
สรุปผลประเมินประเด็นพิจารณาย่อยที่ 4) สุขภาวะทางร่างกายและสังคม /       ร้อยละเฉลี่ย (ร้อยละรวม ÷ จ านวนเกณฑ์พิจารณา) = ๙๑.๘๖  

ระดับคุณภาพ = ยอดเย่ียม (5)  

เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ  จากค่าร้อยละเฉลี่ย 
ก ำลังพัฒนำ (1) ปำนกลำง (2) ดี (3) ดีเลืศ (4) ยอดเย่ียม (5) 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ต่ ากว่าร้อยละ  50 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 

ตั้งแต่ร้อยละ 50-59 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 

ตั้งแต่ร้อยละ 60-74 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 

ตั้งแต่ร้อยละ 75-89 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 

ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
หมายเหตุ :  จ านวนผู้เรียน 468  คน 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  หน้า ๒๔ 

 
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

 
มำตรฐำนที่ 1  คุณภาพผู้เรียน                                                                                                                                                                                                                                                     
ประเด็นพิจำรณำที่ 1.2   คณุลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน                                                                                                                                                                                                                
ประเด็นพิจำรณำย่อยท่ี 4) สุขภาวะทางร่างกายและสังคม           ระดับคุณภำพ :     ยอดเยี่ยม   ดีเลิศ   ดี    ปานกลาง  ก าลังพัฒนา   
                                                                                                                                                                     

มำตรฐำนสถำนศึกษำ 

ระดับคุณภำพ
ทีส่ถำนศึกษำ

ก ำหนด 
ผลกำรประเมิน 

ระดับคุณภำพ 
ทีไ่ด้จำกกำร

ประเมิน 

สรุป 
ระดับคุณภำพที่ประเมินได้ กับ  

ระดับคุณภำพทีส่ถำนศึกษำ
ก ำหนด 

สรุปผล 
กำรประเมิน
ควำมส ำเร็จ 

1. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนที่มีสุขภาพกาย 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

 ยอดเยี่ยม  
 ดีเลิศ 
 ด ี
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

1. ร้อยละ ๙๐.๕๙ ของผู้เรียนที่มี
สุขภาพกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 
 
 

 ยอดเยี่ยม  
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

ต่ ากว่าระดับคณุภาพที่ก าหนด 
 เท่ากับระดับคณุภาพที่ก าหนด 
สูงกว่าระดบัคุณภาพที่ก าหนด 

 บรรล ุ
 ไม่บรรล ุ

2. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนที่มีสุขภาพจิต อารมณ์ 
และสังคมตามเกณฑ์ 
 

 ยอดเยี่ยม  
 ดีเลิศ 
 ด ี
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

2. ร้อยละ ๙๓.๐๐ ของผู้เรียนที ่
มีสุขภาพจิต อารมณ์  และสังคมตาม
เกณฑ ์

  ยอดเยี่ยม  
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

ต่ ากว่าระดับคณุภาพที่ก าหนด 
 เท่ากับระดับคณุภาพที่ก าหนด 
สูงกว่าระดบัคุณภาพที่ก าหนด 

  บรรล ุ
 ไม่บรรล ุ

3. ร้อยละ  90 ของผู้ เรียนที่ แสดงออกอย่าง
เหมาะสม และสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 
 

 ยอดเยี่ยม  
 ดีเลิศ 
 ด ี
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

3. ร้อยละ ๙๒.๐๐ ของผู้เรียนที่แสดง 
ออกอย่างเหมาะสม และสามารถอยู่
ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 

  ยอดเยี่ยม  
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

ต่ ากว่าระดับคณุภาพที่ก าหนด 
 เท่ากับระดับคณุภาพที่ก าหนด 
สูงกว่าระดบัคุณภาพที่ก าหนด 

  บรรล ุ
 ไม่บรรล ุ

 
 



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 
ประเด็นพิจำรณำย่อยท่ี   ข้อ 5   มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เกณฑ์พิจารณา เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/กิจกรรม ผลการประเมิน 
( ร้อยละ ) 

หมายเหตุ 
 

1. ร้อยละของผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีผลการ
ประเมินตั้งแต่ ระดับ 3 ขึ้นไป 
2. ร้อยละของผู้เรียนได้ศึกษาพรรณไม้ในโรงเรียน 

-รายงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
-แบบประเมิน 
 
-รายงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
-แบบสรุปรายงานการศึกษาพรรณไม้ในโรงเรียน 

๘๔.๔๐ 
 
 

๙๐.๐๐ 

 

ร้อยละรวม ๑๗๔.๔๐  
สรุปผลประเด็นพิจารณาย่อยที่ 5 มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                                                                          ร้อยละเฉลี่ย (ร้อยละรวม ÷ จ านวนเกณฑ์พิจารณา) =  

 
๘๗.๒๐ 

 

ระดับคุณภำพ = ดีเลิศ (4)  
 
เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ จากค่าร้อยละ 

ก าลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3) ดีเลิศ (4) ยอดเยี่ยม (5) 
ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 

ต่ ากว่าร้อยละ 50-59 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 

ต่ ากว่าร้อยละ 60-74 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 

ต่ ากว่าร้อยละ 75-89 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 

ต่ ากว่าร้อยละ 90ขึ้นไป 
หมายเหตุ :  จ านวนผู้เรียน 468  คน 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  หน้า ๒๖ 

 
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

 
มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 
ประเด็นพิจำรณำที่  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจำรณำย่อยท่ี5) มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
ระดับคุณภำพ :  ยอดเยี่ยม   ดีเลิศ   ดี    ปานกลาง  ก าลังพัฒนา 

มำตรฐำนสถำนศึกษำ 

ระดับคุณภำพ 
ทีส่ถำนศึกษำ

ก ำหนด 
ผลกำรประเมิน 

ระดับคุณภำพ 
ทีไ่ด้จำกกำร

ประเมิน 

สรุป 
ระดับคุณภำพที่ประเมินได้กับ  
ระดับคุณภำพทีส่ถำนศึกษำ

ก ำหนด 

สรุปผล 
กำรประเมิน
ควำมส ำเร็จ 

1. ร้อยละ ๘0 ของผู้เรียนมีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี
ผลการประเมินตั้งแต่ ระดับ 3 ขึ้นไป 
 
 

ยอดเยี่ยม  
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
ก าลังพัฒนา 

1. ร้อยละ ๘๔.๔๐ ของผู้เรียนมีจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีผลการประเมินตั้งแต่ ระดับ 
3 ขึ้นไป 

ยอดเยี่ยม  
  ดีเลิศ 
 ดี 
ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

 ต่ ากว่าระดับคุณภาพ 
     ที่ก าหนด 
 เท่ากับระดับคุณภาพ 
      ที่ก าหนด 
 สูงกว่าระดับคุณภาพ 
     ที่ก าหนด 

