รายงานประจาปีของสถานศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๖๓

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
อาเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามะยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ก

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม ได้ดาเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพภายในอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยได้ดาเนินงานตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
๑. กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและกาหนดค่าเป้าหมายในการพัฒนา ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานชาติ และมาตรฐานการศึกษาของต้นสังกัด สภาพบริบท ปัญหา ความต้องการโดยเน้นการมีส่วนร่วม
๒. การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปี
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๓. ปฏิบัติงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจาปี
๔. จัดให้มีการกากับติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ติดตามผลการดาเนินการ
อย่างต่อเนื่อง
๕. จัดทารายงานผลการประเมินตนเองนามาพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา/ส่งหน่วยงานต้นสังกัด
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานตามโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ส่งผล
ให้โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม ได้ดาเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พัฒนากระบวนการการบริหารจัดการ และ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ส่งผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแต่ละ
มาตรฐาน จากผลการประเมินตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๓ สรุปได้
ว่า ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ทั้ง ๓ มาตรฐาน ประกอบด้วยมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน มาตรฐาน
ที่ ๒ กระบวนการบิหารและการจัดการศึกษา และมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ อยู่ในระดับดีเลิศ ดีเลิศ และยอดเยี่ยมตามลาดับ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
หลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของ
สถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น โรงเรียนปากแพรกวิทยาคมได้ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม ผ่านการ
ประเมินโรงเรียนคุณธรรม ของสพฐ. ระดับ ๒ ดาว อีกทั้งออกแบบกิจกรรมและดาเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมี
ส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการดาเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการ
พัฒนา ตรวจสอบผลการดาเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ จัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบโครงงาน รูปแบบ Active leaning วิเคราะห์ ออกแบบและ
จัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑

(ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ทั้ง ในและนอกห้องเรียน ติดตาม
ตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล สถานศึกษาดาเนินงานตามระบบการประกัน
คุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ โดยสถานศึกษาให้ความสาคัญ กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อเกิด
ความร่วมมือในการวางระบบและดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
สถานศึกษา ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ โดยผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายทั้ง
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬา และ กิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ มีการคัด
กรองนักเรียน การเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อนาผลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล มีการจัดชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นาข้อมูลสะท้อนกลับมาใช้ข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
ด้านคุณภาพผู้เรียน เน้นพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
พัฒนาความสามารถด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู โดยครูวางแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานตัวชี้วัดและตามศักยภาพผู้เรียน โดยส่งเสริมผู้เรียนให้มีการคิดวิเคราะห์นาความรู้ไปประยุกต์ใช้ มี
ทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มีการวางแผนการทางานอย่างเป็นระบบ มีความรับผิดชอบ รักการ
ทางาน และทางานร่วมกับผู้อื่นได้
ด้านการการบริหารจัดการ การบริหารมีการบริหารจัดการวางแผนระบบงาน มีการสื่อสารระบบการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน มีการนาสื่อไอซีทีมาใช้พัฒนาผู้เรียน มีการนิเทศกากับติดตามและตรวจสอบการทางาน
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑. ฝึกระเบียบวินัยด้านการรักษาความสะอาด ทั้งส่วนตนและส่วนรวม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีจิต
อาสา
๒. ส่งเสริมครูให้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน
๓. แสวงหาเทคนิค /วิธีการ /นวัตกรรม /สื่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้กับหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ
๔. พัฒนาความสามารถด้านการใช้ภาษาที่ ๒ ภาษาอัง กฤษ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารให้กับครูและ
นักเรียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล
๕. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการโดยใช้ระบบคุณภาพ

ข

คานา
เอกสาร “รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓” ฉบับนี้จัดทาขึ้น
เพื่อรายงานผล การจัดการศึกษาของโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม ในปีการศึกษา๒๕๖๓ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่กาหนดให้
สถานศึกษาจัดทารายงานการประเมินตนเองประจาปีส่งหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่แก่สาธารณชน
เนื้อหาสาระของเอกสารประกอบด้วย ข้อมูลพื้ นฐานของโรงเรี ยนเกี่ย วกับผู้บ ริหารโรงเรียน ครูและ
บุคลากร นักเรียน งบประมาณ อาคารสถานที่ ชุมชน หลักสูตรสถานศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ผลงาน
ดีเด่น ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม ขอขอบคุณคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะ
เป็น ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป
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๗ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนรายคุณลักษณะ ปีการศึกษา
๑๒
๘ แสดงร้อยละของนักเรียนที่มีการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน จาแนกตามระดับชั้น
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๑๓
๙ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

