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รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา 
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ค าน า 
 
   การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ได้ให้ความส าคัญการน าผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา  ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.
๒๕๔๕ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มี
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนดฯ  
ตลอดท้ังเพี่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
  ดังนั้น  โรงเรียนพยุห์วิทยา ได้ด าเนินการตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา      
พ.ศ. ๒๕๖๑ ทุกปีการศึกษาและได้จัดท ารายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของ
สถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นฐานข้อมูล   
ส าหรับสถานศึกษาน าไปจัดท าแผนปฏิบัติการในปีต่อไป และเป็นฐานข้อมูลส าหรับเขตพื้นท่ีการศึกษา น าไปใช้
ประโยชน์ และเป็นฐานข้อมูลส าหรับใช้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ตามล าดับต่อไป 
  ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูทุกท่านไว้  ณ   โอกาสนี้ท่ีให้ความร่วมมือในการ
จัดท ารายงานครั้งนี้  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี 

 
 

 
       (นายลือชัย  พิเลิศ) 
                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนพยุห์วิทยา 

 

 

 

 

 

ก 



ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  สถานศึกษามีภาระหน้าท่ีจะต้องด าเนิน 
การตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ท่ีก าหนดไว้ชัดเจนในมาตรา  ๔๘  ให้สถานศึกษา 
มีการจัดท ารายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี   
 ดังนั้นโรงเรียนพยุห์วิทยา จึงได้ด าเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและ 
คณะครู  ตลอดได้แนวปฏิบัติ  พร้อมท้ังได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล  ผลงาน  ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนินกิจกรรม 
ตามสาระการเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกช้ันในรอบปีการศึกษา   
การจัดท ารายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  
๒๕๖๓  คณะกรรมการสถานศึกษา   ได้ให้ความเห็นชอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

 

 

    
                    (นายสมหวัง  พุ่มไม้) 

         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

                              โรงเรียนพยุห์วิทยา 

                                                      วันท่ี ๒๗  เดือน เมษายน พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
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สารบัญ 
 

ส่วนท่ี            หน้า 

  ค าน า          ก 

  ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา     ข 

๑ ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา       ๑ 
              ข้อมูลท่ัวไป        ๑ 

 ข้อมูลครูและบุคลากร       ๑ 

 ข้อมูลนักเรียน        ๒ 

 สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา    ๓ 

 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน      ๔ 

  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๖  

 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ     ๗  

 ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน     ๗ 

  ผลการประเมินสมรรถนะท่ีส าคัญของผู้เรียน     ๘ 

 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา   ๑๐ 

 ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
   มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผู้เรียน      ๑๑ 

   มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ    ๒๗ 

   มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๓๙ 

                สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๔๗ 
                  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

     ๓  สรุปผล  แนวทางการพัฒนา  และความต้องการการช่วยเหลือ 
   จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา       ๕๐ 

    แนวทางการพัฒนาในอนาคต      ๕๒ 

   ความต้องการการช่วยเหลือ                ๕๒ 

 

ค 



 
              
              
             หน้า 
๔  ภาคผนวก 
      ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/ก าหนดค่าเป้าหมายอัตลักษณ์/เอกลักษณ์  ๕๔ 

      ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการเขียน/จัดท ารายงานประจ า ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ๕๗  

      ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการรับการประเมินและ 
       ตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๓    ๕๙ 
      

    
 

ง 
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ส่วนท่ี  ๑  ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 
๑.๑  ข้อมูลทั่วไป 
ช่ือโรงเรียน  พยุห์วิทยา      ท่ีอยู่ เลขท่ี  ๕๖  หมู่ท่ี  ต าบลพยุห์ อ าเภอพยุห์  จังหวัดศรีสะเกษ  
รหัสไปรษณีย์  ๓๓๒๓๐  สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๘  โทรศัพท์ ๐๙๓๕๐๔๕๗๕๙ 
โทรสาร     -      E-mail :  payuwit@hotmail.com    Website : Payu.ac.th 
เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑  ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖ 

๑.๒  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 ๑)  จ านวนบุคลากร  (ข้อมูล  ณ  วันท่ี  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๔) 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตรา
จ้าง 

ครูผู้ทรงคุณค่า
แห่งแผ่นดิน 

 

เจ้าหน้าที ่
อื่นๆ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ๒ ๒๗ ๑ ๒ ๑ ๕ 

 
 ๒)  วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 

 
 

๓คน( ๘%)

๑๙คน( ๕๐%)

๑๖คน( ๔๒%)

๐คน( ๐.๐๐%)

ต ่ำกว่ำปริญญำตรี ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก
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 ๓) จ านวนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้และภาระงาน 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
 

จ านวน(คน) 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 

ของครู ๑ คน 

ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
(ชม./สัปดาห์) 

๑. ภาษาไทย ๓ ๒๒.๓๓ 

๒. คณิตศาสตร์ ๕ ๒๕.๐๐ 

๓. วิทยาศาสตร์ ๗ ๒๕.๗๑ 

๔. สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๕ ๒๔.๔๐ 

๕. ภาษาต่างประเทศ ๔ ๒๗.๕๐ 

๖. ศิลปะ ๓ ๒๕.๖๖ 

๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๓ ๒๔.๐๐ 

๘. สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ ๓๕.๐๐ 

๙.  อื่นๆ  - - 
รวม ๓๑ ๒๐๙.๖ 

 
๑.๓  ข้อมูลนักเรียน 
จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖๓  รวม......๔๓๗..........คน  (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๔) 
 

ระดับชั้นเรียน  ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม
ท้ังส้ิน 

 

จ านวนห้อง ๑๕ ๓ ๓ ๓ ๒ ๒ ๒ ๑๕ 

เพศ ชาย ๓๙ ๔๒ ๓๕ ๒๙ ๒๒ ๒๒ ๑๘๙  

หญิง ๔๗ ๕๘ ๔๓ ๔๔ ๒๗ ๒๙ ๒๔๘  

รวม   ๘๖ ๑๐๐ ๗๘ ๗๓ ๔๙ ๕๑ ๔๓๗ 

เฉลี่ยต่อห้อง  ๒๘.๗ ๓๓.๓๓ ๒๖ ๓๖.๕ ๒๔.๕ ๒๕.๕ ๒๙.๑๓ 
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๑.๔  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา (พิจารณารายวิชาพื้นฐาน) 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓  ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

 

 
                                 https://qrgo.page.link/nu6jL 
 
 

85

69

76

58

52

60

95

77

65

58

55

50

86

100

78

73

49

51

ม.๑

ม.๒

ม.๓

ม.๔

ม.๕

ม.๖

เปรียบเทียบจ ำนวนนักเรียนระดับชั้น ม.๑ - ม.๖
ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓

ปี กศ. ๒๕๖๓ ปี กศ. ๒๕๖๒ ปี กศ. ๒๕๖๑

38.65

56.44

73.24

67.05

65.81

82.29

96.52

63.76

๐ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐

ภำษำไทย

คณิตศำสตร์

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม

สุขศึกษำ

ศิลปะ

กำรงำนอำชีพ 

ภำษำอังกฤษ

ร้อยละ

 

https://qrgo.page.link/nu6jL
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๑.๕  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) 
๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

 

 
 
 
 
หมายเหตุ  คะแนนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ รายวิชาภาษาไทยสูงกว่าระดับจังหวัด  สูงกว่า สพฐ.
ท้ังหมดและระดับประเทศ ส่วนรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ค่าเฉล่ียสูงกว่าระดับจังหวัดและต่ ากว่า 
สพฐ.ท้ังหมด และระดับประเทศ ภาษาอังกฤษ ต่ ากว่าระดับจังหวัด  ต่ ากว่า สพฐ.ท้ังหมด และระดับประเทศ 

๐
๑๐
๒๐
๓๐
๔๐
๕๐
๖๐
๗๐
๘๐
๙๐

๑๐๐

ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ

55
.87

24
.43 28

.78

28
.26

51
.84

22
.17 28

.38 30
.37

55
.18

25
.82 30

.17 34
.14

54
.29

25
.46 29

.89 34
.38

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓  
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๓

คะแนนเฉลี ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี ยระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี ย  สังกัดสพฐ.ทั้งหมด คะแนนเฉลี ย ระดับประเทศ
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หมายเหตุ  คะแนนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ รายวิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉล่ียสูงกว่าระดับจังหวัด
รายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาฯ และ ภาษาอังกฤษ ต่ ากว่าระดับจังหวัด  ต่ ากว่าสพฐ.ท้ังหมด 
และระดับประเทศ 
 
๒. เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ 

 
 

๐ ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ ๓๕ ๔๐ ๔๕ ๕๐

ภำษำไทย

คณิตศำสตร์

วิทยำศำสตร์

สังคมฯ

ภำษำอังกฤษ

39.34

19.16

30.90

34.92

23.06

43.27

21.99

30.33

35.29

25.44

45.22

26.33

33.04

36.32

29.73

44.36

26.04

32.68

35.93

29.94

คะแนนเฉลี่ย

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๓
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๖

คะแนนเฉลี ย ระดับประเทศ คะแนนเฉลี ย  สังกัดสพฐ.ทั้งหมด

คะแนนเฉลี ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี ยของโรงเรียน

๐
๑๐
๒๐
๓๐
๔๐
๕๐
๖๐
๗๐
๘๐
๙๐

๑๐๐

ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ

62.36

25.33
30.82 29.15

55.87

24.43 28.78 28.26คะ
แน

นแ
ฌ

ลี่ย

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๓

ปี  ๒๕๖๒ ปี  ๒๕๖๓

https://qrgo.page.link/pZzSL 
 

https://qrgo.page.link/pZzSL


6 

 

 

 

 
 
๑.๖  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

 
                     
 

 https://qrgo.page.link/k2zXK 

๐
๑๐
๒๐
๓๐
๔๐
๕๐
๖๐
๗๐
๘๐
๙๐

๑๐๐

ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำฯ ภำษำอังกฤษ

41.38

15.34

27.09
33.86

23.10

39.34

19.16

30.90 34.92

23.06คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๖

ปี  ๒๕๖๒ ปี  ๒๕๖๓

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๖๐

๗๐

๘๐

๙๐

๑๐๐

ชั้น ม.๑ ชั้น ม.๒ ชั้น ม.๓ ชั้น ม.๔ ชั้น ม.๕ ชั้น ม.๖

๑๐๐. ๙๘. ๙๗.๔๔ ๙๗.๒๖ ๙๗.๙๖ ๙๖.๐๘

๐ ๒. ๒.๕๖ ๒.๗๓ ๒.๐๔ ๓.๙๒

ร้อ
ยล

ะ

ผ่ำน ไม่ผ่ำน

  

https://qrgo.page.link/k2zXK
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๑.๗  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ๘  ประการ (ระบุเป็นจ านวนคน) 

 

                                                                                      
๑.๘  ผลการประเมินการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน (ระบุเป็นจ านวนคนเท่านัน้) 

 

๐

๕๐

๑๐๐

๑๕๐

๒๐๐

๒๕๐

๓๐๐

๓๕๐

๔๐๐

๔๕๐

๘๓. ๙๑.
๗๓. ๗๑.

๔๗. ๔๙.

414.00

๑. ๒. 3.00

๓.

๗. ๓. ๒.
๓.

๒.
20.00

0.00
0.00 0.00

0.00 0.00
0.00

437.00
จ ำ

นว
นค

น

ระดับชั้น

ดีเยี ยม

ดี

พอใช้

ต้องปรับปรุง

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๖๐

๗๐

๘๐

๒๘.

๒๑.

๗๓.

๔๑.

๒๐.

๒๙.

55

70

๒.

30
27

20

๓.
๘.

๓. ๒. ๓. ๒.0.00
0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

จ ำ
นว

นค
น

ระดับชั้น

ดีเยี ยม

ดี

พอใช้

ต้องปรับปรุง

                                              
https://qrgo.page.link/Y4PdL 
 

https://qrgo.page.link/Y4PdL
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๑.๙  ผลการประเมินสมรรถนะท่ีส าคัญของผู้เรียน 
 ๑.๙.๑  สมรรถนะด้านที่  ๑  ความสามารถในการสื่อสาร  (ระบุเปน็จ านวนคนเท่านั้น)  

 
 
๑.๙.๒  สมรรถนะด้านที่  ๒  ความสามารถในการคิด (ระบุเป็นจ านวนคนเท่านั้น) 
 

 

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๖๐

๗๐ 66.00
70.00

48.00
50.00

36.00

43.00

13.00

29.00

11.00
14.00

5.00 6.007.00

1.00

19.00

9.00 8.00

2.00
0.00

0.00
0.00 0.00 0.00

0.00

จ ำ
นว

นค
น

ระดับชั้น

ดีเยี ยม

ดี

พอใช้

ต้องปรับปรุง

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๖๐

๗๐

28.00

64.00

22.00

42.00

11.00

23.00

7.00

32.00

51.00

31.00

21.00 22.00

51.00

4.00 5.00

0.00

17.00

6.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จ ำ
นว

นค
น

ระดับชั้น

ดีเยี ยม

ดี

พอใช้

ต้องปรับปรุง
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๑.๙.๓  สมรรถนะด้านที่  ๓  ความสามารถในการแก้ปัญหา (ระบุเปน็จ านวนคนเท่านั้น) 

 
 
 

 
 
 

๑.๙.๔  สมรรถนะด้านที่  ๔  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต (ระบุเป็นจ านวนคนเท่านัน้)  

 

 

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๖๐

๗๐

30.00

68.00

20.00

42.00

13.00

28.00

36.00

22.00

42.00

22.00
17.00

22.0020.00

10.00

16.00

9.00

19.00

1.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จ ำ
นว

นค
น

ระดับชั้น

ดีเยี ยม

ดี

พอใช้

ต้องปรับปรุง

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๖๐

๗๐ 66.00

30.00 31.00 32.00

16.00

28.00

13.00

60.00

36.00
31.00 29.00

22.00

7.00

10.00 11.00 10.00
4.00

1.000.00
0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

จ ำ
นว

นค
น

ระดับชั้น

ดีเยี ยม

ดี

พอใช้

ต้องปรับปรุง
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๑.๙.๕  สมรรถนะด้านที่  ๕  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (ระบุเปน็จ านวนคนเท่านั้น) 

 
https://qrgo.page.link/vffLN 

 
๑.๑๐  ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๖๐

๗๐

๘๐

66.00

25.00

35.00

41.00

11.00

28.00

13.00

75.00

43.00

32.00
36.00

20.00

7.00

0.00
0.00

0.00 2.00
3.00

0.00 0.00
0.00

0.00

0.00 0.00

จ ำ
นว

นค
น

ระดับชั้น

ดีเยี ยม

ดี

พอใช้

ต้องปรับปรุง

ชั้น ม. ๑ ชั้น ม. ๒ ชั้น ม. ๓ ชั้น ม. ๔ ชั้น ม. ๕ ชั้น ม. ๖

86 100 78 73 49 51

86 100
78 73

49 51

86
100

78 73
49 51

86
100

78 73

49 51

86
100

78 73

49 51

86
100

78 73

49 51

86

100

78
73

49 51

86

100

78
73

49 51

86

100

78
73

49 51

จ ำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๓

ห้องสมุด ห้องวิทยำศำสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องภำษำ ห้องอำเซียน

ห้องดนตรี ห้องสหกรณ์ สวนเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนธนำคำร

 

https://qrgo.page.link/vffLN
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ส่วนท่ี  ๒  ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
มำตรฐำนที่  ๑  คุณภำพของผู้เรียน 
 ระดับคุณภำพ  :  ......ดีเลิศ................. 
๑. หลักฐำนสนับสนนุ : 
 .    ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
   โรงเรียนพยุห์วิทยาได้ด าเนินการประเมนิตนเอง ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนตามาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน ท่ีประกาศใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๓  ซึ่งจากการประเมินตนเองพบว่า 

๑. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาจีน และ 
การคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน ต้ังแต่ระดับดีขึ้นไปนั้น มีผลการประเมินอยู่ใน ระดับดีเลิศ ร้อยละ 
๘๕.๑๓  ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย  (ร้อยละ ๗๖) 
   ๒. ด้านการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และสามารถแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป อยู่ในระดับดีเลิศ ร้อยละ ๙๑.๖๓ ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย (ร้อยละ ๘๒) 
   จากผลการประเมิน ท้ังสองด้านข้างต้น พบว่า อยู่ในระดับท่ีสูงกว่าค่าเป้าหมายอันเนื่องจากครูได้ปรับวิธี
เรียนเปล่ียนวิธีสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน  ท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนมี
ความสามารถท้ังสองด้านสูงขึ้น ข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีสะท้อนผลสัมฤทธิ์ ประกอบด้วย แผนการจัดการ
เรียนรู้ รายงานผลการประเมินผลการอ่าน การเขียน รายงานผลการประเมินความสามารถในการส่ือสาร รายงาน       

ชั้น ม. ๑ ชั้น ม. ๒ ชั้น ม. ๓ ชั้น ม. ๔ ชั้น ม. ๕ ชั้น ม. ๖

86 100 78 73 49 51

86
100

78 73
49 51

86
100

78 73

49 51

86

100

78 73

49 51

86

100

78
73

49 51

111
86

100

78
73

49 51

จ ำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๓

โรงพยำบำลส่งเสริมฯ อบต. วัด ศูนย์วิจัยืชสวนศรีสะเกษ ศูนย์พัฒนำสตรีและครอบครัวจ.ศก. อื นๆ
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ผลการประเมินสมรรถนะท่ีส าคัญ เอกสารการวัดและประเมินผล รายงานผลการประเมินความสามารถในการอ่าน           
คิดวิเคราะห์และเขียน ช้ินงาน ผลงานนักเรียน กิจกรรม โครงงานนักเรียน รายงานผลการเรียนรู้ของนักเรียน                  
รายงานการส่งเสริมผู้เรียนให้อ่านคล่องเขียนคล่อง รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ 
   ๓. ด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป นั้น อยู่ในระดับดี  ร้อยละ ๘๖.๐๓  
(ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๖) ผู้เรียนสามารถบูรณาการน าความรู้ด้าน Coding มาใช้ในการแก้ปัญหา ผู้เรียนมี
ความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วยตัวเองและการท างานเป็นทีม เช่ือมโยงองค์ความรู้ และน าความรู้
จากประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ ข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีสะท้อนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ บูรณาการตามรูปแบบ STEM แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาการค านวณ การออกแบบและเทคโนโลยี รายงานผลการ
จัดการเรียนรู้ ผลงาน ช้ินงาน รายงานของผู้เรียน อาทิโครงงานคุณธรรม โครงงานอาชีพ โครงงานวทิยาศาสตร์ 
ฯลฯ  