  บรรลุ 
 ไม่บรรลุ 

2. ร้อยละ80ของผู้เรียนได้ศึกษาพรรณไม้ใน
โรงเรียน 

 ยอดเยี่ยม  
 ดีเลิศ 
 ดี 
ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

2. ร้อยละ ๙๐.๐๐ ของผู้เรียนได้ศึกษา
พรรณไม้ในโรงเรียน 

 ยอดเยี่ยม  
  ดีเลิศ 
 ดี 
ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

 ต่ ากว่าระดับคุณภาพ 
     ที่ก าหนด 
  เท่ากับระดับคุณภาพ 
      ที่ก าหนด 
 สูงกว่าระดับคุณภาพ 
     ที่ก าหนด 

  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 และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

เกณฑ์พิจำรณำ เอกสำร/หลักฐำน/โครงกำร/กิจกรรม 
ผลกำรพิจำรณำ 

(คะแนน) 
หมำยเหตุ 

๑. สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย  
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 ) ประจ าปี ๒๕๖๕ 
4. แบบประเมินความสอดคล้อง 
๕. สรุปผลการ Swot  Ana lysis 

4 ใช้เกณฑ์กำรพิจำรณำ(คะแนน) 
ระดับ๑ หมายถึง มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนด ไม่
ชัดเจน 
ระดับ๒ หมายถึง มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษาก าหนด ชัดเจน 
เป็นไปได้ในการปฏิบัต ิ
ระดับ๓ หมายถึงมเีป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษาก าหนด ชัดเจน 
สอดคล้องกับ บริบทของสถานศึกษา เป็นไปได้ในการปฏบิัต ิ
ระดับ๔ หมายถึง มีเป้าหมาย วิสยัทัศน์และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนด ชัดเจน 
สอดคล้องกับ บริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายของรัฐบาล 
แผนการศึกษาชาติ  นโยบายของรัฐบาล เป็นไปได้ในการปฏิบัต ิ
ระดับ๕ หมายถึง มีเป้าหมาย วิสยัทัศน์และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนด ชัดเจน 
สอดคล้องกับ บริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายของรัฐบาล 
แผนการศึกษาชาติ  นโยบายของรัฐบาล เป็นไปได้ในการปฏิบัติทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

คะแนนรวม 4  
สรุปผลประเมินประเด็นพิจำรณำที่ 2.2 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน                                   ร้อยละ ((น าผลคะแนนรวม X 100) ÷ ๕ ) = 

 
๘๐ 

 

ระดับคุณภำพ = ดีเลืศ (4)  
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  หน้า ๒๙ 

เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ จากค่าร้อยละ 
ก ำลังพัฒนำ (1) ปำนกลำง (2) ดี (3) ดีเลืศ (4) ยอดเย่ียม (5) 

สถานศึกษามีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ต่ ากว่าร้อยละ  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 และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
ระดับคุณภำพ :    ยอดเยี่ยม    ดีเลิศ   ดี    ปานกลาง  ก าลังพัฒนา   
                                                                                                                                                                                           

มำตรฐำนสถำนศึกษำ 

ระดับคุณภำพ
ทีส่ถำนศึกษำ

ก ำหนด 
ผลกำรประเมิน 

ระดับคุณภำพ 
ทีไ่ด้จำกกำร

ประเมิน 

สรุป 
ระดับคุณภำพที่ประเมินได้ กับ  
ระดับคุณภำพทีส่ถำนศึกษำ

ก ำหนด 

สรุปผล 
กำรประเมิน
ควำมส ำเร็จ 

๑. สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  
และพันธกิจ  ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน  ท้องถิ่น  
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ  นโยบายของ
รัฐบาลและต้นสังกัด เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
 

 ยอดเยี่ยม  
 ดีเลิศ 
 ด ี
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

๑. สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย  
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ  ชัดเจน สอดคล้อง 
กับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการ
ของชุมชน  ท้องถิ่น  วัตถุประสงค์ของ
แผนการศึกษาชาติ  นโยบายของรัฐบาล
และต้นสังกัด เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

 ยอดเยี่ยม  
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

 ต่ ากว่าระดับคุณภาพ 
     ที่ก าหนด 
  เท่ากับระดับคณุภาพ 
      ที่ก าหนด 
 สูงกว่าระดับคณุภาพ 
     ที่ก าหนด 

  บรรล ุ
 ไม่บรรล ุ

 
 



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 เอกสำร/หลกัฐำน/โครงกำร/กจิกรรม ผลกำรพิจำรณำ 
(คะแนน) หมำยเหตุ 

1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบ ชัดเจน มีประสิทธภิาพสง่ผลต่อ
คุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยความรว่มมือของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
 
 

- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- แผน 4 ปี  
- แผนงบประมาณประจ าปี  
- รายงานการประเมินตนเอง sar 
- รายงานโครงการพัฒนาระบบ 
  ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
- รายงานโครงการระบบดูแลช่วย 
  เหลือผู้เรียน 
- รายงานโครงการนเิทศการสอน 
- SWOT 
- พรรณางาน 
- บันทึกการประชุมครู /บันทึกการ 
  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา                                          
- แบบตรวจสอบ 

4 เกณฑ์กำรพิจำรณำ(คะแนน) 
- ระดับ๑ คะแนน  หมายถึง มีระบบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษที่ แตไ่ม ่
   ส่งผลต่อคณุภาพ ตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 
- ระดับ๒ คะแนน  หมายถึง มีระบบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษที่ ส่งผล    
   ต่อคณุภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
- ระดับ๓ คะแนน  หมายถึง มีระบบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษที่ชัดเจน  
   ส่งผลต่อคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 
- ระดับ4 คะแนน  หมายถึง มีระบบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษที่ชัดเจน  
   มีประสิทธภิาพส่งผลต่อคณุภาพ ตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา โดยความ 
   ร่วมมือของผูเ้กี่ยวข้องทุกฝา่ย 
- ระดับ๕ คะแนน  หมายถึง มีระบบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษที่ชัดเจน  
   มีประสิทธภิาพส่งผลต่อคณุภาพ ตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา โดยความ 
   ร่วมมือของผูเ้กี่ยวข้องทุกฝา่ย มีการน าข้อมลูมาใช้ในการปรับปรุง พฒันางานอยา่ง 
   ต่อเนื่อง และเป็นแบบอยา่งได ้
 
 

คะแนนรวม 4  

สรุปผลประเมินประเด็นพิจารณาท่ี 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา                                                
                                                   ร้อยละ ((น าผลคะแนนรวม X 100) ÷ 5 ) = 

80  

ระดับคุณภาพ  ดีเลืศ (4)  



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  หน้า ๓๑ 

 

เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ   จากค่าร้อยละ 
 

ก ำลังพัฒนำ (1) ปำนกลำง (2) ดี (3) ดีเลืศ (4) ยอดเยี่ยม (5) 
สถานศึกษามีคุณลักษณะ 

ตามเกณฑ์พิจารณา 
ต่ ากว่าร้อยละ  50 

สถานศึกษามีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 

ตั้งแต่ร้อยละ 50-59 

สถานศึกษามีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 

ตั้งแต่ร้อยละ 60-74 

สถานศึกษามีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 

ตั้งแต่ร้อยละ 75-89 

สถานศึกษามีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 

ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
 
 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
 

มำตรฐำนที่ 2  :  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจำรณำ  :  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา    ระดับคุณภำพ :   ยอดเยี่ยม    ดีเลิศ   ดี    ปานกลาง  ก าลังพัฒนา   
                                                                                                                                                                                             

มำตรฐำนสถำนศึกษำ 

ระดับคุณภำพ
ทีส่ถำนศึกษำ

ก ำหนด 
ผลกำรประเมิน 

ระดับคุณภำพ 
ทีไ่ด้จำกกำร

ประเมิน 

สรุป 
ระดับคุณภำพที่ประเมินได้ กับ  
ระดับคุณภำพทีส่ถำนศึกษำ

ก ำหนด 

สรุปผล 
กำรประเมิน
ควำมส ำเร็จ 

1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ชัดเจน  
มีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพ ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยความรว่มมือของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
 
 

 ยอดเยี่ยม  
 ดีเลิศ 
 ด ี
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
ชัดเจน มีประสิทธิภาพสง่ผลต่อคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดย
ความรว่มมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
 
 

 ยอดเยี่ยม  
 ดีเลิศ 
 ด ี
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

 ต่ ากว่าระดับคุณภาพ 
     ที่ก าหนด 
  เท่ากับระดับคณุภาพ 
      ที่ก าหนด 
 สูงกว่าระดับคณุภาพ 
     ที่ก าหนด 

  บรรล ุ
 ไม่บรรล ุ

 
 
 



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 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย     

เกณฑ์พิจำรณำ เอกสำร/หลักฐำน/โครงกำร/กิจกรรม 
ผลกำรพิจำรณำ 

(คะแนน) 
หมำยเหตุ 

๑. สถานศึกษามีการพัฒนางานวิชาการท่ี
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตร
สถานศึกษาและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 

๑. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา / 
หลักสูตรสถานศึกษา 
๒ . แผนจัดการเรียนรู้ / โครงการนิเทศการ
เรียนการสอน / โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 

๔ - ระดับ๑ คะแนน  หมายถึง ด ำเนินงำนพฒันำวชิำกำรท่ีเนน้คุณภำพ
ผูเ้รียนไม่รอบดำ้นตำมหลกัสูตรสถำนศึกษำ 
- ระดับ๒ คะแนน  หมายถึง ด ำเนินงำนพฒันำวชิำกำรท่ีเนน้คุณภำพ
ผูเ้รียนรอบดำ้นตำมหลกัสูตรสถำนศึกษำ 
- ระดับ๓ คะแนน  หมายถึง ด ำเนินงำนพฒันำวชิำกำรท่ีเนน้คุณภำพ
ผูเ้รียนรอบดำ้นตำมหลกัสูตรสถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
- ระดับ4 คะแนน  หมายถึง ด ำเนินงำนพฒันำวชิำกำรท่ีเนน้คุณภำพ
ผูเ้รียนรอบดำ้นตำมหลกัสูตรสถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำยเช่ือมโยง
กบัชีวติ 
- ระดับ๕ คะแนน  หมายถึง ด ำเนินงำนพฒันำวชิำกำรท่ีเนน้คุณภำพ
ผูเ้รียนรอบดำ้นตำมหลกัสูตรสถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำยเช่ือมโยง
กบัชีวติจริงและเป็นแบบอยำ่งได ้

คะแนนรวม ๔  
สรุปผลประเมินประเด็นพิจำรณำที่ 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย     

ร้อยละ ((น าผลคะแนนรวม X 100) ÷ 5 ) = 
๘๐  

ระดับคุณภาพ = ดีเลืศ (4)  



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  หน้า ๓๓ 

 
 
เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ   จากค่าร้อยละ 

ก ำลังพัฒนำ (1) ปำนกลำง (2) ดี (3) ดีเลืศ (4) ยอดเยี่ยม (5) 
สถานศึกษามีคุณลักษณะ 

ตามเกณฑ์พิจารณา 
ต่ ากว่าร้อยละ  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 
ประเด็นพิจำรณำที่ 2.3  :  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย     
ระดับคุณภำพ :     ยอดเยี่ยม    ดีเลิศ          ดี  ปานกลาง  ก าลังพัฒนา 

มำตรฐำนสถำนศึกษำ 
ระดับคุณภำพ 
ทีส่ถำนศึกษำ

ก ำหนด 
ผลกำรประเมิน 

ระดับคุณภำพ 
ทีไ่ด้จำกกำร

ประเมิน 

สรุป 
ระดับคุณภำพที่ประเมินได้ กับ  

ระดับคุณภำพทีส่ถำนศึกษำ
ก ำหนด 

สรุปผล 
กำรประเมิน
ควำมส ำเร็จ 

สถานศึกษามีการพัฒนางานวิชาการ 
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมายเชื่อมโยงกับชีวิต   

 ยอดเยี่ยม  
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

สถานศึกษามีการพัฒนางานวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตร
สถานศึกษาและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
เชื่อมโยงกับชีวิต   

 ยอดเยี่ยม  
 ดีเลิศ 
  ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

 สูงกว่าระดับคุณภาพ
เป้าหมาย  
  เท่ากับระดับคุณภาพ
เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าระดับคุณภาพ
เป้าหมาย 
 

 บรรล ุ
 ไม่บรรลุ 

 

 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  หน้า ๓๔ 

เครื่องมือประเมินมำตรฐำนและประเด็นกำรพิจำรณำ 
โรงเรียน  พระยืนวิทยาคาร  สังกัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น      

ชื่อผู้ประเมิน นางสาวจันทนา  นามโยธา/นางสาวสายสุนีย์  ล าภา  วันที่ประเมิน.....๓๑.....เดือน....มีนาคม...พ.ศ. ๒๕๖๕ 
แบบเก็บรวบรวมข้อมูล  
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนการบริหาร และการจัดการ 
ประเด็นพิจำรณำที่ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

เกณฑ์พิจำรณำ เอกสำร/หลกัฐำน/โครงกำร/กจิกรรม ผลกำรพิจำรณำ 
(คะแนน) หมำยเหตุ 

1. สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู
และสถานศึกษา 
 
 