๑๔

๑๐ ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา/ครู/นักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๓

๑๕

๑๑ สถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม

๑๙

๑๒ สถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอก จาแนกตามระดับชั้น

๒๐

๑๓ สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ

๒๐

๑๔ หลักฐานสนับสนุน มาตรฐานที่ ๑

๒๙

๑๕ หลักฐานสนับสนุน มาตรฐานที่ ๒

๓๒

๑๖ หลักฐานสนับสนุน มาตรฐานที่ ๓

๓๔

จ

สารบัญภาพ
ภาพที่

หน้า

ภาพที่ ๑ แผนภูมิแสดงร้อยละจานวนครูและบุคลากร จาแนกตามตาแหน่งงาน
ภาพที่ ๒ แผนภูมิแสดงร้อยละจานวนครูและบุคลากร

๕

จาแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร
ภาพที่ ๓ จานวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น

๕
๑๐

ภาพที่ ๔ จานวนนักเรียนจาแนกตามปีการศึกษา

๑๐

ภาพที่ ๕ ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่กลุ่มสาระ
ในระดับ ๒.๕ และ ๓ ขึ้นไป
ภาพที่ ๖ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนรายคุณลักษณะ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

๑๑
๑๒

ภาพที่ ๗ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนรายคุณลักษณะ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ภาพที่ ๘ สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ๕ ด้านรายคุณลักษณะ ปี ๒๕๖๒

๑๓
๑๔

ภาพที่ ๙ เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจาปีการศึกษา๒๕๖๑ – ๒๕๖๓

๑๕

ภาพที่ ๑๐ ข้อมูลงบประมาณ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

๑๘

ฉ

การให้ความเห็นชอบ
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
ของโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนปากแพรกวิทยาคมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อ
วันที่ ๑๔ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้พิจารณารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประจาปีการศึกษา๒๕๖๓ ของโรงเรียนปากแพรกวิทยาคมแล้ว
เห็นชอบให้ดาเนินการนารายงานส่งหน่วยงานต้นสังกัดและนาเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้

(ลงชื่อ)
( นายปราโมทย์ เพชรรัตน์ )
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม

๑

ส่วนที่๑
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
๑. ๑ ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ โรงเรี ย นปากแพรกวิ ท ยาคมที่ ตั้ ง ๒๓๑หมู่ ๑ ตาบลปากแพรก อ าเภอดอนสั ก
จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดสานัก งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพรสานักงาน
คณะกรรมการการศึก ษาขั้ น พื้ นฐาน กระทรวงศึ กษาธิ ก ารโทรศั พ ท์ ๐๗๗–๒๕๙๓๘๑ ,๐๗๗ –
๒๕๙๓๓๓ โทรสาร๐๗๗-๒๕๙๓๐๖ E–mail pakprak๐๒๘@gmail.com website:
www.pakprak.ac.th เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๖ เขตพื้นที่บริการ
อาเภอดอนสัก ๓ ตาบล ได้แก่ ตาบลดอนสัก ตาบลปากแพรก ตาบล ไชยครามและอาเภอกาญจน
ดิษฐ์ ได้แก่ ตาบลท่าอุแท
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
โรงเรี ย นปากแพรกวิ ท ยาคม ตั้ ง อยู่ บ นถนนหลวงสาย ๔๐๑ สายสุ ร าษฎร์ ธ านี นครศรีธรรมราชหลักกิโลเมตรที่ ๕๕ มีพื้นที่ ๓๕ ไร่ ๒ งาน ซึ่งเป็นที่ดินป่าสงวนไชยคราม-ประดู่
กรมป่าไม้อนุมัติให้เข้าใช้ประโยชน์ ตามประกาศกรมป่าไม้ ฉบับที่ ๑๖๑/๒๕๓๓ ประกาศ ณ วันที่
๒๖ ตุลาคม ๒๕๓๓
โรงเรียนได้เปิดทาการสอนครั้งแรกตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๓๑ โดยเป็นหน่วยการเรียน (สาขา)
ของโรงเรียนดอนสักผดุงวิทย์เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จานวนรับได้ ๔๖ คน ซึ่ง ได้รับ
ความอนุเคราะห์จากสภาตาบลปากแพรก ได้ต่อเติมใต้ถุนอาคารของโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่า
ไม้ ๙ เป็นห้องเรียนชั่วคราว งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
ปีการศึกษา ๒๕๓๒ สภาตาบลปากแพรกได้จัดสร้างอาคารชั่วคราวจานวน ๑ หลัง ๔ ห้อง
เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท บนที่ดินของโรงเรียน (สนามฟุตบอลในปัจจุบัน)
การศึกษา ๒๕๓๓ กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม ประกาศ
ณ วั น ที่ ๑๕ สิ ง หาคม ๒๕๓๓ ให้ นายทนุ นิ ต ย์ น รา อาจารย์ ใ หญ่ โ รงเรี ย น ดอนสั ก ผดุ ง วิ ท ย์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียนปากแพรกวิทยาคมอีกตาแหน่ง หนึ่ง วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๓๔ กรม
สามัญศึกษา ได้ออกคาสั่ง ๓๖๕๖/๒๕๓๓ ให้นายชัยวัฒน์ แก้วบัวทอง ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียน
ดอนสักผดุงวิทย์ มาดารงตาแหน่งผู้บริหารโรงเรียน
วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๐ปีการศึกษา ๒๕๔๐ กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้เปิดสอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ตามคาสั่งกรมสามัญศึกษาที่ ๓๖๘/๒๕๔๐

๒

วันที่ ๒ กุม ภาพั นธ์ ๒๕๔๔ ถึง ๓๐ พฤศจิ กายน ๒๕๔๙ นายพรชั ย ปลอดจินดา
ผู้อานวยการโรงเรี ยนตะกุ กใต้ ได้รับ แต่ ง ตั้ง ให้ มาด ารงตาแหน่ ง ผู้อ านวยการโรงเรีย นปากแพรก
วิทยาคม
วันที่ ๑ ธัน วาคม ๒๕๔๙ ถึง ๓๐ กั นยายน ๒๕๕๕ นายส าราญ เผือ กคง ผู้ อานวยการ
โรงเรียนประดู่พิทยาคม ได้รับแต่งตั้งให้มาดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ นายประยงค์ อินนุพัฒน์ ผู้อานวยการโรงเรียนวัดนอก ได้รับ
แต่งตั้งให้มาดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นางสาวอัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยด่าน
ได้รับแต่งตั้งให้มาดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางสาวดาหริ จันทชูโต รองผู้อานวยการโรงเรียนสุราษฎร์ ธานี ๒
ได้รับแต่งตั้งให้มาดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนปากแพรกวิทยาคมจนถึงปัจจุบัน
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

คาขวัญ/ปรัชญา
ธมโม วิชชา จ นิจจภิยโย “คุณธรรมความรู้ ยังบุคคลให้เจริญรุ่งเรือง”
สีประจาโรงเรียน
สีน้าเงิน สีชมพู
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
บรรยากาศน่าอยู่ เรียนรู้หลากหลาย สวนป่ามากมาย พรรณไม้มากมี
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
บรรยากาศน่าอยู่ แหล่งเรียนรู้หลากหลาย

