รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ปการศึกษา ๒๕๖๓
(Self Assessment Report : SAR)

โรงเรียนปาดังติณสูลานนท
เลขที่ ๑๕ ถนนพลังพัฒนา ๒ ตําบลปาดังเบซาร
อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุมงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนปาดังติณสูลานนท

ก

บันทึกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
การพิจารณาใหความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓
เพื่อรับรองผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
สื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน โรงเรี ย น ปาดั ง ติ ณ สู ล านนท
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได
รวมกันพิจารณารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓ อยางครบถวนสมบูรณแลว มี
มติใหความเห็นชอบและใหเผยแพรตอสาธารณชนและผูเกี่ยวของได

ลงชื่อ..................................................................
(นายวิกรม แซเตียว)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

ลงชื่อ........................... .......................................
(นายสมชตต แก
แกวบุ
(นายสมชิ
วบุตร)
รรมการสถานศึกษาขั
ษาขั้นพื้นฐานฯ
คณะกรรมการสถานศึ

.....................................................
ลงชื่อ..................................................................
ายนิกร แสงเกือ้ หนน)
(นายนิ
หนุน)
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

กลุมงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนปาดังติณสูลานนท

ข

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
โรงเรี ย นปาดั ง ติ ณ สู ล านนท ได ดํ า เนิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษามาอย า งต อ เนื่ อ ง
ในปการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนไดปรับการจัดทํารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (Salf-Assessment
Report : SAR) เปน ๓ มาตรฐานตามประกาศกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่
๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ใหใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน สรุปไดดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผูเรียน คุณภาพระดับ ดีเลิศ
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน คุณภาพระดับ ดีเลิศ
๑.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน คุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา คุณภาพระดับ ดีเลิศ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ คุณภาพระดับ ดีเลิศ
และจากผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาสามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมที่ เปนจุดเดน จุดควร
พัฒนาและวิธีการพัฒนาที่คาดวาจะนํามาใชในการยกระดับคุณภาพใหสูงขึ้นในปตอๆไป
จุดเดน
๑. โรงเรียนจัดกิจกรรมใหมีการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
๒. นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
๓. นักเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามอัตลักษณและขอกําหนดของโรงเรียน
๔. นักเรียนนําความรูที่ไดรับจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อนํามาใชในการศึกษาตอและ
เปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
๕. นักเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่นและยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและ
หลากหลาย (พหุวัฒนธรรม)
๖. นักเรียนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกาย น้ําหนักสวนสูงตามเกณฑ และมี
สุขภาพจิต อารมณ สังคม แสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย สามารถอยูรวมกับ
ผูอื่นอยางมีความสุข
๗. สถานศึกษามีเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจที่กําหนดไวตรงกับวัตถุประสงคของแผนการ
ศึกษาชาติ และสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการพัฒนาของสถานศึกษาและความ
ตองการของชุมชนอยางชัดเจน
๘. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
แผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับการพัฒนาผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย

กลุมงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนปาดังติณสูลานนท

ค
๙. มีการดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุมเปาหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง
๑๐. มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตรงตามความตองการของ
ครูและสถานศึกษา
๑๑. มีการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
๑๒. ครูมีความตั้งใจ มุงมั่นในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีการจัด
กิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูโดยการคิด ไดปฏิบัติจริง มีการใหวิธีการและแหลงเรียนรูที่
หลากหลาย
๑๓. มีการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแกปญหาพัฒนาผูเรียน ใหสามารถพัฒนาตนเองและอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข
๑๔. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ตอบสนองความตองการของนักเรียนและชุมชน
จุดควรพัฒนา
๑. พัฒนาความสามารถนักเรียนในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒. พัฒนาความสามารถนักเรียนดานทักษะในการคิดคํานวณ
๓. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ ระดับชั้น ม.๖ ใหสูงขึ้นในทุกรายวิชา
๔. สถานศึกษาควรจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู
๕. ควรมีชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ ระหวางครูและผูเกี่ยวของ เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู
๖. ควรมีการอบรมพัฒนาครูในการใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
๗. ควรมีวิทยากรทองถิ่นหรือภูมิปญ
 ญาทองถิ่นสอดแทรกในหลักสูตรสถานศึกษา
วิธีการพัฒนาที่คาดวาจะนํามาใชเพื่อยกระดับคุณภาพใหสูงขึ้นในปตอไป
๑. จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหมีกิจกรรมที่หลากหลายขึ้น
๒. จัดกิจกรรมสอนซอมเสริมใหนักเรียนที่มีพื้นฐานในการคิดคํานวณและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (วิทยาการคํานวณ)
๓. สรางความรวมมือระหวางนักเรียน ปกครอง ชุมชน โรงเรียน ในการแกปญหานักเรียนใน
ทุกดาน
๔. การสรางเครือขายความรวมมือของผูมีสวนรวมเกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ใหมีความเขมแข็ง มีสวนรวมรับผิดชอบตอการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพ
การจัดการศึกษา
๕. จัดทําโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
กลุมงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนปาดังติณสูลานนท

ง
๖. จัดทําโครงการพัฒนาจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมและการบริการตาง ๆ
๗. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๘. สงเสริมครูเขารับการพัฒนาตนเองตามความรู ความสามารถตามกลุมสาระการเรียนรูที่
รับผิดชอบตามที่เขตพื้นที่หรือหนวยงานภายนอกจัดอบรม
๙. จัดหาสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยใหครบทุกหองเรียน และปรับปรุงหองปฏิบัติการตาง ๆ
ใหมีวัสดุอุปกรณ สื่อและเทคโนโลยีครบถวน ทันสมัย พรอมใชงาน ตามมาตรฐานของ
หองปฏิบัติการ
๑๐. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรอบดาน
๑๑. มีการนิเทศ ติดตาม การดําเนินงานอยางเปนระบบ ตอเนื่อง
๑๒. จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหมีกิจกรรมที่หลากหลายขึ้น
๑๓. จัดกิจกรรมสอนซอมเสริมใหนักเรียนที่ขาดพื้นฐานการอานการเขียน การสื่อสารและ
การคิดคํานวณ
๑๔. สรางความรวมมือระหวางโรงเรียน ชุมชน ผูปกครองและนักเรียนในการแกปญหา
นักเรียนอานไมคลอง เขียนไมคลอง
๑๕. จัดอบรมใหความรูครูเรื่องการใชเครื่องมือสื่อ เทคโนโลยีใหม
๑๖. มีชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ ระหวางครูและผูเกี่ยวของ เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู

กลุมงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนปาดังติณสูลานนท

จ

คํานํา
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนปาดังติณสูลานนท ฉบับนี้
จัดทําขึ้นตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๓ ใหสถานศึกษาจัดสงรายงาน
ผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุ กปตลอดจน
เปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ระบุวาใหสถานศึกษาระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
ดําเนินการในขอ ๒.๖ จัดทํารายงงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา นําเสนอรายงานผลการประเมินตนเองตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ใหความเห็นชอบและจัดสงรายงานดังกลาวตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนประจําทุกป
รายงานฉบับนี้ประกอบดวย ๔ สวน คือ สวนที่ ๑ ขอมูลพื้นฐาน สวนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา สวนที่ ๓ สรุปผล และแนวทางการพัฒนา และสวนที่ ๔ ภาคผนวก
ขอขอบคุณคณะผูจัดทํา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝายที่มีสวนรวม
ในการสนับสนุนและจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓ ฉบับนี้ และหวังวา
เอกสารรายงานฉบั บ นี้ จ ะเป น ประโยชน ต อ การนํ า ไปใช ใ นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของโรงเรี ย น
ปาดังติณสูลานนทในปตอ ๆ ไป รวมทั้งผูเกี่ยวของทุกฝายไดรับทราบผลการพัฒนาการจัดการศึกษาและใหการ
ชวยเหลือสนับสนุนอยางเหมาะสม หนวยงานตนสังกัดมีฐานขอมูลสําคัญในการกําหนดนโยบายการพัฒนาการ
จัดการศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา และโรงเรียนมีความพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
มหาชน) ไดอยางมีประสิทธิภาพ
จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)

(............................................................)
............................................)
นายนิกร แสงเกื้อหนุน
ผูอํานวยการโรงเรียนปาดังติณสูลานนท
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

กลุมงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนปาดังติณสูลานนท

ฉ

สารบัญ
หนา

คํานํา
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
สวนที่ ๑ ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
๑.๑ ขอมูลทั่วไป
๑.๒ ขอมูลบุคลากรของสถานศึกษา
๑.๓ ขอมูลนักเรียน
๑.๔ ขอมูลแหลงเรียนรูและวิทยากรทองถิ่น
๑.๕ ขอมูลคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๑.๖ ขอมูลคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด
๑.๗ ขอมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามและขอเสนอแนะ
๑.๘ ขอมูลผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒
สวนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ผลการประเมินโดยภาพรวม
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
สวนที่ ๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความตองการชวยเหลือ
สรุปผล
แนวทางการพัฒนาเพื่อใหไดมาตรฐานที่สูงขึ้น
สวนที่ ๔ ภาคผนวก
รองรอยหลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวของ
ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาภายในสถานศึกษา
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓
คณะผูจัดทํา
กลุมงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนปาดังติณสูลานนท

จ
ฉ
ช
ฌ
๑
๑
๒
๕
๖
๗
๙
๙
๑๒
๑๓
๒๐
๒๑
๓๑
๓๗
๔๔
๔๙
๔๙
๕๑
๕๒
๕๒
๕๓
๖๐
๖๑

ช

สารบัญตาราง
หนา
ตาราง ๑ แสดงจํานวนผูบริหารโดยตําแหนง
ตาราง ๒ แสดงจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น จําแนกตามวุฒิการศึกษา
ตาราง ๓ แสดงจํานวนครูผูสอน จําแนกตามรายวิชาที่สอน ตามมาตรฐานวิชาเอก
(ตามเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด) ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓
ตาราง ๔ แสดงจํานวนครูผูสอน จําแนกตามรายวิชาที่สอน ตามมาตรฐานวิชาเอก
(ตามเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด) ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๓
ตาราง ๕ แสดงจํานวนหองเรียนและนักเรียนจําแนกตามระดับชั้นเรียนและเพศ
ปการศึกษา ๒๕๖๓
ตาราง ๖ แสดงจํานวนนักเรียนที่มีลักษณะพิเศษ จําแนกตามคุณลักษณะและเพศ
ตาราง ๗ แสดงจํานวนและสถิติการใชแหลงเรียนรูภายนอกและภูมิปญญาทองถิ่น
ปการศึกษา ๒๕๖๓
ตาราง ๘ แสดงคาเปาหมายที่โรงเรียนกําหนด จําแนกตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ยอนหลัง ๓ ปการศึกษา
ตาราง ๙ แสดงผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ตาราง ๑๐ แสดงผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๓ ปการศึกษา
ตาราง ๑๑ แสดงคารอยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการอานคลอง เขียนคลอง
และสื่อสารภาษาไทยจําแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ
ตาราง ๑๒ แสดงความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ จําแนกตามระดับชั้นและระดับ
คุณภาพ
ตาราง ๑๓ แสดงความสามารถในการคิดคํานวณ จําแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ
ตาราง ๑๔ แสดงความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแกปญหา จําแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ
ตาราง ๑๕ แสดงความสามารถในการสรางนวัตกรรม จําแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ
ตาราง ๑๖ แสดงความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จําแนกตาม
ระดับชั้นและระดับคุณภาพ
ตาราง ๑๗ แสดงจํานวนและคารอยละของนักเรียนทุกระดับชั้นที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
กวาเปาหมายที่โรงเรียนกําหนด จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรู ปการศึกษา
๒๕๖๓

กลุมงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนปาดังติณสูลานนท

๒
๒
๓
๔
๕
๕
๖
๗
๙
๑๒
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗

๒๘

ซ

สารบัญตาราง(ตอ)
หนา
ตาราง ๑๘ แสดงความกาวหนาในผลการทดสอบระดับชาติ จําแนกตามรายวิชา
และปการศึกษา ระดับชั้น ม.๓
ตาราง ๑๙ แสดงความกาวหนาในผลการทดสอบระดับชาติ จําแนกตามรายวิชา
และปการศึกษา ระดับชั้น ม.๖
ตาราง ๒๐ แสดงความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ จําแนกตาม
ระดับชั้นและระดับคุณภาพ
ตาราง ๒๑ แสดงคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด จําแนก
ตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ
ตาราง ๒๒ แสดงความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย จําแนกตามระดับชั้น
และระดับคุณภาพ
ตาราง ๒๓ แสดงการยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย
จําแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ
ตาราง ๒๔ แสดงสุขภาวะทางรางกาย จําแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ
ตาราง ๒๕ แสดงสุขภาวะทางจิตสังคม จําแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ
ตาราง ๒๖ แสดงผลการประเมินจําแนกตามประเด็นพิจารณา
ตาราง ๒๗ แสดงผลการประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ จําแนกตามประเด็นพิจารณา

กลุมงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนปาดังติณสูลานนท

๒๙
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๘
๔๕

ฌ

สารบัญภาพ
หนา
ภาพที่ ๑ แผนที่การเดินทางมาโรงเรียน
ภาพที่ ๒ แสดงโมเดล/กระบวนการของระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
ภาพที่ ๓ แสดงกระบวนการพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร
สถานศึกษา
ภาพที่ ๔ แสดงกระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ภาพที่ ๕ แสดงโมเดล/กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

กลุมงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนปาดังติณสูลานนท

๑
๔๐
๔๑
๔๒
๔๗

สวนที่ ๑
ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
๑.๑ ขอมูลทั่วไป
โรงเรียนปาดังติณสูลานนทเปนโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ตั้งเลขที่ ๑๕ ถนนพลังพัฒนา ๒ ตําบลปาดังเบซาร
อํ า เภอสะเดา จั ง หวั ด สงขลา รหั ส ไปรษณี ย ๙๐๒๔๐ โทรศั พ ท / โทรสาร ๐๗๔-๕๒๑๐๒๒ email :
padangtin@gmail.com Facebook : โรงเรี ย นปาดั ง ติ ณ สู ล านนท สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาสงขลา สตูล ตั้งอยูหางจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ๙๖ กิโลเมตร และ
อยูหางจากชายแดนมาเลเซีย ๗๐๐ เมตร มีพื้นที่ ๖๐ ไร ๑๐.๕ ตารางวา มีจํานวนนักเรียน ๒๖๐ คน
นับ ถือศาสนาพุทธ ๑๙๕ คน (๗๕.๐๐%) ศาสนาอิส ลาม ๖๕ คน (๒๕.๐๐%) นักเรี ยนส ว นใหญ มีสภาพ
ครอบครัวยากจน เปดสอนตั้งแตระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
แผนที่การเดินทางโดยสังเขป

รพ.ปาดังฯ

ภาพที่ ๑ แผนที่การเดินทางมาโรงเรียน

๒
๑.๒ ขอมูลบุคลากรของสถานศึกษา (ระบุขอมูล ณ วันที่ประเมิน ๗ เมษายน ๒๕๖๔ )
๑) จํานวนผูบริหารโดยตําแหนง รวม ๑ คน ไดแก
ตารางที่ ๑ แสดงจํานวนผูบริหารโดยตําแหนง
ดํารงตําแหนง
วุฒิการศึกษา
ที่
ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
โทรศัพท
ที่โรงเรียนนี้ตั้งแต ว/ด/ป
สูงสุด
๑. นายนิกร
ผูอํานวยการ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ๐๙๗๐๙๓๐๔๓๔ ศษ.ม.
(การบริ ห าร
แสงเกื้อหนุน
สถานศึกษา
การศึกษา)

๒) จํานวนครูและบุคลากรอื่น ๒๓ คน ไดแก
ตารางที่ ๒ แสดงจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น จําแนกตามวุฒิการศึกษา
จํานวน
ขาราชการครู (คน)
พนักงาน
บุคลากร
ครูอัตราจาง
ราชการ
ทางการศึกษาอื่น
มีตัว
มาชวย ไปชวย
(คน)
วุฒิการศึกษาสูงสุด อยูจริง ราชการ ราชการ
(คน)
(คน)
สูงกวาปริญญาตรี
๔
ปริญญาตรี
ต่ํากวาปริญญาตรี
อื่น ๆ (ระบุ)

๑๓
-

-

-

๑
-

๔
-

กลุมงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนปาดังติณสูลานนท

๑
-

โรงเรียน

รายการ
หนา ทีพ
่ ลเมือง วั ฒ นธร ร ม และกา ร ดํ า เนินชีวิ ต

พระพุ ท ธศาสน า ศีลธรรม และจริยธรรม

ฟสกิ ส
ชีววิ ทยา
เคมี
เทคโนโลยี

วิทยาศาสตร ทวั่ ไป

รวม

รวม

ภาษาอืน
่ ๆ (ระบุ)

ภาษาตากาลอก

วั ดผลการศึกษา

15

รวม

9 6 9 24 269

รวม

1

1

0
0 1

1 1

1 1
1

0

0

0

1 1 1 1 3

0

0

1 1 1

0

0

1 2

1

0 2

0 1

1 16

1. ชื่อ - สกุล...................................................... ตําแหนง............................วุฒิ..................วิชาเอก.....................................สอนวิชา.................................จํานวนคาบสอน/สัปดาห..........คาบ โรงเรียนกําหนดในวิชาเอก..................................................