1. สรุปรายงานการอบรม/สัมมนา บุคลากร 
๒. รายงานโครงการพัฒนาครูให้มีความรู้
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
๓. สรุปแบบส ารวจ 
๔. สรุปแบบสอบถาม 

๕ ใช้เกณฑ์กำรพิจำรณำ(คะแนน) 
- ระดับ๑ คะแนน  หมายถึง ไม่มกีารพัฒนาครูและบุคลากร 
- ระดับ๒ คะแนน  หมายถึง พัฒนาครูและบุคลากร 
- ระดับ๓ คะแนน  หมายถึง พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ 
   เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
- ระดับ4 คะแนน หมายถึงพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ 
   เชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและ 
   สถานศึกษา  
- ระดับ๕  คะแนน  หมายถึง พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ 
   เชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและ 
   สถานศึกษาและจดัให้มีชุมชนการเรยีนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน 

คะแนนรวม ๕  

สรุปผลประเมินประเด็นพิจารณาท่ี 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ                                 
                                                                ร้อยละ ((น าผลคะแนนรวม X 100) ÷ 5 ) = 

100  

ระดับคุณภำพ = ยอดเย่ียม (5)  

เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ   จากค่าร้อยละ 
ก ำลังพัฒนำ (1) ปำนกลำง (2) ดี (3) ดีเลืศ (4) ยอดเยี่ยม (5) 

สถานศึกษามีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 
ต่ ากว่าร้อยละ  50 

สถานศึกษามีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 

ตั้งแต่ร้อยละ 50-59 

สถานศึกษามีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 

ตั้งแต่ร้อยละ 60-74 

สถานศึกษามีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 

ตั้งแต่ร้อยละ 75-89 

สถานศึกษามีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 

ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  หน้า ๓๕ 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนการบริหาร และการจัดการ 
ประเด็นพิจำรณำที่ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ    
ระดับคุณภำพ :   ยอดเยี่ยม    ดีเลิศ   ดี     ปานกลาง   ก าลังพัฒนา   
                                                                                                                                                                                             

มำตรฐำนสถำนศึกษำ 

ระดับคุณภำพ
ทีส่ถำนศึกษำ

ก ำหนด 
ผลกำรประเมิน 

ระดับคุณภำพ 
ทีไ่ด้จำกกำร

ประเมิน 

สรุป 
ระดับคุณภำพที่ประเมินได้กับ  
ระดับคุณภำพทีส่ถำนศึกษำ

ก ำหนด 

สรุปผล 
กำรประเมิน
ควำมส ำเร็จ 

1. สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู
และสถานศึกษา 
 
 
 

 ยอดเยี่ยม  
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

1. สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความ
ต้องการของครูและสถานศึกษา 
 

  ยอดเยี่ยม  
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

 ต่ ากว่าระดับคุณภาพ 
     ที่ก าหนด 
  เท่ากับระดับคณุภาพ 
      ที่ก าหนด 
 สูงกว่าระดับคณุภาพ 
     ที่ก าหนด 

  บรรล ุ
 ไม่บรรล ุ

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  หน้า ๓๖ 

                                                         เครื่องมือประเมินมำตรฐำนและประเด็นกำรพิจำรณำ                                                      
โรงเรียน  พระยืนวิทยาคาร  สังกัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น     จังหวัดขอนแก่น      

ชื่อผู้ประเมิน.....นายศิริพูน สุธรรมรักษ์ /นายสมพล  ถิ่นส าโรง....วันที่ประเมิน.....๓๑.....เดือน....มีนาคม...พ.ศ. ๒๕๖๕ 
แบบเก็บรวบรวมข้อมูล  
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนการบริหาร และการจัดการ 
ประเด็นพิจำรณำที่ ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

เกณฑ์พิจำรณำ เอกสำร/หลกัฐำน/โครงกำร/กจิกรรม 
ผลกำรพิจำรณำ 

(คะแนน) หมำยเหตุ 

๑. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องส านักงาน 
- รายงานผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการจัด
สภาพแวดล้อมและสังคมของโรงเรียนพระยืน
วิทยาคาร 
  
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใช้เกณฑ์กำรพิจำรณำ(คะแนน) 
ระดับ๑ คะแนน  หมายถึง มีการก าหนดแนวทาง วางแผนการบรหิารจัดการ 
อาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนหรือจัดท าผังบริเวณโรงเรียน  
ระดับ๒ คะแนน หมายถึง นอกจากระดับ ๑ แล้ว ยังมีการดูแลและพัฒนา
อาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง ปลอดภัย 
เหมาะสมพร้อมที่จะใช้ประโยชน์  
ระดับ๓ คะแนน หมายถึง นอกจากระดับ ๒ แล้ว ยังมีการติดตามและตรวจสอบ
การใช้อาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมของโรงเรียน เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า 
และเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้  
ระดับ4 คะแนน หมายถึง นอกจากระดับ๓  แล้ว ยังมีการสรปุประเมินผลและ
รายงานการใช้อาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมของโรงเรียน และมีการส ารวจ
ความพึงพอใจจากผู้ที่เกี่ยวข้อง  
ระดับ๕ หมายถึง นอกจากระดับ ๔ แล้ว ยังมีการพัฒนาอยา่งต่อเนือ่งและเป็น
แบบอย่าง  

คะแนนรวม 4  

สรุปผลประเมินประเด็นพิจารณาที่ ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  /                        ร้อยละ ( (น าผลคะแนนรวม X 100) ÷ 5 ) 
= 

80  

ระดับคุณภำพ = ดีเลืศ (๔)  

 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  หน้า ๓๗ 

เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ จากค่าร้อยละ 
 

ก ำลังพัฒนำ (๑) ปำนกลำง (๒) ดี (๓) ดีเลืศ (๔) ยอดเยี่ยม (๕) 
สถานศึกษามีคุณลักษณะ 

ตามเกณฑ์พิจารณา 
ต่ ากว่าร้อยละ  ๕0 

สถานศึกษามีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 

ตั้งแต่ร้อยละ ๕0-๕๙ 

สถานศึกษามีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 

ตั้งแต่ร้อยละ ๖0-๗๔ 

สถานศึกษามีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 

ตั้งแต่ร้อยละ ๗๕-๘๙ 

สถานศึกษามีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 

ตั้งแต่ร้อยละ ๙0 ขึ้นไป 
 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนการบริหาร และการจัดการ 
ประเด็นพิจำรณำที่ ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
ระดับคุณภำพ :    ยอดเยี่ยม    ดีเลิศ   ดี    ปานกลาง  ก าลังพัฒนา   
                                                                                                                                                                                 

มำตรฐำนสถำนศึกษำ 

ระดับคุณภำพ 
ทีส่ถำนศึกษำ

ก ำหนด 
ผลกำรประเมิน 

ระดับคุณภำพ 
ทีไ่ด้จำกกำร

ประเมิน 

สรุป 
ระดับคุณภำพที่ประเมินได้ กับ  
ระดับคุณภำพทีส่ถำนศึกษำ

ก ำหนด 

สรุปผล 
กำรประเมิน
ควำมส ำเร็จ 

๑. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และ มีความ
ปลอดภัย 
 
 
 