๓

๑.๒ แนวทางการจัดการศึกษา
โรงเรียนปากแพรกวิทยาคมได้ดาเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาสถานศึกษาของ
สถานศึกษาในรอบปีในรอบปีที่ผ่านมา มีการวิเคราะห์นโยบาบปฏิรูปการศึกษา เพื่อศึกษาและนาข้อมูล ผล
การประเมินผลการนิเทศติดตามการขับเคลื่อนตามนโยบายต่าง ๆ จัดประชุมครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อ
รับทราบแนวทางในการปฏิบัติ กาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธในการจัดการศึกษา ของ
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและความจาเป็นเร่ด่ว น
ของสถานศึกษา ตลอดจนสอดรับกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และพร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร และจัดสรร
งบประมาณให้เพียงพอต่อการดาเนินงานของโรงเรียน
วิสัยทัศน์
ภายในปี ๒๕๖๖ โรงเรียนปากแพรกวิท ยาคม มุ่ง พัฒนาผู้เ รียนให้มี คุณภาพตามมาตรฐานสากล
สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ บนพื้นฐานความเป็นไทย พัฒนาครูเป็นมืออาชีพ รักษ์สิ่งแวดล้อม
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้ความพอเพียง
พันธกิจ
๑. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ และเทียบเคียงมาตรฐานสากล
๒. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการเรียนรู้สู่การศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑
๓. พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อปลูกฝังสร้างจิตสานึกและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
๕. พัฒนาภูมิทัศน์ให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย และเป็นแหล่งเรียนรู้
๖. น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการ จนเกิดเป็นวิถีชีวิต พอเพียงกับครูและ
นักเรียน
๗. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์
๑. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและคุณภาพตามมาตรฐานสากล
๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
๓. ผู้เรียนมีจิตสานึกและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
๔. ครูและบุคลากรเป็นครูมืออาชีพ
๕. สถานศึกษามีภูมิทัศน์สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย และส่งเสริมให้เป็นแหล่ง เรียนรู้ทั้ง ภายในและ
ภายนอก

๔

๖. ครู ผู้เรียน บุคลากรน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการจนเกิดเป็นวิถีชีวิต
พอเพียง
๗. สถานศึกษาบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสถานศึกษา
๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและคุณภาพตามมาตรฐานสากล
๒. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
๓. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีจิตสานึกและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
๔. พัฒนาครูและบุคลากรเป็นครูมืออาชีพ
๕. พัฒนาสถานศึกษาให้มีภูมิทัศน์สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย และส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอก
๖. ส่งเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
๗. ส่งเสริมการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
๑.๓ ข้อมูลครูและบุคลากรปีการศึกษา ๒๕๖๓
๑.๓.๑ บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อื่น ๆ
ตารางที่ ๑ แสดงจานวนครูและบุคลากร จาแนกตามตาแหน่งงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔)
เพศ (คน)
ประเภทบุคลากร

ระดับการศึกษา (คน)
ต่ากว่า

ชาย

หญิง

รวม

ป.ตรี

ป.
ตรี

ป. ป.
โท เอก

ประสบการณ์
ในตาแหน่ง
(เฉลี่ย)
(ปี)

ผู้บริหาร

๑

๑

๑

๑

๔

๑๙

ครู (บรรจุ)

๗

๙

๑๖

๑๒

ครูอัตราจ้าง

๑

๒

๓

๓

๑๐

๑

๑

๑

๙

ครูชาวต่างประเทศ
พนักงานบริการ

๑

ครูนักเรียนเรียนรวม
เจ้าหน้าที่ธุรการ

๐

๑

๑

๑๐

๒

๒

๒

๖

๑

๑

๑

๑๐

๕

- จานวนครูที่สอนวิชาตรงเอก ๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
- จานวนครูที่สอนตรงความถนัด ๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
- สาขาที่ขาดแคลนครูวิชาเกษตร วิชาพลศึกษา ภาษาไทย ชีววิทยา จานวน

๔

คน

แผนภูมิแสดงร้อยละจานวนครูและบุคลากร
๔
(จาแนกตามตาแหน่งงาน
๔ ๔

๔

๑๒

๔

ค

จ

ค

จง

ค

ง

กง

ก

ภาพที่ ๑ แผนภูมิแสดงร้อยละจานวนครูและบุคลากร จาแนกตามตาแหน่งงาน
ตารางที่ ๒ แสดงจานวนครูและบุคลากร จาแนกวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ต่ากว่าปริญญาตรี
จานวนคน

-

๔

๑๘

๑

ร้อยละ

-

๑๒

๗๙

๔

ก

ภาพที่ ๒ แผนภูมิแสดงร้อยละจานวนครูและบุคลากร จาแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร

ตารางที่ ๓ แสดงจานวนครูและบุคลากร จาแนกตามสาขาที่จบการศึกษา
ที่
๑

ชื่อ – ชื่อสกุล
นายธนโรจน์ กาเหนิดมณี

อายุ
๕๘

อายุ ตาแหน่ง/
ราชการ วิทยฐานะ
๓๑

ครู คศ. ๒

วุฒิ

วิชาเอก

สอนวิชา/ชั้น

ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา
ม.๓,๔,๖

๒

นายพงศ์สนิท ศรีปานนิล

๔๖

๒๓

ครู คศ.๒

ค.บ. ดนตรีศึกษา ดนตรี
ม.๑-๖

๓

นายชูชัย ไชยวิก

๕๒

๒๙

ครู คศ.๒

ค.บ. วิทยา
ศาสตร์
ทั่วไป

๔

นายสัญญา จันทร์ร่ม

๔๒

๑๑

ครู คศ.๒

ค.บ. อุตสาห
กรรมศิลป์

๕

นายสุรศักดิ์ วายุกุล

๔๐

๑๓

ครู ค.ศ.๓

วทบ.

เคมี

วิทย์ฯ
ม.๑ - ม. ๖
ชีววิทยา ม.๖
การงานอาชีพฯ
ม.๑-๖
วิทย์ฯ ม.๒
เคมี ม.๔,๕,๖
ชีววิทยา ม.๔

๖

นางสาวพนิดา ดวงศิริ

๒๘

๑

ครู ผู้ช่วย

ค.บ. ภาษาอังกฤ ภาษาอังกฤษ ม.
ษ
๒,๓,๕,๖

๗

นายนิพนธ์ โสภา

๓๖

๑๐

ครู คศ.๑

ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
ม.๑-๓

๘

นายสิทธิเดช โสมปาน

๕๖

๓๒

ครู คศ.๒

กศ.ม. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
ม.๑,๒,๔,๕

๙

นางจีรพงค์ ทองใหญ่

๕๑

๒๘

ครู คศ.๓ กศ.บ.

ฟิสิกส์

วิทย์ฯ ม.๑ – ๓
ชีววิทยา ม.๕

๗

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

อายุ ตาแหน่ง/
ราชการ วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชาเอก

สอนวิชา/ชั้น
ฟิสิกส์ ม.๔-๖

๑๐ นางกนกกาญจน์ จันทร์รงค์

๕๘

๓๓

ครู คศ.๓

ศษ.ม การสอน
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา ม.๓,๔,๕,๖
ประวัติศาสตร์
ม.๔,๕

๑๑ นางจุไรวรรณ เอี่ยมสาม
โคก

๔๔

๑๒ นางพนัสดา วิมล

๕๗

๑๓

๓๓

ครู คศ.๓

ครู คศ.๒

วท.บ วิทยาการ
คอม
พิวเตอร์

เทคโนโลยีฯ
ม.๑-๖

ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
ม.๑,๒,๔,๖

๑๓ นางสุภาภรณ์ ขาวผ่อง

๔๔

๑๖

ครู คศ.๒

ค.บ. คอม
พิวเตอร์
ศึกษา

๑๔ นางสาวสุทธิลักษณ์ เกื้อ
ด้วง

๓๗

๑๕ นางสกุลตลา มัคราช

๓๑

๕

๕

ครู คศ.๑

ครู คศ.๑

ศศ.บ ออกแบบ
นิเทศศิลป์

เทคโนโลยีฯ
ม.๒,๓,๔,๕
ทัศนศิลป์
ม.๑-๖

ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
ม.๑,๓,๔

๑๖ นางสาวธัญญ์พิชชา
จันทร์เสถียร

๓๐

๕

ครู คศ.๑

กศ.บ ภาษาไทย

ภาษาไทย
ม.๒,๓,๔,๖

พนักงานราชการ

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

ประสบการ
อายุ ณ์การสอน
(ปี

๑ นางสาวรจนา ฟ้อนราดี ๔๕

วุฒิ

๘

ค.บ.