    ๔. ความสามารถใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีจริยธรรมและทักษะการใช้ส่ือเทคโนโลยี เข้าถึง
องค์ความรู้ เพื่อการเรียนรู้ การส่ือสาร และการด าเนินชีวิตของผู้เรียน ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปได้
ร้อยละ ๙๕.๙๓ อยู่ในระดับดีเลิศ ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย (ร้อยละ ๘๗)  ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีสะท้อน
ผลสัมฤทธิ์ ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้การจัดกิจกรรมด้าน Digital Competence พฤติกรรมการใช้
คอมพิวเตอร์การใช้อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานผลการสืบค้นข้อมูล รายงานผลการเรียนรู้ 
รายงานผลการด าเนินกิจกรรม โครงงานต่างๆ ผลงานของนักเรียน 
   ๕. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  พบว่าผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและมี
ทักษะต่างๆ ตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม และจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนเฉล่ีย ๘          
กลุ่มสาระ ท่ีมีผลการประเมินระดับดีขึ้นไปนั้น อยู่ในระดับคุณภาพก าลังพัฒนา ร้อยละ ๖๗.๙๗ ซึ่งต่ ากว่าค่า
เป้าหมาย (ร้อยละ ๗๐ )  และจากการผลการทดสอบระดับชาติ (O – Net) ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  พบว่า 
ผลการประเมินในวิชาภาษาไทยสูงกว่าระดับจังหวัด  สังกัด สพฐ. ท้ังหมด และระดับประเทศ วิชาวิทยาศาสตร์ 
และวิชาคณิตศาสตร์ สูงกว่าระดับจังหวัด  แต่ต่ ากว่าสังกัด สพฐ. ท้ังหมด และระดับประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ 
ต่ ากว่าระดับจังหวัด สังกัด สพฐ.ท้ังหมด และระดับประเทศ คะแนนเฉล่ียของผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาศึกษาปีท่ี ๓ มีค่าเฉล่ียลดลง และผลการทดสอบระดับชาติ (O – Net) 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ พบว่า ผลการประเมินในวิชาวิทยาศาสตร์ สูงกว่าระดับจังหวัด ต่ ากว่าสังกัด สพฐ.
ท้ังหมด และระดับประเทศ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ มีผลการประเมินต่ ากว่าระดับ
จังหวัด สังกัด สพฐ.ท้ังหมด และระดับประเทศ จากการเปรียบเทียบผลทดสอบระดับชาติ (O – net) ระหว่าง
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ กับ  ๒๕๖๓  พบว่า ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีผลการประเมิน
ลดลงทุกวิชา  และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ผลการทดสอบระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  มีผลการประเมิน
สูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้ส่งผลกระทบให้การจัดการเรียนการสอน
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รูปแบบ On site ลดลง มีการหยุดเรียนเป็นระยะในช่วงท่ีมีการระบาดท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ไม่เต็มประสิทธิภาพ และในสถานการณ์ดังกล่าวโรงเรียนได้แก้ปัญหาโดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ ซึ่งโรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร การสอนออนไลน์ช่วย
แก้ปัญหาได้ดีระดับหนึ่ง ซึ่งส่งผลให้ครูได้เพิ่มทักษะในการใช้เทคโนโลยีโดยโรงเรียนได้จัดการอบรมให้แก่คณะ
ครูและคณะครูได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองโดยอบรมผ่านส่ือ แอปพลิช่ันท่ีหลากหลาย และน ามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ อาทิ on line, on demand ซึ่งผู้เรียนจ านวนมากตื่นตัวและให้
ความสนใจในการเรียนด้วยวิธีการนี้ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอยู่ในระดับดีเลิศส าหรับ
ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ on line , on demand  อาทิ ไม่มีอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ 
คอมพิวเตอร์ และสัญญาณอินเตอร์เน็ต  จากการส ารวจ พบว่า ผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นมีปัญหา
ด้านนี้มากกว่าระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย และเมื่อเรียนออนไลน์นักเรียนบางส่วนไม่เอาใจใส่ในการเข้า
เรียน ผู้ปกครองเองดูแลและช่วยเหลือผู้เรียนได้น้อยเพราะส่วนใหญ่ผู้เรียนจะอยู่บ้านกับผู้ปกครองท่ีมีอายุมาก 
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีน้อย  โรงเรียนจึงแก้ปัญหาด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ on hand 
และให้ผู้เรียนใช้อุปกรณ์กับเพื่อนบ้านใกล้เคียง ท่ีเรียนในระดับช้ันเดียวกันและเว้นระยะห่างทางสังคมเป็นราย
กรณีไป และในการสอนรูปแบบ on line ,on demand  ผู้เรียนต้องมีความรับผิดชอบตัวเองมากขึ้นกว่าเดิม 
เนื่องจากผู้สอนจะมอบหมายภาระงานมากกว่าปกติเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองให้เกิดประสิทธิภาพมาก
ท่ีสุด ซึ่งพบว่า นักเรียนบางส่วนมีความรับผิดชอบน้อยโดยเฉพาะนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า โรงเรียนจึงมีแนวทางในการแก้ปัญหาโดยการปรับลดการเก็บคะแนนจากการ
ทดสอบเป็นการบูรณาการสร้างช้ินงานเพื่อสะท้อนการเรียนรู้ เป็นต้น  ส ารวจและช่วยเหลือพร้อมกระตุ้น
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ให้มีความพร้อมและความตระหนักในการเรียนรู้ผ่านรูปแบบ on line 
,On demand  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ มากขึ้น   เมื่อเข้าสู่สถานการณ์
ปกติสามารถจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนได้ครูควรเพิ่มเติมความรู้ให้ผู้เรียนอีกรอบเพื่อนักเรียนจะเข้าใจ
บทเรียนเพิ่มมากขึ้น on line ,On demand  ครูใช้วิธีตรวจสอบความรู้ตามตัวช้ีวัดท่ีผู้เรียนต้องมีด้วยวิธีการท่ี
เหมาะสม เช่น สอบข้อเขียน  สอบสัมภาษณ์  บูรณาการโครงงาน/ช้ินงาน   
    ๖. มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการ 
จัดการเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพ อยู่ในระดับ ดีเลิศ ร้อยละ 
๑๐๐ ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย ( ร้อยละ๙๒ ) ท้ังนี้เนื่องจาก โรงเรียนพยุห์วิทยามีระบบแนะแนวและระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  โรงเรียนจัดคาบแนะแนวให้นักเรียนได้เรียน ๑ คาบ/สัปดาห์ โดย
ครูผู้สอนจะมีกิจกรรมต่างๆ  ให้นักเรียนได้มีทักษะพื้นฐานมีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ โรงเรียนได้จัดแนะแนว
นักเรียนระดับช้ันม.๓ และม.๖ โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน อาทิ มหาวิทยาลัย        
ราชภัฏศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ โรงเรียนได้ให้ผู้เรียนท าแบบส ารวจ
ความถนัดอาชีพ ฯลฯ ให้การแนะแนวด้านการคึกษาต่อและอาชีพ จัดงานสานฝันอาชีพสู่ศตวรรษท่ี ๒๑ ในวัน
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ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ช้ัน ม.๓ ม.๖ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ครูได้จัดประสบการณ์ให้นักเรียนฝึกเป็น
ผู้ประกอบการ ค้าขายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน เช่น ตลาดนัดวัฒนธรรมอ าเภอพยุห์  ส าหรับระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนได้ให้ครูท่ีปรึกษาพบนักเรียนในทุกวันหลังเลิกแถวก่อนเข้าเรียนในคาบแรก เพื่อครู
และนักเรียนจะได้พูดคุยสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี เมื่อนักเรียนมีปัญหาครูสามารถช่วยเหลือได้ทันท่วงที และ
ครูผู้สอนทุกคนได้ท าการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลเพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอน ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนทุกด้าน   

ผลงานดีเด่นของนักเรียน 
การแข่งขันตามโครงการยุวชนประกันภัย 

 
กิจกรรม ผลการแข่งขัน นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ครูผู้ควบคุม 
การแข่งขันยุวชน
ประกันภัย ประเภทคลิป
วิดีโอส้ัน 

รองชนะเลิศอัน 
อันดับท่ี ๒ 
ระดับจังหวัด 

นายธนภัทร  ปกป้อง 
นายอิทธิพล  จันทรสิงห์หาญ
นายณัฐพงษ์  มะหิงสา 
นางสาวสุชาดา  จันทร์ดวงศรี 
 

น.ส.นาฎรพี  โสดาโคตร 
น.ส.นิตยกานต์  พุทธไทสงค์ 
 

   

   ในการนี้  พบว่ายังมีจุดท่ีควรพัฒนา  กล่าวคือ  การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลกแห่งศตวรรษท่ี ๒๑  
มีความรู้สากล  เพื่อให้สามารถพัฒนาสู่ความเป็นพลโลก  พัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เป็น
นวัตกร สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก โดย
ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลก ด้วยการเข้ารับการอบรมจากส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร อาทิ การอบรมครูแกนน า PSBL  เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระในระดับดีขึ้นไป     ร้อยละ ๗๐ 
และ ผลการทดสอบระดับชาติ (O – net) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  ให้มีผลการทดสอบสูงกว่าระดับจังหวัด 
ระดับ สพฐ.ท้ังหมด และระดับประเทศ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  คะแนนเฉล่ียของผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาศึกษาปีท่ี ๓ ได้คะแนน ๕๐% ขึ้นไป เพิ่มขึ้นทุกวิชาและระดับช้ัน
มัธยมศึกษาศึกษาปีท่ี ๖ ได้คะแนน ๕๐% ขึ้นไป อย่างน้อย ๒ รายวิชา และพัฒนารูปแบบการสอน การสอน
เสริมโอเน็ต ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  เพื่อเพิ่มคะแนนการทดสอบระดับชาติ  ซึ่งต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง 
   ผลการประเมินคุณภาพภายในมาตรฐานท่ี ๑  ด้านมาตรฐานผู้เรียน ข้อ ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียน อยู่ในระดับ ดีเลิศ เป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด และสถานศึกษาได้น าเสนอผลการการ
ประเมินดังกล่าวแก่สาธารณะ หน่วยงานต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา 
นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรยีนพยุห์วิทยา ท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และท่ี
ประชุมผู้ปกครอง  
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๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนพยุห์วิทยา ได้ประเมินตนเองด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ – ๖  ด้วยกระบวนการท่ีหลากหลาย พบว่า มีผลการประเมิน ดังนี้   

๑. ด้านคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด “รักการออม ยิ้มไหว้ ทักทาย  
ใส่ใจความสะอาด” ด้านการเรียนรู้ ด้านการท างานและด้านศีลธรรมให้เป็นไปตามคุณลักษณะและค่านิยม  
๑๒ ประการ โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคมนั้น  ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปนั้น  
อยู่ในระดับยอดเย่ียม ร้อยละ ๙๕.๔๒  (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐ )  
   “รักการออม ยิ้มไหว้ ทักทาย  ใส่ใจความสะอาด” ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียน โดย
โรงเรียนได้ส่งเสริมการออมของนักเรียนด้วยการจัดต้ังธนาคารโรงเรียน  ซึ่งเป็นเครือข่ายของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ปัจจุบันมีเครือข่ายธนาคารโรงเรียน จ านวน ๑ โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้าน 
คูเมือง  ซึ่งอยู่ในเขตพื้นท่ีบริการ  เดิมมีหลายโรงเรียนท่ีเป็นเครือข่ายซึ่งโรงเรียนได้เป็นต้นแบบ และเป็นพี่เล้ียง
ท าให้โรงเรียนสามารถจัดต้ังเป็นธนาคารโรงเรียนของตนเองได้ ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองเตย ส าหรับกิจกรรม
ส่งเสริมให้นักเรียนรักการออม โรงเรียนด าเนินการให้คณะกรรมการรับฝากเงินของแต่ละช้ันเรียนท าหน้าท่ีเก็บ
เงินฝากกับสมาชิกในห้องเรียนทุกวันหลังเลิกแถวในกิจกรรมพบครูท่ีปรึกษาตอนเช้า และธนาคารโรงเรียน มี
กิจกรรมกระตุ้นการฝากอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้เรียนรักการออมอย่างต่อเนื่อง  กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนยิ้ม
ไหว้ ทักทาย โดยจัดท าโครงการอนุรักษ์ไทย ซึ่งมกีิจกรรมให้ผู้เรียนได้ ยิ้มไหว้ ทักทายครู พี่ เพื่อนและน้อง ร่วม
สถาบัน ดังนี้ ในตอนเช้าคณะครูเวรประจ าวัน คณะกรรมการนักเรียน จะรอรับนักเรียนท่ีหน้าประตูโรงเรียน
เพื่อดูแลความเรียบร้อยของการแต่งกาย ทักทายกันด้วยการไหว้และในกิจกรรมหน้าเสาธงนักเรียนจะสวัสดี
ทักทายกันด้วยการไหว้ก่อนท ากิจกรรมเคารพธงชาติและในโอกาสอื่นท่ีเหมาะสม  ส าหรับกิจกรรมการใส่
ใจความสะอาดนั้น  โรงเรียนมีโครงการโรงเรียนปลอดขยะ  กิจกรรม ๕ ส  ซึ่งในแต่ละวันท้ังตอนเช้าและตอน
เย็นก่อนกลับบ้านผู้เรียนจะแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบท าความสะอาดห้องเรียนและบริเวณเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 
ตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย  ผลของการจัดท าโครงการดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ และค่านิยมตามท่ี
โรงเรียนก าหนด   

 ๒. ด้านความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยของนักเรียนนั้น พบว่า นักเรียนจะแสดงออกได้อย่าง
ชัดเจนเหมาะสมในทุกโอกาส ไม่ว่าจะเป็นงานประเพณีของอ าเภอ ชุมชนหรือหมู่บ้านท่ีนักเรียนอาศัยอยู่ 
นักเรียนจะให้ความร่วมมือและจะเข้าร่วมในกิจกรรมประเพณีต่างๆ โดยเฉพาะด้านศาสนา อยู่ในระดับ 
ยอดเยี่ยม ร้อยละ ๙๘ (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐) อีกท้ังนักเรียนยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยนักเรียนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในทุกโอกาสและทุกกิจกรรมท่ีทางโรงเรียนหรือหน่วยงาน ชุมชนจัด
ขึ้น ท้ังนี้โรงเรียนได้จัดท าโครงการ “อนุรักษ์ไทย” เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหาอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นคนดีของสังคม รวมทั้งพัฒนานักเรียนให้รูจั้กวิธีการ
แก้ปัญาหาเผชิญกับปัญหา เรื่อง การเรียน เพศ สังคม และปฏิบัติตนเป็นประโยชน์แก่ตนเอง โรงเรยีน และ
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ชุมชน เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามคุณธรรมพื้นฐาน ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ี
สะท้อนผลสัมฤทธิ์ ประกอบด้วย โครงการโรงเรียนศีล ๕  มีกิจกรรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตร ซึ่งก าหนด เดือนละ ๑ 
ครั้ง  โครงการท่ีให้เกิดการอนุรักษ์และดูแลส่ิงแวดล้อม อาทิ โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการ
โรงเรียนปลอดขยะ เป็นต้น นอกจากโครงการท่ีกล่าวมาแล้ว โรงเรียนมีนวัตกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
ตามแนวทางของโครงการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อยู่ด้วยศีล ๕ ตามวิถีพยุห์วิทยาพอเพียง โมเดล 
PHAYUWITHAYA MODEL เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมของ
สังคมและสอดคล้องกับเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของโรงเรียน และใช้หลักปฏิบัติในการด าเนินชีวิตโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
   ๓. ด้านการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลายของนักเรียน  นักเรียน
สามารถปรับตัวและเท่าทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกและมีเป้าหมายการเรียนรู้ การท างาน และการ
ประกอบอาชีพท่ีชัดเจนในระดับดีขึ้นไปนั้นอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ร้อยละ ๙๕.๙๓  (ค่าเป้าหมาย  
ร้อยละ ๙๐) ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีสะท้อนผลสัมฤทธิ์ ประกอบด้วย รายงานโครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย รายงานการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
   ๔.  ด้านสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม มีการรักษา
สุขภาพกาย สุขภาพจิตอารมณ์และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับ 
คนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่นและจากการประเมิน น้ าหนัก ส่วนสูง และ
สมรรถภาพทางกายของนักเรียน พบว่า นักเรียนมผีลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานและผลนักเรียนมีผล  
การประเมินโดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพดีร้อยละ ๘๕.๐๙ (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๕) ข้อมูลหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ท่ีสะท้อนผลสัมฤทธิ์ ประกอบด้วย แบบบันทึกพฤติกรรมทางสังคม รายงานโครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน รายงานผลการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ รายงานดัชนีมวลกาย น้าหนัก ส่วนสูง 
รายงานกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน รายงานผลการคัดกรองนักเรียนกลุ่มเส่ียง รายงานผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางร่างกาย 

ท้ังนี้มีประเด็นโรงเรียนจะต้องด าเนินการพัฒนาต่อเนื่อง เนื่องจากนักเรียนส่วนหนึ่ง มีน้ าหนกั และ 
ส่วนสูงต่ ากว่าเกณฑ์ซึ่งน่าจะเกิดจากพันธุกรรม ภาวะโภชนาการ สภาพเศรษฐกิจ และความคุ้มครอง การเกิด
โรคระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่ิงต่างๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลต่อสุขภาวะทางร่างกาย จิตใจและสังคมของนักเรียน  
ด้านสุขภาวะร่างกายโรงเรียนจึงได้วางแผนติดตามและดูแลโดยให้ความรู้ด้านโภชนาการ การปฏิบัติตนของ
นักเรียนเพื่อเพิ่มภาวะโภชนาการให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยจัดโครงการโภชนาการส าหรับเด็กวัยเรียน  ส่วน
ด้านสภาวะทางจิตในปีการศึกษานี้  โรงเรียนได้ความร่วมมือกับโรงพยาบาลพยุห์  ได้เข้ามาทดสอบสภาวะทาง
จิตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า มีความเส่ียงต่อสภาวะซึมเศร้าบางส่วน  ดังนั้น ในปีการศึกษา 
๒๕๖๔ โรงเรียนจึงจะจัดท าโครงการคลินิกบ าบัดความเส่ียงต่อสภาวะซึมเศร้าของเด็กวัยรุ่น  เพื่อป้องกันการ
เกิดสภาวะซึมเศร้าของนักเรียนกลุ่มเส่ียง  
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ผลการประเมินคุณภาพภายในมาตรฐานท่ี ๑  ด้านมาตรฐานผู้เรียน ข้อ ๑.๒ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  เป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด และสถานศึกษาได้
น าเสนอผลการการประเมินดังกล่าวแก่สาธารณะ หน่วยงานต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น คณะกรรมการ
สถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียนพยุห์วิทยา ท่ีประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา และท่ีประชุมผู้ปกครอง 

๒. แผนพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำนที่สูงขึ้น 

        พัฒนำผู้เรียนให้เป็นพลโลกแห่งศตวรรษที  ๒๑ มีควำมรู้สำกล  เพื อให้สำมำรถพัฒนำสู่ควำมเป็น          
พลโลกพัฒนำควำมสำมำรถในทุกด้ำนของนักเรียนสู่ควำมเป็นเลิศ เพื อสร้ำงโอกำสให้นักเรียนมีกำรพัฒนำ
ตนเองอย่ำงต่อเนื องและทันต่อกำรเปลี ยนแปลงของสังคมโลก ติดตำมและดูแลโดยให้ควำมรู้ด้ำนโภชนำกำร 
กำรปฏิบัติตนของนักเรียนเพื อเพิ มภำวะโภชนำกำรให้อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน โดยจัดโครงกำร โภชนำกำรส่ำหรับ
เด็กวัยเรียน  จัดต้ังคลินิกบ่ำบัดควำมเสี ยงต่อสภำวะซึมเศร้ำของเด็กวัยรุ่นโดยร่วมมือกับโรงพยำบำลพยุห์  
เพื อป้องกันกำรเกิดสภำวะซึมเศร้ำของนักเรียนกลุ่มเสี ยง    

ท้ังนี้ มีผลกำรด่ำเนินงำนเชิงประจักษ์จำกกำรประเมินในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ 

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
 

ประเด็น ผลกำรประเมิน 
ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน 
กำรเขียน กำรสื อสำรและ
กำรคิดค่ำนวณ 
(ม.๑ – ม.๖) 
(ระดับ ดีเลิศ) 
(ค่ำเป้ำหมำย ระดับดีขึ้น
ไป ร้อยละ ๗๖ 
ผลกำรประเมินและ
ตรวจสอบคุณภำพภำยใน 
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ
๘๕.๑๓ ) 
 
 
 
 
 

ร้อยละของจ่ำนวนนักเรียนที มีผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน 

 กำรเขียนกำรสื อสำรและกำรคิดค่ำนวณช้ันมัธยมศึกษำปีที  ๑ – ๖   
จ่ำแนกตำมระดับคุณภำพ

 
  

 
 

๐
๑๐
๒๐
๓๐
๔๐
๕๐
๖๐
๗๐
๘๐
๙๐

๑๐๐

ชั้น ม.๑ ชั้น ม.๒ ชั้น ม.๓ ชั้น ม.๔ ชั้น ม.๕ ชั้น ม.๖

46.99 43.24

61.31 60.75

76.57
67.65

24.93
35.48

28.53
21.91 18.58

24.85

8.66 9.24 7.06 6.84 2.23 3.17

19.42
12.04

3.1
10.5

2.6 4.33

ร้อ
ยล

ะ

ดีเยี ยม ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง
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ประเด็น ผลกำรประเมิน 

ควำมสำมำรถ 
ในกำรคิดวิเครำะห์  คิด
อย่ำงมีวิจำรณญำณ 
อภิปรำยแลกเปลี ยนควำม
คิดเห็นและแก้ปัญหำ 
ระดับ ดีเลิศ  
(ค่ำเป้ำหมำย ระดับดีขึ้น
ไป ร้อยละ ๘๒ ผลกำร
ประเมินและตรวจสอบ
คุณภำพภำยใน ระดับดีขึ้น
ไป ร้อยละ  ๙๑.๖๓) 
 
 
 
 
 

 

ร้อยละของจ่ำนวนนักเรียนที มีผลกำรประเมินควำมสำมำรถ 

ในกำรคิดวิเครำะห์  คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ  อภิปรำยแลกเปลี ยนควำมคิดเห็น  
และแก้ปัญหำ   ช้ันมัธยมศึกษำปีที  ๑ – ๖   

 

ควำมสำมำรถ 
ในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
(ม.๑ – ม.๖) 
ระดับ  ดี 
(ค่ำเป้ำหมำย ระดับดีขึ้น
ไป ร้อยละ ๘๖ 
ผลกำรประเมินและ
ตรวจสอบคุณภำพภำยใน 
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 
๘๖.๐๓   
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของจ่ำนวนนักเรียนที มีผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรสร้ำง
นวัตกรรม  ช้ันมัธยมศึกษำปีที  ๑ – ๖   จ่ำแนกตำมระดับคุณภำพ 

 

 
 
 

 

 
 