 ยอดเยี่ยม  
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

๑. สถานศึกษามีการก าหนดแนวทาง วางแผนการ
บริหารจดัการ อาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียนหรือจัดท าผังบรเิวณโรงเรยีน  
2. สถานศึกษามีการดูแลและพัฒนาอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพท่ีมั่นคง 
ปลอดภัย เหมาะสมพร้อมที่จะใช้ประโยชน์  
3. สถานศึกษามีการตดิตามและตรวจสอบการใช้อาคาร
สถานท่ีและสภาพแวดล้อมของโรงเรียน เพื่อให้เกิดความ
คุ้มค่า และเอื้อประโยชน์ต่อการเรยีนรู้  
๔. สถานศึกษามีการสรุปประเมินผลและรายงานการใช้
อาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนและมีการ
ประเมินความพึงพอใจผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 ยอดเยี่ยม  
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

 ต่ ากว่าระดับคุณภาพ 
     ที่ก าหนด 
  เท่ากับระดับคณุภาพ 
      ที่ก าหนด 
 สูงกว่าระดับคณุภาพ 
     ที่ก าหนด 

 บรรล ุ
 ไม่บรรล ุ

 



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 จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารการจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

เกณฑ์พิจำรณำ เอกสำร/หลักฐำน/โครงกำร/กิจกรรม 
ผลกำร

พิจำรณำ 
(คะแนน) 

หมำยเหตุ 

๑. สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารการ
จัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 

- โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน  
  โรงเรียน  
- โครงการ พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการ 
  จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าสื่อ  
  นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ 
- แบบรายงานค่าใช้จ่ายตามแผนงบประมาณ 
  ประจ าปี( ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี 
  สารสนเทศ ) 
- เว็บไซต์โรงเรียน 
- ระบบการจัดการลงทะเบียนบนเครือข่าย 
- แบบบันทึกการลงทะเบียนอบรม Bookmark,ZipGrade 

4 ใช้เกณฑ์กำรพิจำรณำ(คะแนน) 
- ระดับ๑  หมายถึง มีระบบการจดัหาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนบัสนุน
การบริหารการจดัการ และการจัดการเรยีนรู ้
- ระดับ๒  หมายถึง มีระบบการจดัหา  การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหารการจัดการ และการจัดการเรียนรู ้
- ระดับ3  หมายถึง มีระบบการจดัหา  การบริการ  และการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนนุการบริหารการจดัการ และการจัดการ
เรียนรู ้
- ระดับ4  หมายถึง มีระบบการจดัหา  การบริการ  และการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนนุการบริหารการจดัการ และการจัดการ
เรียนรู้ ทีเ่หมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
- ระดับ๕ หมายถึง มีระบบการจดัหา  การบริการ และการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนนุการบริหารการจดัการและการจดัการ
เรียนรู ้ที่เพียงพอเหมาะกับสภาพของสถานศึกษา 

คะแนนรวม 4  

สรุปผลประเมินประเด็นพิจารณาท่ี 2.6 จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
การจัดการและการจัดการเรียนรู้  / ร้อยละ ( (น าผลคะแนนรวม X 100) ÷ 5 ) = 

 
80 

 

ระดับคุณภำพ = ดีเลืศ (4)  



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  หน้า ๓๙ 

 
เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ   จากค่าร้อยละ 

ก ำลังพัฒนำ (1) ปำนกลำง (2) ดี (3) ดีเลืศ (4) ยอดเยี่ยม (5) 
สถานศึกษามีคุณลักษณะ 

ตามเกณฑ์พิจารณา 
ต่ ากว่าร้อยละ  50 

สถานศึกษามีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 

ตั้งแต่ร้อยละ 50-59 

สถานศึกษามีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 

ตั้งแต่ร้อยละ 60-74 

สถานศึกษามีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 

ตั้งแต่ร้อยละ 75-89 

สถานศึกษามีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์พิจารณา 

ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
 
 
 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจำรณำที่ 2.6 จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารการจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
ระดับคุณภำพ :    ยอดเยี่ยม    ดีเลิศ   ดี    ปานกลาง  ก าลังพัฒนา   
                                                                                                                                                                                           

มำตรฐำนสถำนศึกษำ 

ระดับคุณภำพ
ทีส่ถำนศึกษำ

ก ำหนด 
ผลกำรประเมิน 

ระดับคุณภำพ 
ทีไ่ด้จำกกำร

ประเมิน 

สรุป 
ระดับคุณภำพที่ประเมินได้ กับ  
ระดับคุณภำพทีส่ถำนศึกษำ

ก ำหนด 

สรุปผล 
กำรประเมิน
ควำมส ำเร็จ 

๑. สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารการจัดการและการจัดการ
เรียนรู้อย่างท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 
 
 

 ยอดเยี่ยม  
 ดีเลิศ 
 ด ี
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

๑. สถานศึกษามีระบบการจัดหา  การ
บริการ  และการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารการ
จัดการ และการจัดการเรียนรู้ ทีเ่หมาะสม
กับสภาพของสถานศึกษา 

 ยอดเยี่ยม  
  ดีเลิศ 
 ด ี
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

 ต่ ากว่าระดับคุณภาพ 
     ที่ก าหนด 
 เท่ากับระดับคณุภาพ 
      ที่ก าหนด 
 สูงกว่าระดับคณุภาพ 
     ที่ก าหนด 

   บรรล ุ
 ไม่บรรล ุ

 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  หน้า ๔๐ 

 
 
 
 
 

มำตรฐำนที่ ๓   
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  หน้า ๔๑ 

เครื่องมือประเมินมำตรฐำนและประเด็นกำรพิจำรณำ     
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร  อ าเภอพระยืน  จังหวัดขอนแก่น  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

ชื่อผู้ประเมิน...........นายศิริเทพกมล ไชยโทน........วันที่ประเมิน.....๓๑.....เดือน....มีนาคม...พ.ศ. ๒๕๖๕ 
แบบเก็บรวบรวมข้อมูล  
มำตรฐำนที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

                                       เกณฑ์พิจำรณำ เอกสำร/หลักฐำน/โครงกำร/กิจกรรม 
ผลกำรประเมิน

(ร้อยละ) 
หมำยเหตุ 

(ระดับคุณภำพ) 

1.ร้อยละของครูมีแผนจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษามีผล
การประเมิน ตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป 

- รายงานการประเมินแผนการจัดการเรยีนรู้  
- รายงานโครงการพัฒนาครูให้มีความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั/กิจกรรมการจัดท า
แผนการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
- แบบประเมินแผนการจดัการเรียนรู้   