2. ชื่อ - สกุล...................................................... ตําแหนง............................วุฒิ..................วิชาเอก.....................................สอนวิชา.................................จํานวนคาบสอน/สัปดาห..........คาบ โรงเรียนกําหนดในวิชาเอก..................................................

3. ครูมาชวย

ราชการ

กลุมงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนปาดังติณสูลานนท

2. ชื่อ - สกุล...................................................... ตําแหนง............................วุฒิ..................วิชาเอก.....................................สอนวิชา.................................จํานวนคาบสอน/สัปดาห..........คาบ โรงเรียนกําหนดในวิชาเอก..................................................

1. ชื่อ - สกุล...................................................... ตําแหนง............................วุฒิ..................วิชาเอก.....................................สอนวิชา.................................จํานวนคาบสอน/สัปดาห..........คาบ โรงเรียนกําหนดในวิชาเอก..................................................

ข าราชการ

ครูมีตวั + วางจัดสรร ขาด
วาง พรก. ลูกจาง รวม เกิน
9 18 16 2 1 19 1

หอง ครู

ตามเกณฑ

ขอมูล ณ วันที่ 20 ก.ค. 2563

ตรวจสอบอัตรากําลังครู

-1 -1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 -1 0 -1 0 -1 -2 -2 0 0 -1 -1 0 0 0 -3 0 0 0 2 -1 0 0 0 -1 -1 -1 -1 1 1 0 0 -1 -1 -1 -1

0

5. ตําแหนงวางขาราชการครู

6. จํานวนครู - ขาด / เกิน

0

4. พรก., อัตราจาง (ครู) ทีม่ ี/สอน

1 1 4 1

1 1 1 2 1 1

77 7 4 4 15 8 8 15 7 3 2 2 2

รวม

ทัศนศิลป
ดนตรีศึก ษา
นาฎศิลป

3. ขาราชการครู ทีม่ ี/สอน

10 12

ภาษาอั งกฤษ
ภาษาฝรัง่ เศส
ภาษาญี่ ปุน
ภาษาจีน
ภาษามลายู
ภาษาเกาหลี

5 38 55

เศรษฐศาสตร
ประวั ติศาสตร
ภูมิศาสตร
ศาสนาอิ สลาม

8

รวม

สุขศึก ษา
พลศึก ษา

2 2 0 2 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 0 1 3 4 0 0 1 1 0 0 0 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 2 19

25 19 2 1 2 8 31 20 6

รวม

งานประดิษฐ
งานชาง
งานเกษตร

8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 9. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
งานบาน / คหกรรรม

ไมตรงเอก

2. ครูสอน

1. ภาษาไทย
คณิตศาสตร

30 25

รวม

7. สุขศึ ก ษา พลศึ ก ษา

งานอุตสาหกรรม

2. จํานวนครูตามเกณฑ

1 ปาดังติณสูลานนท 1. จํานวนชัว่ โมงสอน/สัปดาห

ที่

6. ศิลปะ

งานธุรกิจ พณิชยกรรม บัญ ชี

5. ภาษาตางประเทศ

บรรณารัก ษ
แนะแนว

2. คณิตศาสตร 3. วิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี 4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒ นธรรม

ยุว กาชาด ลูกเสือ และเนตรนารี

รายวิชาที่ สอน
กิ จ กรรมพัฒ นาผู เรีย นไม ระบุส าขา

แบบรายงานขอมูลการสอน จําแนกตามรายวิชาที่สอน ตามมาตรฐานวิชาเอก (ตามเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด) ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563
สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 (นักเรียน 20 กรกฎาคม 2563)
1. ขอมูลการสอน (หามเปลี่ ยนแปลงแบบฟอรมโดยเด็ดขาด และชองที่ใสสูตรไวแลวหามพิมพตัวเลขเอง)

๓) จํานวนครูผูสอน จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรูและคาเฉลี่ยจํานวนชั่วโมงในการสอน
ตารางที่ ๓ แสดงจํานวนครูผูสอน จําแนกตามรายวิชาที่สอน ตามมาตรฐานวิชาเอก (ตามเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด) ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓

รวมทั้งสิ้ น

๓

โรงเรียน

2
2

1

3.รวมขาราชการครูทงั้ สิน้ 1

1

0

1

รวม

1

1

2.จํานวนครูมาชวยราชการ

1.จํานวนขาราชการครู

รายการ

0

1

1

1
1

1
1

1

วิทยาศาสตรทวั่ ไป
ฟสกิ ส
ชีววิทยา
เคมี
เทคโนโนยี
1
4

0

4

รวม

1

1
1

1
0

0

0

0

พระพุทธศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม
หนาทีพ่ ลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิต
เศรษฐศษสตร
ประวัติศาสตร
ภูมิศาสตร
ศาสนาอิสลาม
2

0

2

รวม

2

2
0

0

0

0

0

0

0

2

0

2

รวม

6. ศิลปะ

1

1

1

1

1

1

3

0

3

รวม

0

1

1

1

0

1

รวม

7. สุขศึ ก ษา พ ลศึ ก ษา

8. การงานอาชีพ

1

1
0

1

1
0

0

0

2

0

2

รวม

0

1

1
0

ครูมาชวยราชการ

ครูสอนไมตรงเอก

กลุมงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนปาดังติณสูลานนท

1. ชือ่ - สกุ ล................................................ ตําแหนง............................วุ ฒ.ิ .................วิ ชาเอก.....................................สอนวิ ชา.................................จํานวนคาบสอน/สัปดาห...................คาบ โรงเรียนกําหนดในวิ ชาเอก..................................................

1. ชือ่ - สกุ ล................................................ ตําแหนง............................วุ ฒ.ิ .................วิ ชาเอก.....................................สอนวิ ชา.................................จํานวนคาบสอน/สัปดาห...................คาบ โรงเรียนกําหนดในวิ ชาเอก..................................................

4. ชือ่ - สกุ ล................................................ ตําแหนง............................วุ ฒ.ิ .................วิ ชาเอก.....................................สอนวิ ชา.................................จํานวนคาบสอน/สัปดาห...................คาบ โรงเรียนกําหนดในวิ ชาเอก..................................................

3. ชือ่ - สกุ ล................................................ ตําแหนง............................วุ ฒ.ิ .................วิ ชาเอก.....................................สอนวิ ชา.................................จํานวนคาบสอน/สัปดาห...................คาบ โรงเรียนกําหนดในวิ ชาเอก..................................................

2. ชือ่ - สกุ ล................................................ ตําแหนง............................วุ ฒ.ิ .................วิ ชาเอก.....................................สอนวิ ชา.................................จํานวนคาบสอน/สัปดาห...................คาบ โรงเรียนกําหนดในวิ ชาเอก..................................................

1. ชือ่ - สกุ ล................................................ ตําแหนง............................วุ ฒ.ิ .................วิ ชาเอก.....................................สอนวิ ชา.................................จํานวนคาบสอน/สัปดาห...................คาบ โรงเรียนกําหนดในวิ ชาเอก..................................................

0

0
1 18

0

1 18

รวม

9. กิจกรรมพัฒนาผูเรี ยน

หมายเหตุ ใสจํานวนขาราชการครูที่สอนตรงตามวิชาเอก 1 คน ตอ 1 อัตรา (ไมซ้ําซอน) ตามวิชาที่สอน/วุฒิ ป.ตรีที่จบ/สอนไมตรงวุฒิ แตโรงเรียนกําหนดไวในวิชาเอกที่สอนนั้น โดยขอมูลตรงกันกับแบบสํารวจฯ และแบบรายงานฯ ขอมูลการสอน คอลัมน 33 - 36

1 ปาดังติณสูลานนท

ที่

1. ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วัดผลการศึกษา

5. ภาษาตางประเทศ

ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรัง่ เศส
ภาษาญี่ปุน
ภาษาจีน
ภาษามลายู
ภาษาเกาหลี
ภาษาตากาลอก
ภาษาอื่ น ๆ (ระบุ)

2. คณิต ศาสตร 3. วิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี 4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒ นธรรม

ทัศนศิลป / ศิลปศึกษา
ดนตรีศึกษา
นาฎศิลป

รายวิชาที่ สอน

สุขศึกษา
พลศึกษา

สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

แบบสรุปจํานวนมีตวั ขาราชการครูสอน จําแนกตามรายวิชาทีส่ อน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 (ขอมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2564)

บรรณารักษ
แนะแนว
ยุวกาชาด ลูกเสือ และเนตรนารี
กิจกรรมพัฒนาผูเ รียนไมระบุสาขา

ตารางที่ ๔ แสดงจํานวนครูผูสอน จําแนกตามรายวิชาที่สอน ตามมาตรฐานวิชาเอก (ตามเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด) ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๓

งานบาน / คหกรรรม
งานประดิษฐ
งานชาง
งานเกษตร
งานธุรกิจ พณิชยกรรม บัญชี
งานอุตสาหกรรม

๔

รวมทั้งสิ้น

๕

๑.๓ ขอมูลนักเรียน (ระบุขอมูล ณ วันที่ประเมิน ๗ เมษายน ๒๕๖๔)
ตารางที่ ๕ แสดงจํานวนหองเรียนและนักเรียนจําแนกตามระดับชั้นเรียนและเพศ ปการศึกษา ๒๕๖๓
รวม
รวม
รวม ม.ตนระดับชั้นเรียน ม.๑ ม.๒ ม.๓
ม.๔ ม.๕ ม.๖
ม.ตน
ม.ปลาย ม.ปลาย
จํานวนหองเรียน
๒
๒
๒
๖
๑
๑
๑
๓
๙
ชาย

๒๖

๒๕

๒๖

๗๗

๑๖

๙

๑๗

๔๒

๑๑๙

หญิง

๒๘

๓๒

๒๒

๘๒

๒๔

๒๔

๑๑

๕๙

๑๔๑

รวมจํานวน น.ร.

๕๔

๕๗

๔๘

๑๕๙

๔๐

๓๓

๒๘

๑๐๑

๒๖๐

เฉลี่ยตอหอง

๒๗

๒๘.๕

๒๔

๒๖.๕

๔๐

๓๓

๒๘

๓๓.๗

๒๘.๙

เพศ

ตารางที่ ๖ แสดงจํานวนนักเรียนที่มีลักษณะพิเศษ จําแนกตามคุณลักษณะและเพศ
จํานวนนักเรียนจําแนกตามคุณลักษณะและเพศ
ระดับชั้นเรียน
พิการ
ดอยโอกาส
ความสามารถพิเศษ
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย
หญิง
ม.๑
๑๑ ๑๗
๒
๘

รวม
ชาย
๑๓

หญิง
๒๕

ม.๒

-

-

๑๒

๑๙

๑

๑๐

๑๓

๒๙

ม.๓

๑

-

๑๐

๑๓

๑๐

๑๒

๒๐

๒๕

ม.๔

-

-

๗

๑๐

๑

๕

๘

๑๕

ม.๕

-

-

๕

๑๐

-

๔

๕

๑๔

ม.๖

๑

-

๑

๘

-

๓

๑

๑๑

รวมจํานวนนักเรียน

๒

-

๔๖

๗๗

๑๔

๔๒

๖๐

๑๑๙

กลุมงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนปาดังติณสูลานนท

๖

๑.๔ ขอมูลแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น
ตารางที่ ๗ แสดงจํานวนและสถิติการใชแหลงเรียนรูภายนอกและภูมิปญญาทองถิ่น ปการศึกษา ๒๕๖๓
ชื่อแหลงเรียนรู/ภูมิปญญาทองถิ่น
สถิติการใช
สถิติการใช
สถิติการใช
แหลงเรียนรู
ภูมิปญญา
แหลงเรียนรูภายใน
(จํานวน
(จํานวน
(จํานวน
ภายนอก
ทองถิ่น
ครั้ง/คน/ป)
ครั้ง/คน/ป)
ครั้ง/คน/ป)
หองสมุด
๕๐
ฟารมของพอ
๑
ขนมอาซูรอ
๑
ผามัดยอมจาก
๑
๑
หองพยาบาล
ขนมตม
๒๕
ยางกลวย
แหลงเรียนรู
๑
๑
โรงฝกงาน
ขนมเทียน
๓๑
ดาราศาสตร
สหกรณ/รานคา
๕๐
๑
ขนมเจาะหู
หองแนะแนว
๓๐
๑
ซูชิ
หองวิทยาศาสตร

๕๕

ผามัดยอม

๑

หองนาฏศิลป

๓๕

นาซิลือเมาะ

๑

หองศิลปะ

๓๕

หองดนตรี

๓๕

หองคอมพิวเตอร

๒๐

หองสืบคน

๑๕

หอง LAB

๕๕

หองจริยธรรมอิสลาม

๑๘

หองคณิตศาสตร

๒๕

อาคารอเนกประสงค

๑๑

กลุมงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนปาดังติณสูลานนท

๗

๑.๕ ขอมูลคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ตารางที่ ๘ แสดงคาเปาหมายที่โรงเรียนกําหนด จําแนกตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ยอนหลัง ๓
ปการศึกษา
คาเปาหมายที่โรงเรียนกําหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ป ๒๕๖๑
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน
ดี
ดี
ดี
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
๑) ความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ ปานกลาง/ ปานกลาง/ ปานกลาง/
การคิดคํานวณ
รอยละ ๕๐ รอยละ ๕๑ รอยละ ๕๒
๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมี
ปานกลาง/ ปานกลาง/ ปานกลาง/
รอยละ ๕๐ รอยละ ๕๒ รอยละ ๕๔
วิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แกปญหา
๓) ความสามารถในการสรางนวัตกรรม
ดี/รอยละ
ดี/รอยละ
ดี/รอยละ
๖๐
๖๒
๖๔
๔) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดี/รอยละ
ดี/รอยละ
ดี/รอยละ
การสื่อสาร
๖๕
๖๖
๖๗
๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ปานกลาง/ ปานกลาง/ ปานกลาง/
รอยละ ๕๐ รอยละ ๕๑ รอยละ ๕๒
๖) ความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
ดี/รอยละ
ดี/รอยละ
ดี/รอยละ
๖๐
๖๒
๖๔
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
๑) การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ดี/รอยละ
ดี/รอยละ
ดีเลิศ/
กําหนด
รอยละ ๗๕
๗๐
๗๒
๒) ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย
ดีเลิศ/
ดีเลิศ/
ดีเลิศ/
รอยละ ๗๕ รอยละ ๗๖ รอยละ ๗๗
๓) การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและ
ดีเลิศ/
ดีเลิศ/
ดีเลิศ/
หลากหลาย
รอยละ ๗๕ รอยละ ๗๖ รอยละ ๗๗
๔) สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม
ดีเลิศ/
ดีเลิศ/
ดีเลิศ/
รอยละ ๗๕ รอยละ ๗๖ รอยละ ๗๗
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๘
ตารางที่ ๘ (ตอ)