๐
๑๐
๒๐
๓๐
๔๐
๕๐
๖๐
๗๐
๘๐
๙๐

๑๐๐

ชั้น ม.๑ ชั้น ม.๒ ชั้น ม.๓ ชั้น ม.๔ ชั้น ม.๕ ชั้น ม.๖

77.74
72.37 74.68

57.46
66.68

90.29

19.62 19.11 18.02
22.32 24.56

6.94
0.68 4.29

11.3

0.432.64
7.84

3.01
8.92 8.33

2.77

ร้อ
ยล

ะ

ดีเยี ยม ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง

74.42
80

86.45

63.03 65.3

94.24

25
3 3.23 12.32 9.182 7.09

23.97
8.16 1.920.58

15
3.23 0.68

17.34
3.84

0

20

40

60

80

100

ชั้น ม.๑ ชั้น ม.๒ ชั้น ม.๓ ชั้น ม.๔ ชั้น ม.๕ ชั้น ม.๖

ดีเยี ยม ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง
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ประเด็น ผลกำรประเมิน 
ควำมสำมำรถใน 
กำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศและ 
กำรสื อสำร 
(ม.๑ – ม.๖) 
ระดับดีเลิศ 
(ค่ำเป้ำหมำย ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ ๘๗ 
ผลกำรประเมินและ
ตรวจสอบคุณภำพภำยใน 
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 
๙๕.๙๓) 
 
 
 
 
 
 
 

 

ร้อยละของจ่ำนวนนักเรียนที มีผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื อสำร ช้ันมัธยมศึกษำปีที  ๑ – ๖    

จ่ำแนกตำมระดับคุณภำพ 

 

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
ระดับก่ำลังพัฒนำ) 
(ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรเรียน
เฉลี ย ๘กลุ่มสำระระดับดี
ขึ้นไป ร้อยละ ๗๐  
(ผลกำรประเมินและ
ตรวจสอบคุณภำพภำยใน 
กลุ่มสำระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของจ่ำนวนนักเรียนที มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ระดับดีขึ้นไป   
ช้ันมัธยมศึกษำปีที  ๑ – ๖   จ่ำแนกตำมระดับคุณภำพ 

 

 

 

๐
๑๐
๒๐
๓๐
๔๐
๕๐
๖๐
๗๐
๘๐
๙๐

๑๐๐

ชั้น ม.๑ ชั้น ม.๒ ชั้น ม.๓ ชั้น ม.๔ ชั้น ม.๕ ชั้น ม.๖

๔๖.๕๑

100 ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐

๒๙.๐๖

0 0 0 0 0

๒๔.๔๓

0 0 0 0 0
0

0
0

0 0
0

ร้อ
ยล

ะ

ดีเยี ยม ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง

38.65

56.44

73.24

67.05

65.81

82.29

96.52

63.76

๐ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐

ภำษำไทย

คณิตศำสตร์

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม

สุขศึกษำ

ศิลปะ

กำรงำนอำชีพ 

ภำษำอังกฤษ

ร้อยละ
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ประเด็น ผลกำรประเมิน 

ผลกำรทดสอบ
ระดับชำติ 

ร้อยละของคะแนนเฉลี ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน 
(O-NET) ช้ันมัธยมศึกษำปีที   ๓  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๓   

จ่ำแนกตำมระดับคุณภำพ 

 
 
 

ผลกำรทดสอบ
ระดับชำติ 

ร้อยละของคะแนนเฉลี ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน 
(O-NET) ช้ันมัธยมศึกษำปีที   ๖  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๓  จ่ำแนกตำมระดับคุณภำพ 

 

 
 

๐
๑๐
๒๐
๓๐
๔๐
๕๐
๖๐
๗๐
๘๐
๙๐

๑๐๐

ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ

55
.87

24
.43 28
.78

28
.26

51
.84

22
.17 28

.38

30
.37

55
.18

25
.82 30
.17 34
.14

54
.29

25
.46 29
.89 34
.38

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๓  

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๓

คะแนนเฉลี ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี ยระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี ย  สังกัดสพฐ.ทั้งหมด คะแนนเฉลี ย ระดับประเทศ

๐ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐

ภำษำไทย

คณิตศำสตร์

วิทยำศำสตร์

สังคมฯ

ภำษำอังกฤษ

39.34

19.16

30.90

34.92

23.06

43.27

21.99

30.33

35.29

25.44

45.22

26.33

33.04

36.32

29.73

44.36

26.04

32.68

35.93

29.94

คะแนนเฉลี่ย

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๓
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๖

คะแนนเฉลี ย ระดับประเทศ คะแนนเฉลี ย  สังกัดสพฐ.ทั้งหมด

คะแนนเฉลี ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี ยของโรงเรียน
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ประเด็น ผลกำรประเมิน 
ควำมรู้  ทักษะพื้นฐำน 
และเจตคติที ดีต่องำนอำชีพ 
(ระดับดีเลิศ)   (ค่ำ
เป้ำหมำย ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ ๙๒ ซึ่งสูงกว่าค่า
เป้าหมาย ผลการประเมินฯ
ได้ ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 
๑๐๐ 

 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินความรู้ ทักษะพื้นฐาน  
และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖    

จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 
ประเด็น ผลกำรประเมิน 
คุณลักษณะและค่ำนิยมที ดี
ตำมที สถำนศึกษำก่ำหนด 
(ระดับยอดเยี ยม)          
(ค่ำเป้ำหมำย ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ ๙๐ ผลกำรประเมิน
และตรวจสอบคุณภำพ
ภำยใน ระดับดีขึ้นไป  
ร้อยละ ๙๕.๔๒ 
 

ร้อยละของจ่ำนวนนักเรียนที มีผลกำรประเมินด้ำนคุณลักษณะ 

และค่ำนิยมที ดีตำมที สถำนศึกษำก่ำหนด 

ช้ันมัธยมศึกษำปีที   ๑ – ๖  จ่ำแนกตำมระดับคุณภำพ 

 

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

ชัน้ ม.๑ ชัน้ ม.๒ ชัน้ ม.๓ ชัน้ ม.๔ ชัน้ ม.๕ ชัน้ ม.๖

ช่ือแผนภูมิ

ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง

๐
๑๐
๒๐
๓๐
๔๐
๕๐
๖๐
๗๐
๘๐
๙๐

๑๐๐

ชั้น ม.๑ ชั้น ม.๒ ชั้น ม.๓ ชั้น ม.๔ ชั้น ม.๕ ชั้น ม.๖

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ร้อ
ยล

ะ

ดีเยี ยม ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง
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ประเด็น ผลกำรประเมิน 

ควำมภูมิใจ 
ในท้องถิ นและควำมเป็นไทย 
(ระดับ..ยอดเยี ยม ) (ค่ำ
เป้ำหมำย ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ ๙๐ ผลกำรประเมิน
และตรวจสอบคุณภำพ
ภำยใน ระดับดีขึ้นไป ร้อย
ละ  ๙๘.๐๐ ) 
 

 
 
 
 
 
 
  

ร้อยละของจ่ำนวนนักเรียนที มีผลกำรประเมินควำมภูมิใจในท้องถิ นและ
ควำมเป็นไทยช้ันมัธยมศึกษำปีที   ๑ – ๖  จ่ำแนกตำมระดับคุณภำพ 

  

 
   

 

ยอมรับที จะอยู่ร่วมกันบน
ควำมแตกต่ำงและ
หลำกหลำย 
(ระดับ  ยอดเยี ยม) 
ค่ำเป้ำหมำย ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ ๙๐ ผลกำรประเมิน
และตรวจสอบคุณภำพ
ภำยใน ระดับดีขึ้นไป ร้อย
ละ  ๙๕.๙๓) 

 

ร้อยละของจ่ำนวนนักเรียนที มีผลกำรประเมินด้ำนกำรยอมรับที จะอยู่ร่วมกัน 

บนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 

ช้ันมัธยมศึกษำปีที   ๑ – ๖  จ่ำแนกตำมระดับคุณภำพ 
 
 

 
 

 

 

๐ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐

ชั้น ม.๑

ชั้น ม.๒

ชั้น ม.๓

ชั้น ม.๔

ชั้น ม.๕

ชั้น ม.๖

100.00

99.00

98.80

100.00

93.88

98.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี ดีเยี ยม

๐ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐

ชั้น ม.๑

ชั้น ม.๒

ชั้น ม.๓

ชั้น ม.๔

ชั้น ม.๕

ชั้น ม.๖

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี ดีเยี ยม
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ประเด็น ผลกำรประเมิน 
สุขภำวะ 
ทำงร่ำงกำย และจิตสังคม 
(อยู่ในระดับปำนกลำง) 
ค่ำเป้ำหมำย ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ ๘๕ ผลกำรประเมิน
และตรวจสอบคุณภำพ
ภำยใน ระดับดีขึ้นไป     
ร้อยละ ๘๕.๐๙ ) 
 

 

ร้อยละผลกำรประเมินนักเรียนด้ำนสุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม 

ช้ันมัธยมศึกษำปีที   ๑ – ๖  
 

  
 
 
 

ร้อยละของนักเรียนที มีน้่ำหนกั ส่วนสูง และมีสมรรถภำพทำงกำย 

ตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

 
 
 

 

 

 

๒๙.๙๓

๔๖.๑๔

๓๖.๒

๘๖.๔๖

๘๒.๑๕

๘๑.๒๑

๒๐.๑

๓๐.๔๓

๔๐.๑๖

๑๐.๑๓

๘.๑๓

๑๓.๑๔

๔๐.๖๗

๒๐.๗๕

๒๒.๔๓

๒.๐๘

๗.๖๘

๓.๕๖

๙.๓

๒.๖๘

๑.๒๑

๑.๓๓

๒.๐๔

๑.๗๙

๐. ๒๐. ๔๐. ๖๐. ๘๐. ๑๐๐.

ชั้น ม.๑

ชั้น ม.๒

ชั้น ม.๓

ชั้น ม.๔

ชั้น ม.๕

ชั้น ม.๖

ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี ดีเยี่ยม

ชั้น ม.๑ ชั้น ม.๒ ชั้น ม.๓ ชั้น ม.๔ ชั้น ม.๕ ชั้น ม.๖

๘๔

๙๐

๘๖

๙๓

๙๑

๙๓
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๓. จุดเด่น 
นักเรียนโรงเรียนพยุห์วิทยามีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และมีจิตส านึก

ท่ีดี ให้ความร่วมมือในอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมด้วยความเต็มใจและมีความสุข รู้จักดูแล
ตนเองให้มีความปลอดจากสารเสพติด มีสุนทรียภาพ กล้าแสดงออกทั้งทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา 
นันทนาการ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและท้องถิ่นของตนเองและมีความสามารถในด้านการใช้
เทคโนโลยี 

๔. จุดควรพัฒนา 
๑.  พัฒนาความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาจีนและการ

คิดค านวณ โดยครูผู้สอนสร้างสถานการณ์ท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษใน
สถานการณ์ต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน และควรจ้างครูชาวต่างชาติ (Native Speaker) เพื่อให้ผู้เรียน
รวมทั้งครู บุคลากรมีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง  

๒. พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น
และแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลกแห่งศตวรรษท่ี ๒๑ มีความรู้สากลเพื่อให้สามารถพัฒนาสู่ความเป็น
พลโลกพัฒนาความสามารถในทุกด้านของนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนมีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระ
ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๗๐ และผลการทดสอบระดับชาติ (O – net) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ให้มีผลการ
ทดสอบสูงกว่าระดับจังหวัด ระดับ สพฐ.ท้ังหมดและระดับประเทศ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้คะแนนเฉล่ียของ
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาศึกษาปีท่ี ๓ ได้คะแนน ๕๐% ขึ้นไป 
เพิ่มข้ึนทุกวิชา และ ระดับช้ันมัธยมศึกษาศึกษาปีท่ี ๖ ได้คะแนน ๕๐% ขึ้นไป อย่างน้อย ๒ วิชา 
 ๓. ด้านสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม จัดท าโครงการโภชนาการส าหรับเด็กวัยเรียน  
จัดต้ังคลินิกบ าบัดความเส่ียงต่อสภาวะซึมเศร้าของเด็กวัยรุ่น โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลพยุห์ เพื่อป้องกันการ
เกิดสภาวะซึมเศร้าของนักเรียนกลุ่มเส่ียง  
 

ร่องรอย 
 

QR CODE 

๑.รายงานผลการประเมินความสามารถในการอ่าน  
เขียน การสื่อสาร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
                 https://qrgo.page.link/gc4v3 

  

https://qrgo.page.link/gc4v3
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ร่องรอย 
 

QR CODE 

๒. รายงานผลการประเมินความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
 
 
 

 

 

 
https://qrgo.page.link/jvPJ1 

 
๓.รายงานผลการประเมินความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 
 
 
 
 
 

 

 

 

           https://qrgo.page.link/McMVE 

๔. รายงานผลการประเมินความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ฯ 

 

 
https://qrgo.page.link/AEqdw 

๕. รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
 

 

 
https://qrgo.page.link/nu6jL 

https://qrgo.page.link/jvPJ1
https://qrgo.page.link/McMVE
https://qrgo.page.link/AEqdw
https://qrgo.page.link/nu6jL
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ร่องรอย 
 

QR CODE 

๖. รายงานผลการทดสอบระดับชาติ O-net 
 
 
 
 
 

 

 
https://qrgo.page.link/pZzSL 

๗. รายงานผลการประเมินผู้เรียนมีความรู้ทักษะ
พื้นฐานในการจัดการ เจตคติท่ีดี 
 
 
 
 
 
 

 

 
https://qrgo.page.link/ndeJV 

๘. รายงานผลการประเมินการมีคุณลักษณะและ

ค่านิยมท่ีดี ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด “รักการออม 
ยิ้มไหว้ ทักทาย ใส่ใจความสะอาด” 
 
 
 

 

 
 

https://qrgo.page.link/KMEAz 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://qrgo.page.link/pZzSL
https://qrgo.page.link/ndeJV
https://qrgo.page.link/KMEAz
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หลักฐาน/ร่องรอย 
 

QR CODE 

๙. รายงานผลการประเมินผู้เรียนมีความภูมิใจใน
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

      

 
https://qrgo.page.link/dNC1m 

 

๑๐. รำยงำนผลกำรประเมินผู้เรียนยอมรับและอยู่
ร่วมกันบนควำมแตกต่ำง 
 
 
 
 
 

 

 
https://qrgo.page.link/cKDBU 

๑๑. รำยงำนผลกำรประเมินผู้เรียนมีกำรรักษำ
สุขภำพกำย จิต อำรมณ์ ฯ 
 
 
 
 
 
 

 

 
https://qrgo.page.link/41XsU 

 
มำตรฐำนที่  ๒   กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

๑. ระดับคุณภำพ  :  ............ดีเลิศ...................... 
๑. หลักฐำนสนับสนุน :  

กำรประเมินตนเองในด้ำนกระบวนกำรบริหำรและจัดกำร ของโรงเรียนพยุห์วิทยำ พบว่ำ  
 ๑.๑. โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น เช่ือมโยงไปสู่พันธกิจ  เป้าประสงค์  กลยุทธ์องค์กรท่ีรองรับนโยบายต้นสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการและประเทศอย่างชัดเจนโดยปรากฏในแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ

https://qrgo.page.link/dNC1m
https://qrgo.page.link/cKDBU
https://qrgo.page.link/41XsU
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การประจ าปี  มาตรฐานการศึกษา  ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย จากการประเมิน
คุณภาพภายในด้านก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์และพันธกิจ  ท่ีสถานศึกษาก าหนดอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
  ๑.๒ โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ภายใต้การบริการจัดการศึกษาน าโดย
ผู้อ านวยการลือชัย  พิเลิศ ซึ่งมีแนวทางการด าเนินการท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรม มีรูปแบบการบริหารและการ
จัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  ยึดหลักธรรมาภิบาลและแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาโรงเรียนได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ก าหนดทิศทางการด าเนินงานโครงการเพื่อสนองตอบกลยุทธ์ การบริหารจัดการโดยทุกส่วน 
ทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง และจากประเมินด้าน
ความพึงพอใจด้วยการให้บริการของโรงเรียนในปกีารศึกษา ๒๕๖๓  พบว่า มีระดับความพึงพอใจในระดับ 
ดีเลิศ  และจากผลดังกล่าวยังสะท้อนไปถึงโรงเรียนได้ใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพ 
การจัดการศึกษา ซึ่งโรงเรียนได้ด าเนินการประกนัคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา มีการ
ก าหนดคณะกรรมการรับผิดชอบและมีแผนการด าเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร  จัดท ามาตรฐานคุณภาพ
ระดับโรงเรียนและสอดคล้องกับมาตรฐานของหน่วยงานต้นสังกัด  มีการด าเนินการพัฒนาไปสู่มาตรฐานท่ี
ก าหนด  มีการประเมินคุณภาพภายในและจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนประจ าปี
เผยแพร่ต่อสาธารณชน มีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในไปใช้ในการวางแผนและพัฒนาคุณภาพของ
โรงเรียนอย่างต่อเนื่องในทุกปีการศึกษา  อีกท้ังโรงเรียนยังมรีะบบนิเทศ ก ากับ ติดตามท่ีแสดงถึงความก้าวหน้า
ของพันธกิจและเป้าประสงค์ การเป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  ซึ่งโรงเรียนมีแผนงาน/โครงการ การนิเทศ
ภายในโรงเรียน มีการก าหนดกรรมการผู้รับผิดชอบ มีปฏิทินการปฏิบัติงานด าเนินงานนิเทศภายในอย่าง
ต่อเนื่อง ครูทุกคน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ทุกงานภายใต้โครงสร้างบริหาร มีบันทึกรับการนิเทศภายใน แล้ว
ยังน าผลการนิเทศไปใช้พัฒนางานและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมโดยได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
และเป็นรูปธรรม  และจากการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๓ พบว่า มีการ
รายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อสะท้อนผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ  ของ
โครงการ/กิจกรรมให้ผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่อง และจากผลการรายงานดังกล่าวสามารถน ามาปรับใช้และ
พัฒนาในปีการศึกษาต่อไปได้เป็นอย่างดี  จากการประเมินคุณภาพภายในด้านระบบบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาอยู่ในระดับ ดีเลิศ  
  ๑.๓ ด้านการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนได้จัดให้มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีรองรับศักยภาพของผู้เรียนท่ีหลากหลายและ
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น โดยได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบด้วยผู้
มีส่วนเกีย่วข้องทุกฝ่ายและหลักสูตรผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา มีโครงสร้างหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีมีองค์ประกอบครบถ้วนและสอดคล้องหลักสูตรแกนกลางฯ ตอบสนองเป้าหมาย วิสัยทัศน์หรือ
จุดเน้นของสถานศึกษาและมีการก าหนดเวลาเรียนเหมาะสมกับระดับช้ัน รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม
ท่ีจัดในหลักสูตรมีการจัดล าดับเนื้อสาระ ความยากง่าย ความซับซ้อนและมีการบูรณาการสภาพปัญหาและ



29 

 

 

 

ความต้องการของท้องถิ่นสอดแทรกในรายวิชาอย่างเหมาะสม มีรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายสอดคล้องกับ
กลุ่มศักยภาพผู้เรียนให้ผู้เรียนมีโอกาสเลือกเรียนตามความต้องการ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ของรายวิชาเพิ่มเติม
ตอบสนองจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนยังมีระบบงานแนะแนวการศึกษา แนะแนวอาชีพ แนะแนวทักษะ
ชีวิต เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทางการด าเนินชีวิตของตนเองสามารถเลือกเส้นทางการประกอบอาชีพในอนาคตได้
เป็นอย่างดี จากการประเมินคุณภาพภายในด้านการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายอยู่ในระดับ ดีเลิศ 

๑.๔ ด้านพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ โรงเรียนมีแผนการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพครูและสนับสนุนให้ครูมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ สนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรม สัมมนาทางวิชาชีพ
โรงเรียนเนน้ให้ครูจัดการเรียนการสอนแบบ Active Iearning และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ใน
การพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน ๓ คาบ/สัปดาห์ เพื่อให้ครูและบุคลากรพัฒนาตนเอง ตามแผนพัฒนา
ตนเองของแต่ละบุคคล (ID-PLAN) โดยมีตัวบ่งช้ีความส าเร็จ ดังนี้ ๑) ร้อยละของครูท่ีได้รับการพัฒนาให้มี
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการรายบุคคล อย่างน้อย ๒๐ ช่ัวโมงต่อปี ก าหนดเป้าหมาย
การพัฒนา ร้อยละ ๘๕ ผลการด าเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็น ร้อยละ ๘๙.๒๘ สูงกว่าเป้าหมาย 2) 
ร้อยละของครูท่ีเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและน ามาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน ไม่
น้อยกว่า 5๐ ช่ัวโมง ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา ร้อยละ ๙๐ ผลการด าเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็น 
ร้อยละ ๙๖.๔๒ สูงกว่าเป้าหมาย ๓) ร้อยละของครูท่ีมีแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล และมีการรายงานผลการ
พัฒนาเมื่อส้ินปีการศึกษา ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา ร้อยละ ๙๐ ผลการด าเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
เป็น ร้อยละ ๑๐๐ สูงกว่าเป้าหมาย นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองในการศึกษาต่อ การพัฒนา
ตนเองให้มีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น และส่งเสริมการเข้าร่วมประกวดแข่งขันเพื่อรับรางวัลต่าง ๆ มีการนิเทศภายใน 
และการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการให้รางวัล ยกย่องชมเชย สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร และ
ให้ครูจัดท ารายงานการผลปฏิบัติงานของครูรายบุคคลเสนอต่อผู้บริหารเมื่อส้ินปีการศึกษา นอกจากนี้ภายใต้
สถานการณ์แพร่ระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-19) สถานศึกษายังได้จัดอบรมเพื่อพัฒนาครูให้
สามารถการจัดการเรียนสอนออนไลน์  โดยใช้แอปพลิเคช่ันต่าง ๆ เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  
ผลการประเมินคุณภาพภายในอยู่ในระดับ ดีเลิศ  
   ๑.๕. ด้านจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
โรงเรียนมีการก าหนดแนวทางวางแผนการบริหารจัดการ โรงเรียนมีอาคารสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก  
จัดสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้หรือจัดท าผังบริเวณโรงเรียนสะดวกพร้อมใช้งานและอยู่ในสภาพมั่นคง ปลอดภัย 
เหมาะสม  พร้อมใช้ประโยชน์ มีการติดตามตรวจสอบการใช้อาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนมี
การส ารวจความพึงพอใจจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องและมีการสรุปประเมินรายงานการใช้อาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดล้อมในทุกภาคเรียน  และทางโรงเรียนยังจัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสืบค้นความรู้ท่ีน า
ระบบเทคโนโลยีเข้าถึงความรู้ (ห้องเรียนอัจฉริยะ) แหล่งเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และมีห้องน้ า  