๘๒.๘๖  

2. ร้อยละของครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตมีผลการประเมิน ตั้งแต่ระดับ 4  
ขึ้นไป 

- รายงานการประเมินแผนการจัดการเรยีนรู้  
- รายงานโครงการนเิทศการสอน 
-  แบบประเมินแผนการจดัการเรยีนรู้   
-  แบบนิเทศการสอน 

๘๐.๐๐  

ร้อยละรวม 162.๘๖ - 
สรุปผลประเมินประเด็นพิจารณาท่ี 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฎิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

ร้อยละเฉลี่ย (ร้อยละรวม÷ จ านวนเกณฑ์พิจารณา) = 
๘๑.๔๓  

ระดับคุณภาพ = ดีเลืศ (4)  
              เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ   จากค่าร้อยละเฉลี่ย 

ก ำลังพัฒนำ (1) ปำนกลำง (2) ดี (3) ดีเลืศ (4) ยอดเย่ียม (5) 
ครูมีคุณลักษณะ 

ตามเกณฑ์ 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 

ครูมีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์ 

ตั้งแต่ร้อยละ  50-59 

ครูมีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์ 

ตั้งแต่ร้อยละ  60-74 

ครูมีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์ 

ตั้งแต่ร้อยละ  75-89 

ครูมีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์ 

ตั้งแต่ร้อยละ  90 ขึ้นไป 
หมายเหตุ : ครูผู้สอน 35 คน 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  หน้า ๔๒ 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
 

มำตรฐำนที่ 3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
ประเด็นพิจำรณำที่ 3.1  จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริงและสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   
ระดับคุณภำพ :   ยอดเยี่ยม    ดีเลิศ   ดี     ปานกลาง    ก าลังพัฒนา 

มำตรฐำนสถำนศึกษำ 

ระดับคุณภำพ
ทีส่ถำนศึกษำ

ก ำหนด 
ผลกำรประเมิน 

ระดับคุณภำพ 
ทีไ่ด้จำกกำร

ประเมิน 

สรุป 
ระดับคุณภำพที่ประเมินได้กับ 

ระดับคุณภำพทีส่ถำนศึกษำ
ก ำหนด 

สรุปผล 
กำรประเมิน
ควำมส ำเร็จ 

1.ร้อยละ 80 ของครูมีแผนจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษามีผลการ
ประเมิน ตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป 
 
 
 
 

 ยอดเยี่ยม  
 ดีเลิศ 
 ด ี
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

1.ร้อยละ ๘๒.๘๖ ของครูมีแผนจัดการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
มีผลการประเมิน ตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป 
 
 

 

 ยอดเยี่ยม  
  ดีเลิศ 
 ด ี
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

 ต่ ากว่าระดับคุณภาพ 
     ที่ก าหนด 
  เท่ากับระดับคณุภาพ 
      ที่ก าหนด 
 สูงกว่าระดับคณุภาพ 
     ที่ก าหนด 

  บรรล ุ
 ไม่บรรล ุ

2. ร้อยละ ๘0 ของครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตมีผลการประเมิน 
ตั้งแต่ระดับ 4  ขึ้นไป 
 

 ยอดเยี่ยม  
 ดีเลิศ 
 ด ี
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

2. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของครูจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตมีผลการประเมิน ตั้งแต่ระดับ 4  ขึ้น
ไป 

 ยอดเยี่ยม  
  ดีเลิศ 
 ด ี
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

 ต่ ากว่าระดับคุณภาพ 
     ที่ก าหนด 
  เท่ากับระดับคณุภาพ 
      ที่ก าหนด 
 สูงกว่าระดับคณุภาพ 
     ที่ก าหนด 

  บรรล ุ
 ไม่บรรล ุ

 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  หน้า ๔๓ 

เครื่องมือประเมินมำตรฐำนและประเด็นกำรพิจำรณำ 
โรงเรียน  พระยืนวิทยาคาร  สังกัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น     จังหวัดขอนแก่น      

ชื่อผู้ประเมิน...... นายพิพัชรพล  นาอุดม /นายอาทิตย์ อ่อนจันทร์  .....วันที่ประเมิน     วนัที่ประเมิน.....๓๑.....เดือน....มีนาคม...พ.ศ. ๒๕๖๕ 
แบบเก็บรวบรวมข้อมูล  
มำตรฐำนที่ 3    กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ประเด็นพิจำรณำ 3.2 การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

เกณฑ์พิจำรณำ เอกสำร/หลักฐำน/โครงกำร/กิจกรรม 
ผลกำร
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

หมำยเหตุ 
(ระดับคุณภำพ) 

1. ร้อยละ ของครูจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลการ
ประเมินระดับ4 ขึ้นไป 
2. ร้อยละของครูจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น มี
ผลการประเมินระดับ4 ขึ้นไป 
3. ร้อยละของครูสร้างโอกาศให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่
หลากหลาย มีผลการประเมินระดับ4 ขึ้นไป 
 

1. โครงการ พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ( กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดท าสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ ) 
2. โครงการสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา   
    ท้องถิ่น  
3. โครงการนิเทศการเรียนการสอน 
4. สรุปผลการส ารวจและการประเมินการใช้สื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 
5. สรุปนิเทศการเรียนการสอน 
6. สรุปผลการส ารวจการใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 
7. สรุปผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ (กิจกรรมที่ครู
ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ) 

๘๖.๓๐ 
 

๘๒.๔๐ 
 

๘๗.๖๐   

 

ร้อยละรวม 256.3๐  

สรุปผลประเมินประเด็นพิจารณา 3.2 การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ร้อยละเฉลี่ย (ร้อยละรวม÷ จ านวนเกณฑ์พิจำรณำ) = 

 
๘5.4๐ 

 

ระดับคุณภาพ = ดีเลืศ (4)  
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  หน้า ๔๔ 

เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ   จากค่าร้อยละเฉลี่ย 
ก ำลังพัฒนำ (1) ปำนกลำง (2) ดี (3) ดีเลืศ (4) ยอดเย่ียม (5) 
ครูมีคุณลักษณะ 

ตามเกณฑ์ 
ต่ ากว่าร้อยละ 50 

ครูมีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์ 

ตั้งแต่ร้อยละ  50-59 

ครูมีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์ 

ตั้งแต่ร้อยละ  60-74 

ครูมีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์ 

ตั้งแต่ร้อยละ  75-89 

ครูมีคุณลักษณะ 
ตามเกณฑ์ 

ตั้งแต่ร้อยละ  90 ขึ้นไป 
หมายเหตุ :  ครูผู้สอน 35 คน 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
ประเด็นพิจำรณำ 3.2 การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้    
ระดับคุณภำพ :   ยอดเย่ียม     ดีเลิศ   ดี     ปำนกลำง  ก ำลังพัฒนำ 