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๒.๑ มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนด
ชัดเจน
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๒.๓ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัด
การเรียนรู
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ
๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได
๓.๒ ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูที่เอื้อตอ
การเรียนรู
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผล
มาพัฒนาผูเรียน
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู

คาเปาหมายที่โรงเรียนกําหนด
ป ๒๕๖๑
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
ดี
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดี
ดีเลิศ

ดีเลิศ
ดีเลิศ

ดีเลิศ
ดีเลิศ

ดีเลิศ
ดี

ดีเลิศ
ดีเลิศ

ดีเลิศ
ดีเลิศ

ปานกลาง

ดี

ดี

ดี

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดี

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ
ดี

ดีเลิศ
ดีเลิศ

ดีเลิศ
ดีเลิศ

ดี

ดีเลิศ

ดีเลิศ
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๙

๑.๖ ขอมูลคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด*
คุณลักษณะ ๘ ประการ
๑. รักชาติ ศาสน กษัตริย
๒. ซื่อสัตยสุจริต
๓. มีวินัย
๔. ใฝเรียนรู
๕. อยูอยางพอเพียง
๖. มุงมั่นในการทํางาน
๗. รักความเปนไทย
๘. มีจิตสาธารณะ
คานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด คือ นักเรียนยิ้ม ไหว ทักทาย

๑.๗ ขอมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม และขอเสนอแนะ
ตารางที่ ๙ แสดงผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ระดับคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก

ตอง
ตอง
พอใช
ปรับปรุง
ปรับปรุง
เรงดวน

กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ตัวบงชี้ที่ ๑ ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบงชี้ที่ ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม
ที่พึงประสงค
ตัวบงชี้ที่ ๓ ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตัวบงชี้ที่ ๔ ผูเรียนคิดเปน ทําเปน
ตัวบงชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
ตัวบงชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและ
การพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน
โดยสถานศึกษาและตนสังกัด
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ดี

ดีมาก

9
9
9
9
9
9
9
9

๑๐
ตารางที่ ๙ (ตอ)
ระดับคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก

ตอง
ตอง
ปรับปรุง
พอใช
ปรับปรุง
เรงดวน

กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ
ตัวบงชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน
พันธกิจ และวัตถุประสงคของการจัดตั้ง
สถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สง
ผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา
กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม
ตัวบงชี้ที่ ๑๑ ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริม
บทบาทของสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๑๒ ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อ
ยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และ
พัฒนาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษา
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี โดยมีคาเฉลี่ย ๘๔.๕๒
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
; รับรอง
ไมรับรอง
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ดี

ดีมาก

9
9

9

9

๑๑
ขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ตัวบงชี้
ขอเสนอแนะ
ตัวบงชี้ที่ ๕ ๑.๑ สถานศึ ก ษาควรพั ฒ นาผลการทดสอบระดั บ ชาติ (O-NET ) ให สู ง ขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ ง
ทุกปการศึกษาทุกกลุมสาระการเรียนรู ดวยวิธีการสอนติว เขมหรือสอนซอมเสริมอยางจริงจัง
ตลอดปการศึกษา มีการวิเคราะหขอสอบ O-NET ถึงจุดบกพรอง เพื่อนํามาปรับการจัดการ
เรียนการสอน ซึ่งเปนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น
๑.๒ สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมจูงใจใหผูเรียนใฝรูจากการใชกระบวนการคิด เชน ประกวด
การเขียนเรียงความ เขียนบทความ รวบรวมความรู สรางความรูใหม และควรจัดทําโครงงาน
ในทุกกลุมสาระการเรียนรู
๑.๓ สถานศึกษาควรพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนที่เนนทักษะกระบวนการคิด การสืบคน
การคนพบทั้งทางตรงและทางออม ใหผูเรียนไดแสดงออกซึ่งความสามารถอยางอิสระ หรือ
กําหนดกิจกรรม วิธีการในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะหของผูเรียนใหชัดเจน
รวมทั้งสะทอนขอมูลในการประเมินการคิดวิเคราะหที่ชัดเจน สามารถนําสูการปรับปรุง พัฒนา
วางแผนในครั้งตอไป
ตัวบงชี้ที่ ๗ ๒.๑ สถานศึกษาควรมีการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู การ
วัดผลประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ จัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา
๒.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาควรมีการแตงตั้งที่ปรึกษาหรือคณะอนุกรรมการฝายตาง ๆ เพื่อ
การดําเนินงานตามระเบียบ
ตัวบงชี้ที่ ๘ สถานศึกษาควรมีการสงเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการพัฒนา
ดานการประกันคุณภาพภายในที่เขมแข็ง
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๑๒

๑.๘ ขอมูลผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓
ตารางที่ ๑๐ แสดงผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๓ ปการศึกษา
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปการศึกษา
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ดี
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ผูเรียนเปนสําคัญ
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๑๓

สวนที่ ๒
ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (จํานวน ๓ มาตรฐาน)
๑. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
๒. กระบวนการ/วิธีการพัฒนา ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
๒.๑ กระบวนการ/วิธีการพัฒนา
โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรูใหเปนไปตาม
ศักยภาพของผูเรียน และเปนไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยการลงมื อปฏิบัติจริง สนับสนุนใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมและศึกษา
เรียนรู จากแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา จัดกิจกรรมสงเสริมความถนัดและความสามารถของผูเรียน
ในทุกดาน โดยเนนกิจกรรมที่ตอบสนองผลสัมฤทธิ์ทางวิการของผูเรียน ไดแก ดานความสามารถในการอาน
การเขี ย น การสื่ อ สารและการคิ ด คํ า นวณ มี กิ จ กรรมได แ ก กิ จ กรรมส ง เสริ ม นิ สั ย รั ก การอ า น กิ จ กรรม
รับอรุ ณ เสริมปญญา กิจกรรมคลิ นิกหมอภาษา กิจกรรมวันคริ สมาสต กิจกรรมวันภาษานานาชาติ และ
กิจกรรมคิดเลขเร็ว ดานความสามารถในการคิดวิเคราะห อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แกปญหาและ
ดานความสามารถในการสรางนวัตกรรม มีกิจกรรมคือ โครงงานคุณธรรมที่สอดแทรกในกิจกกรมหนาเสาธง
กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมอบรมสุ ดสัปดาห มีการจัดทําโครงงานตามกลุ มสาระการเรีย นรู ที่ส ามารถนํ า มา
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม ดานความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร มีกิจกรรมไดแก การสืบคนขอมูลสารสนเทศเพื่อจัดทําแฟมสะสมผลงาน แผนพับ รายงานที่ไดรับ
มอบหมายตลอดจนชิ้นงานที่นักเรียนมีความสนใจ และการติดตอสื่อสารผานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส
(E-mail) ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษา มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เอื้อ
ตอผลสัมฤทธิ์ของผู เรี ยน เชน การคิดอย างมีวิจารณญาณ การคิดอยางเปนระบบ การคิดอยางมีเ หตุ ผ ล
การคิดการคิดอยางสรางสรรค ทําใหนักเรียนทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาคาเป าหมาย ดาน
ความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ มีกิจกรรมไดแก กิจกรรมตลาดนัดหั ดขายบูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียง ผลิตภัณฑที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติจริงของผูเรียน และกิจกรรมที่สงเสริมความถนัดและ
ความสามารถของตนเอง ในสวนดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน มีการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนทั้งในและนอกหองเรียนที่สอดคลองและบูรณาการคุณลักษณะอันพึงประสงค ๘ ประการและการสงเสริม
ใหนักเรียนเกิดคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด คือการยิ้ม ไหว ทักทาย เชน กิจกรรมเด็กดีศรี ป.ต.น.
กิจกรรมของหายไดคืน กิจกรรมเฝ าระวังแกไขพฤติกรรมที่ไม เหมาะสม กิจกรรมสภานั กเรี ย น กิจกรรม
นักศึกษาวิชาทหาร และกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ดานความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย มีกิจกรรม
กลุมงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนปาดังติณสูลานนท

๑๔
ไดแก เขารวมกิจกกรมวันสําคัญและเทศกาลตางๆ ที่เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย กิจกรรมยิ้ม
ไหว ทักทาย กิจกรรมการแสดงนาฏศิลปสูความเปนเลิศและใหบริการแกชุมชน กิจกกรมลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู กิจกรรมวิถีชุมชนวิถีปาดังติณสูลานนท เปนตน ดานการยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและ
หลากหลาย กิจกกรมวันสําคัญและเทศกาลตางๆ ที่นักเรียนนับถือ กิจกรรมตลาดนัดหัดขาย กิจกรรมวิถี
ชุมชนวิถีปาดังติณสูลานนท กิจกกรมวันภาษานานาชาติ กิจกรรมวันคริสมาสต กิจกรรมสงทายปเกาตอนรับ
ปใหม เปนตน ดานสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม มีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมการแสดงออกดานการรักษา
สุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณและสังคม ทําใหผูเรียนสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข เชน กิจกรรม
เดิน-วิ่ง วันพอแหงชาติ กิจกรรมดนตรีเพื่อประชาชน การรายงานน้ําหนักสวนสูงของนักเรียน และรายงานผล
การประเมินตนเอง (SDQ) อยางตอเนื่อง ทั้งนี้สถานศึกษาไดตระหนักในการจัดกิจกรรรมการเรียนรูที่มีก าร
สอดแทรกการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และมารยาทตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เพื่อสงเสริมอัตลักษณ
ประจําตัว ผู เรี ย น คือ “มารยาทดี มีวินั ย ใฝ คุณธรรม” และเพื่อส ง เสริ มเอกลั กษณของสถานศึกษา คือ
“โรงเรียนคุณธรรม”
โรงเรียนไดดําเนินการวิเคราะห สภาพปญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผานมา โดยการศึกษา
ขอมูลสารสนเทศ จากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมิน การจัดการศึกษา ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและ
จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อวางแผน
รวมกัน ในการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการ
ชุมชน มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพสงผลตอคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยจัดกิจกรรมที่ใชทรัพยากรทางการศึกษาอยางคุมคา ทั้งภายในและภายนอก
มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อาทิเชน การสงเสริมอาชีพโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น ตลอดจนมี
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยจัดกิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน (YC) การเยี่ยมบาน การติดตามดูแลพฤติกรรมที่
ไมเหมาะสม มีระบบการนิเทศภายใน โดยผูบริหาร บุคลากร และผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย มีสวนรวมการ
วางแผนปรับปรุง และพัฒนา และรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนน
คุณภาพผูเรียนรอบดาน ตามหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตรง
ตามความตองการของครู ไดจั ดสภาพแวดล อมทางกายภาพและสั งคมที่เอื้อตอการจั ดการเรี ยนรู อยางมี
คุณภาพ และมีความปลอดภัย ตลอดจนถึงการปรับปรุงภูมิทัศนภ ายในโรงเรียน ใหมีความรมรื่น สะอาด
สวยงาม สรางความประทับใจและสรางบรรยากาศที่ดีให กับผูเรียนและชุมชน มีการจัดระบบเทคโนโลยี
โดยเปดโอกาสใหครู ผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานอื่นไดรับรู ดานขอมูลสารสนเทศ ใหความคิดเห็น
ขอเสนอแนะ เพื่อนําผลมาปรับปรุงพัฒนา ในการพัฒนาสงเสริมคุณภาพผูเรียนตอไป
โรงเรียนดําเนินการสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ครูออกแบบ
การจัดการเรียนรูและจัดกิจกรรมที่หลากหลาย มีความมุงมั่นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการวิจัย
กลุมงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนปาดังติณสูลานนท

๑๕
ในชั้นเรียน เพื่อแกปญหาพัฒนาผูเรียน ใหสามารถพัฒนาตนเองและอยู ในสังคมไดอยางมีความสุข มีการ
นิเทศติดตามการเรียนการสอนของครูอยางเปนระบบ อยางนอยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง จัดกิจกรรมใหนักเรียน
ไดเรียนรูโดยการคิด ปฏิบัติจริงดวยวิธีการและแหลงเรียนรูที่หลากหลาย โดยการดําเนินงาน/โครงการการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรี ยนเปนสําคัญ ประกอบดวยกิจกรรมดังนี้ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู วิจัยและ
แกปญหาเพื่อพัฒนาผูเรียน นิเทศภายใน การสอนแบบ Active Learing เสริมสรางสุนทรียภาพและพัฒนา
ความสามารถดานทัศนศิลป พัฒนาการแสดงทัศนศิลปสูความเปนเลิศ สรางฝนปนดาว ตลาดนัดหัดขายบูรณา
การเศรษฐกิจพอเพียง มหัศจรรยสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก พัฒนาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร พัฒนาการเรียนการ
สอนดนตรี ศึกษาแหล งเรี ยนรูงานสัปดาห วิทยาศาสตร ศึกษาแหล งเรี ย นรู โลจิ สติกส/ภูมิปญญา ส งเสริม
การศึกษาแหลงเรียนรู แหลงเรียนรูภาษาอังกฤษ แหลงเรียนรูภาษาจีน กิจกรรมชุมนุม เขาคายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ลูกเสือตานยาเสพติด วิถีชุมชนวิถีปาดังติณสูลานนท และวันภาษานานาชาติ
ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้ไดบรรจุและบันทึกไวในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔
และไดรับการอนุมัติและพิจารณาความเหมาะสมของงบประมาณจากคณะผูบริ หาร คณะครูผูรับผิดชอบ
กิจกรรมทําใหสถานศึกษามีแนวทางของกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญอยางเปน
รูปธรรม
๒.๒ ผลการดําเนินงาน
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ ๗๓.๖๙ อยูในระดับ ดี มีคาเทากับคา
เปาหมายของโรงเรียน
๒. คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ ๘๘.๓๐ อยูในระดับ ดีเลิศ มีคาสูงกวาคา
เปาหมายของโรงเรียน
๓. โรงเรียนมีเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจที่ชัดเจน สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการ
ของชุมชน ทองถิ่น วัตถุประสงคของแผนการศึกษาแหงชาติ นโยบายของรัฐบาลและของตนสังกัด
รวมทั้งทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม
๔. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพ ของสถานศึกษาที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพสงผลตอคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย เชื่อมโยงกับชีวิต
๕. งานกิจการนักเรียนรวมกับครูที่ปรึกษาสามารถดูแลพฤติกรรมของผูเรียนใหเปนไปตามเปาหมายที่
ตองการ
๖. สามารถพัฒนานักเรียนไดเต็มตามศักยภาพ กระตุนภาวะผูนําใหเกิดขึ้นแกบุคลากร มีความเปน
ประชาธิปไตยที่ทุกคนมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน
๗. โรงเรียนพัฒนากาวหนาไปอยางรวดเร็วนักเรียนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีจิตสาธารณเพิ่มขึ้น
และเรียนรูที่จะทํางานเปนทีมชัดเจนขึ้น นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่โรงเรียน
กําหนด มีวินัย และมีความรับผิดชอบตอตนเอง
กลุมงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนปาดังติณสูลานนท

๑๖
๘. โรงเรียนไดสงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและจัดใหมีชุมชน
การเรียนรูทางวิชาชีพมาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน
๙. โรงเรียนมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูและเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมไดสวยงาม เปนที่ยอมรับ
และประจักษแกผูมาเยือน ผูพบเห็น
๑๐. โรงเรียนไดมีการจัดตั้งระบบและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใชในการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรูท่เี หมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา โรงเรียนเปนที่ยอมรับของชุมชนและ
สังคม
๑๑. ครูผูสอนไดพัฒนาการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพ ตาม
เปาหมาย ของหลักสูตรสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๒. ครูผูสอนทุกคนไดรับการนิเทศการสอน
๑๓. ครูผูสอนมีการวิเคราะหผูเรียนและแกปญหาโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
๑๔. นักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนา การคิด การวิเคราะห และแกปญหาอยางเปนระบบ
๑๕. นักเรียนไดปฏิบัติจริงในกิจกรรมตาง ๆ ที่โรงเรียนจัดทําขึ้น เชน กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรม
จิตสาธารณะ การจัดทําโครงงาน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู กิจกรรมมัคคุเทศกนอย
๓ ภาษา พัฒนาทักษะอาชีพและการเปนผูประกอบการ และฝกประสบการณวิชาชีพ
Shipping และ Logistic
๑๖. ครูมีการออกแบบการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับกระบวนการเรียนการสอน Active
Learning และนําไปสูวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ
๒.๓ ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
- เอกสารแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป
- เอกสารมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
- คําสั่งมอบหมายงาน
- รายงานการอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
- รายงานโครงงาน/กิจกรรม
- เอกสารหลักสูตรสถานศึกษา
- แผนการจัดการเรียนรู
- รายงานวิจัยในชั้นเรียน
- ภาพถายกิจกรรม
- ชิ้นงานนักเรียน

กลุมงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนปาดังติณสูลานนท

๑๗
๓. แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพใหสูงขึ้น
๓.๑ สรุปจุดเดนและจุดควรพัฒนา
จุดเดน
โรงเรียนจัดกิจกรรมใหมีการสอนที่เนนผูเรี ยนเปน
สําคัญ
นั ก เรี ย นทุ ก ระดั บ ชั้ น มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นที่
สูงขึ้น
นักเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามอัต ลักษณ
และขอกําหนดของโรงเรียน
นั ก เรี ย นนํ า ความรู ที่ ไ ด รั บ จากแหล ง เรี ย นรู ที่
หลากหลาย เพื่อนํามาใชในการศึกษาตอและเปน
พื้นฐานในการประกอบอาชีพ
นักเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่นและยอมรับที่จะอยู
ร ว ม กั น บ น ค ว า ม แ ต ก ต า ง แ ล ะ ห ล า ก ห ล า ย
(พหุวัฒนธรรม)
นักเรียนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทาง
กาย น้ํ า หนั ก ส ว นสู ง ตามเกณฑ และมี สุ ข ภาพจิ ต
อารมณ สั งคม แสดงออกอย างเหมาะสมในแตละ
ชวงวัย สามารถอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข
สถานศึ ก ษามี เ ป า หมาย วิ สั ย ทั ศ น แ ละพั น ธกิ จ ที่
กําหนดไวตรงกับ วัตถุประสงค ของแผนการศึ ก ษา
ชาติ และสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการ
พัฒนาของสถานศึกษาและความตองการของชุมชน
อยางชัดเจน
มี ร ะบบบริ ห ารจั ด การคุ ณ ภาพของสถานศึ ก ษา มี
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการ
ประจํ า ป ที่ ส อดคล อ งกั บ การพั ฒ นาผู เ รี ย นทุ ก
กลุมเปาหมาย

จุดควรพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
พัฒนาความสามารถทักษะในการคิดคํานวณ
นักเรียนในระดับ ม.๖ ตองพัฒนา ดานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับชาติใหสูงขึ้นในทุกรายวิชา
สถานศึกษาไดจั ดระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่ อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู
ควรมีชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ ระหวางครู
และผูเกี่ยวของ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู
ควรมีการอบรมพัฒนาครูในการใชสื่อเทคโนโลยีที่
ทันสมัย

ควรมี วิ ท ยากรท อ งถิ่ น หรื อภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น
สอดแทรกในหลักสูตรสถานศึกษา
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๑๘
จุดเดน
มีการดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียน
รอบด า นตามหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา และทุ ก
กลุมเปาหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง
มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทาง
วิ ช าชี พ ตรงตามควา มต อ ง กา ร ข อง ค รู แ ล ะ
สถานศึกษา
มีการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อ
ตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
ครูมีความตั้งใจ มุงมั่นในการพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน โดยมีการจัดกิจกรรมใหนักเรียน
ได เรียนรูโดยการคิด ไดปฏิบัติจริง มีการใหวิธีการ
และแหลงเรียนรูที่หลากหลาย
มี ก ารวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นเพื่ อ แก ป ญ หาพั ฒ นาผู เ รี ย น
ใหสามารถพัฒนาตนเองและอยูในสังคมไดอย า งมี
ความสุข
จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ ต อบสนองความ
ตองการของนักเรียนและชุมชน

จุดควรพัฒนา
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๑๙
๓.๒ วิธีการพัฒนาที่คาดวาจะนํามาใชเพื่อยกระดับคุณภาพใหสูงขึ้นในปตอไป
๑. จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหมีกิจกรรมที่หลากหลายขึ้น
๒. จัดกิจกรรมสอนซอมเสริมใหนักเรียนที่มีพื้นฐานในการคิดคํานวณและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (วิทยาการคํานวณ)
๓. สรางความรวมมือระหวางนักเรียน ปกครอง ชุมชน โรงเรียน ในการแกปญหานักเรียนในทุกดาน
๔. การสรางเครือขายความรวมมือของผูมีสวนรวมเกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมี
ความเขมแข็ง มีสวนรวมรับผิดชอบตอการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด
การศึกษา
๕. จัดทําโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
๖. จัดทําโครงการพัฒนาจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมและการบริการตาง ๆ
๗. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๘. สงเสริมครูเขารับการพัฒนาตนเองตามความรู ความสามารถตามกลุมสาระการเรียนรูที่รับผิดชอบ
ตามที่เขตพื้นที่หรือหนวยงานภายนอกจัดอบรม
๙. จัดหาสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยใหครบทุกหองเรียน และปรับปรุงหองปฏิบัติการตาง ๆ ใหมีวัสดุ
อุปกรณ สื่อและเทคโนโลยีครบถวน ทันสมัย พรอมใชงาน ตามมาตรฐานของหองปฏิบัติการ
๑๐. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรอบดาน
๑๑. จัดหาสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยใหครบทุกหองเรียน และปรับปรุงหองปฏิบัติการตาง ๆ ใหมีวัสดุ
อุปกรณ สื่อและเทคโนโลยีครบถวน ทันสมัย พรอมใชงาน ตามมาตรฐานของหองปฏิบัติการ
๑๒. มีการนิเทศ ติดตาม การดําเนินงานอยางเปนระบบ ตอเนื่อง
๑๓. จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหมีกิจกรรมที่หลากหลายขึ้น
๑๔. จัดกิจกรรมสอนซอมเสริมใหนักเรียนที่ขาดพื้นฐานการอานการเขียน การสื่อสารและการคิด
คํานวณ
๑๕. สรางความรวมมือระหวางโรงเรียน ชุมชน ผูปกครองและนักเรียนในการแกปญหานักเรียนอาน
ไมคลอง เขียนไมคลอง
๑๖. จัดอบรมใหความรูเรื่องการใชเครื่องมือสื่อเทคโนโลยีใหม
๑๗. มีชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพระหวางครูและผูเกี่ยวของ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู
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๒๐
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน
๑. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
๒. กระบวนการ/วิธีการพัฒนา ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
๒.๑ กระบวนการ/วิธีการพัฒนา
โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรูใหเปนไปตาม
ศักยภาพ ของผูเรียน และเปนไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรูที่
เนนผูเรียน เปนสําคัญ ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติจริง สนับสนุนใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมและ
ศึกษาเรียนรู จากแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา จัดกิจกรรมสงเสริมความถนัดและความสามารถของ
ผูเรียนในทุกดาน โดยเนนกิจกรรมที่ตอบสนองผลสัมฤทธิ์ทางวิการของผูเรียน ไดแก ดานความสามารถในการ
อาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ มีกิจกรรมไดแก กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน กิจกรรม
รับอรุณ เสริมป ญญา กิจกรรมคลิ นิ กหมอภาษา กิจกรรมวันคริ สมาสต กิจกรรมวันภาษานานาชาติ และ
กิจกรรมคิดเลขเร็ว ดานความสามารถในการคิดวิเคราะห อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แกปญหาและ
ดานความสามารถในการสรางนวัตกรรม มีกิจกรรมคือ โครงงานคุณธรรมที่สอดแทรกในกิจกกรมหนาเสาธง
กิจกรรมโฮมรู ม กิจกรรมอบรมสุ ดสัปดาห มีการจัดทําโครงงานตามกลุ มสาระการเรีย นรู ที่ส ามารถนํ า มา
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม ดานความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร มีกิจกรรมไดแก การสืบคนขอมูลสาสนเทศเพื่อจัดทําแฟมสะสมผลงาน แผนพับ รายงานที่ไดรั บ
มอบหมายตลอดจนชิ้นงานที่นักเรียนมีความสนใจ และการติดตอสื่อสารผานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส
(E-mail) ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษา มี การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เอื้อตอผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน เชน การคิ ดอยางมีวิจารณญาณ การคิดอยางเปนระบบ การคิดอยางมีเหตุผล
การคิดอยางและการคิ ด อย า งสรางสรรค ทําให นั กเรี ย นทุกระดับชั้น มีผ ลสั มฤทธิ์ทางการเรีย นสู ง กว า ค า
เปาหมาย ดานความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ มีกิจกรรมไดแก กิจกรรมตลาดนัดหัดขาย
บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ผลิตภัณฑที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติจริงของผูเรียน และกิจกรรมที่สงเสริมความ
ถนัดและความสามารถของตนเอง ในสวนดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน มีการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนทั้งในและนอกหองเรียนที่สอดคลองและบูรณาการคุณลักษณะอันพึงประสงค ๘ ประการและ
การสงเสริมใหนักเรียนเกิดคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด คือการยิ้ม ไหว ทักทาย เชน กิจกรรมเด็กดี
ศรี ป.ต.น. กิจกรรมของหายไดคืน กิจกรรมเฝาระวังแกไขพฤติกรรมที่ไม เหมาะสม กิจกรรมสภานักเรียน
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร และกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ดานความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย มี
กิจกรรมไดแก เขารวมกิจกรรมวันสําคัญและเทศกาลตางๆ ที่เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
กิจกรรมยิ้มไหว ทักทาย กิจกรรมการแสดงนาฏศิลปสูความเปนเลิศ และใหบริการแกชุมชน กิจกรรมลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู กิ จกรรมวิถีชุมชนวิถีปาดังติณสูลานนท เปนตน ดานการยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความ
กลุมงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนปาดังติณสูลานนท

๒๑
แตกตางและหลากหลาย กิจกกรมวันสําคัญและเทศกาลตางๆ ที่นักเรียนนับถือ กิจกรรมตลาดนัดหัดขาย
กิจกรรม
วิถีชุมชนวิถีปาดังติณสูลานนท กิจกกรมวันภาษานานาชาติ กิจกรรมวันคริสมาสต กิจกรรมสง
ทายป เกาตอนรั บ ป ใหม เป น ตน ดานสุ ขภาวะทางร างกายและจิตสั งคม มีการจัดกิจกรรมที่ส ง เสริ มการ
แสดงออกดานการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณและสังคม ทําใหผูเรียนสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยาง
มีความสุข เชน กิจกรรมเดิน-วิ่ง วันพอแหงชาติ กิจกรรมดนตรีเพื่อประชาชน การรายงานน้ําหนักสวนสูงของ
นักเรียน และรายงานผลการประเมินตนเอง (SDQ) อยางตอเนื่อง ทั้งนี้สถานศึกษาไดตระหนักในการจัดกิจกรร
รมการเรียนรูที่มีการสอดแทรกการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และมารยาทตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
เพื่อสงเสริมอัตลักษณประจําตัวผูเรียน คือ “มารยาทดี มีวินัย ใฝคุณธรรม” และเพื่อสงเสริมเอกลักษณของ
สถานศึกษา คือ “โรงเรียนคุณธรรม”
๒.๒ ผลการดําเนินงาน
๒.๒.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
๑) ผูเรียนรอยละ ๗๗.๖๐ มีความสามารถในการอานคลอง เขียนคลองและสื่อสารภาษาไทย
สูงกวาคาเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด
๒) ผูเรียนรอยละ ๖๔.๒๐ มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ สูงกวาคาเปาหมายที่
สถานศึกษากําหนด
๓) ผูเรียนรอยละ ๕๘.๑๔ มีความสามารถในการคิดคํานวณ สูงกวาคาเปาหมายที่
สถานศึกษากําหนด
๔) ผูเรียนรอยละ ๗๙.๙๔ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแกปญหา สูงกวาคาเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด
๕) ผูเรียนรอยละ ๘๖.๐๘ มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม สูงกวาคาเปาหมายที่
สถานศึกษากําหนด
๖) ผูเรียนรอยละ ๘๕.๒๙ มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สูงกวาคาเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด
๗) ผูเรียนรอยละ ๖๔.๕๖ มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ สูงกวาคา
เปาหมายที่สถานศึกษากําหนด
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ ๗๓.๖๙ อยูในระดับ ดี มีคาเทากับคา
เปาหมายของโรงเรียน

กลุมงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนปาดังติณสูลานนท

๒๒
ตารางที่ ๑๑ แสดงคารอยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการอานคลอง เขียนคลอง จําแนกตามระดับชั้น
และระดับคุณภาพ
รอยละของนักเรียนในการอาน เขียน และสื่อสาร
รอยละของนักเรียน
คาเปาหมาย
ภาษาไทย จําแนกตามระดับคุณภาพ
ระดับชั้น
ที่สูงกวาหรือเทากับ
ที่กําหนด
ยอด
ปาน
กําลัง
ดีเลิศ
ดี
คาเปาหมาย
เยี่ยม

กลาง

พัฒนา

ม.๑

๓๕.๑๙ ๒๔.๐๘ ๓๓.๓๓ ๓.๗๐

๓.๗๐

ม.๒

๑.๗๕ ๓๑.๕๙ ๓๓.๓๓ ๓๓.๓๓

-

ม.๓
ม.๔

ปานกลาง/
รอยละ ๕๒

ม.๕

๔๑.๖๗ ๑๐.๔๒ ๒๐.๘๓ ๒๐.๘๓ ๖.๒๕
๒๕.๐๐ ๒๒.๕๐ ๒๒.๕๐ ๑๕.๐๐ ๑๕.๐๐
-

ม.๖

๕๗.๕๘ ๒๗.๒๗ ๑๕.๑๕

-

๕๓.๕๗ ๑๔.๒๙ ๑๐.๗๑ ๑๔.๒๙ ๗.๑๔

รวมรอยละเฉลี่ย

๒๖.๒๐ ๒๖.๗๔ ๒๔.๖๖ ๑๗.๐๕ ๕.๓๕

ระบุขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้
x ผลการเรียนรายวิชาภาษาไทย ระดับ ๒ ขึ้นไป
x กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน
x กิจกรรมทดสอบดาน-เขียนของเขตพื้นที่ (สพม.สขสต)
x กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการภาษาไทย (O-net , GAT)
x ชุมนุมหมอภาษา

กลุมงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนปาดังติณสูลานนท

รอยละ ๗๗.๖๐
สูงกวาคาเปาหมาย

๒๓
ตารางที่ ๑๒ แสดงความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ จําแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ
รอยละของนักเรียนในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
รอยละของนักเรียน
คาเปาหมาย
จําแนกตามระดับคุณภาพ
ระดับชั้น
ที่สูงกวาหรือเทากับ
ที่กําหนด
ยอด
ปาน
กําลัง
ดีเลิศ
ดี
คาเปาหมาย
เยี่ยม

กลาง

พัฒนา

ม.๑
๒๒.๒๒ ๒๔.๐๗ ๑๘.๕๒ ๓๑.๔๘ ๓.๗๑
ม.๒
๑๐.๕๓ ๑๙.๓๐ ๑๗.๕๔ ๔๓.๘๖ ๘.๗๗
ปานกลาง/ ๒๐.๘๓ ๒๗.๐๘ ๒๐.๘๓ ๑๘.๗๖ ๑๒.๕๐
รอยละ ๖๔.๒๐
ม.๓
รอยละ ๕๒ ๑๐.๐๐ ๒๗.๕๐ ๑๗.๕๐ ๔๕.๐๐
สูงกวาคาเปาหมาย
ม.๔
ม.๕
๒๔.๒๔ ๒๑.๒๑ ๑๘.๑๘ ๓๐.๓๐ ๖.๐๗
ม.๖
๑๔.๒๙ ๖๐.๗๑ ๑๐.๗๑ ๑๔.๒๙
รวมรอยละเฉลี่ย
๑๗.๐๑ ๒๙.๙๗ ๑๗.๒๑ ๓๐.๖๒ ๕.๑๘
ระบุขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้
x ผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ ๒ ขึ้นไป
x กิจกรรมคลินิกภาษา
x กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคํา
x ผลงานนักเรียนดานการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารรูปแบบวีดีทัศนบนเครือขายอินเตอรเน็ต
x กิจกรรมวันคริสมาสต
x กิจกรรมวันภาษานานาชาติ
x ชุมนุมภาษาอังกฤษ

กลุมงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนปาดังติณสูลานนท

๒๔
ตารางที่ ๑๓ แสดงความสามารถในการคิดคํานวณ จําแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ
รอยละของนักเรียนในการคิดคํานวณ
รอยละของนักเรียน
จําแนกตามระดับคุณภาพ
คาเปาหมาย
ระดับชั้น
ที่สูงกวาหรือเทากับ
ที่กําหนด
ยอด
ปาน กําลัง
คาเปาหมาย
ดีเลิศ
ดี
เยี่ยม
กลาง พัฒนา
ม.๑
๑.๘๖ ๒๔.๐๗ ๒๗.๗๘ ๓๑.๔๘ ๑๔.๘๑
ม.๒
๑.๗๕ ๑๔.๐๔ ๒๒.๘๑ ๔๙.๑๒ ๑๒.๒๘
ปานกลาง/
รอยละ ๕๘.๑๔
ม.๓
๑๖.๖๗ ๓๙.๕๘ ๒๙.๑๗ ๑๔.๕๘
สูงกวาคาเปาหมาย
รอยละ ๕๒
ม.๔
๒.๕๐ ๕๒.๕๐ ๓๒.๕๐ ๑๒.๕๐
ม.๕
๙.๐๙
๕๗.๕๘ ๓๓.๓๓
ม.๖
๔๒.๘๖ ๓๕.๗๑ ๑๔.๒๙ ๗.๑๔
รวมรอยละเฉลี่ย
๒.๑๒ ๑๖.๖๙ ๓๙.๓๓ ๓๑.๖๔ ๑๐.๒๒
ระบุขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้
x ผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานระดับ ๒ ขึ้นไป
x กิจกรรมคิดเลขเร็ว
x ชุมนุมคณิตศาสตร

กลุมงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนปาดังติณสูลานนท

๒๕
ตารางที่ ๑๔ แสดงความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแกปญหา จําแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ
รอยละของนักเรียนในการคิดวิเคราะหฯ
รอยละของนักเรียน
จําแนกตามระดับคุณภาพ
คาเปาหมาย
ที่สูงกวาหรือเทากับ
ระดับชั้น
ที่กําหนด
ยอด
ปาน กําลัง
คาเปาหมาย
ดีเลิศ
ดี
เยี่ยม
กลาง พัฒนา
ม.๑
๑๔.๘๑ ๓๑.๔๘ ๒๙.๖๓ ๑๔.๘๒ ๙.๒๖
ม.๒
ม.๓
ม.๔

ปานกลาง/
รอยละ ๕๔

๑๙.๓๐ ๓๓.๓๓ ๒๖.๓๒ ๑๔.๐๔ ๗.๐๑
๒๐.๘๓ ๒๙.๑๗ ๓๓.๓๓ ๑๒.๕๐ ๔.๑๗
๒๕.๐๐ ๓๐.๐๐ ๒๕.๐๐ ๒๐.๐๐

-

ม.๕

๒๑.๒๒ ๓๐.๓๐ ๒๔.๒๔ ๒๔.๒๔

-

ม.๖

๒๑.๔๓ ๓๒.๑๔ ๓๒.๑๔ ๑๔.๒๙

-

รวมรอยละเฉลี่ย

รอยละ ๗๙.๙๔
สูงกวาคาเปาหมาย

๒๐.๔๓ ๓๑.๐๗ ๒๘.๔๔ ๑๖.๖๕ ๓.๔๑

ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้
x ผลการประเมินสมรรถนะในการคิดจากกิจกรรมโครงงานคุณธรรมในระดับดีขึ้นไป

กลุมงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนปาดังติณสูลานนท

๒๖
ตารางที่ ๑๕ แสดงความสามารถในการสรางนวัตกรรม จําแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ
รอยละของนักเรียนในการสรางนวัตกรรม
รอยละของนักเรียน
จําแนกตามระดับคุณภาพ
คาเปาหมาย
ที่สูงกวาหรือเทากับ
ระดับชั้น
ที่กําหนด
ยอด
ปาน กําลัง
คาเปาหมาย
ดีเลิศ
ดี
เยี่ยม
กลาง พัฒนา
ม.๑
๒๒.๒๒ ๓๕.๑๘ ๒๗.๗๘ ๙.๒๖ ๕.๕๖
ม.๒
ม.๓

๒๒.๘๑ ๓๑.๕๘ ๒๔.๕๖ ๑๗.๕๔ ๒.๐๘
ดี/รอยละ ๖๔ ๒๙.๑๗ ๓๓.๓๓ ๓๑.๒๕ ๔.๑๗

๒.๐๘

ม.๔

๒๗.๕๐ ๓๕.๐๐ ๒๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๒.๕๐

ม.๕

๒๔.๒๔ ๓๖.๓๗ ๒๑.๒๑ ๑๘.๑๘

-

ม.๖

๒๕.๐๐ ๓๕.๗๒ ๒๘.๕๗ ๑๐.๗๑

-

รวมรอยละเฉลี่ย

รอยละ ๘๖.๐๘
สูงกวาคาเปาหมาย

๒๕.๑๖ ๓๔.๕๓ ๒๖.๕๙ ๑๑.๖๔ ๒.๒๘

ระบุขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้
x โครงงานคุณธรรมของนักเรียนหองเรียนละ ๑ เรื่องตอปการศึกษาอยูในระดับดีขึ้นไป

กลุมงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนปาดังติณสูลานนท

๒๗
ตารางที่ ๑๖ แสดงความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จําแนกตามระดับชั้น
และระดับคุณภาพ
รอยละของนักเรียนในการใชเทคโนโลยี
รอยละของนักเรียน
สารสนเทศและการสื่อสาร
คาเปาหมาย
ระดับชั้น
ที่สูงกวาหรือเทากับ
จําแนกตามระดับคุณภาพ
ที่กําหนด
คาเปาหมาย
ยอด
ปาน
กําลัง
เยี่ยม

ดีเลิศ

ดี

กลาง

พัฒนา

ม.๑

๔๘.๑๕ ๒๒.๒๒ ๑๘.๕๒ ๑๑.๑๑

-

ม.๒

๓๘.๖๐ ๒๑.๐๕ ๒๔.๕๖ ๑๕.๗๙

-

ม.๓

๕๖.๒๕ ๒๒.๙๒ ๑๖.๖๗ ๔.๑๗

-

ม.๔

ดี/รอยละ ๖๗ ๒๕.๐๐ ๓๗.๕๐ ๒๐.๐๐ ๑๗.๕๐

-

ม.๕

ไมไดเปดสอนวิชาออกแบบและเทคโนโลยี

ม.๖

๑๗.๘๖ ๕๓.๕๗ ๓.๕๗

รวมรอยละเฉลี่ย

๗.๑๔ ๑๗.๘๖

๓๗.๑๗ ๓๑.๔๕ ๑๖.๖๗ ๑๑.๑๔ ๓.๕๗

ระบุขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้
x ผลการเรียนในรายวิชาออกแบบและเทคโนโลยีระดับ ๒ ขึ้นไป
x แฟมสะสมผลงาน Porfolio
x แผนพับอาชีพที่ตนเองสนใจ
x E-mail นักเรียนทุกระดับชั้น

กลุมงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนปาดังติณสูลานนท

รอยละ ๘๕.๒๙
สูงกวาคาเปาหมาย

๒๘
ตารางที่ ๑๗ แสดงจํานวนและคารอยละของนักเรียนทุกระดับชั้นที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาเปาหมาย
ที่โรงเรียนกําหนด จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรู ปการศึกษา ๒๕๖๓
นักเรียนทีมีผลสัมฤทธิ์ฯ
คาเปาหมาย
นักเรียน
เทากับและสูงกวาเปาหมายที่กําหนด
ที่โรงเรียน
ทั้งหมด
กลุมสาระการเรียนรู
(คน)
กําหนด
จํานวน (คน) คิดเปนรอยละ
๑. ภาษาไทย
๒๖๐
๑๙๑
๗๓.๔๖
๒. คณิตศาสตร

๒๖๐

๑๔๔

๕๕.๓๘

๓. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

๒๒๗

๑๒๘

๕๖.๓๙

๒๖๐

๒๑๗

๘๓.๔๖

๒๖๐

๑๘๔

๗๐.๗๗

๒๖๐

๒๒๓

๘๕.๗๗

๔. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๕. ภาษาตางประเทศ
๖. สุขศึกษาและพลศึกษา

ปานกลาง/
รอยละ ๕๒

๗. ศิลปะ
๒๖๐
๒๓๗
๘. การงานอาชีพ
๒๓๓
๒๐๐
ระบุขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้

๙๑.๑๕
๘๕.๘๔

x ขอมูลหลักฐานจากแบบสรุปประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู (ผลสัมฤทธิ์) ระดับ ๒ ขึ้นไป ทุก
รายวิชา

กลุมงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนปาดังติณสูลานนท

๒๙
ตารางที่ ๑๘ แสดงความกาวหนาในผลการทดสอบระดับชาติ จําแนกตามรายวิชาและปการศึกษา
ระดับชั้น ม.๓
คาเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติ เปรียบเทียบคาพัฒนากับปที่ผานมา
วิชา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
คาที่ได
คาพัฒนา
คาที่ได
คาพัฒนา
คาที่ได
คาพัฒนา
ภาษาไทย
๔.๐๒
+๒.๖๓
๕.๒๙
๕๔.๐๓
+๗.๐๑
๑๔.๙๑
คณิตศาสตร

๒๔.๒๗

-๒.๑๗

-

๒๕.๐๐

+๐.๗๓

๓.๐๐

วิทยาศาสตรฯ

๒๘.๙๑

-๒.๒๕

-

๓๓.๓๕

+๔.๔๔

๑๕.๓๖

ภาษาอังกฤษ

๒๖.๙๑

-๐.๕๖

-

๒๖.๕๕

-๐.๓๖

-

-

-

๓๔.๗๓

-

-

คาเฉลี่ยรวม ๔ ๓๑.๗๘
กลุมสาระฯ

ตารางที่ ๑๙ แสดงความกาวหนาในผลการทดสอบระดับชาติ จําแนกตามรายวิชาและปการศึกษา
ระดับชั้น ม.๖
คาเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติ เปรียบเทียบคาพัฒนากับปที่ผานมา
วิชา
คาที่ได

ภาษาไทย
คณิตศาสตร

๒๕๖๑
คา
พัฒนา

คิดเปน
รอยละ

๔๐.๗๔ -๖.๖๘

คาที่ได

๒๕๖๒
คา
พัฒนา

คาที่ได

๔๑.๗๗ +๑.๐๓ ๒.๕๕ ๓๓.๔๓ -๘.๓๔

๑๙.๙๑ +๓.๙๗ ๒๔.๙๑ ๑๘.๖๕ -๑.๒๖

วิทยาศาสตรฯ ๒๕.๑๐ -๐.๓๙

คิดเปน
รอยละ

๒๕๖๓
คา
พัฒนา

-

-

๑๗.๑๙ -๑.๔๖

-

๒๖.๐๐ +๐.๙๐ ๓.๕๙ ๒๔.๓๖ -๑.๖๔

-

สังคมศึกษาฯ ๓๒.๑๕ +๐.๐๒ ๐.๐๖ ๓๑.๑๕ -๑.๐๐

-

คิดเปน
รอยละ

๓๐.๓๙ -๐.๗๖

-

ภาษาอังกฤษ ๒๒.๓๑ +๐.๓๘ ๑.๗๓ ๒๕.๗๗ +๓.๔๖ ๑๕.๕๑ ๒๓.๒๑ -๒.๕๖

-

คาเฉลี่ยรวม ๒๘.๐๔

-

-

-

๒๘.๖๗

-

-

๒๕.๗๒

๕ กลุมสาระฯ

กลุมงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนปาดังติณสูลานนท

-

๓๐
ตารางที่ ๒๐ แสดงความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ จําแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ
รอยละของนักเรียนที่มีความรู ทักษะพื้นฐาน
รอยละของนักเรียน
ในการจัดการและเจตคติที่ดีพรอมที่จะศึกษาตอ
คาเปาหมาย
ระดับชั้น
การทํางานหรืองานอาชีพ จําแนกตามระดับคุณภาพ ที่สูงกวาหรือเทากับ
ที่กําหนด
คาเปาหมาย
ยอด
ปาน
กําลัง
เยี่ยม

ดีเลิศ

ดี

กลาง

พัฒนา

ม.๑

๒๔.๐๗ ๒๙.๖๓ ๒๕.๙๓ ๑๘.๕๒

๑.๘๕

ม.๒

๒๑.๐๕ ๓๕.๐๙ ๓๑.๕๘ ๑๒.๒๘

-

ม.๓

๑๖.๖๗ ๔๑.๖๗ ๓๕.๔๑

๖.๒๕

-

-

-

๖.๐๖

-

-

-

๗.๑๙

๐.๓๐

ดี/รอยละ ๖๔

ม.๔

๕.๐๐

๔๗.๕๐ ๔๗.๕๐

ม.๕

๓๐.๓๐ ๓๖.๓๗ ๒๗.๒๗

ม.๖

๖๐.๗๑ ๓๙.๒๙

รวมรอยละเฉลี่ย

-

๒๖.๓๐ ๓๘.๒๖ ๒๗.๙๕

รอยละ ๖๔.๕๖
สูงกวาคาเปาหมาย

ระบุขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

ผลการเรียนในรายวิชาการงานอาชีพ ระดับ ๒.๕ ขึ้นไป
ผลการเรียนในรายวิชาศิลปะ ระดับ ๒.๕ ขึ้นไป
ผลการเรียนในรายวิชาพลศึกษา ระดับ ๒.๕ ขึ้นไป
กิจกรรมตลาดนัดหัดขายบูรณาการเศรฐกิจพอเพียง
กิจกรรมผลิตภัณฑพึ่งตนเอง
กิจกรรมปตน.บารเบอร
ลดเวลาเรียนเครื่องดื่มจากสมุนไพร
การประดิษฐเครื่องประดับนาฏศิลปไทย
ผามัดยอมสีธรรมชาติจากยางกลวย
เศษฐกิจพอเพียง (เสด็จพอร.๙)
รายงานผลการศึกษาตอของนักเรียนระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ รอยละ ๖๔

กลุมงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนปาดังติณสูลานนท

๓๑
๒.๒.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
๑) ผูเรียนรอยละ ๗๙.๖๕ มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด
๒) ผูเรียนรอยละ ๙๔.๓๑ มีความภูมิใจในทองถิ่นแลความเปนไทย
๓) ผูเรียนรอยละ ๙๕.๒๔ ยอมรับที่จะอยูบนความแตกตางและหลากหลาย
4) ผูเรียนรอยละ ๘๔.๒๔ มีสุขภาวะทางรางกาย
๕) ผูเรียนรอยละ ๘๘.๑๐ มีสุขภาวะทางจิตสังคม
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ ๘๘.๓๐ อยูในระดับ ดีเลิศ มีคาสูงกวา
คาเปาหมายของโรงเรียน
ตารางที่ ๒๑ แสดงคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด จําแนกตามระดับชั้นและระดับ
คุณภาพ
รอยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดี
รอยละของนักเรียน
คาเปาหมาย ตามที่สถานศึกษากําหนด จําแนกตามระดับคุณภาพ
ระดับชั้น
ที่สูงกวาหรือเทากับ
ที่กําหนด
ยอด
ปาน
กําลัง
ดีเลิศ
ดี
คาเปาหมาย
เยี่ยม

กลาง

พัฒนา

ม.๑

๑๘.๕๒ ๓๑.๔๘ ๒๕.๙๒ ๑๘.๕๒

๕.๕๖

ม.๒

๒๑.๐๕ ๓๓.๓๓ ๒๑.๐๕ ๑๗.๕๕

๗.๐๒

๑๘.๗๕ ๓๕.๔๒ ๒๒.๙๑ ๑๖.๖๗

๖.๒๕

ม.๔

รอยละ ๗๕ ๒๐.๐๐ ๓๕.๐๐ ๓๐.๐๐ ๑๒.๕๐

๒.๕๐

ม.๕

๑๕.๑๕ ๓๖.๓๗ ๒๗.๒๗ ๑๘.๑๘

๓.๐๓

ม.๖

๑๐.๗๑ ๔๖.๔๓ ๒๘.๕๗ ๑๐.๗๒

๓.๕๗

๑๗.๓๖ ๓๖.๓๔ ๒๕.๙๕ ๑๕.๖๙

๔.๖๖

ม.๓

ดีเลิศ/

รวมรอยละเฉลี่ย

รอยละ ๗๙.๖๕
สูงกวาคาเปาหมาย

ระบุขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้
x จํานวนนักเรียนที่ไดรับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ระดับดีขึ้นไป
x กิจกรรมเด็กดีศรี ป.ต.น.
x กิจกรรมเฝาระวังแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
x กิจกรรมเขาคายคุณธรรม จริยธรรม
x กิจกรรมออมเพื่อหนู
x กิจกรรมสภานักเรียน
x กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
x กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน
กลุมงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนปาดังติณสูลานนท

๓๒
ตารางที่ ๒๒ แสดงความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย จําแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ
รอยละของนักเรียนที่มีความภูมิใจในทองถิ่น
รอยละของนักเรียน
คาเปาหมาย
และความเปนไทย จําแนกตามระดับคุณภาพ
ระดับชั้น
ที่สูงกวาหรือเทากับ
ที่กําหนด
ยอด
ปาน
กําลัง
ดีเลิศ
ดี
คาเปาหมาย
เยี่ยม

กลาง

พัฒนา

ม.๑

๒๐.๓๗ ๔๘.๑๕ ๒๒.๒๒ ๙.๒๖

-

ม.๒

๓๑.๕๘ ๓๘.๕๙ ๒๒.๘๑ ๗.๐๒

-

ม.๓

ดีเลิศ/รอยละ ๒๙.๑๖ ๔๑.๖๗ ๒๒.๙๒ ๖.๒๕
๗๗
๓๐.๐๐ ๔๕.๐๐ ๒๐.๐๐ ๕.๐๐

-

ม.๔

-

ม.๕

๓๙.๓๙ ๔๘.๔๘ ๙.๐๙

๓.๐๓

-

ม.๖

๓๕.๗๑ ๔๒.๘๖ ๑๗.๘๖ ๓.๕๗

-

๓๑.๐๓ ๔๔.๑๓ ๑๙.๑๕ ๕.๖๙

-

รวมรอยละเฉลี่ย

รอยละ ๙๔.๓๑
สูงกวาคาเปาหมาย

ระบุขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้
x จํานวนนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมวันสําคัญและเทศกาลตางๆ ระดับดีขึ้นไป
x กิจกรรมยิ้ม ไหว ทักทาย
x กิจกรรมการแสดงเพื่อชุมชน
x กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู
x กิจกรรมพัฒนาการแสดงนาฏศิลปสูความเปนเลิศ
x กิจกรรมวิถีชุมชนวิถีปาดังติณสูลานนท
x กิจกรรมทอดกฐิน
x กิจกรรมเขาพรรษา

กลุมงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนปาดังติณสูลานนท

๓๓
ตารางที่ ๒๓ แสดงการยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย จําแนกตามระดับชั้น
และระดับคุณภาพ
รอยละของนักเรียนที่ยอมรับที่จะอยูรวมกันบน
รอยละของนักเรียน
ความแตกตางและหลากหลาย
คาเปาหมาย
ระดับชั้น
ที่สูงกวาหรือเทากับ
จําแนกตามระดับคุณภาพ
ที่กําหนด
คาเปาหมาย
ยอด
ปาน
กําลัง
เยี่ยม

ดีเลิศ

ดี

กลาง

พัฒนา

ม.๑

๒๔.๐๗ ๔๖.๓๐ ๒๕.๙๓ ๓.๗๐

-

ม.๒

๓๕.๐๙ ๓๕.๐๙ ๒๒.๘๑ ๗.๐๑

-

ม.๓

ดีเลิศ/รอยละ ๓๓.๓๓ ๓๗.๕๐ ๒๒.๙๒ ๖.๒๕
๗๗
๓๒.๕๐ ๔๗.๕๐ ๑๕.๐๐ ๕.๐๐

-

ม.๔

-

ม.๕

๔๒.๔๓ ๔๘.๔๘ ๖.๐๖

๓.๐๓

-

ม.๖

๔๒.๘๖ ๔๖.๔๓ ๗.๑๔

๓.๕๗

-

๓๕.๐๕ ๔๓.๕๕ ๑๖.๖๔ ๔.๗๖

-

รวมรอยละเฉลี่ย

รอยละ ๙๕.๒๔
สูงกวาคาเปาหมาย

ระบุขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้
x นักเรียนเขารวมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา และเทศกาลตางๆ ระดับดีขึ้นไป
x กิจกรรมตลาดนัดหัดขาย
x กิจกรรมวิถีชุมชนวิถีปาดังติณสูลานนท
x กิจกรรมวันภาษานานาชาติ
x กิจกรรมวันปใหม
x กิจกรรมวันคริสมาสต

กลุมงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนปาดังติณสูลานนท

๓๔
ตารางที่ ๒๔ แสดงสุขภาวะทางรางกาย จําแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ
รอยละของนักเรียนที่มีการรักษาสุขภาพกาย
คาเปาหมาย ของตนเองใหแข็งแรง จําแนกตามระดับคุณภาพ
ระดับชั้น
ที่กําหนด
ยอด
ปาน
กําลัง
เยี่ยม

ดีเลิศ

ดี

กลาง

พัฒนา

ม.๑

๒๕.๙๓ ๒๙.๖๓ ๑๖.๖๗ ๒๗.๗๗

-

ม.๒

๕๒.๖๓ ๔๐.๓๕ ๑.๗๖

๕.๒๖

-

ดีเลิศ/รอยละ ๔๗.๙๒ ๒๕.๐๐ ๘.๓๓ ๑๘.๗๕
๗๗
๖๕.๐๐ ๒๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐

-

ม.๓
ม.๔
ม.๕

๖๖.๖๗ ๒๗.๒๗ ๓.๐๓

ม.๖

๘๙.๒๙ ๑๐.๗๑

รวมรอยละเฉลี่ย

-

๕๗.๙๑ ๒๖.๓๓ ๕.๗๙

-

๓.๐๓

-

-

-

๙.๙๗

-

ระบุขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้
x ผลการเรียนรายวิชาพลศึกษาระดับ ๒.๕ ขึ้นไป
x กิจกรรมเดิน-วิ่งวันพอแหงชาติ
x กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ
x รายงานผลการประเมินตนเอง (SDQ)
x น้ําหนักสวนสูงของนักเรียน

กลุมงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนปาดังติณสูลานนท

รอยละของนักเรียน
ที่สูงกวาหรือเทากับ
คาเปาหมาย

รอยละ ๘๔.๒๔
สูงกวาคาเปาหมาย

๓๕
ตารางที่ ๒๕ แสดงสุขภาวะทางจิตสังคม จําแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ
รอยละของนักเรียนที่มีสุขภาพจิต อารมณ และ
สังคม และแสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย
คาเปาหมาย
อยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข
ระดับชั้น
ที่กําหนด ไมมีความขัดแยงกับผูอื่น จําแนกตามระดับคุณภาพ
ยอด
เยี่ยม

ดีเลิศ

ดี

ปาน
กลาง

กําลัง
พัฒนา

ม.๑

๒๒.๒๒ ๒๙.๖๓ ๒๙.๖๓ ๑๖.๖๗

๑.๘๕

ม.๒

๒๖.๓๒ ๓๓.๓๓ ๓๓.๓๓

๕.๒๖

๑.๗๖

ม.๓

ดีเลิศ/รอย

๑๘.๗๕ ๓๕.๔๒ ๓๓.๓๓ ๑๐.๔๒

๒.๐๘

ม.๔

ละ ๗๗

๒๕.๐๐ ๓๕.๐๐ ๓๐.๐๐ ๑๐.๐๐

-

ม.๕

๒๗.๒๗ ๓๐.๓๑ ๓๓.๓๓

ม.๖

๒๑.๔๓ ๓๒.๑๔ ๓๒.๑๔ ๑๔.๒๙

-

๒๓.๕๐ ๓๒.๖๔ ๓๑.๙๖ ๑๐.๔๕

๑.๔๕

รวมรอยละเฉลี่ย

๖.๐๖

๓.๐๓

ระบุขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้
x รายงานผลการประเมินตนเอง (SDQ)
x กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ
x กิจกรรมชุมนุมดนตรี (สงเสริมทักษะดานดนตรี)
x กิจกรรมดนตรีเพื่อประชาชน

กลุมงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนปาดังติณสูลานนท

รอยละของนักเรียน
ที่สูงกวาหรือเทากับ
คาเปาหมาย

รอยละ ๘๘.๑๐
สูงกวาคาเปาหมาย

๓๖
๓. แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพใหสูงขึ้น
๓.๑ สรุปจุดเดนและจุดควรพัฒนา
จุดเดน
โรงเรียนจัดกิจกรรมใหมีการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ
นั ก เรี ย นทุ ก ระดั บ ชั้ น มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นที่
สูงขึ้น
นักเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามอัตลักษณ
และขอกําหนดของโรงเรียน
นั ก เรี ย นนํ า ความรู ที่ ไ ด รั บ จากแหล ง เรี ย นรู ที่
หลากหลาย เพื่อนํ ามาใชในการศึกษาตอและเปน
พื้นฐานในการประกอบอาชีพ
นักเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่นและยอมรับที่จะอยู
ร ว ม กั น บ น ค ว า ม แ ต ก ต า ง แ ล ะ ห ล า ก ห ล า ย
(พหุวัฒนธรรม)
นักเรียนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทาง
กาย น้ํ า หนั ก ส ว นสู ง ตามเกณฑ และมี สุ ข ภาพจิ ต
อารมณ สั งคม แสดงออกอย างเหมาะสมในแตละ
ชวงวัย สามารอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข

จุดควรพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
พัฒนาความสามารถทักษะในการคิดคํานวณ
นักเรียนในระดับ ม.๖ ตองพัฒนา ดานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับชาติใหสูงขึ้นในทุกรายวิชา

๓.๒ วิธีการพัฒนาที่คาดวาจะนํามาใชเพื่อยกระดับคุณภาพใหสูงขึ้นในปตอไป
๑. จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหมีกิจกรรมที่หลากหลายขึ้น
๒. จัดกิจกรรมสอนซอมเสริมใหนักเรียนที่มีพื้นฐานในการคิดคํานวณและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (วิทยาการคํานวณ)
๓. สรางความรวมมือระหวางนักเรียน ปกครอง ชุมชน โรงเรียน ในการแกปญหานักเรียนในทุกดาน

กลุมงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนปาดังติณสูลานนท

๓๗
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๑. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
๒. กระบวนการ/วิธีการพัฒนา ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
๒.๑ กระบวนการ/วิธีการพัฒนา
โรงเรียนไดดําเนินการวิเคราะห สภาพปญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผานมา โดยการศึกษาขอ มูล
สารสนเทศ จากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมิน การจัดการศึกษา ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและจัด
ประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อวางแผน
รวมกัน ในการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการ
ชุมชน มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพสงผลตอคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยจัดกิจกรรมที่ใชทรัพยากรทางการศึกษาอย างคุมคา ทั้งภายในและภายนอก
มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อาทิเชน การสงเสริมอาชีพโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น ตลอดจนมี
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยจัดกิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน (YC) การเยี่ยมบาน การติดตามดูแลพฤติกรรมที่
ไมเหมาะสม มีระบบการนิเทศภายใน โดยผูบริหาร บุคลากร และผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย มีสวนรวมการ
วางแผนปรับปรุง และพัฒนา และรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา ดําเนิน งานพัฒนาวิชาการที่เนน
คุณภาพผูเรียนรอบดาน ตามหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตรง
ตามความตองการของครู ไดจั ดสภาพแวดล อมทางกายภาพและสั งคมที่เอื้อตอการจัดการเรี ยนรู อยางมี
คุณภาพ และมีความปลอดภัย ตลอดจนถึงการปรับปรุงภูมิทั ศนภ ายในโรงเรียน ใหมีความรมรื่น สะอาด
สวยงาม สรางความประทับใจและสรางบรรยากาศที่ดีให กับผูเรียนและชุมชน มีการจัดระบบเทคโนโลยี
โดยเปดโอกาสใหครู ผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานอื่นไดรับรู ใหขอมูลสารสนเทศ ใหความคิดเห็น
ขอเสนอแนะ เพื่อนําผลมาปรับปรุงพัฒนา ในการพัฒนาสงเสริมคุณภาพผูเรียนตอไป
๒.๒ ผลการดําเนินงาน
ผลจากการบริหารโรงเรียน มีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน รักษาระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม ทําให
๑. โรงเรียนมีเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจที่ชัดเจน สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความ
ตองการของชุมชน ทองถิ่น วัตถุประสงคของแผนการศึกษาแหงชาติ นโยบายของรัฐบาลและของตนสังกัด
รวมทั้งทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม
๒. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพ ของสถานศึกษาที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพสงผลตอคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย เชื่อมโยงกับชีวิต
๓. งานกิจการนักเรียนรวมกับครูที่ปรึกษาสามารถดูแลพฤติกรรมของผูเรียนใหเปนไปตามเปาหมาย
ที่ตองการ
๔. สามารถพัฒนานักเรียนไดเต็มตามศักยภาพ กระตุนภาวะผูนําใหเกิดขึ้นแกบุคลากร มีความเปน
ประชาธิปไตยที่ทุกคนมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน
กลุมงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนปาดังติณสูลานนท

๓๘
๕. โรงเรียนพัฒนากาวหนาไปอยางรวดเร็วนักเรียนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีจิตสาธารณเพิ่มขึ้น
และเรียนรูที่จะทํางานเปนทีมชัดเจนขึ้น นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่โรงเรียนกําหนด มีวินัย
และมีความรับผิดชอบตอตนเอง
๖. โรงเรียนไดสงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและจัดใหมี
ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพมาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน
๗. โรงเรียนมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูและเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมไดสวยงาม เปนที่
ยอมรับและประจักษแกผูมาเยือน ผูพบเห็น
๘. โรงเรียนไดมีการจัดตั้งระบบและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใชในการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
๙. โรงเรียนเปนที่ยอมรับของชุมชนและสังคม
๒.๓ ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
- เอกสารแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป
- เอกสารมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
- คําสั่งมอบหมายงาน
- รายงานการอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
- เอกสารหลักสูตรสถานศึกษา
- รายงานโครงงาน/กิจกรรม
ตารางที่ ๒๖ แสดงผลการประเมินจําแนกตามประเด็นพิจารณา
ผล
สูงกวาหรือเทากับ
ประเด็นพิจารณา
คาเปาหมาย
การประเมิน คาเปาหมาย
๑. มีเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนด
เทากับคา
ดีเลิศ
ดีเลิศ
เปาหมาย
ชัดเจน
เทากับคา
๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
ดีเลิศ
ดีเลิศ
เปาหมาย
๓. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน
เทากับคา
ดีเลิศ
ดีเลิศ
เปาหมาย
ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย
เทากับคา
๔. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
เปาหมาย
๕. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอ
เทากับคา
ดีเลิศ
ดีเลิศ
เปาหมาย
การจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
ต่ํากวาคา
ดี
ดี
เปาหมาย
จัดการและการจัดการเรียนรู
กลุมงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนปาดังติณสูลานนท

๓๙
ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโดยใชรูปแบบการบริหาร SUCCESS
กระบวนการพัฒนา
โรงเรี ย นปาดั ง ติ ณ สู ล านนท ดํ า เนิ น การบริ ห ารจั ด การคุ ณ ภาพของสถานศึ ก ษาโดยใช รู ป แบบ
SUCCESS ยึดหลักวงจรทํางานแบบ PDCA ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดังนี้
1. ขั้น Plan (P) เปนการวางแผนและออกแบบนวัตกรรมและการดําเนินกิจกรรมโดยมีวิธีการหรือแผนปฏิบัติ
งานที่มุงบรรลุผลองคกรตามสภาพปญหาและความตองการใหเหมาะสมกับความพรอมและบริบทของโรงเรียน
โดยอาศัยหลักการบริหาร 7 ประการประกอบดวย
1) S (Strive) ความมุงมั่นเพื่อเปาหมาย
2) U (Understand) การเขาใจและรูจักตนเอง (บริบทและความพรอมของโรงเรียน)
3) C (Create) การระดมความคิดเพื่อปฏิบัติใหเปนรูปธรรมจับตองได
4) C (Condition) เตรี ย มความพร อ มในด า นบุ ค ลากร อุ ป กรณ แ ละอื่ น ๆ ให พ ร อ มเพื่ อ ให ไ ปถึ ง
เปาหมาย
5) E (Envision) รวมกันสรางภาพฝนแหงความสําเร็จ
6) S (Savor) รวมชื่นชมความสําเร็จ
7) S (Soar) สรางความตระหนักฮึกเหิมเพื่อที่จะวางเปาหมายเพื่อความสําเร็จครั้งตอไป
2. ขั้น Do (D) เปนการดําเนินการตามที่ไดวางแผนไวโดยถายทอดเพื่อนําไปสูการปฏิบัติโดยอาศัยแนวคิดที่
สําคัญ 3 ประการ คือ
1) หลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School Based Management)
2) รับการพัฒนาคุณภาพนักเรียน (Learner Development)
3) หลักการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (Education Quality Assurance)
ทั้งนี้ไดมีการดําเนินการตามขั้นตอนและแผนงานที่วางไว มีการกําหนดหนาที่และมอบหมายความ
รับผิดชอบของครูและบุคลากรที่เกี่ยวของและมีการปฏิบัติตามที่กําหนดไวเพื่อความมุงมั่นและตั้งใจเพื่อให
บรรลุผลสูความสําเร็จตามแผนที่กําหนด
3. ขั้ น Check (C) เป น การตรวจสอบประเมิ น และการปรั บ ปรุ ง ในการประเมิ น ผลและตรวจสอบการ
ดําเนินงานและการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยประเมินจากคุณภาพของผูเรียนเพื่อปรับปรุงแนวทางการ
ดําเนินการใหดีขึ้นโดยมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง
4. ขั้น Action (A) เปนการนําผลการประเมินที่ใชแนวทางที่สอดคลองไปในแนวทางเดียวกันกับความตองการ
ของโรงเรียนที่ระบุไวตามแผนพัฒนาคุณภาพเพื่อสนับสนุนเปาประสงคของสถานศึกษาโดยมุงเนนที่คุณภาพ
ของผูเรียน

กลุมงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนปาดังติณสูลานนท

๔๐
ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโดยใชรูปแบบการบริหาร SUCCESS

ภาพที่ ๒ ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโดยใชรูปแบบการบริหาร SUCCESS
กลุมงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนปาดังติณสูลานนท

๔๑
ศึกษาหลักสูตรและวิเคราะห
คําอธิบายรายวิชา

วิเคราะหผูเรียน

ผานเกณฑ

ปรับพื้นฐาน/จัด
กลุมนักเรียน

ออกแบบการจัดการเรียนรู

จัดการเรียนรู/แลกเปลี่ยนเรียนรู

ประเมินผลการเรียนรูแตละหนวย

ผานเกณฑ

ปรับปรุง/วิจัย

รายงานผลการจัดการเรียนรู

พัฒนาการเรียนการสอนอยาง
ตอเนื่อง
ภาพ ๓ แสดงกระบวนการพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา

กลุมงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนปาดังติณสูลานนท

๔๒
การจัดทําแผนกลยุทธดานพัฒนาครู เขียนโครงการ/
หลักการและเหตุผล เปาหมาย วางแผนการดําเนินงาน
ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

ทําความเขาใจและยอมรับมาตรฐาน ความสามารถของ
บุคลากรและดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรใหมี
ความเชี่ยวชาญ

ทําความเขาใจกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
และนําเปาหมายสูการปฏิบัติ

ประเมินผลการพัฒนาตนเอง

พัฒนาและปรับปรุง ผลการประเมินตนเอง

ภาพ ๔ แสดงกระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

กลุมงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนปาดังติณสูลานนท

๔๓
๓. แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพใหสูงขึ้น
๓.๑ สรุปจุดเดนและจุดควรพัฒนา
จุดเดน
จุดควรพัฒนา
สถานศึ ก ษามี เ ป า หมาย วิ สั ย ทั ศ น แ ละพั น ธกิ จ ที่ ๑. สถานศึกษาไดจัด ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
กําหนดไวตรงกั บ วัต ถุป ระสงคข องแผนการศึ ก ษา เพื่ อ สนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การและการจั ด การ
ชาติ และสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการ เรียนรู
พัฒนาของสถานศึกษาและความตองการของชุมชน
อยางชัดเจน
มี ร ะบบบริ ห ารจั ด การคุ ณ ภาพของสถานศึ ก ษา มี
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการ
ประจํ า ป ที่ ส อดคล อ งกั บ การพั ฒ นาผู เ รี ย นทุ ก
กลุมเปาหมาย
มีการดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณ ภาพผูเรียน
รอบด า นตามหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา และทุ ก
กลุมเปาหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง
มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทาง
วิ ช า ชี พ ต ร ง ต า ม ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ ง ค รู และ
สถานศึกษา
มีการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อ
ตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
๓.๒ วิธีการพัฒนาที่คาดวาจะนํามาใชเพื่อยกระดับคุณภาพใหสูงขึ้นในปตอไป
๑. การสรางเครือขายความรวมมือของผูมีสวนรวมเกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมี
ความเขมแข็ง มีสวนรวมรับผิดชอบตอการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด
การศึกษา
๒. จัดทําโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
๓. จัดทําโครงการพัฒนาจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมและการบริการตาง ๆ
๔. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๕. สงเสริมครูเขารับการพัฒนาตนเองตามความรู ความสามารถตามกลุมสาระการเรียนรูที่
รับผิดชอบตามที่เขตพื้นที่หรือหนวยงานภายนอกจัดอบรม
๖. จัดหาสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยใหครบทุกหองเรียน และปรับปรุงหองปฏิบัติการตาง ๆ ใหมี
วัสดุอุปกรณ สื่อและเทคโนโลยีครบถวน ทันสมัย พรอมใชงาน ตามมาตรฐานของ
หองปฏิบัติการ
กลุมงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนปาดังติณสูลานนท

๔๔
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
๑. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
๒. กระบวนการ/วิธีการพัฒนา ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
๒.๑ กระบวนการ/วิธีการพัฒนา
โรงเรียนดําเนินการสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ครูออกแบบ
การจัดการเรียนรูและจัดกิจกรรมที่หลากหลาย มีความมุงมั่นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการวิจัย
ในชั้นเรียน เพื่อแกปญหาพัฒนาผูเรียน ใหสามารถพัฒนาตนเองและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข มีการ
นิเทศติดตามการเรียนการสอนของครูอยางเปนระบบ อยางนอยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง จัดกิจกรรมใหนักเรียน
ไดเรียนรูโดยการคิด ปฏิบัติจริงดวยวิธีการและแหลงเรียนรูที่หลากหลาย โดยการดําเนินงาน/โครงการการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ประกอบดวยกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู
วิจัยและแกปญหาเพื่อพัฒนาผูเรียน นิเทศภายใน การสอนแบบ Active Learing เสริมสรางสุนทรียภาพและ
พัฒนาความสามารถดานทัศนศิลป พัฒนาการแสดงทัศนศิลปสูความเปนเลิศ สรางฝนปนดาว ตลาดนัดหัดขาย
บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง มหัศจรรยสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก พัฒนาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร พัฒนาการ
เรียนการสอนดนตรี ศึกษาแหลงเรียนรูงานสัปดาหวิทยาศาสตร ศึกษาแหลงเรียนรูโลจิสติกส/ภูมิป ญญา
สงเสริมการศึกษาแหลงเรียนรู แหลงเรียนรูภาษาอังกฤษ แหลงเรียนรูภาษาจีน กิจกรรมชุมนุม เขาคายพักแรม
ลูกเสือ-เนตรนารี ลูกเสือตานยาเสพติด วิถีชุมชนวิถีปาดังติณสูลานนท และวันภาษานานาชาติ
ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้ไดบรรจุและบันทึกไวในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔
และไดรับการอนุมัติและพิจารณาความเหมาะสมของงบประมาณจากคณะผูบริ หาร คณะครูผูรับผิดชอบ
กิจกรรมทําใหสถานศึกษามีแนวทางของกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญอยางชัดเจน
และเปนรูปธรรม
๒.๒ ผลการดําเนินงาน
๑. ครูผูสอนไดพัฒนาการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพ ตามเปาหมาย
ของหลักสูตรสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. ครูผูสอนทุกคนไดรับการนิเทศการสอน
๓. ครูผูสอนมีการวิเคราะหผูเรียนและแกปญหาโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
๔. นักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนา การคิด การวิเคราะห และแกปญหาอยางเปนระบบ
๕. นักเรียนไดปฏิบัติจริงในกิจกรรมตาง ๆ ที่โรงเรียนจัดทําขึ้น เชน กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรม
จิตสาธารณะ การจัดทําโครงงาน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู กิจกรรมมัคคุเทศกนอย
๓ ภาษา พัฒนาทักษะอาชีพและการเปนผูประกอบการ และฝกประสบการณวิชาชีพ Shipping
และ Logistic
กลุมงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนปาดังติณสูลานนท

๔๕
๖. ครูมีการออกแบบการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับกระบวนการเรียนการสอน Active Learningc
และนําไปสูวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ
๒.๓ ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
- คําสั่งมอบหมายงาน
- เอกสารหลักสูตรสถานศึกษา
- รายงานโครงการ/กิจกรรม
- แผนการจัดการเรียนรู
- ภาพถายกิจกรรม
- รายงานวิจัยในชั้นเรียน
- ชิ้นงานนักเรียน
ตารางที่ ๒๗ แสดงผลการประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จําแนกตาม
ประเด็นพิจารณา
คา
ผล
สูงกวาหรือเทากับ
ประเด็นพิจารณา
คาเปาหมาย
เปาหมาย การประเมิน
๑. ครูที่จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
ดีเลิศ
ดีเลิศ
เทากับ
คาเปาหมาย
และสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต
๒. ครูมีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปจัดกิจกรรม

ดีเลิศ

ดีเลิศ

เทากับ
คาเปาหมาย

ดีเลิศ

ดีเลิศ

เทากับ
คาเปาหมาย

ดีเลิศ

ดีเลิศ

เทากับ
คาเปาหมาย

๕. ผูเรียนไดรับการฝกนําเสนอผลงาน

ดีเลิศ

ดีเลิศ

เทากับ
คาเปาหมาย

๖. ผูเรียนสามารถนําองคความรูไปประยุกตใชในชีวิตได

ดีเลิศ

ดีเลิศ

เทากับ
คาเปาหมาย

๗. ครูใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู

ดีเลิศ

ดีเลิศ

เทากับ
คาเปาหมาย

ไดจริง
๓. ครูมีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูที่มี
ความจําเปนและตองการความชวยเหลือพิเศษ
๔. ผูเรียนไดรับการฝกทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น
สรุปองคความรู

ที่เอื้อตอการเรียนรู

กลุมงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนปาดังติณสูลานนท

๔๖
ตารางที่ ๒๗ (ตอ)
คา
เปาหมาย
๘. ครูมีการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนรู ดีเลิศ
ประเด็นพิจารณา

๙. ครูสรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเอง

ผล
สูงกวาหรือเทากับ
การประเมิน
คาเปาหมาย
ดีเลิศ
เทากับ
คาเปาหมาย

ดีเลิศ

ดีเลิศ

เทากับ
คาเปาหมาย

๑๐. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

ดีเลิศ

ดีเลิศ

เทากับ
คาเปาหมาย

๑๑. ครูตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

เทากับ
คาเปาหมาย

ดีเลิศ

ดีเลิศ

เทากับ
คาเปาหมาย

ดีเลิศ

ดีเลิศ

เทากับ
คาเปาหมาย

ดีเลิศ

ดีเลิศ

เทากับ
คาเปาหมาย

จากสื่อที่หลากหลาย

นําผลมาพัฒนาผูเรียน
๑๒. ครูใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล
ที่เหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู
๑๓. ครูมีการใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพื่อนไปใช
พัฒนาการเรียนรู
๑๔. ครูและผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู
และใหขอมูลปอนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
การจัดการเรียนรู

กลุมงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนปาดังติณสูลานนท

๔๗
ศึกษาหลักสูตรและวิเคราะห
คําอธิบายรายวิชา

วิเคราะหผูเรียน

ผานเกณฑ

ปรับพื้นฐาน/จัด
กลุมนักเรียน

ออกแบบการจัดการเรียนรูโดยนักเรียนมีสวนรวม

จัดการเรียนรู/แลกเปลี่ยนเรียนรู
โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ

ประเมินผลการเรียนรูแตละหนวย

ผานเกณฑ

ปรับปรุง/วิจัย

รายงานผลการจัดการเรียนรู

พัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง
ภาพ ๕ แสดงโมเดล/กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

กลุมงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนปาดังติณสูลานนท

๔๘
๓. แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพใหสูงขึ้น
๓.๑ สรุปจุดเดนและจุดควรพัฒนา
จุดเดน
ครูมีความตั้งใจ มุงมั่นในการพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน โดยมีการจัดกิจกรรมใหนักเรียน
ได เรียนรูโดยการคิด ไดปฏิบัติจริง มีการใหวิธีการ
และแหลงเรียนรูที่หลากหลาย
มีการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแกปญหาพัฒนาผูเรียน ให
สามารถพั ฒ นาตนเองและอยู ใ นสั ง คมได อ ย า งมี
ความสุข
จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ ต อบสนองความ
ตองการของนักเรียนและชุมชน

จุดควรพัฒนา
ควรมีชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ ระหวางครู
และผูเกี่ยวของ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู
ควรมีการอบรมพัฒนาครูในการใชสื่อเทคโนโลยีที่
ทันสมัย
ควรมี วิ ท ยากรท อ งถิ่ น หรอภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น
สอดแทรกในหลักสูตรสถานศึกษา

๓.๒ วิธีการพัฒนาที่คาดวาจะนํามาใชเพื่อยกระดับคุณภาพใหสูงขึ้นในปตอไป
๑. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรอบดาน
๒. จัดหาสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยใหครบทุกหองเรียน และปรับปรุงหองปฏิบัติการตาง ๆ ใหมีวัสดุ
อุปกรณ สื่อและเทคโนโลยีครบถวน ทันสมัย พรอมใชงาน ตามมาตรฐานของหองปฏิบัติการ
๓. มีการนิเทศ ติดตาม การดําเนินงานอยางเปนระบบ ตอเนื่อง
๔. จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหมีกิจกรรมที่หลากหลายขึ้น
๕. จัดกิจกรรมสอนซอมเสริมใหนักเรียนที่ขาดพื้นฐานการอานการเขียน การสื่อสารและการคิด
คํานวณ
๖. สรางความรวมมือระหวางโรงเรียน ชุมชน ผูปกครองและนักเรียนในการแกปญหานักเรียนอาน
ไมคลอง เขียนไมคลอง
๗. จัดอบรมใหความรูเรื่องการใชเครื่องมือสื่อเทคโนโลยีใหม
๘. มีชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ ระหวางครูและผูเกี่ยวของ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู

กลุมงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนปาดังติณสูลานนท

๔๙

สวนที่ ๓
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความตองการชวยเหลือ
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเปนขอมูลสารสนเทศสําคัญที่สถานศึกษาจะตองนําไปวิเคราะห
สังเคราะห นําไปสูการเชื่อมโยงหรือสะทอนภาพความสําเร็จของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(๓-๕ ป) ตลอดจนนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยางตอเนื่องใหเกิดความยั่งยืน
ดังนั้น จากผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓ สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวม
ของจุดเดน จุดควรพัฒนาของแตละมาตรฐาน พรอมทั้งแนวทางการพัฒนาเพื่อใหไดมาตรฐานที่สูงขึ้นและ
ความตองการชวยเหลือ ดังนี้
สรุปผล
จุดเดน
 คุณภาพของผูเรียน
๑. โรงเรียนจัดกิจกรรมใหมีการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ
๒. นั ก เรี ย นทุ ก ระดั บ ชั้ น มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการ
เรียนที่สูงขึ้น
๓. นั ก เรี ย นมี คุ ณ ลั ก ษณะและค า นิ ย มที่ ดี ต าม
อัตลักษณและขอกําหนดของโรงเรียน
๔. นักเรียนนําความรูที่ไดรับจากแหลงเรี ยนรูที่
หลากหลาย เพื่อนํามาใชในการศึกษาตอและเปน
พื้นฐานในการประกอบอาชีพ
๕. นักเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่นและยอมรับที่
จะอยู ร ว มกั น บนความแตกต า งและหลากหลาย
(พหุวัฒนธรรม)
๖. นั ก เรี ย นมี สุ ข ภาพร า งกาย แข็ ง แรง มี
สมรรถภาพทางกาย น้ําหนักสวนสูงตามเกณฑ และ
มี สุ ข ภาพจิ ต อารมณ สั ง คม แสดงออกอย า ง
เหมาะสมในแตละชวงวัย สามารถอยูรวมกับผู อื่น
อยางมีความสุข

จุดควรพัฒนา
 คุณภาพของผูเรียน
๑. พั ฒ นาความสามารถ นั ก เรี ย นในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒. พัฒนาความสามารถนักเรียนดานทักษะในการ
คิดคํานวณ
๓. นั ก เรี ย นในระดั บ ม.๖ ต อ งพั ฒ นา ด า น
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นระดั บ ชาติ ใ ห สู ง ขึ้ น ในทุ ก
รายวิชา

กลุมงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนปาดังติณสูลานนท

๕๐
จุดเดน
 กระบวนการบริหารและการจัดการ
๑. สถานศึกษามีเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจ
ที่กําหนดไวตรงกับวัตถุประสงคของแผนการศึกษา
ชาติ และสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการ
พัฒนาของสถานศึกษาและความตองการของชุมชน
อยางชัดเจน
๒ . มี ร ะ บ บ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร คุ ณ ภ า พ ข อ ง
สถานศึกษา มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
แผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับการพัฒนา
ผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย
๓. มีการดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพ
ผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุมเปาหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง
๔. มี ก ารพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรให มี ค วาม
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตรงตามความตองการของครู
และสถานศึกษา
๕. มี ก ารจั ด สภาพแวดล อ มทางกายภาพและ
สังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ
๑. ครูมีความตั้งใจ มุงมั่นในการพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีการจัดกิจกรรมให
นักเรียนได เรียนรูโดยการคิด ไดปฏิบัติจริง มีการ
ใหวิธีการและแหลงเรียนรูที่หลากหลาย
๒. มี ก ารวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นเพื่ อ แก ป ญ หาพั ฒ นา
ผูเรียน ใหสามารถพัฒนาตนเองและอยูในสังคมได
อยางมีความสุข
๓. จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ ต อบสนอง
ความตองการของนักเรียนและชุมชน

จุดควรพัฒนา
 กระบวนการบริหารและการจัดการ
๑. สถานศึกษาควรจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่ อ สนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การและการจั ด การ
เรียนรู

 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ
๑. ควรมีชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ ระหวาง
ครู แ ละผู เ กี่ ย วข อ ง เพื่ อ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง การ
จัดการเรียนรู
๒. ควรมีการอบรมพัฒนาครูในการใชสื่อเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย
๓. ควรมีวิทยากรทองถิ่นหรอภูมิ ป ญญาท อ งถิ่ น
สอดแทรกในหลักสูตรสถานศึกษา

กลุมงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนปาดังติณสูลานนท

๕๑
แนวทางการพัฒนาเพื่อใหไดมาตรฐานที่สูงขึ้น
แนวทางการพัฒนามาตรฐานที่ ๑
๑. จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหมีกิจกรรมที่หลากหลายขึ้น
๒. จัดกิจกรรมสอนซอมเสริมใหนักเรียนที่มีพื้นฐานในการคิดคํานวณและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (วิทยาการคํานวณ)
๓. สรางความรวมมือระหวางนักเรียน ปกครอง ชุมชน โรงเรียน ในการแกปญหานักเรียนในทุกดาน
แนวทางการพัฒนามาตรฐานที่ ๒
๑. การสรางเครือขายความรวมมือของผูมีสวนรวมเกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมี
ความเขมแข็ง มีสวนรวมรับผิดชอบตอการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด
การศึกษา
๒. จัดทําโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
๓. จัดทําโครงการพัฒนาจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมและการบริการตาง ๆ
๔. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๕. สงเสริมครูเขารับการพัฒนาตนเองตามความรู ความสามารถตามกลุมสาระการเรียนรูที่รับผิดชอบ
ตามที่เขตพื้นที่หรือหนวยงานภายนอกจัดอบรม
๖. จัดหาสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยใหครบทุกหองเรียน และปรับปรุงหองปฏิบัติการตาง ๆ ใหมีวัสดุ
อุปกรณ สื่อและเทคโนโลยีครบถวน ทันสมัย พรอมใชงาน ตามมาตรฐานของหองปฏิบัติการ
แนวทางการพัฒนามาตรฐานที่ ๓
๑. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรอบดาน
๒. จัดหาสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยใหครบทุกหองเรียน และปรับปรุงหองปฏิบัติการตาง ๆ ใหมีวัสดุ
อุปกรณ สื่อและเทคโนโลยีครบถวน ทันสมัย พรอมใชงาน ตามมาตรฐานของหองปฏิบัติการ
๓. มีการนิเทศ ติดตาม การดําเนินงานอยางเปนระบบ ตอเนื่อง
๔. จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหมีกิจกรรมที่หลากหลายขึ้น
๕. จัดกิจกรรมสอนซอมเสริมใหนักเรียนที่ขาดพื้นฐานการอานการเขียน การสื่อสารและการคิด
คํานวณ
๖. สรางความรวมมือระหวางโรงเรียน ชุมชน ผูปกครองและนักเรียนในการแกปญหานักเรียนอาน
ไมคลอง เขียนไมคลอง
๗. จัดอบรมใหความรูครูเรื่องการใชเครื่องมือสื่อ เทคโนโลยีใหม
๘. มีชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ ระหวางครูและผูเกี่ยวของ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู

กลุมงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนปาดังติณสูลานนท

๕๒

สวนที่ ๔
ภาคผนวก
รองรอยหลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวของ
y คําสั่ง/ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓
y คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓
y ประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
y ประกาศคาเปาหมาย
y โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา
y คูมือ/แนวทาง/คําอธิบายการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
y ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา จําแนกแตละระดับชั้น
y ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
y ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน
y ผลการสํารวจการศึกษาตอ
y ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
y รางวัลความสําเร็จ สถานศึกษา/ผูบริหาร/ครู/นักเรียน
y เอกสารหลักฐานขอมูลสําคัญ หรือเอกสารอางอิงตางๆ แบบยอๆ
y ภาพกิจกรรม
ฯลฯ
หมายเหตุ สามารถสืบคนขอมูลสารสนเทศเพิ่มเติมไดที่
www.facebook.com : โรงเรียนปาดังติณสูลานนท
และสามารถสืบคนเอกสารเพิ่มเติมไดจาก
QR code
หรือ QR code
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ประมวลภาพกิจกรรม
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ภาพกิจกรรมวันคริสมาสต
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ภาพกิจกรรมวันภาษานานาชาติ
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ภาพกิจกรรมตลาดนัดหัดขาย
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ภาพกิจกรรมวิถีชุมชนวิถีปาดังติณฯ
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ภาพกิจกรรมการนําเสนอโครงงานคุณธรรม
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ภาพกิจกรรมเดิน-วิ่งวันพอแหงชาติ
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ประกาศโรงเรียนปาดังติณสูลานนท
เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓
…………………………………………………………………………
ดวยกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
กําหนดใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยการกํา หนดมาตรฐาน
การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาให เ ป น ไปตามมาตรฐานการศึ ก ษาแต ล ะระดั บ และประเภทการศึ ก ษาที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด ทั้งนี้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีดวยกันจํา นวน ๓
มาตรฐาน ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาเพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศใช ณ วัน ที่ ๖ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึ กษา เพื่อให ก าร
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาดําเนินไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยอาศัยอํา นาจตามความในมาตรา ๓๙ แหง
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ.๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ (๑) แห ง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ โรงเรียนปาดังติณสูลานนท
จึงแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้
๑.๑ นายนิกร แสงเกื้อหนุน
ผูอํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๑.๒ นายวิกรม แซเตียว
ประธานกรรมการสถานศึกษา กรรมการ
๑.๓ นายสมชิต แกวบุตร
กรรมการสถานศึกษา
กรรมการ
๑.๔ นายถนอม สุขคํา
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑.๕ นายประเสริฐ มูสา
ครู
กรรมการ
๑.๖ นายสถาพร คงพันธุ
ครู
กรรมการ
๑.๗ นายวิวัฒน รัตนมุสิทธิ์
ครู
กรรมการ
๑.๘ นางสมจิตร สาหลํา
ครู
กรรมการ
๑.๙ นายเศวต สิมประดิษฐพันธ
ครู
กรรมการ
๑.๑๐ นางรจนา ตันติวิเชียร
ครู
กรรมการ
๑.๑๑ นางไหมสาเราะ หมัดหัด
ครู
กรรมการ
๑.๑๒ นางสาวนาซีฟะห อิสารี
ครูผูชว ย
กรรมการและเลขานุการ
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน เมษายนน พ.ศ. ๒๕๖๔
๒๕๖๔
ายนิกร แสงเกื้อหนุน)
(นายนิ
ผูอํานวยการโรงเรียนปาดังติณสูลานนท
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๖๑
คณะผูจัดทําเอกสารรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนปาดังติณสูลานนท
ที่ปรึกษา
นายนิกร แสงเกื้อหนุน
ผูอํานวยการโรงเรียนปาดังติณสูลานนท
ผูรับผิดชอบงานประกัน
๑. นางสาวนาซีฟะห อิสารี
ครูผูชวย
หัวหนางานประกันคุณภาพการศึกษา
ผูชวยงานประกันคุณภาพการศึกษา
๒.นายเศวต
สิมประดิษฐพันธ ครู
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
๑.๑ นายนิกร
แสงเกื้อหนุน
ผูอํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๑.๒ นายวิกรม
แซเตียว
ประธานกรรมการสถานศึกษา
กรรมการ
๑.๓ นายสมชิต
แกวบุตร
กรรมการสถานศึกษา
กรรมการ
๑.๔ นายถนอม
สุขคํา
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑.๕ นายประเสริฐ
มูสา
ครู
กรรมการ
กรรมการ
๑.๖ นายสถาพร
คงพันธุ
ครู
๑.๗ นายวิวัฒน
รัตนมุสิทธิ์
ครู
กรรมการ
๑.๘ นางสมจิตร
สาหลํา
ครู
กรรมการ
๑.๙ นายเศวต
สิมประดิษฐพันธ
ครู
กรรมการ
๑.๑๐ นางรจนา
ตันติวิเชียร
ครู
กรรมการ
๑.๑๑ นางไหมสาเราะ หมัดหัด
ครู
กรรมการ
ครูผชู วย
กรรมการและเลขานุการ
๑.๑๒ นางสาวนาซีฟะห อิสารี
ผูจัดทําเอกสาร
๑. นายเศวต
สิมประดิษฐพันธ
ครู
ประธานกรรมการ
๒. นางบุญรักษา
แกวประกอบ
ครู
กรรมการ
๓. นางสาวกัญชพร
พรหมรัตน
ครูผชู วย
กรรมการ
๔. นางสาวสุวนี
หลีบู
ธุรการโรงเรียน
กรรมการ
๕. นายอับดลราซิด
อะหลี
พนักงานขับรถ
กรรมการ
๖. นางสาวนาซีฟะห
อิสารี
ครูผชู วย
กรรมการและเลขานุการ
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