30 

 

 

 

โรงอาหาร ห้องประชุม ห้องสมุดครบทุกแห่ง สถานท่ีสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามมีความมั่นคง
แข็งแรงและปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมสวยงามร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
และภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) การปฏิบัติตามมาตรการความ
ปลอดภัยถือเป็นเรื่องส าคัญท่ีสถานศึกษาได้ด าเนินการ โดยการจัดให้มีการขยายห้องเรียนทุกระดับช้ัน เพื่อลด
จ านวนนักเรียนในแต่ละห้องเพื่อผู้เรียนให้มีระยะห่างตามมาตรการความปลอดภัย อย่างน้อย ๑ เมตร มีการ
เพิ่มจุดล้างมือให้เพียงพอต่อการใช้งาน จัดให้มีแอลกอฮอล์ส าหรับล้างมือส าหับทุกห้องเรียน และจุดอื่นๆ ตาม
ความเหมาะสม จัดให้มีการวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าโรงเรียนทุกวัน จัดให้มีมาตรการในการสวมหน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากทุกคนท่ีเข้ามาในบริเวณโรงเรียน ผลการประเมินคุณภาพภายในอยู่ในระดับ ดีเลิศ  

๑.๖. ด้านการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีส่ือส่ิงอ านวยความสะดวกรองรับการจัดกิจกรรรมการเรียนรู้ของครูและผู้เรียน โดย
วางแผนการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ ICT ตลอดปีการศึกษา เพื่อรองรับต่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
ด าเนินการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสัญญาณ Wifi ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี จัดหาซอฟต์แวร์
ทางการบริหารกลุ่มงานและฝ่ายต่างๆ เช่น โปรแกรม SGS ระบบประเมินผลการเรียนรู้ออนไลน์ โปรแกรม จัด
ตารางสอนและเลือกวิชาเพิ่มเติม   โปรแกรมพัสดุโรงเรียน(พรบ.60 v.4.0 2.1) ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  มีการพัฒนาระบบการรับสมัครนักเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ในช่วงท่ีมีการ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียน
การสอน จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา ส่ือดิจิตอล และซอฟต์แวร์ท่ีส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู ้มีการติดต้ัง Smart TV ทุกห้องเรียนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี ให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมการจัด
กิจกรรมด้านเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้เรียน ครู ศึกษาค้นคว้าได้ อย่างท่ัวถึง เมื่อส้ินปีการศึกษาสถานศึกษาได้จัดให้มี
การประเมินผลการด าเนินงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ และน าผลการประเมินดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางานระบบเทคโนโลยีสาสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากการประเมินคุณภาพภายในด้านการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ   
 
 

จากผลการด าเนินงานในด้านกระบวนการบริหารและจัดการส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัล ดังนี้  
๑) ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดนวัตกรรมด้านการบริหารภายใต้ 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภท
สถานศึกษาขนาดเล็กโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม) 
    ๒) ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวด ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรมส่ิงแวดล้อม  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็กโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล   
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    ๓) ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
เช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

๔) ได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนดีมีท่ียืนระดับ ๑ ดาว   
๕) นายลือชัย  พิเลิศ  ผู้อ านวยการโรงเรียนพยุห์วทิยา ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ 

“ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ เนื่องในวนัครู ประจ าปี ๒๕๖๔ 

จากการพัฒนาท่ีเกิดขึ้นข้างต้น เนื่องด้วยโรงเรียนพยุห์วิทยา ยึดหลักการบริหารในการน าองค์กรโดย
ใช้นวัตกรรมการบริหาร PWS Model และแนวทางวิเคราะห์ระบบท้ังภายในภายนอกขององค์กร  
(SWOT Analysis)  เพื่อทราบข้อมูลพื้นฐานแล้วน าข้อมูลเข้าสู่การวางแผนการบริหารองค์กรโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน (School Based Management: SBM)   แบบทุกคนมีส่วนร่วมซึ่งใช้หลักการบริหารเชิงกลยุทธ์มา
ประยุกต์ใช้เพื่อเป็นหลักประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการจัดท ากลยุทธ์ที่สนองต่อวิสัยทัศน์   
พันธกิจ มีการก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญท้ังด้านผู้เรียนท่ีค านึงถึงการสร้างโอกาสทางการศึกษา 
และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ตามมาตรฐานสากล ด้านการพัฒนาคร ูและ   
ด้านการบริหารจัดการ  กระบวนการพัฒนาท่ีเกิดขึ้นใช้หลักชุมชนวิชาชีพแห่งการเรียนรู้ (Professional - 
Learning Community หรือ PLC )  ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา     
ท้ังระบบ มีการจัดท าเป็นแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระยะ ๔ ปี การน าแผนสู่การปฏิบัติ 
ผู้บริหารโรงเรียนได้ก ากับให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ซึ่งประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรมท่ี
ขับเคล่ือนความส าเร็จต่อวัตถุประสงค์ส าคัญเชิงกลยุทธ์อย่างครบถ้วน มีการก าหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาด าเนินการท่ีชัดเจน 

ในการนี้  พบว่า ยังมีจุดท่ีควรพัฒนา กล่าวคือ จากการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปี
การศึกษา  ๒๕๖๓  คณะกรรมการประเมินได้สะท้อนผลและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจุดท่ีควรพัฒนา กล่าวคือ  

๑. พัฒนาบุคลากรทุกกลุ่มงานให้มีความเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพภายในให้มี 
ความเข้าใจและรับรู้ร่วมกันท้ังระบบ อย่างยั่งยืน 

๒. พัฒนากระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ชุมชนทางวิชาชีพ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมท่ีเป็นประโยชน์ 
ในการพัฒนานักเรียนอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และยั่งยืน โดยผ่านกระบวนการนิเทศ ติดตาม 
   ๓. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีคุณภาพ เพื่อให้สามารถใช้งานในการพัฒนาได้ตรงตามความต้องการ
มากขึ้น พร้อมกับพัฒนาระบบการจัดเก็บให้มีความหลากหลาย สามารถเข้าถึงและใช้งานได้สะดวก มากยิ่งขึ้น 
   ๔. พัฒนาห้องเรียนคุณภาพ จัดให้มีส่ือ เทคโนโลยี เครื่องมือ เครือข่ายอินเตอร์เน็ตท่ีเข้าถึงได้อย่าง
เพียงพอต่อความต้องการ 
 ๕. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท าโดยเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษา  สถานประกอบการ  
กลุ่มอาชีพอิสระ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอาทิ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน ได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการก าหนดความต้องการการจัดการศึกษาและการพัฒนาสาระเนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม อย่างต่อเนื่อง  
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จากการประเมินตนเองและการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๓  ในด้าน
กระบวนการบริหารและจัดการใน ๖ ประเด็น พบว่า โดยรวมโรงเรียนพยุห์วิทยามีผลการประเมินอยู่ในระดับ 
ระดับ ๔ GREAT (ดีเลิศ)  เป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด และสถานศึกษาได้น าเสนอผลการการ
ประเมินดังกล่าวแก่สาธารณะ หน่วยงานต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา 
นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรยีนพยุห์วิทยา ท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และท่ี
ประชุมผู้ปกครอง 

๒ .แผนพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำนที่สูงขึ้น 
๒.๑ แผนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรด้วยระบบ น่ำระบบคุณภำพ (OBECQA) มำใช้ในกำรบริหำร

จัดกำรบนพื้นฐำนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โดยกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน  
๒.๒ แผนกำร ส่งเสริมและพัฒนำหลักสูตรหลักสูตรสถำนศึกษำให้ทันสมัยตอบสนองต่อควำมต้องกำร

ของผู้เรียน เน้นกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนแบบ Active Learning เพื อให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที  
๒๑ มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๒.๓ แผนกำรพัฒนำระบบกำรประกนัคุณภำพภำยในสถำนศึกษำให้มีควำมเข้มแข็งมำกขึ้น เพื อให้กำร
ด่ำเนินกำรจัดกำรศึกษำมีคุณภำพ และเกิดประสิทธิผลเพิ มขึ้น มีกำรจัดกำรศึกษำที มีคุณภำพเป็นที ยอมรับและ
ไว้วำงใจจำกชุมชนและผู้เกี ยวข้องเพิ มขึ้น 

๒.๔ แผนกำรพัฒนำกระบวนกำรแลกเปลี ยนเรียนรู้ชุมชนกำรกำรเรียนทำงวิชำชีพ โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้พัฒนำตนเองให้มีสมรรถนะตำมมำตรฐำนวิชำชีพ โดยใช้
กระบวนกำรชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) เพื อให้เกิดนวัตกรรมที เป็นประโยชน์ในกำรพัฒนำนักเรียน
อย่ำงจริงจังต่อเนื องโดยผ่ำนกระบวนกำรนิเทศ ติดตำม 
 ๒.๕ แผนกำรพัฒนำ ห้องเรียนคุณภำพ จัดให้มีสื อ เทคโนโลยี เครื องมือ อินเตอร์เน็ตที เข้ำถึงได้อย่ำง
เพียงพอต่อควำมต้องกำรและน่ำไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

วิธีด ำเนินกำรและผลกำรพัฒนำ 

 

มำตรฐำน วิธีด ำเนินกำร 
ผลกำรพัฒนำ(ระดับ

คุณภำพ) 
๒.๑  มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์
และพันธกิจที สถำนศึกษำ
ก่ำหนดชัดเจน 

๑. แต่งต้ังคณะกรรมกำรเพื อด่ำเนินกำรวำงแผน
งำนในกำรจัดท่ำวิสัยทัศน์ พันธกิจและกำรก่ำหนด
เป้ำหมำย 
๒. สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ ควำมส่ำคัญ และ
วิธีกำรจัดท่ำวิสัยทัศน์  
๓. รวบรวมข้อมูลพื้นฐำน สำรสนเทศ ควำม
คำดหวังและควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้เสีย 
วิเครำะห์สถำนภำพปัจจุบันขององค์กร 
 

ดีเลิศ 
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มำตรฐำน วิธีด ำเนินกำร 
ผลกำรพัฒนำ(ระดับ

คุณภำพ) 

 
 ๔. น่ำมุมมองของผู้มีส่วนร่วมมำรวมและเชื อมโยง
กัน และจัดล่ำดับควำมส่ำคัญเพื อคัดเลือกและ
ตัดสินใจโดยเลือกส่ำนวนให้สื อควำมหมำยที ชัดเจน 
ปลุกเร้ำ ท้ำท้ำย และสร้ำงพลัง 
๕.น่ำวิสัยทัศน์สื อสำรให้บุคลำกรได้รับทรำบและ 
เข้ำใจตรงกัน เพื อมีภำพในอนำคตที เหมือนกัน   
๖. ก่ำหนดค่ำนิยมหรือคุณค่ำขององค์กร เพื อ
ก่ำหนดพฤติกรรมในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร
และภำระกิจที ต้องรับผิดชอบร่วมกัน 
๗. ก่ำหนดเป้ำหมำย โดยเปรียบเทียบกับผลกำรจัด
กำรศึกษำ และควำมส่ำเร็จที ผ่ำนมำ และ
เปรียบเทียบกับโรงเรียนอื นเพื อสร้ำงควำมท้ำทำย 
และพัฒนำกำรด่ำเนินงำน 
๘. มีกำรจัดระบบกำรสื อสำรเพื อให้ทรำบและเกิด
กำรยอมรับในวิสัยทัศน์ ค่ำนิยมและผลกำร
ด่ำเนินกำรที คำดหวังของโรงเรียน 

 

๒.๒ มีระบบบริหำรจัดกำร
คุณภำพของสถำนศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

๑.ประชุมครูเพื อช้ีน่ำกำรก่ำหนด วิสัยทัศน์ ค่ำนิยม
ควำมคำดหวังของโรงเรียน   
๒. จัดท่ำโครงสร้ำงของกำรบริหำรงำน ขอบข่ำย
งำนแต่ละกลุ่มงำนจัดท่ำค่ำสั งปฏิบัติงำน และ
จัดท่ำแผนกำรด่ำเนินงำนของแต่ละกลุ่มงำน 
๓. จัดท่ำวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำและแผนปฏิบัติกำรของโรงเรียน 
๔. สร้ำงควำมผูกพันกับผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย โดยรับฟังควำมคิดเห็น ควำมต้องกำรผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
๕. รวบรวม วิเครำะห์ จัดกำร และปรับปรุงข้อมูล 
สำรสนเทศ และกำรจัดกำร เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
รวมทั้งกำรทบทวนผลกำรด่ำเนินกำรเพื อปรับปรุง
ผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียน ผลกำรด่ำเนินงำน และ
เพิ มควำมสำมำรถ ในกำรแข่งขันของโรงเรียน 
๖. ประเมินขีดควำมสำมำรถและอัตรำกำลังและ 
จัดท่ำค่ำสั งเพื อมอบหมำยงำนให้บุคลำกร และ 

ดีเลิศ 
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มำตรฐำน วิธีด ำเนินกำร 
ผลกำรพัฒนำ 

(ระดับคุณภำพ) 

 
ส่งเสริม ให้มีกำรใช้ศักยภำพของบุคลำกรอย่ำง
เต็มที  และสอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกับ พันธกิจ 
กลกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ และสร้ำงภำพแวดล้อม
กำรปฏิบัติงำนที จะก่อให้เกิดผล กำรด่ำเนินงำนที ดี
๗. ก่ำหนดสมรรถนะหลักและระบบงำน จัดท่ำ
ขอบข่ำยกำรปฏิบัติงำน แผนกำรปฏิบัติงำนในแต่
ละกลุ่มงำน มีกำรตรวจสอบ นิเทศติดตำมกำร 
ด่ำเนินงำนเป็นระยะ และจัดระบบควบคุมภำยใน
ให้มีคุณภำพเพื อจัดกำรควำมเสี ยง 
๘. ประเมินผลกำรด่ำเนินงำนของโรงเรียน 
จัดระบบกำรควบคุมภำยในอย่ำงมีคุณภำพ และมี
กำรรำยงำนผลกำรด่ำเนินงำนต่อต้นสังกัด และ
สำธำรณชนแบบสองทำงเพื อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับ
เพื อกำรพัฒนำต่อไป 

 

๒.๓ ด่ำเนินงำนพัฒนำ
วิชำกำรที เน้นคุณภำพผู้เรียน
รอบด้ำนตำมหลักสูตร
สถำนศึกษำ และทุก
กลุ่มเป้ำหมำย 
 

๑. ทบทวนควำมส่ำเร็จ และผลกำรด่ำเนินกำรที 
ผ่ำนมำ จัดท่ำแผนกำรด่ำเนินงำนวิชำกำร คู่มือ
และขอบข่ำยของกำรพัฒนำงำนวิชำกำร วิเครำะห์
จุดเด่น และจุดที ต้องพัฒนำแล้วจัดล่ำดับ
ควำมส่ำคัญ จัดท่ำแผนกำรปฏิบัติกำรที สอดคล้อง
กับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
๒. พัฒนำหลักสูตรให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและ 
บริบทของสถำนศึกษำ 
๒. พัฒนำครูให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร 
จัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีคุณภำพ จัดสภำพแวดล้อมที 
เอื้อต่อกำรเรียนรู้ สร้ำงบรรยำกำศวิชำกำรใน
โรงเรียนอย่ำงต่อเนื อง 
๔. วิเครำะห์และจัดกลุ่มผู้เรียน จัดท่ำแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้ที มีคุณภำพและเน้นกำรลงมือปฏิบัติ 
เพื อพัฒนำนักเรียนสู่ควำมเป็นพลโลก 
๕. พัฒนำระบบงำนวัดและประเมินผลให้มี
ประสิทธิภำพ เพื อส่งเริมให้ครูวัดเพื อพัฒนำกำร 
 
 
 

ดีเลิศ 
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มำตรฐำน วิธีด ำเนินกำร 
ผลกำรพัฒนำ

(ระดับคุณภำพ) 

 
เรียนรู้ของนักเรียนเป็นส่ำคัญ ด้วยวิธีกำรที 
หลำกหลำยโดยใช้เครื องมือที มีคุณภำพ 
๖. จัดระบบกำรบริกำรและกำรเข้ำถึงสื อกำรเรียนรู้
ของนักเรียน รวมทั้งจัดแหล่งค้นคว้ำ แหล่งเรียนรู้
ให้กับนักเรียน 
๗. จัดให้มีกำรสอนซ่อมเสริมส่ำหรับนักเรียนที มี
ควำมบกพร่อง และสอนเสริมเพิ มควำมรู้ให้กับ
นักเรียนที มีควำมสำมำรถ๘. ส่งเสริม สร้ำงแรงเสริม
ให้ครูพัฒนำสื อ นวัตกรรมอย่ำงต่อเนื อง 
๙. จัดท่ำโครงกำรเพื อพัฒนำผู้เรียนด้ำนคุณลักษณะ 
ค่ำนิยมที ดี เพื อส่งเสริมด้ำนคุณธรรมและกำรอยู่
ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงด้ำนต่ำงๆ 
ได้อย่ำงสร้ำงสรรค์และมีควำมสุข 
๑๐. จัดให้มีกำรนิเทศ กำรสอนอย่ำงจริงจังต่อเนื อง 
และจัดให้มีกำรแลกเปลี ยนเรียนรู้ ในรูปแบบของ
ชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพท้ังระหว่ำงครูและครูกับ
นักเรียน 

 

๒.๔ พัฒนำครูและบุคลำกรให้
มีควำมเชี ยวชำญทำงวิชำชีพ 

๑. จัดท่ำแผนอัตรำก่ำลัง วิเครำะห์ควำมต้องกำร
และควำมจ่ำเป็นในกำรใช้บุคลำกร 
๒.ทบทวนผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร
ควำมสำมำรถและควำมถนัด 
๓. ส่ำรวจควำมต้องกำรพัฒนำตนเองและควำม
จ่ำเป็นที ต้องพัฒนำบุคลำกร 
๔. ส่งเสริมให้ครูได้รับกำรพัฒนำ อบรมโดย
สอดคล้องกับหน้ำที ที ต้องปฏิบัติ และสำมำรถน่ำ
ควำมรู้มำใช้กับผู้เรียนได้ 
๕. ให้มีกำรจัดท่ำแผนพัฒนำตนเองรำยบุคคล และ
รำยงำนผลกำรพัฒนำ 
๖. จัดให้มีกำรด่ำเนินกำรชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำง
วิชำชีพ เพื อให้ครูได้แลกเปลี ยนเรียนรู้และอธิบำย
ควำมส่ำเร็จ หรือปัญหำที เกิดจำกกำรจัดกำรเรียนรู้
และกำรท่ำงำน 
 
 
 

ดีเลิศ 
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มำตรฐำน วิธีด ำเนินกำร ผลกำรพัฒนำ
(ระดับคุณภำพ) 

๒.๕ จัดสภำพแวดล้อมทำง
กำยภำพและสังคมที เอื้อต่อ
กำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมี
คุณภำพ 

๑. วิเครำะห์ ศึกษำสภำพปัจจุบัน ปัญหำและควำม
ต้องกำรพัฒนำจำกผู้เกี ยวข้อง 
๒. มอบหมำยผู้รับผิดชอบหลักหรือทีมน่ำ และ
ด่ำเนินกำรจัดท่ำโครงกำรและกิจกรรม ดังนี้  
กิจกรรมปรับปรุงอำคำรและสถำนที  กิจกรรม
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน กิจกรรมพฒันำแหล่ง
เรียนรู ้
๓. ประเมินควำมพึงพอใจของครู นักเรียนผู้ปกครอง
เพื อพัฒนำต่อไป 