มำตรฐำนสถำนศึกษำ 

ระดับคุณภำพ 
ทีส่ถำนศึกษำ

ก ำหนด 
ผลกำรประเมิน 

ระดับคุณภำพ 
ทีไ่ด้จำกกำร

ประเมิน 

สรุป 
ระดับคุณภำพที่ประเมินได้ กับ  

ระดับคุณภำพทีส่ถำนศึกษำ
ก ำหนด 

สรุปผล 
กำรประเมิน
ควำมส ำเร็จ 

1. ร้อยละ 80 ของครูจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลการประเมินระดับ 
4 ขึ้นไป 
 

 ยอดเยี่ยม  
 ดีเลิศ 
 ด ี
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

1. ร้อยละ  ๘๖.๓๐ ของครูจัดการ
เรียนรู้โดยใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ มี
ผลการประเมินระดับ 4 ขึ้นไป 
 

 ยอดเยี่ยม  
   ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

 ต่ ากว่าระดับคุณภาพท่ีก าหนด 
  เท่ากับระดับคณุภาพที่ก าหนด 
 สูงกว่าระดับคณุภาพที่ก าหนด 

   บรรล ุ
 ไม่บรรล ุ

2. ร้อยละ 80 ของครูจัดการเรียนรู้โดยใช้
แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีผลการ
ประเมินระดับ4 ขึ้นไป 
 

 ยอดเยี่ยม  
 ดีเลิศ 
 ด ี
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

2. ร้อยละ  ๘๒.๔๐ ของครูจัดการ
เรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มีผลการประเมินระดับ4 ขึ้นไป 
 

 ยอดเยี่ยม  
   ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

 ต่ ากว่าระดับคุณภาพท่ีก าหนด 
 เท่ากับระดับคณุภาพที่ก าหนด 
 สูงกว่าระดับคณุภาพที่ก าหนด 

   บรรล ุ
 ไม่บรรล ุ

3. ร้อยละ 80 ของครูสร้างโอกาศให้ผู้เรียน
ได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อท่ี
หลากหลาย มีผลการประเมินระดับ4 ขึ้นไป 
 

 ยอดเยี่ยม  
 ดีเลิศ 
 ด ี
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

3. ร้อยละ  ๘๗.๖๐  ของครูสร้างโอกาศ
ให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากสื่อท่ีหลากหลาย มีผลการประเมิน
ระดับ4 ขึ้นไป 

 ยอดเยี่ยม  
   ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

 ต่ ากว่าระดับคุณภาพท่ีก าหนด 
 เท่ากับระดับคณุภาพที่ก าหนด 
 สูงกว่าระดับคณุภาพที่ก าหนด 

   บรรล ุ
 ไม่บรรล ุ



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    กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ประเด็นพิจำรณำ 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

เกณฑ์พิจำรณำ เอกสำร/หลักฐำน/โครงกำร/กิจกรรม 
ผลกำรประเมิน 

 (ร้อยละ) 
หมำยเหตุ 

( ระดับคุณภำพ ) 

1. ร้อยละของครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้ 
และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข มีผลการประเมินระดับ 4 ขึ้นไป 

- รายงานโครงการนิเทศการเรียนการสอน 
- แบบสังเกตการสอน 
 

๘๘.๕๗  

ร้อยละรวม ๘๘.๕๗  

สรุปผลประเมินประเด็นพิจำรณำ 3.3  มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก                                                           
ร้อยละเฉลี่ย (ร้อยละรวม÷ จ านวนเกณฑ์พิจำรณำ) = 

 
๘๘.๕๗ 

 

ระดับคุณภาพ = ดีเลิศ (4)  
 

เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ   จากค่าร้อยละเฉลี่ย 
ก ำลังพัฒนำ (1) ปำนกลำง (2) ดี (3) ดีเลิศ (4) ยอดเย่ียม (5) 

ครูมีคุณลักษณะตามเกณฑ์  
ต่ ากว่าร้อยละ 50 

ครูมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ 
ตั้งแต่ร้อยละ  50-59 

ครูมีคุณลักษณะตามเกณฑ์  
ตั้งแต่ร้อยละ  60-74 

ครูมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ 
ตั้งแต่ร้อยละ  75-89 

ครูมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ 
ตั้งแต่ร้อยละ  90 ขึ้นไป 

หมายเหตุ :  ครูผู้สอน 35 คน 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  หน้า ๔๖ 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
 

มำตรฐำนที่ 3    กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ประเด็นพิจำรณำ 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก    :   ยอดเยี่ยม    ดีเลิศ   ดี     ปานกลาง  ก าลังพัฒนา 

มำตรฐำนสถำนศึกษำ 

ระดับคุณภำพ
ทีส่ถำนศึกษำ

ก ำหนด 
ผลกำรประเมิน 

ระดับคุณภำพ 
ทีไ่ด้จำกกำร

ประเมิน 

สรุป 
ระดับคุณภำพที่ประเมินได้ กับ  
ระดับคุณภำพทีส่ถำนศึกษำ

ก ำหนด 

สรุปผล 
กำรประเมิน
ควำมส ำเร็จ 

1. ร้อยละ 80 ของครูมีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข มีผลการประเมินระดับ 4 
ขึ้นไป 
 
 
 

 ยอดเยี่ยม  
 ดีเลิศ 
 ด ี
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

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

 ยอดเยี่ยม  
  ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

 ต่ ากว่าระดับคุณภาพ 
     ที่ก าหนด 
  เท่ากับระดับคณุภาพ 
      ที่ก าหนด 
 สูงกว่าระดับคณุภาพ 
     ที่ก าหนด 

  บรรล ุ
 ไม่บรรล ุ

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  หน้า ๔๗ 

เครื่องมือประเมินมำตรฐำนและประเด็นกำรพิจำรณำ  
โรงเรียน  พระยืนวิทยาคาร  สังกัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น     จังหวัดขอนแก่น      

ชื่อผู้ประเมิน.............นางสาวเดือนเด่น  โอดลี................ วันที่ประเมิน.....๓๑.....เดือน....มีนาคม...พ.ศ. ๒๕๖๕ 
แบบเก็บรวบรวมข้อมูล  
มำตรฐำนที่ 3    กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ประเด็นพิจำรณำ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

เกณฑ์พิจำรณำ เอกสำร/หลักฐำน/โครงกำร/กิจกรรม 
ผลกำรประเมิน 

 (ร้อยละ) 
หมำยเหตุ 

๑. ร้อยละของครูมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ และน าผลไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ มีผลการประเมินระดับ ๔ 
ขึ้นไป    
 

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

๘๙.๒๔  

ร้อยละรวม ๘๙.๒๔  

สรุปผลประเมินประเด็นพิจารณา 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ร้อยละเฉลี่ย (ร้อยละรวม÷ จ านวนเกณฑ์พิจำรณำ) = 

 
๘๙.๒๔ 

 

ระดับคุณภำพ = ดีเลิศ (4)  

เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ   จากค่าร้อยละเฉลี่ย 
ก ำลังพัฒนำ (1) ปำนกลำง (2) ดี (3) ดีเลิศ (4) ยอดเย่ียม (5) 

ครูมีคุณลักษณะตามเกณฑ์  
ต่ ากว่าร้อยละ 50 

ครูมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ 
ตั้งแต่ร้อยละ  50-59 

ครูมีคุณลักษณะตามเกณฑ์  
ตั้งแต่ร้อยละ  60-74 

ครูมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ 
ตั้งแต่ร้อยละ  75-89 

ครูมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ 
ตั้งแต่ร้อยละ  90 ขึ้นไป 

หมายเหตุ :  ครูผู้สอน 35 คน 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  หน้า ๔๘ 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
 

มำตรฐำนที่  3  :   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ     
ประเด็นพิจำรณำที่ 3.4    :  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ระดับคุณภำพ :     ยอดเยี่ยม   ดีเลิศ   ดี     ปานกลาง  ก าลังพัฒนา 

มำตรฐำนสถำนศึกษำ ระดับคุณภำพ 
ทีส่ถำนศึกษำ

ก ำหนด 

ผลกำรประเมิน ระดับคุณภำพ 
ทีไ่ด้จำกกำร

ประเมิน 

สรุป 
ระดับคุณภำพที่ประเมินได้ กับ  

ระดับคุณภำพทีส่ถำนศึกษำ
ก ำหนด 

สรุปผล 
กำรประเมิน
ควำมส ำเร็จ 

ครูร้อยละ 80 มีการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ และน าผลไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนรู้ มีผลการประเมิน
ระดับ ๔ ขึ้นไป 
 

 ยอดเยี่ยม  
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

ครูร้อยละ  ๘๙.๒๔ มีการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ และน าผลไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ 
มีผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป 
 

 ยอดเยี่ยม  
 ดีเลิศ 
  ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลังพัฒนา 

 สูงกว่าระดับคุณภาพ
เป้าหมาย  
  เท่ากับระดับคุณภาพ
เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าระดับคุณภาพ
เป้าหมาย 
 

  บรรล ุ
 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    กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ประเด็นพิจำรณำ 3.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

เกณฑ์พิจำรณำ เอกสำร/หลักฐำน/โครงกำร/กิจกรรม 
ผลกำรประเมิน

(ร้อยละ) 
หมำยเหตุ 

1. ร้อยละของครูมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ มีผลการประเมิน
ระดับ ๔ ขึ้นไป 

 
 

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

๘๕.๗๑  

ร้อยละรวม ๘๕.๗๑  

สรุปผลประเมินประเด็นพิจารณา 3.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้    
                                                                                                   ร้อยละเฉลี่ย (ร้อยละรวม÷ จ านวนเกณฑ์พิจำรณำ) = 

 
๘๕.๗๑ 

 

ระดับคุณภาพ = ดีเลิศ (4)  
 

เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ   จากค่าร้อยละเฉลี่ย 
ก ำลังพัฒนำ (1) ปำนกลำง (2) ดี (3) ดีเลิศ (4) ยอดเย่ียม (5) 

ครูมีคุณลักษณะตามเกณฑ์  
ต่ ากว่าร้อยละ 50 

ครูมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ 
ตั้งแต่ร้อยละ  50-59 

ครูมีคุณลักษณะตามเกณฑ์  
ตั้งแต่ร้อยละ  60-74 

ครูมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ 
ตั้งแต่ร้อยละ  75-89 

ครูมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ 
ตั้งแต่ร้อยละ  90 ขึ้นไป 

หมายเหตุ :  ครูผู้สอน 35 คน 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  หน้า ๕๐ 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
 
มำตรฐำนที่  3  :   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ     
ประเด็นพิจำรณำที่ 3.5 :  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ระดับคุณภำพ :     ยอดเยี่ยม   ดีเลิศ ดี   ปานกลาง  ก าลังพัฒนา 
 

มำตรฐำนสถำนศึกษำ 

ระดับคุณภำพ
ทีส่ถำนศึกษำ

ก ำหนด 
ผลกำรประเมิน 

ระดับคุณภำพ 
ทีไ่ด้จำกกำร

ประเมิน 

สรุป 
ระดับคุณภำพที่ประเมินได้ กับ  
ระดับคุณภำพที่สถำนศึกษำ

ก ำหนด 

สรุปผล 
กำรประเมิน
ควำมส ำเร็จ 

ครูร้อยละ 80 มีการแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ มีผลการ
ประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป 
 

 ยอดเยี่ยม  
ดีเลิศ 
ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลัง
พัฒนา 

ครูร้อยละ  ๘๕.๗๑  มีการ
แลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  มี
ผลการประเมินระดับ ๔ ขึ้นไป 
 

 ยอดเยี่ยม  
 ดีเลิศ 
 ดี 
 ปานกลาง 
 ก าลัง
พัฒนา 

 สูงกว่าระดับคุณภาพ
เป้าหมาย  
เท่ากับระดับคุณภาพ
เป้าหมาย 
 ต่ ากว่าระดับคุณภาพ
เป้าหมาย 
 

 บรรล ุ
 ไม่บรรลุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  หน้า ๕๑ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

โครงสร้างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 

1.แผนงานหลัก :  พัฒนาคุณภำพของนักเรียน 
 

2.แผนงานหลัก :  พัฒนากระบวนกำรบริหำร และ      
กำรจัดกำร 
 

 

3.แผนงานหลัก :  พัฒนากระบวนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส ำคัญ 

1.1 แผนงานพัฒนาและส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 

 
 

1.2 แผนงานพัฒนาและส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน                          

 
 

2.1 แผนงานพัฒนาและส่งเสริมเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนด 
 

 
 

2.2 แผนงานพัฒนาและส่งเสริมระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 
      
 

 
 

2.3 แผนงานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการที่เน้นคุณภาพนักเรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
                    และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
      
 

 
 

2.4 แผนงานพัฒนาและส่งเสริมครู และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 
      
 

 
 

2.5 แผนงานพัฒนาและส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคม
ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    
 

 
 

2.6 แผนงานพัฒนารและส่งเสริมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 
   
 

 
 

3.1 แผนงานพัฒนาและส่งเสริมจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 
 

 
 

3.2 แผนงานพัฒนาและส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 
 

 
 

3.3 แผนงานพัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 
 

 
 

3.4 แผนงานพัฒนาและส่งเสริมการตรวจสอบและประเมินนกัเรียน
อย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนานกัเรียน 
 
 

 
 

3.5 แผนงานพัฒนาและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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