 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื อสนับสนุนกำร
บริหำรกำรจัดกำรและกำร
จัดกำรเรียนรู้ 

๑. จัดโครงสร้ำงหรือระบบบริหำรงำนของ 
สถำนศึกษำที เอื้อต่อกำรพัฒนำระบบกำรประกัน
คุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
2. ศึกษำและวิเครำะห์ควำมต้องกำรข้อมูล
สำรสนเทศตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
3. ก่ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลสร้ำง
หรือจัดหำเครื องมือในกำรจัดเก็บให้สอดคล้องกับ
ลักษณะของข้อมูลและแหล่งข้อมูล ประกอบด้วย 
แบบส่ำรวจ แบบสัมภำษณ์ แบบสอบถำม แบบ
บันทึก แบบสังเกต  
 

ดีเลิศ 
 
 

 
๓. จุดเด่น 

 โรงเรียนมีกำรบริหำรและกำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ โดยมีกำรประชุมเพื อให้ทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมในกำร 
ก่ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย ที ชัดเจน มีกำรปรับแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ แผนปฏิบัติกำร 
ประจ่ำปี ที สอดคล้องกับผลกำรจัดกำรศึกษำ สภำพปัญหำ ควำมต้องกำรพัฒนำ และนโยบำยกำรปฏิรูป
กำรศึกษำ ที มุ่งเน้นกำรพัฒนำให้ผู้เรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ มีกำร
ทบทวน ปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตร ครูผู้สอนสำมำรถจัดกำร เรียนรู้ได้อย่ำงมีคุณภำพ มีกำรด่ำเนินกำรนิเทศ 
ก่ำกับ ติดตำม ประเมินผล กำรด่ำเนินงำน และจัดท่ำรำยงำนผล กำรจัดกำรศึกษำ เพื อใช้เป็นฐำนในกำร
วำงแผนพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 

๔. จุดควรพัฒนำ 
     จำกกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ประจ่ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๓ คณะกรรมกำรประเมินได้
สะท้อนผลและให้ข้อเสนอแนะเกี ยวกับจุดที ควรพัฒนำ กล่ำวคือ  
   ๑. พัฒนำบุคลำกรทุกกลุ่มงำนให้มีควำมเข้ำใจในระบบกำรประกันคุณภำพภำยในให้มีควำมเข้ำใจ 
และรับรู้ร่วมกันท้ังระบบอย่ำงยั งยืน 

๒. พัฒนำกระบวนกำรแลกเปลี ยนเรียนรู้ชุมชนทำงวิชำชีพ เพื อให้เกิดนวัตกรรมที เป็นประโยชน์ใน 
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กำรพัฒนำนักเรียนอย่ำงจริงจัง ต่อเนื องและยั งยืน โดยผ่ำนกระบวนกำรนิเทศ ติดตำม 
   ๓. พัฒนำระบบสำรสนเทศให้มีคุณภำพ เพื อให้สำมำรถใช้งำนในกำรพัฒนำได้ตรงตำมควำมต้องกำร 
พร้อมกับพัฒนำระบบกำรจัดเก็บให้มีควำมหลำกหลำย สำมำรถเข้ำถึงและใช้งำนได้สะดวกมำกยิ งขึ้น 
   ๔.  พัฒนำห้องเรียนคุณภำพ จัดให้มีสื อ เทคโนโลยี เครื องมือ เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตที เข้ำถึงได้อย่ำง
เพียงพอต่อควำมต้องกำร 
   ๕. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื อกำรมีงำนท่ำโดยเปิดโอกำสให้สถำบันกำรศึกษำ สถำนประกอบกำร  
กลุ่มอำชีพอิสระ และผู้มีส่วนเกี ยวข้องอำทิ ผู้ปกครอง คณะกรรมกำรสถำนศึกษำและนักเรียนได้เข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกำรก่ำหนดควำมต้องกำรกำรจัดกำรศึกษำและกำรพัฒนำสำระเนื้อหำรำยวิชำเพิ มเติมอย่ำงเป็นรูปธรรม
และต่อเนื อง  
 

หลักฐำน/ร่องรอย 
 

QR CODE 

๑. กำรส่งเสริมให้มีกำรก่ำหนดเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และ
ทัศนคติที ชัดเจน 
 

 
https://qrgo.page.link/QXikk 

 
๒. มีระบบกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 
 

 
https://qrgo.page.link/QXikk 

๓. ด่ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบ
ด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://qrgo.page.link/8MXqj 
 

https://qrgo.page.link/QXikk
https://qrgo.page.link/QXikk
https://qrgo.page.link/8MXqj
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หลักฐำน/ร่องรอย 
 

QR CODE 

๔. พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี ยวชำญทำง
วิชำชีพ 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

https://qrgo.page.link/vH7Kh 

 
๕. จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที เอื้อต่อ
กำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
 
 
 
 
 

 

 
       https://qrgo.page.link/oBHBT 

 
๖. จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื อสนับสนุนกำร
บริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

 

 
 

https://qrgo.page.link/nUfXC 
 
 

 
 
 

https://qrgo.page.link/vH7Kh
https://qrgo.page.link/oBHBT
https://qrgo.page.link/nUfXC
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มำตรฐำนที่  ๓  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

ระดับคุณภำพ  :  ...........ดีเลิศ.................. 

๑. หลักฐำนสนับสนนุ : 
   กำรประเมินตนเองด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที เน้นผู้เรียนเป็นส่ำคัญ โรงเรียนพยุห์วิทยำ  
ได้พัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที เน้นผู้เรียนเป็นส่ำคัญอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื อง  เพื อพัฒนำ
ผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียน ซึ งมีผลกำรประเมินในแต่ละประเด็นดังนี้ 
   ๑. การจัดการเรียนรู้ผ่านระบบการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ครูโรงเรียนพยุห์วิทยาได้วางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามกระบวนการ Active Learning และใช้
นวัตกรรมท่ีหลากหลายในการจัดการเรียนการ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมตามความถนัดและ
ความสนใจ ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการ 
Active Learning และให้ผู้เรียนท่ีได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดสร้างสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ ช้ินงาน สามารถน าเสนอและสรุป
องค์ความรู้จากการค้นคว้าด้วยตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรมดังจะเห็นได้จากผลงานด้านการจัดท านวัตกรรมของ
นักเรียนในรายวิชาต่างๆ ช้ินงาน โครงงาน ซึง่ผลเหล่านี้ก็สืบเนื่องจากการจัดการเรียนการสอนตามแนว           
สะเต็มศึกษา โครงงานฯ วิทยาการค านวณ  การออกแบบและเทคโนโลยี กิจกรรมค่ายบูรณาการ เป็นต้น 
กระบวนการเหล่านี้ท าให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   
มีกระบวนการคิดการท างานท่ีเป็นระบบ  
   ๒.ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ครูทุกคนท าการวิเคราะห์ 
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เนื้อหาในรายวิชาท่ีตนเองรับผิดชอบ เพื่อวางแผนการผลิตและใช้ส่ือ
การเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับกิจกรรมและสาระการเรียนรู้ วางแผนการใช้แหล่ง
เรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาตามความเหมาะสม ส่งเสริมให้ครูใช้ส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย             
ท้ังส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือมัลติมิเดีย ส่ือICT เช่น เอกสารประกอบการเรียนรู้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือDLIT                  
ใบความรู้ แบบฝึกทักษะ วิดีโอและเกมต่างๆ เป็นต้น ในการทดสอบกลางภาคและปลายภาค โรงเรียนได้ใช้
รูปแบบการสอบแบบออนไลน์ส าหรับข้อสอบแบบปรนัย ส่วนข้อสอบแบบอัตนัยนักเรียนเขียนตอบลงใน
กระดาษค าตอบโดยนักเรียนเข้าสอบในห้องสอบปกติใช้สมาร์ทโฟน ในการท าข้อสอบ กรณีนักเรียนท่ีไม่มี
สมาร์ทโฟน โรงเรียนจัดให้เข้าสอบท่ีห้องคอมพิวเตอร์ โดยครูก ากับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้นักเรียนทุจริตใน
การสอบ การสอบแบบออนไลน์ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อกระดาษและเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้ใช้เทคโนโลยี
ได้เป็นอย่างดี และภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โรงเรียนได้ให้
ความส าคัญในการน าส่ือ เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมการการเรียนการสอน โดยส่งเสริมการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนผ่านเว็ปไซต์โรงเรียนเสมือน (Virtual School Online) เพื่ออ านวยความสะดวกให้ผู้เรียน
สามารถเรียนได้ทุกท่ีทุกเวลา นอกจากนี้ยังมีการจัดการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยนักเรียนติดต่อ
ครูผู้สอน ในหลายช่องทาง อาทิ กลุ่มไลน์  Facebook  แอพพลิเคช่ัน Zoom, google classroom เป็นต้น 
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นอกจากนี้ครูทุกคนยังจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาและยังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ โดยเฉพาะการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สถานศึกษามีกลไกในการติดตาม ตรวจสอบการ
ด าเนินงานโดยการนิเทศภายในและนิเทศช้ันเรียน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ในการติดตาม ตรวจสอบและให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ส่ือการเรียนรู้ของครูทุกคน เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุง แก้ไขและ
พัฒนาการผลิตการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพมากขึ้นต่อไป  
   ๓. ครูผู้สอนทุกคนสามารถบริหารจัดการช้ันเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้และนักเรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  โดยสร้างข้อตกลงร่วมกันระหว่างครูและนักเรียนเพื่อ
สร้างความชัดเจนของพฤติกรรมในการเรียนและวนิัยในช้ันเรียนและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น
ต่อการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกของครูผู้สอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ แล้วน าผลมาสะท้อนเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อครูจะได้ปรับปรุง พัฒนา เพื่อให้เกิดผลดีต่อการจัดการเรียนการสอน    
   ๔. ครูผู้สอนทุกคนมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบในทุกรายวิชา และให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียน เพื่อน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ โดยโรงเรียนมีการประชุมช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย 
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพของผู้เรียนในวาระการประชุมประจ าเดือน เสนอฝ่ายบริหารและคณะครู
รับทราบ โดยก าหนดให้มีเครื่องมือหรือวิธีการวัดประเมินผู้เรียนท่ีหลากหลาย จากนั้นครูมีการวางแผนการ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนการวิเคราะห์ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ในหลักสูตรสถานศึกษา 
ธรรมชาติเนื้อหาในรายวิชา และวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบการวัด
และประเมินผล ครูทุกคนมีการออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบด้วยวิธีการ
ท่ีหลากหลาย ครอบคลุมท้ังด้านความรู้ (K) ทักษะกระบวนการ (P) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A ) และ
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (C) เช่น การใช้แบบทดสอบ แบบสังเกตพฤติกรรม แบบประเมิน การสอบถาม 
ช้ินงาน การประเมินตามสภาพจริง เป็นต้น ครูทุกคนจัดท าแบบประเมินคุณภาพผู้เรียน โดยผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ งานวัดและประเมิน และหัวหน้าฝ่ายวิชาการก่อนน าไปใช้ ครูทุกคน
ด าเนินการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน เพื่อน าไปใช้ใน
การพัฒนาการเรียนรู้ตนเองต่อไป นอกจากนี้มีการแจ้งผลการประเมินให้ผู้ปกครองทราบ โดยการประชุม
ผู้ปกครองทุกภาคเรียน หรือการประชุมผู้ปกครองวาระพิเศษต่าง ๆ  เช่นติดตามนักเรียนท่ีมีผลการเรียน ๐, ร 
และ มส. เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ข้อมูลหลักฐานเชิง
ประจักษ์ท่ีสะท้อนกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ประกอบด้วย รายงานผลการ
วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล บันทึกผลการพัฒนานักเรียน รายงานผลการพัฒนานักเรียน เอกสารหลักฐานการวัด
และประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ผลการตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลช้ินงาน/ผลงานของผู้เรียน แฟ้มสะสมงาน ส่ือการเรียนการสอน  
            ๕. การแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
โรงเรียนพยุห์วิทยา มีการวางแผนการด าเนินงานเพื่อให้ครูได้แลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
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โดยใช้กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน 
มีการประชุมช้ีแจงนโยบายแนวปฏิบัติแก่บุคลากรทุกคน วางแผนการก าหนดช่ัวโมง PLC และการนเิทศภายใน 
ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  เกี่ยวกับปัญหาท่ี
เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีรับผิดชอบ สัปดาห์ละ ๓ ครั้ง เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการบันทึกผลการ PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
รายบุคคล นอกจากนี้โรงเรียนยังจัดให้มีการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับแก่ครูผู้สอนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ นอกจากนี้โรงเรียนยงัได้มกีารส่งเสริม
ให้ครูได้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยการเป็นวิทยากร การเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน เผยแพร่ผลงานเพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก เช่น ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการสอนทางไกลใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  โดยน าเสนอและแลกเปล่ียนเรียนรู้   
ผลการด าเนินงาน ในการการติดตาม ประเมินผลและขับเคล่ือนนโยบายการจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  จัดโดยส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร  การประกวดนวัตกรรม ด้านการจัดการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์โควิด 
๑๙ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (๑ โรงเรียน ๑ 
นวัตกรรม) จัดโดยส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ ยโสธร  

   จากการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญส่งผลให้ครู ได้รับรางวัลต่างๆ 
ดังนี้   
   ๑.นางสาวชนาภัทร  แสงงาม ได้รับรางวัล  ระดับเหรียญทอง การประกวดนวัตกรรม  
ด้านการจัดการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์โควิด ๑๙ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทสถานศึกษา
ขนาดเล็ก โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๒๘ 

๒.รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ “เพชร สพม.๒๘” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ เนื่องในวันครู 
ประจ าปี ๒๕๖๔   

๒.๑ นางนาฏรพี  ละยศ  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
๒.๒ นายมนตรี  อ่อนสังข์  ช่างครุภัณฑ์ช้ัน ๓ 

๓. รายช่ือครูเข้ารับรางวัล “เพชร รัตนวงษา” ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ โรงเรียนพยุห์วิทยา  
อ าเภอพยุห์  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
ล าดับที่ ชื่อ ต าแหน่ง กลุ่มสาระฯ 

๑ นางพัชรินทร์  อรทัย ครูช านาญการพิเศษ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
๒ นางสาวชนาภัทร  แสงงาม ครู    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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ล าดับที่ ชื่อ ต าแหน่ง กลุ่มสาระฯ 
๓ นางรุ่งราวรรณ์  ซอนทรัพย ์ ครูช านาญการพิเศษ   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
๔ นางสาวนิตยกานต์   

พุทธไทสงค์ 
ครู  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม 

๕ นายเรณู  ค าใสย ครูช านาญการพิเศษ   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
๖ นางพัชรินทร์  บุดดี ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๗ นางสาววรนุช  ศรีรักษา พนักงานราชการ   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
๘ นายกันตภณ  ทับทิมหิน ครูช านาญการพิเศษ   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๙ นายไชยวัติน์ศิลป์  พิมพัก ลูกจ้างช่ัวคราว - 

 
รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
ล าดับที่ ชื่อ ต าแหน่ง 

๑ นายลือชัย  พิเลิศ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
๒ นางศศิพัชร์  พงศ์ธีรวุฒ ิ ครูช านาญการพิเศษ   
๓ นางชนิดาภา  อสิพงษ์ ครูช านาญการ  

 
รางวัลครูต้นแบบการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

 
ล าดับที่ ชื่อ ต าแหน่ง 

๑ นางสุพรรณี  สองศร ครูช านาญการพิเศษ   
๒ นางดวงพร  ราชบัญดิษฐ์ ครูช านาญการพิเศษ   
๓ น.ส.พรทิพย์  ปกป้องเสถียร ครูช านาญการพิเศษ   
๔ นางชนิดาภา  อสิพงษ์ ครูช านาญการ  
๕ นางสาวชนาภัทร  แสงงาม ครู 
๖ นางสาววิสสุตา  ชุมอินทอง ครู 
๗ นางสาวนิตยกานต์  พุทธไทสงค์ ครู 
๘ นางสาวสุวรรณา   สุวรรณพันธ์ ครู ผู้ช่วย 
๙ นางสาววรนุช  ศรีรักษา พนักงานราชการ 

๑๐ นายไชยวัติน์ศิลป์  พิมพัก ครูอัตราจ้าง 
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  จากผลการพัฒนาท่ีเกิดขึ้นข้างต้น  โรงเรียนได้ด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญโดยการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เช่น โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา โครงการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้กิจกรรม
โครงการพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เป็นต้น 
  ในการนี้  พบว่ายังมีจุดท่ีควรพัฒนา  กล่าวคือ การจัดการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลเพื่อพัฒนา
คุณลักษณะของนักเรียนให้เป็นพลเมืองโลกสามารถท างานและด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข โดยส่งเสริมและ
พัฒนาครูให้สามารถพัฒนาผู้เรียนด้านดังกล่าวด้วยการเข้ารับการอบรมจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา      
ศรีสะเกษ ยโสธร ในโครงการพัฒนาและยกระดับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ Project and 
Service Based Learning เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้เป็นพลเมืองโลก การส่งเสริมครูในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ เข้ารับ
การอบรมออนไลน์หลักสูตรต่างๆ ทางเว็ปไซต์ของ สสวท. โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนได้เข้าร่วม
โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นการขับเคล่ือนให้เกิดการพัฒนาด้าน
การจัดการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพท่ีสูงขึ้น ส าหรับการเพิ่มคะแนนการทดสอบระดับชาติ
โรงเรียนได้จัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการสอนเสริมโอเน็ต ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ซึ่งต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และด าเนินการกิจกรรมชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพให้เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง 

จากการประเมินตนเองและการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๓  ในด้าน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ใน ๕ ประเด็น พบว่า โรงเรียนพยุห์วิทยามีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ ระดับ ๔ GREAT (ดีเลิศ)  เป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด และสถานศึกษาได้
น าเสนอผลการการประเมินดังกล่าวแก่สาธารณะ หน่วยงานต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น คณะกรรมการ
สถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียนพยุห์วิทยา ท่ีประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา และท่ีประชุมผู้ปกครอง 
  

๒. แผนพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำนที่สูงขึ้น  
๒.๑  แผนพัฒนำกำรส่งเสริมและพัฒนำหลักสูตรหลักสูตรสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื องเพื อให้ทันสมัย

ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้เรียน เน้นกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนแบบ Active Learning เพื อให้
ผู้เรียนมีทักษะ ในศตวรรษที  ๒๑ มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๒.๒  แผนกำรพัฒนำห้องเรียนคุณภำพเพื อให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้ของนักเรียน 
๒.๓  แผนพัฒนำกำรส่งเสริมและสนับสนุนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้พัฒนำตนเอง ให้มี 

 สมรรถนะตำมมำตรฐำนวิชำชีพ โดยใช้กระบวนกำรชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) 
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วิธีด ำเนินกำรและผลกำรพัฒนำ 
 

มำตรฐำน วิธีด ำเนินกำร 
ผลกำรพัฒนำ 

(ระดับคุณภำพ) 
๓.๑ จัดกำรเรียนรู้ผ่ำน
กระบวนกำรคิดและปฏิบัติ
จริงและสำมำรถน่ำไป
ประยุกต์ใช้ในกำรด่ำเนิน
ชีวิต 
 
 
 
 
 

 

๑. ศึกษำทฤษฎีกำรเรียนรู้ ศึกษำรูปแบบและ
กระบวนกำร และเทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้ที ฝึกทักษะ
กำรคิด เลือกรปูแบบ ศึกษำงำนวิจัยที เกี ยวข้อง 
๒. วิเครำะห์หลักสูตร วิเครำะห์ผู้เรียน ออกแบบกำร
จัดกำรเรียนรู้ วำงเป้ำหมำยของกำรเรียนรู้และวำงแผน
เวลำในจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงชัดเจน ท้ังในส่วนของ
เนื้อหำ และกิจกรรม 
๓. จัดเตรียมสื อ และแหล่งเรียนรู้ และทดลองส่ำรวจสื อ
และแหล่งเรียนรู้ 
๔. จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยกำรบูรณำกำรกับชีวิตจริง 
ใช้สถำนกำรณ์หรือเหตุกำรณ์ที เกิดขึ้นหรือมีอยู่จริง และ
สร้ำงบรรยำกำศของกำรมีส่วนร่วมโดยอภิปรำย โต้ตอบ 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที ดีกับผู้สอนและเพื อนใน
ช้ันเรียนส่งเสริมให้เกิดกำรร่วมมือในกลุ่มผู้เรียนและ
กระตุ้นให้ผู้เรียนประสบควำมส่ำเร็จในกำรเรียนรู้โดยท้ำ
ทำยควำมสำมำรถ และให้โอกำสผู้เรียนได้ปฏิบัติ
กิจกรรมกำรเรียนรู้ ที หลำกหลำย 
๕. ตรวจสอบกำรเรียนรู้ของนักเรียนเพื อให้ตรงกบั
เป้ำหมำยของกำรเรียนรู้ 
๖. ให้ข้อมูลย้อนกลับ และชื นชมควำมส่ำเร็จของ
นักเรียน 
๗. แลกเปลี ยนเรียนรู้กับครูคนอื นในรูปแบบชุมชนแห่ง
กำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ เพื อหำจุดที ต้องกำรพัฒนำและ
วิธีกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

 ดีเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๒ ใช้สื อ เทคโนโลยี 
สำรสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที เอื้อต่อกำรเรียนรู ้

๑. ส่ำรวจสื อ เทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้
ต้องใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและจัดทำทะเบียนสื อ 
๒. พัฒนำ จัดท่ำ จัดหำ สื อ เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ ให้อยู่ในสภำพที พร้อมใช้งำนพอเพียงและ
สอดคล้องกับกำรจัดกำรเรียนรู้ 
๓. ทดสอบประสิทธิภำพและปรับปรุงคุณภำพของสื อ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ 
๔. ใช้สื อเทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ 
 

๓.๒ ใช้สื อ 
เทคโนโลยี 
สำรสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที  
เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
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มำตรฐำน วิธีด ำเนินกำร 
ผลกำรพัฒนำ 

(ระดับคุณภำพ) 

 

ประเมินควำมพึงพอใจ และคุณภำพของสื อฯและ
รำยงำนผลกำรใช้ 
๕. จัดระบบสื อ เทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้
ภำยในโรงเรียนให้เชื อมต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
และสำมำรถงำนได้สะดวก 

 

๓.๓ มีกำรบริหำรจัดกำร 
ช้ันเรียนเชิงบวก 

๑.วิเครำะห์ผู้เรียนรำยบุคคล เพื อให้ทรำบ 
ควำมสำมำรถ ควำมรู้พื้นฐำน ทรำบสิ งที ต้องส่งเสริม
และพัฒนำ ทรำบควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลและจัด
กลุ่มผู้เรียนให้เหมำะสมและส่งเสริมกำรเรียนรู้ 
๒. ออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ในเหมำะสมและ 
นำไปใช้จริงในห้องเรียน 
๓. จัดห้องเรียนให้มีสภำพที เอื้อต่อกำรเรียนรู้ จัดโต๊ะ
นักเรียน โต๊ะครูให้เหมำะกับกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู ้
๔. จัดเตรียมสื อกำรเรียนกำรสอนให้พร้อมและเพียงพอ 
๕. สร้ำงข้อตกลงร่วมกันระหว่ำงครูและนักเรียนเพื อ
สร้ำงควำมชัดเจนของพฤติกรรมในกำรเรียนและวนิัยใน
ช้ันเรียน 
๖. จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยค่ำนึงถึง 
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวกท้ังระหว่ำงครูกับนักเรียนและ 
ระหว่ำงนักเรียนด้วยกัน 
๗. ให้ค่ำชมเชย รำงวัล และใช้ค่ำพูดที กระตุ้นเชิงบวก 
เปิดโอกำสให้นักเรียนได้แสดงควำมคิดเห็น 

ดีเลิศ 

๓.๔ ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็น
ระบบ และน่ำผลมำพัฒนำ
ผู้เรียน 

๑. ออกแบบกำรวัดและประเมินผลให้สอดคล้องและ
ตรงตำมเป้ำหมำยของกำรเรียนรู ้
๒. สร้ำงเกณฑ์กำรประเมิน และสร้ำงเครื องมือวัดและ
ประเมินให้มีคุณภำพและมีควำมหลำกหลำย 
๓. ตรวจสอบคุณภำพของเครื องมือและปรับปรุง 
พัฒนำให้มีคุณภำพ 
๔. แจ้งวิธีกำรประเมิน และเกณฑ์กำรประเมินให้ 
นักเรียนทรำบพร้อมกับรับฟังควำมคิดเห็นของ 
นักเรียน 
๕. ใช้เครื องมือวัดและประเมินผล และแจ้งผลย้อนกลับ
ให้กับนักเรียน เพื อเปิดโอกำสให้นักเรียนแสดงควำม
คิดเห็น และพัฒนำตนเอง 

ดีเลิศ 
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มำตรฐำน วิธีด ำเนินกำร 
ผลกำรพัฒนำ 

(ระดับคุณภำพ) 
๓.๕ มีกำรแลกเปลี ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูล
ป้อนกลับเพื อปรับปรุงและ
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู ้

๑. ท่ำควำมเข้ำใจรูปแบบและจุดประสงค์วิธีกำร 
ควำมส่ำคัญของชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ 
๒. จัดตำรำงเพื อให้เกิดกำรแลกเปลี ยนเรียนรู้ 
๓. แลกเปลี ยนเรียนรู้โดยกำรบรรยำยสภำพกำรณ์กำร
จัดกำรเรียนรู้ แสดงและรับฟังควำมคิดเห็นประเมิน 
วิเครำะห์ หำข้อสรุปและวำงแผนกำรปฏิบัติเพื อพัฒนำ
วิธีกำรต่อไป 

ดีเลิศ 

 

๓. จุดเด่น 
  ครูมีควำมพร้อมและสำมำรถจัดกำรเรียนรู้โดยกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที เน้นผู้เรียนกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนแบบ Active Learning เพื อให้ผู้เรียนมีทักษะ ในศตวรรษที  ๒๑  ใช้เทคโนโลยีสำระ
สนเทศได้ออย่ำงมีประสิทธิภำพมีกำรจัดกำรช้ันเรียนเชิงบวก มีควำมรัก มีเมตตำกับนักเรียน   

๔. จุดควรพัฒนำ 
๑.  กำรจัดกำรสอนเทียบเคียงมำตรฐำนสำกลเพื อพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพกำรเป็นพลโลก สำมำรถ

ท่ำงำนและด่ำเนินชีวิตได้อย่ำงมีควำมสุข 
  ๒.  ด่ำเนินกำรกิจกรรมชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพให้เป็นรูปธรรมและต่อเนื อง 
 

หลักฐำน/ร่องรอย 
 

QR CODE 

๑. กำรจัดเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถ
น่ำไปประยุกต์ในชีวิตได้ 

 
 
 

 

 
 

https://qrgo.page.link/jVqLc 
 
 

 
 

https://qrgo.page.link/w68n5 

https://qrgo.page.link/jVqLc
https://qrgo.page.link/w68n5
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หลักฐำน/ร่องรอย 

 
QR CODE 

  

 
https://qrgo.page.link/9Thpj 

๒. ใช้สื อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
 

 

 
 

https://qrgo.page.link/TqEgT 
 

 
https://qrgo.page.link/Kr8re 

๓. มีกำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียนเชิงบวก 
 
 
 
 
 

 
https://qrgo.page.link/jVqLc 

 
๔.ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน่ำผลมำพัฒนำ
ผู้เรียน 

 
 
 
 

 

 

 
 

https://qrgo.page.link/nu6jL 

 

https://qrgo.page.link/9Thpj
https://qrgo.page.link/TqEgT
https://qrgo.page.link/Kr8re
https://qrgo.page.link/jVqLc
https://qrgo.page.link/nu6jL


48 

 

 

 

 
ลักฐำน/ร่องรอย 

 
QR CODE 

๕. มีกำรแลกเปลี ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื อพัฒนำและ
ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

https://qrgo.page.link/cB5rW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://qrgo.page.link/cB5rW
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สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๓ 

  
มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ ค่ำเป้ำหมำย 

(ระดบัคุณภำพ) 
มำตรฐำนที่ ๑ คณุภำพผูเ้รียนของผู้เรียน ระดบัคณุภำพดี

เลิศ  
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผูเ้รียน ระดบัดีเลศิ 
 ๑) ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน  เขียน กำรสื อสำร ภำษำไทย ภำษำอังกฤษและภำษำจีน และกำรคิด
ค่ำนวณตำมเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 

ระดับดีเลิศ 

 ๒) ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำย แลกเปลี ยนควำมคิดเห็นและ
แก้ปัญหำ 

ระดับดีเลิศ 

 ๓) มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม ระดับดี 
 ๔) ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื อสำร ระดับดีเลิศ 
 ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ  ระดับก่ำลังพัฒนำ 

 ๖) มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที ดีต่องำนอำชีพ ระดับดีเลิศ 
๑.๒ คุณลกัษณะทีพ่ึงประสงค์ของผู้เรียน ระดบัยอดเยี่ยม 

๑) กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที ดี ตำมที สถำนศึกษำก่ำหนด “รักกำรออม ยิ้ม ไหว้ ทักทำย  
ใส่ใจควำมสะอำด”  

ระดับยอดเยี ยม   

  ๒)  ควำมภูมิใจในท้องถิ น และควำมเป็นไทย ระดับยอดเยี ยม   
  ๓) ยอมรับที จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและควำมหลำกหลำย    ระดับยอดเยี ยม 

  ๔) สุขภำวะทำงร่ำงกำย และลักษณะจิตสังคม ระดับปำนกลำง 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ระดับดีเลิศ 
๑.๑ มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที สถำนศึกษำก่ำหนดชัดเจน ระดับดีเลิศ 

๑.๒ มีระบบบริหำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับดีเลิศ 

๑.๓ ด่ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที เน้นคุณภำพของผู้เรียนรอบด้ำน ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ และ 
ทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

ระดับดีเลิศ 

๑.๔ พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี ยวชำญทำงวิชำชีพ โดยเน้นกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
แบบ active learning 

ระดับดีเลิศ 

๑.๕ จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ  ระดับดีเลิศ 
๑.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและจัดกำรเรียนรู้ ระดับดีเลิศ 

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทีเ่น้นผู้เรียนเปน็ส ำคัญ ระดบัดีเลศิ 
๓.๑ จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน่ำไปประยุกต์ในชีวิตได้ ระดับดีเลิศ 
๓.๒ ใช้สื อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที เอื้อต่อกำรเรียนรู้ ระดับดีเลิศ 
๓.๓ มีกำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียนเชิงบวก ระดับดีเลิศ 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน่ำผลมำพัฒนำผู้เรียน ระดับดีเลิศ 
๓.๕ มีกำรแลกเปลี ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื อปรับปรุงและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ ระดับดีเลิศ 

สรุปภำพรวม ระดับดีเลิศ  
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ส่วนท่ี ๓  สรุปผล  แนวทางการพัฒนา  และความต้องการช่วยเหลือ 

รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูล
สารสนเทศส าคัญท่ีสถานศึกษาจะต้องน าไปวิเคราะห์  สังเคราะห์เพื่อสรุปการเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพ
ความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (๓ – ๔ ปี)  และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนั้น จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมิน
ในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐานพร้อมท้ังแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความ
ต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้ 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
๑. ด้านคุณภาพผู้เรียน 

นักเรียนโรงเรียนพยุห์วิทยา มีความ
ประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม  จิตสังคม 
และมีจิตส านึกท่ีดี  ให้ความร่วมมือในอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมด้วยความเต็มใจ
และมีความสุข  รู้จักดูแลตนเองให้มีความ ปลอดจาก
สารเสพติด มีสุนทรียภาพ กล้าแสดงออกทั้งทางด้าน
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการ มีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทยและท้องถิ่นของตนเอง 
และมีความสามารถในด้านการใช้เทคโนโลยี 

 

     ๑.  พัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
ส่ือสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาจีนและการคิด
ค านวณ โดยครูผู้สอนสร้างสถานการณ์ท้ังภายในและ
ภายนอกห้องเรียน กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษใน
สถานการณ์ต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน และควร
จ้างครูชาวต่างชาติ (Native Speaker)  เพื่อให้ผู้เรียน
รวมทั้งครู บุคลากรมีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษใน
สถานการณ์จริง  

๒. พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลกแห่งศตวรรษ
ท่ี ๒๑ มีความรู้สากลเพื่อให้สามารถพัฒนาสู่ความเป็น
พลโลกพัฒนาความสามารถในทุกด้านของนักเรียนสู่
ความเป็นเลิศ เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนมีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปล่ียนแปลงของ
สังคมโลก พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่ม
สาระในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๗๐ และ ผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O – net) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ใหม้ี
ผลการทดสอบสูงกว่าระดับจังหวัดระดับ สพฐ. ท้ังหมด 
และระดับประเทศ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  คะแนน
เฉล่ียของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาศึกษาปีท่ี ๓ ได้คะแนน ๕๐%  ขึ้น
ไป เพิ่มขึ้นทุกวิชา 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 
 
 

๓. ด้านสุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม จัดท า

โครงการ โภชนาการส าหรับเด็กวัยเรียน  จัดต้ังคลินิก
บ าบัดความเส่ียงต่อสภาวะซึมเศร้าของเด็กวัยรุ่น โดย
ร่วมมือกับโรงพยาบาลพยุห์ เพื่อป้องกันการเกิด
สภาวะซึมเศร้าของนักเรียนกลุ่มเส่ียง 

๒.  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
       โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็น
ระบบ โดยมีการประชุมเพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การ ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ท่ีชัดเจน มี
การปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการ ประจ าปี ท่ีสอดคล้องกับผลการจัด
การศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้
ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา มีการทบทวน ปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร ครูผู้สอนสามารถจัดการ เรียนรู้ได้
อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท า
รายงานผล การจัดการศึกษา เพื่อใช้เป็นฐานในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 

๑.พัฒนาบุคลากรทุกกลุ่มงานให้มีความเข้าใจในระบบ
การประกันคุณภาพภายในให้มีความเข้าใจและรับรู้
ร่วมกันท้ังระบบ อย่างยั่งยืน 
๒.พัฒนากระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ชุมชนทาง
วิชาชีพ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมท่ีเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนานักเรียนอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และยั่งยืน โดย
ผ่านกระบวนการนิเทศ ติดตาม 
๓. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีคุณภาพ เพื่อให้
สามารถใช้งานในการพัฒนาได้ตรงตามความต้องการ
มากขึ้น พร้อมกับพัฒนาระบบการจัดเก็บให้มีความ
หลากหลาย สามารถเข้าถึงและใช้งานได้สะดวก มาก
ยิ่งขึ้น 
๔.  พัฒนาห้องเรียนคุณภาพ จัดให้มีส่ือ เทคโนโลยี 
เครื่องมือ เครือข่ายอินเตอร์เน็ตท่ีเข้าถึงได้อย่าง
เพียงพอต่อความต้องการ 
  ๕. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า โดยเปิด
โอกาสให้สถาบันการศึกษา  สถานประกอบการ  กลุ่ม
อาชีพอิสระ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอาทิ  ผู้ปกครอง  
คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน  ได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการก าหนด  ความต้องการการจัดการศึกษา 
และการพัฒนาสาระเนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม อย่าง
ต่อเนื่อง 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
๓.ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
        ครูมีความพร้อมและสามารถจัดการเรียนรู้โดย
กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีการจัดการช้ันเรียน
เชิงบวก มีความรัก เมตตากับนักเรียน และมีการ

กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

๑.  การจัดการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพการเป็นพลโลก สามารถ
ท างานและด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 
 ๒.  ด าเนินการกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพให้เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

 

 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ตามมาตรฐานสากล  
๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบ น าระบบคุณภาพ (OBECQA) มาใช้ในการบริหารจัดการบน

พื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
๓ พัฒนาหลักสูตรหลักสูตรสถานศึกษาให้ทันสมัยตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน เน้นการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ มีคุณธรรม  
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๔. พัฒนาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น เพื่อให้การ
ด าเนินการจัดการศึกษามีคุณภาพและเกิดประสิทธิผล 

๕.  พัฒนากระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ชุมชนการการเรียนทางวิชาชีพ โดยส่งเสริมและสนับสนุนครู
และบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเอง ให้มี สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  เพื่อให้เกิดนวัตกรรมท่ีเป็นประโยชน์ในการพัฒนานักเรียนอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง 
โดยผ่านกระบวนการนิเทศ ติดตาม 
 ๖.  พัฒนา ห้องเรียนคุณภาพ จัดให้มีส่ือ เทคโนโลยี เครื่องมือ อินเตอร์เน็ตท่ีเข้าถึงได้อย่างเพียงพอ
ต่อความต้องการ และน าไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 
๑. การพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ   
๒. การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกท่ีโรงเรียนมีความต้องการและจ าเป็น ได้แก่ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ  
๓. การจัดสรรเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ให้บริการครอบคลุมอย่างท่ัวถึง   

 ๔. ปรับปรุง ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้มีครุภัณฑ์ ส่ือเทคโนโลยี เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ อย่าง
เพียงพอ  
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ส่วนท่ี  ๔  ภาคผนวก 
   
  - ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/ก าหนดค่าเป้าหมาย/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 

 - ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานการเขียนรายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในของสถานศึกษา 

  - ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานการแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการรับการประเมินและตรวจสอบ 
 กาประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
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ประกาศโรงเรียนพยุห์วิทยา 

 เร่ือง  การใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโรงเรียนพยุห์วิทยา  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

-------------------------------------- 
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ท่ีมีการปรับมาตรฐานการศึกษาให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙(๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อันน าไปสู่การก าหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาข้ัน
พื้นฐานขึ้น ประกอบกับได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และ
กระทรวงศึกษาธิการมีประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ส าหรับให้สถานศึกษาใช้
เป็นแนวทางด าเนินงานเพื่อการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาและเตรียมการประเมินคุณภาพ
ภายนอก จึงจะท าให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ 
ได้มาตรฐาน และคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจากการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 โรงเรียนพยุห์วิทยาจึงขอก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จ านวน ๓ มาตรฐาน ดังเอกสารท่ีแนบท้าย   

ประกาศ ณ วันท่ี  ๑  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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                                                                  (นายลือชัย  พิเลิศ) 
                               ผู้อ านวยการโรงเรียนพยุหว์ิทยา 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
โรงเรียนพยุห์วิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย 
(ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียนของผู้เรียน ระดับคุณภาพดีเลิศ  

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 
 ๑) ความสามารถในการอ่าน  เขียน การส่ือสาร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาจีน และ
การคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 

ระดับดีเลิศ 

 ๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

ระดับดีเลิศ 

 ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ระดับดีเลิศ 
 ๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร ระดับดีเลิศ  
 ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับดี 
 ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ระดับดีเลิศ 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม 
๒) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี “รักการออม ยิ้มไหว้ ทักทาย ใส่ใจความสะอาด” โดย

ไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

ระดับยอดเย่ียม   

  ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย ระดับยอดเย่ียม 
  ๓)  ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย    ระดับยอดเยี่ยม 
  ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม ระดับยอดเย่ียม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ 
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ระดับดีเลิศ 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา ระดับดีเลิศ 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ โดยเน้นการจัดการเรียนการสอน  
แบบ active learning 

ระดับดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย 
(ระดับคุณภาพ) 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  ระดับดีเลิศ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ ระดับดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ระดับดีเลิศ 

๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ในชีวิตได้ ระดับดีเลิศ 
๒. ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ระดับดีเลิศ 
๓. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ระดับดีเลิศ 
๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ระดับดีเลิศ 
๕. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ระดับดีเลิศ 

สรุปผลภาพรวม ดีเลิศ 
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ค ำสั่งโรงเรียนพยุห์วิทยำ 

ท่ี  ๐๓๙ / ๒๕๖๔ 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรเขียน/จัดท ำรำยงำนประจ ำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

…………………………………………. 
     ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และแก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕   
และ กฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ก่ำหนดให้
สถำนศึกษำ มีระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ  เพื อให้เกิดกำรพัฒนำและสร้ำงควำม
เชื อมั นให้แก่ผู้มีส่วนเกี ยวข้องและสำธำรณชนว่ำสถำนศึกษำนั้นสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ ตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำ  โดยในกำรก่ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
แต่ละระดับและประเภทกำรศึกษำที รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรประกำศก่ำหนด  พร้อมท้ังจัดท่ำ
แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและด่ำเนินกำรตำมแผนที 
ก่ำหนดไว้  จัดให้มีกำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ  ติดตำมผลกำร
ด่ำเนินกำร เพื อพัฒนำสถำนศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ  และจัดส่งรำยงำนผลกำรประเมิน
ตนเองให้แก่หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที กำ่กับดูแลสถำนศึกษำเป็นประจ่ำทุกปี   โรงเรียนพยุห์วิทยำได้
ด่ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำเรียบร้อยแล้วและต้องน่ำเสนอผลกำรประเมินตนเอง ต่อเขต
พื้นที  และผู้เกี ยวข้อง  เพื อให้กำรด่ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล  

อำศัยอ่ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
พุทธศักรำช ๒๕๕๖ และแก้ไขเพิ มเติม  จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำร จัดท่ำรำยงำนประจ่ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
ดังต่อไปนี ้
๑. คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรเขียนรำยงำนประจ ำป ี

๑) นำยลือชัย  พิเลิศ   ผู้อ่ำนวยกำรโรงเรียน    ประธำนกรรมกำร 
๒) นำยชุติพนธ์  จันทะโคตร  รองผู้อ่ำนวยกำรโรงเรียน   รองประธำนกรรมกำร 
๓) นำงวำรินทร์  กรไกร         หัวหน้ำฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ กรรมกำร 
๔) นำยไพรวัลย์  ทองลือ  หัวหน้ำฝ่ำยชุมชนและภำคีเครือข่ำย กรรมกำร 
๕) นำงรุ่งรำวรรณ์  ซอนทรัพย์  หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั วไป   กรรมกำร 
๖) นำยธิรำยุทธ  อรทัย  หัวหน้ำฝ่ำยอำคำรสถำนที    กรรมกำร 
๗) นำงสุพรรณี  สองศร  หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร  

มีหน้ำที่  ประเมินคุณภำพกำรเขียน/จัดท่ำรำยงำนประจ่ำปีของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ว่ำ
ครบทุกองค์ประกอบ ครอบคลุมทุกประเด็น สื อสำรเข้ำใจง่ำย และสรุปผลกำรประเมิน 
 
๒. คณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปี 
 ๑) นำงสุพรรณี  สองศร  ครูช่ำนำญกำรพิเศษ   ประธำนกรรมกำร 
 ๒) นำงดวงพร   รำชบัญดิษฐ์  ครูช่ำนำญกำรพิเศษ   รองประธำนกรรมกำร 
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 ๓) นำงสำวพรทิพย์  ปกป้องเสถียร       ครูช่ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
 ๔) นำงสำวชนำภัทร  แสงงำม  ครู      กรรมกำร  
 ๕) นำงสำวนิตยกำนต์  พุทธไทสงค์      ครูผู้ช่วย     กรรมกำร 
 ๖) นำยเอกอนันต์  ศรีเสมอบุญฤทธิ์ ครูช่ำนำญกำรพิเศษ         กรรมกำรและ

เลขำนุกำร  
มีหน้ำที่  จัดท่ำรำยงำนประจ่ำปีของสถำนศึกษำ  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

ให้ผู้ที ได้รับกำรแต่งต้ังปฏิบัติหน้ำที อย่ำงต้ังใจเพื อให้มีประสิทธิภำพและบังเกิดผลดีต่อทำงรำชกำร
สืบไป 

        ท้ังนี้  ต้ังแต่วันที   ๑๙  เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็นต้นไป 

    สั ง ณ วันที   ๑๙  เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๔  

                                                                          
                               

                                                                        
            (นำยลือชัย  พิเลิศ) 
                                                             ผู้อ่ำนวยกำรโรงเรียน พยุห์วิทยำ 
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ค ำสั่งโรงเรียนพยุห์วิทยำ 

         ท่ี   ๐๓๘  /๒๕๖๔ 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรรับกำรประเมินและตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
.......................................................................... 

           ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  และ 
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ก าหนดให้สถานศึกษา มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา  โดย
ในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภท
การศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด  พร้อมท้ังจัดท าแผนพัฒนา การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้  จัดให้มีการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษานั้น 
     เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าว  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ มีประสิทธิภาพ  จึงอาศัยความตามมาตรา 
๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ  กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช  ๒๕๔๖  แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ปฎิบัติและเกิดผลดีต่อทางราชการ  จึงแต่งต้ังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
๑.นายลือชัย  พิเลิศ   ผู้อ านวยการโรงเรียนพยุห์วิทยา              ประธานกรรมการ 
๒.นายชุติพนธ์  จันทะโคตร  รองผู้อ านวยการโรงเรียนพยุห์วิทยา รองประธานกรรมการ 
๓.นางวารินทร์  กรไกร   หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กรรมการ 
๔.นายไพรวัลย์   ทองลือ   หัวหน้าฝ่ายภาคีและเครือข่าย  กรรมการ 
๕.นายเรณู  ค าใสย                   หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน  กรรมการ 
๖.นางรุ่งราวรรณ์  ซอนทรัพย ์  หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป   กรรมการ 
๗.นายธิรายุทธ  อรทัย   หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานท่ี   กรรมการ 
๘.นางสุพรรณี  สองศร   หัวหน้าฝ่ายวิชาการ   กรรมการและเลขานุการ 
๙.นายเอกอนันต์  ศรีเสมอบุญฤทธิ์  ครู ช านาญการพิเศษ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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มีหน้ำที่   ๑. ก าหนดนโยบายประสานงาน ก ากับดูแลและอ านวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการทุกฝ่ายปฏิบัติ
หน้าท่ีได้ตามวัตถุประสงค์ 
            ๒. บริหารจัดการ ให้ค าปรึกษาแก้ปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน 
            ๓. อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
๒.คณะกรรมกำรจัดเตรียมเอกสำร  หลักฐำน  มำตรฐำนที่ ๑ ด้ำนผู้เรียน 
    ๒.๑ ด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  

 ๑) ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน  เขียน กำรสื่อสำร ภำษำไทยตำมเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  
๑.๑ นางวันดี  เพ็งชัย   ครู  ช านาญการพิเศษ    
๑.๒ นางประไพ  ผาค า               ครู  ผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
๑.๓ นางสาวสุวรรณา  สุวรรณพันธ์ ครู  ผู้ช่วย 

   มีหน้ำที่ 
๑. จัดท าเครื่องมือ ในการประเมินตามหัวข้อท่ีได้รับมอบหมายและจัดท าเป็นรูปเล่มและ 

ส่งไฟล์ ทางอีเมล koysuphannee45@gmail.com   
๒. ด าเนินการประเมินผู้เรียน ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยบันทึกคะแนนตามแบบท่ีก าหนด 
๓. จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามหัวข้อท่ีได้รับมอบหมาย โดยท าเป็นรูปเล่มรายงาน  

และส่งไฟล์ ทางอีเมล koysuphannee45@gmail.com   
             ๔. อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๒) ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน  เขียน กำรสื่อสำร  ภำษำอังกฤษและภำษำจีนตำมเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น  
  ๒.๑ นางพัชรินทร์  อรทัย   ครู  ช านาญการพิเศษ 
  ๒.๒ นางดวงพร  ราชบัญดิษฐ์  ครู  ช านาญการพิเศษ 
  ๒.๓ นางสาวรรินทร  ค าขันธ์  ครู  ช านาญการพิเศษ 
  ๒.๔ นางสาววิสสุตา  ชุมอินทอง  ครู 
 มีหน้ำที่ 

๑. จัดท าเครื่องมือ ในการประเมินตามหัวข้อท่ีได้รับมอบหมายและจัดท าเป็นรูปเล่มและ 
ส่งไฟล์ ทางอีเมล koysuphannee45@gmail.com   

๒. ด าเนินการประเมินผู้เรียน ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยบันทึกคะแนนตามแบบท่ีก าหนด 
๓. จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามหัวข้อท่ีได้รับมอบหมาย โดยท าเป็นรูปเล่มรายงาน และ

ส่งไฟล์ ทางอีเมล koysuphannee45@gmail.com   
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                    ๔. อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๓) ควำมสำมำรถในกำรคิดค ำนวณตำมเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

  ๓.๑ นางศศิพัชร์  พงศ์ธิระวุฒ ิ  ครู  ช านาญการพิเศษ    
  ๓.๒ นางรุ่งราวรรณ์  ซอนทรัพย์   ครู  ช านาญการพิเศษ 
  ๓.๓ นายธิรายุทธ  อรทัย   ครู  ช านาญการพิเศษ     
  ๓.๔ นายรพีพงศ์  พงศ์ธิระวุฒ ิ  ครู  ช านาญการพิเศษ 
  ๓.๕ นายทวี  หงษ์ศรี   ครู  ช านาญการพิเศษ 
 มีหน้ำที่ 

๑.  จัดท าเครื่องมือ ในการประเมินตามหัวข้อท่ีได้รับมอบหมายและจัดท าเป็นรูปเล่ม 
และส่งไฟล์ ทางอีเมล koysuphannee45@gmail.com   

๒. ด าเนินการประเมินผู้เรียน ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยบันทึกคะแนนตามแบบท่ีก าหนด 
๓. จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามหัวข้อท่ีได้รับมอบหมาย โดยท าเป็นรูปเล่มรายงาน และ

ส่งไฟล์ ทางอีเมล koysuphannee45@gmail.com   
๔. อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 ๔) ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำย แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและ
แก้ปัญหำ 
  ๔.๑ นางวันดี  เพ็งชัย   ครู  ช านาญการพิเศษ 
  ๔.๒ นางศศิพัชร์  พงศ์ธิระวุฒ ิ  ครู ช านาญการพิเศษ 
  ๔.๓ นางนาฏรพี  ละยศ   ครู ช านาญการพิเศษ  
  ๔.๔ นางสาวชนาภัทร  แสงงาม  ครู   
 มีหน้ำที่ 

๑. จัดท าเครื่องมือ ในการประเมินตามหัวข้อท่ีได้รับมอบหมายและจัดท าเป็นรูปเล่มและ 
ส่งไฟล์ ทางอีเมล koysuphannee45@gmail.com   

๒. ด าเนินการประเมินผู้เรียน ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยบันทึกคะแนนตามแบบท่ีก าหนด 
๓. จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามหัวข้อท่ีได้รับมอบหมาย โดยท าเป็นรูปเล่มรายงาน และ

ส่งไฟล์ ทางอีเมล koysuphannee45@gmail.com  
         ๔. อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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๕) มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม   
 ๕.๑ นางสุพรรณี  สองศร  ครู  ช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

  ๕.๒ นางวันดี  เพ็งชัย  ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ๕.๓ นางศศิพัชร์  พงศ์ธิระวุฒ ิ ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ๕.๔ นางนาฏรพี  ละยศ  ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ  
  ๕.๕ นายเรณู  ค าใสย  ครู  ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ๕.๖ นายกันตภณ  ทับทิมหิน ครู  ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ๕.๗ นางพัชรินทร์ อรทัย  ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
      ๕.๘ นายกิตติ  พรมรักษ์  ครู    กรรมการ 
  ๕.๙ นางสาวชนาภัทร  แสงงาม ครู      กรรมการและเลขานุการ 
       มีหน้ำที่      

๑. จัดท าเครื่องมือ ในการประเมินตามหัวข้อท่ีได้รับมอบหมายและจัดท าเป็นรูปเล่มและ 
ส่งไฟล์ ทางอีเมล koysuphannee45@gmail.com   

๒. ด าเนินการประเมินผู้เรียน ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยบันทึกคะแนนตามแบบท่ีก าหนด 
๓. จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามหัวข้อท่ีได้รับมอบหมาย โดยท าเป็นรูปเล่มรายงาน และ

ส่งไฟล์ ทางอีเมล koysuphannee45@gmail.com   
           ๔. รวบรวมทะเบียนนวัตกรรมของผู้เรียนทาง อีเมล koysuphannee45@gmail.com   

๕. อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๖) ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร   
๖.๑ นางสาวชนาภัทร  แสงงาม  ครู   ประธานกรรมการ   

  ๖.๒ นางสุพรรณี  สองศร   ครู  ช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
  ๖.๓ นางเพ็ญประภา สิมมา  ครู  ช านาญการพิเศษ กรรมการ 

๖.๔ นางสาวณัฏชรีย์  ถึงทะเล  ครู  ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๖.๕ นายอรัญ  วงศ์จอม   ครู  ช านาญการพิเศษ กรรมการ  

๖.๖ นางสาวพรทิพย์  ปกป้องเสถียร ครู  ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๖.๗ นางชนิดาภา  อสิพงษ์  ครู  ช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
๑. จัดท าเครื่องมือ ในการประเมินตามหัวข้อท่ีได้รับมอบหมายและจัดท าเป็นรูปเล่มและ 

ส่งไฟล์ ทางอีเมล koysuphannee45@gmail.com   
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๒. ด าเนินการประเมินผู้เรียน ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยบันทึกคะแนนตามแบบท่ีก าหนด 
๓. จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามหัวข้อท่ีได้รับมอบหมาย โดยท าเป็นรูปเล่มรายงาน และ

ส่งไฟล์ ทางอีเมล koysuphannee45@gmail.com   
๔.  อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 ๗) มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
  ๗.๑ นางสุพรรณี  สองศร   ครู ช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

๗.๒ นางวันดี  เพ็งชัย   ครู ช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
 ๗.๓ นางศศิพัชร์  พงศ์ธิระวุฒ ิ  ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 

  ๗.๔ นางนาฏรพี  ละยศ   ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๗.๕ นายเรณู  ค าใสย   ครู  ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๗.๖ นายกันตภณ  ทับทิมหิน  ครู  ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๗.๗ นางพัชรินทร์ อรทัย   ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
      ๗.๘ นายกิตติ  พรมรักษ์   ครู   กรรมการ 
  ๗.๙ นางสาวพรทิพย์  ปกป้องเสถียร ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 

๗.๑๐ นางสาวชนาภัทร  แสงงาม  ครู     กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้ำที่ 
๑. จัดท าเครื่องมือ แบบทดสอบในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
๒. รวบรวมผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน เป็น ๒ ไฟล์ ดังนี้ ไฟล์ผลสัมฤทธิ์รวมวิชาพื้นฐานทุกรายวิชา  

และไฟล์ผลสัมฤทธิ์รวมทั้งวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมทุกรายวิชา จัดท ารายงานเป็นรูปเล่ม  และ 
ส่งไฟล์ ทางอีเมล koysuphannee45@gmail.com   

๓. จัดท ารายงานผลการทดสอบระดับชาติ O-net โดยท าเป็นรูปเล่มรายงาน และ 
ส่งไฟล์ ทางอีเมล koysuphannee45@gmail.com   
  ๕. อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
     ๘) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
  ๘.๑ นางดวงพร  ราชบัญดิษฐ์  ครู ช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
  ๘.๒ นายกันตภณ  ทับทิมหิน  ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๘.๓ นางสาววรนุช  ศรีรักษา  พนักงานราชการ  กรรมการและเลขานุการ 
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   มีหน้ำที่ 
๑. จัดท าเครื่องมือ ในการประเมินตามหัวข้อท่ีได้รับมอบหมายและจัดท าเป็นรูปเล่มและ 

ส่งไฟล์ ทางอีเมล koysuphannee45@gmail.com   
๒.ด าเนินการประเมินผู้เรียน ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยบันทึกคะแนนตามแบบท่ีก าหนด 
๓.จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามหัวข้อท่ีได้รับมอบหมาย โดยท าเป็นรูปเล่มรายงาน และ 

ส่งไฟล์ ทางอีเมล koysuphannee45@gmail.com  
๔ รายงานโครงการสานฝันสู่อาชีพ ม.๓และ ม.๖โดยท าเป็นรูปเล่มรายงาน และ 

ส่งไฟล์ ทางอีเมล koysuphannee45@gmail.com  
๕. อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   ๑)การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอนัดีของสังคม คือ“รักการออม 
ยิ้มไหว้ ทักทาย ใส่ใจความสะอาด” 
  ๑.๑ นายเรณู  ค าใสย  ครู ช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ  
  ๑.๒ นายธิรายุทธ  อรทัย  ครู  ช านาญการพิเศษ      รองประธานกรรรมการ 
  ๑.๓  นางเพ็ญประภา  สิมมา ครู  ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

๑.๔  นางวันดี  เพ็งชัย  ครู  ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
  ๑.๕  นายทวี  หงษ์ศรี  ครู  ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
  ๑.๖  ครูท่ีปรึกษา 
  ๑.๗  นายอรัญ  วงศ์จอม  ครู  ช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
  ๑.๘  นางนาฎรพี  ละยศ  ครู  ช านาญการพิเศษ       กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
๑. จัดท าเครื่องมือ ในการประเมินตามหัวข้อท่ีได้รับมอบหมายและจัดท าเป็นรูปเล่มและส่งไฟล์ 

 ทางอีเมล koysuphannee45@gmail.com   
๒. ด าเนินการประเมินผู้เรียน ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยบันทึกคะแนนตามแบบท่ีก าหนด 
๓. จัดท ารายงาน โครงการท่ีเกี่ยวกับการ ยิ้มไหว้ ทักทาย หรืออื่นๆท่ี เกี่ยวข้อง โดยท าเป็น 

รูปเล่มรายงาน และส่งไฟล์ ทางอีเมล koysuphannee45@gmail.com (ฝ่ายกิจการนร.)  
๔. จัดท ารายงาน โครงการโรงเรียนธนาคาร และ อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการออมจัดท าเป็นรูปเล่ม 

และส่งไฟล์ ทางอีเมล koysuphannee45@gmail.com   (งานโรงเรียนธนาคาร) 
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๕. รายงาน โครงการโรงเรียนปลอดขยะ /รายงานนวตักรรมส่ิงแวดล้อม และรายงานโครงการท่ี
เกี่ยวข้องกับการลงพื้นท่ีท าความสะอาดของนักเรียน (ฝ่ายอาคารสถานท่ี) 

๖. อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๒) ควำมภูมิใจในท้องถิ่น และควำมเป็นไทย 

๒.๑ นางนาฏรพี  ละยศ   ครู ช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 ๒.๒ นางวารินทร์  กรไกร   ครู  ช านาญการพิเศษ      รองประธานกรรรมการ 

  ๒.๓  นายวุฒิกร  ขจรสมบัติ   ครู  ช านาญการพิเศษ     กรรมการ 
  ๒.๔  นาวสาวนิตยกานต์  พุทธไทสงค์ ครู     กรรมการ 
  ๒.๕  นายเอกอนันต์  ศรีเสมอบุญฤทธิ์ ครู  ช านาญการพิเศษ      กรรมการและเลขานุการ 
 
มีหน้ำที่         ๑. จัดท าเครื่องมือ ในการประเมินตามหัวข้อท่ีได้รับมอบหมายและจัดท าเป็นรูปเล่มและส่งไฟล์ 
 ทางอีเมล koysuphannee45@gmail.com   

๒. ด าเนินการประเมินผู้เรียน ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยบันทึกคะแนนตามแบบท่ีก าหนด 
๓. จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามหัวข้อท่ีได้รับมอบหมาย อาทิ เช่น  

- การเข้าแถว 
- การแสดงความเคารพ 
- การพูดจา กิริยามารยาท  
- การไหว้ฯ 
- รายงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมต้นแบบ 
- รายงานโครงการส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนมีค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
- รายงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
- รายงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- รายงานโครงการโรงเรียนศีล ๕ นุ่งผ้าไทย ใส่บาตร 
- สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
- สัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับการจัดท าโครงงานคุณธรรม ฯ 

                    หรืออื่นๆตามหัวข้อท่ีก าหนด  โดยท าเป็นรูปเล่มรายงาน และส่งไฟล์ ทางอีเมล 
koysuphannee45@gmail.com   

๔. อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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๓)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและควำมหลำกหลำย    
๓.๑ นายเรณู  ค าใสย  ครู ช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ  

 ๓.๒ นางวันดี  เพ็งชัย  ครู  ช านาญการพิเศษ      รองประธานกรรรมการ 
  ๓.๓  นายทวี  หงษ์ศรี   ครู  ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
  ๓.๔  ครูท่ีปรึกษาทุกระดับช้ัน ครู  ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
  ๓.๕  นางนาฎรพี  ละยศ  ครู  ช านาญการพิเศษ      กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
๑.จัดท าเครื่องมือ ในการประเมินตามหัวข้อท่ีได้รับมอบหมายและจัดท าเป็นรูปเล่มและส่งไฟล์ 

 ทางอีเมล koysuphannee45@gmail.com   
๒. ด าเนินการประเมินผู้เรียน ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยบันทึกคะแนนตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด 
๓. จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามหัวข้อมี่ได้รับมอบหมาย อาทิเช่น รายงานกิจกรรมการ 

ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน แบบสัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การท างาน การท ากิจกรรมร่วมกนั
เป็นทีม หรืออื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องตามหัวข้อท่ีก าหนด  โดยท าเป็นรูปเล่มรายงาน และส่งไฟล์ ทางอีเมล 
koysuphannee45@gmail.com   

๔. อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๔) สุขภำวะทำงร่ำงกำย และลักษณะจิตสังคม 

  ๔.๑ นางรุ่งราวรรณ์  ซอนทรัพย์ ครู ช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
  ๔.๒ นายเรณู  ค าใสย  ครู  ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ๔.๓ นายทวี  หงษ์ศรี  ครู  ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

๔.๔ นางพจนีย์  สุขกล้า  เจ้าหน้าท่ีธุรการ   กรรมการและเลขานุการ 
    
มีหน้ำที่  ๑. จัดท าเอกสาร หลักฐาน อาทิ  

      ๑.๑  แบบบันทึกพฤติกรรมทางสังคม  (ฝ่ายกิจการ นร.) 
      ๑.๒  รายงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน  (ฝ่ายกิจการ นร.) 

 ๑.๓   เอกสารหลักฐานแสดงสุขภาวะทางร่างกายอารมณ์  สังคม   
 ๑.๔   รายงานดัชนีมวลกาย น้ าหนัก ส่วนสูง สายตา 

      ๑.๕  รายงานกิจกรรมการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน(ฝ่ายกิจการ นร.) 
              ๒.จัดท าเป็นรูปเล่มและส่งไฟล์ทางอีเมล koysuphannee45@gmail.com   

    ๓. ด าเนินการประเมินผู้เรียน ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยบันทึกคะแนนตามแบบท่ีก าหนด 
              ๔. อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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๒.คณะกรรมกำรจัดเตรียมเอกสำร  หลักฐำน  มำตรฐำนที่ ๒ ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
    ๒.๑) มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 ๒.๑.๑ นางวารินทร์  กรไกร  ครู ช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ   
 ๒.๑.๒ นายรพีพงศ์  พงศ์ธิระวุฒ ิ  ครู ช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 ๒.๑.๓ นางสาววิสสุตา  ชุมอินทอง  ครู    กรรมการ 
 ๒.๑.๔ นางสาวสุวรรณา  สุวรรณพันธ์ ครู  ผู้ช่วย   กรรมการ 
 ๒.๑.๕ นางศศิพัชร์  พงศ์ธิระวุฒ ิ  ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ 
 ๑. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
 ๒. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ๓. เอกสาร หลักฐานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง กับ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน   
 ๔. รวบรวมจัดท ารูปเล่ม และส่งไฟล์ ทางอีเมล koysuphannee45@gmail.com   
     ๕. อื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๒.๒) มีระบบบริหำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 ๒.๒.๑ นางวารินทร์  กรไกร  ครู ช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ   
 ๒.๒.๒ นายรพีพงศ์  พงศ์ธิระวุฒ ิ  ครู ช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 ๒.๒.๓ นายวุฒิกร  ขจรสมบัติ  ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

๒.๒.๔ นางสาวรรินทร  ค าขันธ์  ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๒.๒.๕ นางชนิดาภา  อสิพงษ์  ครู ช านาญการ   กรรมการ 
๒.๒.๖ นางสาววิสสุตา  ชุมอินทอง  ครู    กรรมการ 

 ๒.๒.๗ นางสาวสุวรรณา  สุวรรณพันธ์ ครู  ผู้ช่วย   กรรมการ 
 ๒.๒.๘ นางสาวพัชรินทร์  บุดดี  ครู  อัตราจ้าง   กรรมการ 

๒.๒.๙ นางศศิพัชร์  พงศ์ธิระวุฒ ิ  ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้ำที่ 
 ๑. จัดท าแผนบริหารจัดการสารสนเทศ  
 ๒. จัดท าสารสนเทศของโรงเรียน 
 ๓. เอกสาร หลักฐานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง กับระบบบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๔. รวบรวมจัดท ารูปเล่ม และส่งไฟล์ ทางอีเมล koysuphannee45@gmail.com   
 ๕. อื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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๒.๓). ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพของผู้เรียนรอบด้ำน ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ และทุก
กลุ่มเป้ำหมำย     
  ๒.๓.๑ นางสุพรรณี  สองศร  ครู ช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
            ๒.๓.๒ นางวันดี  เพ็งชัย   ครู ช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ   
   ๒.๓.๓ นางศศิพัชร์  พงศ์ธิระวุฒ ิ  ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   ๒.๓.๔ นางนาฏรพี  ละยศ  ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   ๒.๓.๕ นายเรณู  ค าใสย   ครู  ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   ๒.๓.๖ นายกันตภณ  ทับทิมหิน  ครู  ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   ๒.๓.๗ นางพัชรินทร์ อรทัย  ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
       ๒.๓.๘ นายกิตติ  พรมรักษ์  ครู   กรรมการ 
   ๒.๓.๙ นางสาวชนาภัทร  แสงงาม ครู     กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้ำที่  ๑. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และรายงานผลการใช้และการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
    ๒. รวบรวมจัดท ารูปเล่ม และส่งไฟล์ ทางอีเมล koysuphannee45@gmail.com   
    ๓.  อื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๒.๔) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ โดยเน้นการจัดการเรียนการสอน แบบ active 
learning 

๒.๔.๑ นางวารินทร์  กรไกร  ครู ช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ   
 ๒.๔.๒ นายรพีพงศ์  พงศ์ธิระวุฒ ิ  ครู ช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 ๒.๔.๓ นายวุฒิกร  ขจรสมบัติ  ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

๒.๔.๔ นางสาวรรินทร  ค าขันธ์  ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๒.๔.๕ นางศศิพัชร์  พงศ์ธิระวุฒ ิ  ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๒.๔.๖ นางสาววิสสุตา  ชุมอินทอง  ครู    กรรมการ 

 ๒.๔.๗ นางสาวสุวรรณา  สุวรรณพันธ์ ครู  ผู้ช่วย   กรรมการ 
 ๒.๔.๘ นางสาวพัชรินทร์  บุดดี  ครู  อัตราจ้าง   กรรมการ 
 ๒.๔.๙  นางชนิดาภา  อสิพงษ์  ครู ช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ รวบรวมและจัดท าเอกสาร หลักฐานดังนี้ 

๑. การจัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
๒. การพัฒนาพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานต าแหน่ง 
๓. รวบรวมรางวัลและหลักฐานอื่นๆ  
๔. รายงานโครงการพัฒนาครูและบุคลากรฯ และอื่นๆ ตามท่ีเห็นสมควร  
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๕. จัดท าเป็นรูปเล่ม และส่งไฟล์ ท่ีอีเมล koysuphannee45@gmail.com   
 
๒.๕ ) จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ  
 ๒.๕.๑ นายธิรายุทธ  อรทัย  ครู  ช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 ๒.๕.๒ นายอรัญ วงศ์จอม   ครู  ช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 ๒.๕.๓ นายกันตภณ  ทับทิมหิน  ครู  ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๒.๕.๔ นายไชยวัฒน์ศิลป์  พิมพัก  ครู  อัตราจ้าง   กรรมการ 
 ๒.๕.๕ นางพัชรินทร์  อรทัย  ครู   ช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้ำที่  

๑. รวบรวมและจัดท าเอกสาร หลักฐานดังนี้ 
     ๑.๑ รายงานผลการด าเนินโครงการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ

เรียนรู ้
      ๑.๒ รายงาน โครงการโรงเรียนปลอดขยะ /รายงานนวัตกรรมส่ิงแวดล้อม และรายงานโครงการท่ี

เกี่ยวข้องกับการลงพื้นท่ีท าความสะอาดของนักเรียน  
      ๑.๓ อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
๒. จัดท าเป็นรูปเล่ม และส่งไฟล์ ท่ีอีเมล koysuphannee45@gmail.com   

 ๓.  อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
       ๒.๖) จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพือ่สนับสนนุกำรบริหำรจัดกำรและจัดกำรเรียนรู้ 

๒.๒.๑ นางวารินทร์  กรไกร  ครู ช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ   
 ๒.๒.๒ นายรพีพงศ์  พงศ์ธิระวุฒ ิ  ครู ช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 ๒.๒.๓ นายวุฒิกร  ขจรสมบัติ  ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

๒.๒.๔ นางสาวรรินทร  ค าขันธ์  ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๒.๒.๕ นางศศิพัชร์  พงศ์ธิระวุฒ ิ  ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๒.๒.๖ นางสาววิสสุตา  ชุมอินทอง  ครู    กรรมการ 

 ๒.๒.๗ นางสาวสุวรรณา  สุวรรณพันธ์ ครู  ผู้ช่วย   กรรมการ 
 ๒.๒.๘ นางสาวพัชรินทร์  บุดดี  ครู  อัตราจ้าง   กรรมการ 
 ๒.๒.๙  นางชนิดาภา  อสิพงษ์  ครู ช านาญการ   กรรมาการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่     จัดท ารายงานผลการด าเนินกิจกรรมจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารฯ 
เป็นรูปเล่มและส่งไฟล์ ท่ีอีเมล koysuphannee45@gmail.com   
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๓.คณะกรรมกำรจัดเตรียมเอกสำร  หลักฐำน  มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญ 
     ๓.๑) จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ในชีวิตได้ 
  ๓.๑.๑ นางสุพรรณี  สองศร  ครู  ช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 ๓.๑.๒ นางสาววรนุช  ศรีรักษา  พนักงานราชการ   กรรมการ 

๓.๑.๓ นางสาวนิตยกานต์  พุทธไทสงค์ ครู              กรรมาการ 
  มีหน้ำที่ ๑. รวบรวมไฟล์ แผนการจัดการเรียนรู้ การวิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวชี้วัด โครงการจัดการเรียนรู้ รายงาน
การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล รายงานการวิเคราะห์ข้อสอบ รายงานวิจัย เค้าโครงงานวิจัย ของคณะครู 

๒. จัดท ารายงานการนิเทศภายใน ภาคเรียนท่ี ๑ และ ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๓. จัดท าทะเบียน นวัตกรรมโรงเรียน/ผู้บริหาร/ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๔.รวบรวมไฟล์ รายงานนวัตกรรม ของคณะครู ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
    ๓.๒) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
 ๓.๒.๑ นายธิรายุทธ  อรทัย  ครู ช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ  

๓.๒.๒ นางสาวพรทิพย์  ปกป้องเสถียร ครู  ช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 ๓.๒.๓  นายอรัญ  วงศ์จอม  ครู  ช านาญการพิเศษ  กรรมการ  
 ๓.๒.๔  นายกันตภณ  ทับทิมหิน  ครู  ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๓.๒.๕  นางพัชรินทร์  อรทัย  ครู  ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

๓.๒.๖  นางสาวชนาภัทร  แสงงาม  ครู    กรรมการ 
๓.๒.๗  นายไชยวัฒน์ศิลป์  พิมพัก  ครู  อัตราจ้าง   กรรมการ 
๓.๒.๘  นางชนิดาภา  อสิพงษ์  ครู  ช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้ำที่   
๑. จัดท ำรำยงำน ต่อไปนี้ 

๑.๑  รายงานผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีฯ 
๑.๒  รายงานการจัดแหล่งเรียนรู้ใน และ นอกโรงเรียน 
๑.๓  รายงานโครงการทัศนศึกษา และ อื่นๆ ตามท่ีเห็นสมควร 

๒. จัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ และรายงานแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
๓. รวบรวมรายงานดังกล่าว จัดท าเป็นรูปเล่ม และส่งไฟล์ท่ี อีเมล   koysuphannee45@gmail.com   
๔. อื่นๆ ตามท่ีได้รับหมอบหมาย 
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๓.๓) มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก 
  ๓.๓.๑ นางสุพรรณี  สองศร  ครู  ช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 ๓.๓.๒ นางสาววรนุช  ศรีรักษา  พนักงานราชการ   กรรมการ 

๓.๓.๓ นางสาวนิตยกานต์  พุทธไทสงค์ ครู     กรรมาการและเลขานุการ   
  มีหน้ำที่ ๑. รวบรวมแบบประเมินการสอนของครู และแบบประเมินตนเองของคณะครู สรุป รายงาน 

  ๒. จัดท ารายงานการนิเทศภายใน ภาคเรียนท่ี ๑ และ ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
   ๓. รวบรวมส่งไฟล์ ท่ีอีเมล  koysuphannee45@gmail.com   
๓.๔) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเปน็ระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

๓.๔.๑ นางสาวพรทิพย์  ปกป้องเสถียร ครู  ช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
          ๓.๔ ๒ นางสาววรนุช  ศรีรักษา  พนักงานราชการ   กรรมการ 
 ๓.๔.๓ นางสาวชนาภัทร  แสงงาม  ครู    กรรมการและเลขานุการ  
 
 มีหน้ำที่  

๑. รวบรวมเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สมุดการบ้าน ท่ีแสดงให้เห็นถึงข้อมูลย้อนกลับ 
ช้ินงาน/ผลงานของผู้เรียน แฟ้มสะสมงาน ส่ือการเรียนการสอน ส่งไฟล์  
ท่ีอีเมล  koysuphannee45@gmail.com   

๒. อื่นๆ ตามท่ีเห็นสมควร 
๓. อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๓.๕) มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ขอ้มูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 ๓.๕.๑ นางสุพรรณี  สองศร  ครู ช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

๓.๕.๒ นางวันดี  เพ็งชัย   ครู ช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ  
๓.๕.๓ นางศศิพัชร์  พงศ์ธิระวุฒ ิ  ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 

 ๓.๕.๔ นางนาฏรพี  ละยศ  ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๓.๕.๕ นายเรณู  ค าใสย   ครู  ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๓.๕.๖ นายกันตภณ  ทับทิมหิน  ครู  ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๓.๕.๗ นางพัชรินทร์ อรทัย  ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
     ๓.๕.๘ นายกิตติ  พรมรักษ์  ครู   กรรมการ 
 ๓.๕.๙ นางสาวพรทิพย์  ปกป้องเสถียร ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 

๓.๕.๑๐ นางสาวนิตยกานต์  พุทธไทสงค์ ครู     กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้ำที่  
๑. รวบรวมเอกสารดังนี้ 

               ๑.๑ หลักสูตรสถานศึกษา  
               ๑.๒ แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกผลหลังสอน  
               ๑.๓ เอกสารหลักฐานการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

     ๑.๔ สมุดการบ้านท่ีแสดงให้เห็นการให้ข้อมูลย้อนกลับ ช้ินงานหรือผลของนักเรียน/แฟ้มสะสมงาน 
                ๑.๕ ส่ือการเรียนการสอน 

๒. จัดท าแบบบันทึกการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๓. จัดท ารายงานผลการด าเนินกิจกรรม การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

 ๔. ส่งไฟล์ ท่ีอีเมล  koysuphannee45@gmail.com   
๔.   ด้ำนคุณลักษณะ อ่ำน คิด วิเครำะห์เขียน กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน และสมรรถนะ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
 ๔.๑  นางวารินทร์  กรไกร  ครู ช านาญพิเศษ 
 ๔.๒  นายไพรวัลย์  ทองลือ  ครู  ช านาญพิเศษ 
 ๔.๓  นางสุพรรณี  สองศร  ครู  ช านาญพิเศษ 
 ๔.๔  นางรุ่งราวรรณ์  ซอนทรัพย์  ครู  ช านาญพิเศษ  
 ๔.๕  นายเรณู  ค าใสย     ครู  ช านาญพิเศษ                      
          ๔.๖. นายธิรายุทธ  อรทัย   ครู  ช านาญพิเศษ    
    ๔.๗ นางเพ็ญประภา สิมมา  ครู  ช านาญพิเศษ 
   ๔.๘ นายวุฒิกร  ขจรสมบัติ  ครู  ช านาญพิเศษ 
   ๔.๙ นางสาวรรินทร  ค าขันธ์  ครู  ช านาญพิเศษ 
   ๔.๑๐ นางสาวณัฏชรีย์  ถึงทะเล   ครู  ช านาญพิเศษ 
   ๔.๑๑ นางวันดี  เพ็งชัย    ครู  ช านาญพิเศษ 
   ๔.๑๒ นายเอกอนันต์  ศรีเสมอบุญฤทธิ์ ครู  ช านาญพิเศษ  
   ๔.๑๓ นายอรัญ  วงศ์จอม   ครู  ช านาญพิเศษ 
   ๔.๑๔ นางดวงพร  ราชบัญดิษฐ์  ครู  ช านาญพิเศษ 
   ๔.๑๕ นางสาวพรทิพย์  ปกป้องเสถียร ครู  ช านาญพิเศษ 
   ๔.๑๖ นายทวี  หงษ์ศรี    ครู  ช านาญพิเศษ 
   ๔.๑๗ นายกันตภณ  ทับทิมหิน  ครู  ช านาญพิเศษ 
   ๔.๑๘  นางนาฏรพี  ละยศ  ครู  ช านาญพิเศษ 
   ๔.๑๙  นางพัชรินทร์  อรทัย  ครู  ช านาญพิเศษ 
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 ๔.๒๐  นางสาวศศิพัชร์  พงศ์ธิระวุฒ ิ ครู  ช านาญพิเศษ 
 ๔.๒๑  นายรพีพงศ์  พงศ์ธิระวฒุ ิ  ครู  ช านาญพิเศษ 
 ๔.๒๒  นางชนิดาภา  อสิพงษ์  ครู  ช านาญการ  
 ๔.๒๓  นางสาวชนาภัทร  แสงงาม  ครู    
 ๔.๒๔  นายกิตติ  พรมรักษ์   ครู 
 ๔.๒๕  นางสาววิสสุตา  ชุมอินทอง    ครู 
 ๔.๒๖  นางสาวนิตยกานต์  พุทธไทสงค์ ครู 
 ๔.๒๗  นางสาวสุวรรณา  สุวรรณพงษ์ ครู ผู้ช่วย 
       ๔.๒๘  นางสาววรนุช  ศรีรักษา  พนักงานราชการ 
        ๔.๒๙ นายไชยวัฒน์ศิลป์  พิมพัก  ครู  อัตราจ้าง 
         ๔.๓๐ นางสาวพัชรินทร์  บุดดี  ครู อัตราจ้าง 
มีหน้ำที่  ๑.จัดท าเครื่องมือ ประเมินผู้เรียน และรายงานผลการประเมิน ด้านคุณลักษณะ อ่าน คิด วิเคราะห์เขียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และสมรรถนะ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ส่งไฟล์ อีเมล  koysuphannee45@gmail.com   
 ๒. อื่นๆ ตามท่ีได้รับหมอบหมาย 
๕. ฝ่ายพิธีการ 
 ๕.๑ นางสุพรรณี  สองศร   ครู  ช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 ๕.๒ นางพัชรินทร์  อรทัย   ครู ช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 ๕.๓ นายเอกอนันต์  ศรีเสมอบุญฤทธิ์ ครู  ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๕.๔ นางสาววิสสุตา  ชุมอินทอง  ครู    กรรมการ 
 ๕.๕  นางนาฏรพี  ละยศ   ครู  ช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าท่ี  ๑. ล าดับพิธีการ 
๒. จัดเตรียมนักเรียนกล่าวต้อนรับ ๓ ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน  
๓. เป็นพิธีกร ตลอดงาน 

๖. ฝ่ายปฎิคม 
 ๖.๑ นางวารินทร์  กรไกร   ครู ช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 ๖.๒. นางรุ่งราวรรณ์  ซอนทรัพย ์  ครู ช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 ๖.๓. นางสาวพัชรินทร์  บุดดี  ครู  อัตราจ้าง   กรรมการ 
 ๖.๔. คณะกรรมการสภานักเรียน      กรรมการ 
 ๖.๕. นางพจนีย์  สุขกล้า   พนักงานธุรการ   กรรมการและเลขานุการ 
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๗. ฝ่ายจัดสถานท่ี 
 ๗.๑.นายธิรายุทธ  อรทัย   ครู ช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 ๗.๒.นายอรัญ  วงศ์จอม   ครู ช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 ๗.๓. นายกันตภณ  ทับทิมหิน  ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๗.๔. นายไชยวัฒน์ศิลป์  พิมพัก  ครู  อัตราจ้าง   กรรมการ 
 ๗.๕. นายมนตรี  อ่อนสังข์  ช่างครุภัณฑ์ ช.๓   กรรมการ 
 ๗.๖. นายเสน่ห์  ขันตี   ช่างไฟฟ้า ช.๓   กรรมการ 
 ๗.๗. นายลือชัย  ซอนทรัพย์  ยามรักษาการณ์   กรรมการ 
 ๗.๘. นายสมร  ทัศราช   ลูกจ้างท่ัวไป   กรรมการ 
 ๗.๙. คณะกรรมการสภานักเรียน      กรรมการ 
         ๗.๑๐.นางพัชรินทร์  อรทัย   ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
๑. จัดสถานท่ีห้อง พยุหมงคล ตามผังงาน 
๒. จัดเตรียมไมค์โครโฟน เครื่องเสียงให้อยู่ใสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
๓. จัดท าป้าย ตามข้อความท่ีก าหนดให้ 
๔. ประดับ ตกแต่งผ้า และจัดดอกไม้ ให้สวยงาม 

  
๘. ฝ่ายประเมินผล  
 ๘.๑ นางสุพรรณี  สองศร   ครู ช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 ๘.๒ นางดวงพร  ราชบัญดิษฐ์  ครู ช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 ๘.๓ นางสาวพรทิพย์  ปกป้องเสถียร ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๘.๔ นางสาวชนาภัทร  แสงงาม  ครู     กรรมการ 
 ๘.๕ นางสาวนิตยกานต์  พุทธไทสงค์ ครู    กรรมการ 
 ๘.๖ นางสาววรนุช  ศรีรักษา  พนักงานราชการ   กรรมการ 
 ๘.๗ นายเอกอนันต์  ศรีเสมอบุญฤทธิ์ ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้ำที่  ๑.ท าแบบประเมิน ประเมิน รวบรวมข้อมูล 
  ๒. รายงานผลการด าเนินงาน  
            ให้ผู้ท่ีได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าท่ีเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดผลดีต่อทางราชการ และส่วนรวมหาก
การปฏิบัติหน้าท่ีมีปัญหา อุปสรรค ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อแก้ไขโดยด่วน 
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             ท้ังนี้ต้ังแต่วันท่ี   ๒๖  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                       ส่ัง   ณ   วันท่ี  ๘   เมษายน   พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
        

                                                             ( นายลือชัย  พิเลิศ ) 
                                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนพยุห์วิทยา 
                                                                               

                                                                               
 
 
 
 
 
 