วิชาเอก

สอนวิชา/ชั้น

บรรณารักษ์ ภาษาไทย ม.
ศาสตร์
๑,๒,๓,๔,๕

จ้างด้วยเงิน
งบประมาณ

การใช้ห้องสมุด ม.๑-๕
ครูอัตราจ้าง
ที่
๑

๒

ชื่อ – ชื่อสกุล
นางสาวนิศานาถ เงินสยาม

นายนิยม บุญช่วยส่ง

อายุ

ประสบการณ์
การสอน (ปี

๔๑

๑๖

๓๕

๘

วุฒิ

วิชาเอก

สอนวิชา/ชั้น

คศ.บ. อาหารและ
โภชนาการ

คหกรรม

ศศ.บ. พลศึกษา

สุขศึกษา

จ้างด้วยเงิน
งบประมาณ

ม.๑-๖

ม.๑-๖

เงินนอก
งบประมาณ

พลศึกษา
ม.๑-๖
๓

นางสาววรวรรณ บุญราช

๒๔

ศศ.บ. ภาษาจีน
๒

๔

Mrs. Mirafe Gaddao

๕๑

๗

ภาษาจีน
ม.๑ - ๖

Bachelor of
Science in
Agricultural
Education

เงินนอก
งบประมาณ

ภาษาอังกฤษ เงินนอก
งบประมาณ
ม.๑-๖

๙

บุคลากร
ที่

ชื่อ – สกุล

อายุ

วุฒิ

ตาแหน่ง

๑

นางสาวภัทนารี กลิ่นแก้ว

๓๖

ศศ.บ.

ครูพี่เลี้ยงนักเรียนเรียนร่วม

๒

นางสาวนุศรินทร์ อินทร์แก้ว

๓๒

บธบ.

พี่เลี้ยงนักเรียนเรียนร่วม

๔

นางพิรพร บุญพัฒน์

๓๙

วท.บ.

เจ้าหน้าที่ธุรการ

๔

นายพะเนิน ชูมณี

๕๕

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ช่างปูน ๒

ตารางที่ ๔ แสดงจานวนจานวนภาระงานสอนเฉลี่ยต่อสัปดาห์ ของครูในแต่ละสาขาวิชา
สาขาวิชา

จานวน(คน

คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา
การงานอาชีพ
ศิลปะ
สุขศึกษาและพละศึกษา
รวม

๓
๕
๓
๔
๒
๒
๒
๑
๒๓

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์
๑๙
๒๔
๒๕
๑๖
๒๔
๒๐
๑๘
๒๐
๒๑

๑.๔ ข้อมูลนักเรียน
ตารางที่ ๕ จานวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓ รวม ๒๗๖ คน ( ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ )
ระดับชั้นเรียน
เพศ
รวม
เฉลี่ยต่อห้อง

ชาย
หญิง

ม.๑
๓๒

ม.๒
๑๗

ม.๓
๒๒

๓๑
๖๓
๓๒

๓๑
๔๘
๒๔

๓๕
๕๗
๒๙

รวม ม.๔
๗๑ ๑๖
๙๗ ๒๕
๑๖๘ ๔๑
๘๔ ๒๑

ม.๕
๑๒
๒๓
๓๕
๑๘

ม.๖
๗

รวม รวมทั้งหมด
๓๕
๑๐๖
๒๕ ๗๓
๑๗๐
๓๒ ๑๐๘
๒๗๖
๑๖ ๕๔
๑๓๘

๑๐

จานวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น

ภาพที่ ๓ จานวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น
จานวนนักเรียนจาแนกตามปี การศึ ก ษา
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖๓

ปี พ.ศ. ๒๕๕๖๒

๒๓
๒๓

ม

ม๕

๒๖

๒๕

ม๔

ปี พ.ศ. ๒๕๕๖๑

๓๕
๓๕
๓๕

๔๑
๔๑

ม๓

๕๗

๔๕
๔๓
๔

ม๒

๕๒

ม๑

๔๗

ภ

๔จ

ก ย จแ ก ม ก

กึ ษ

๖๕
๓
๖๔

๑๑

๑.๕ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา
๑.๕.๑ ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่กลุ่มสาระในระดับ ๒.๕ และ ๓
ขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ตารางที่ ๖ ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่กลุ่มสาระในระดับ ๒.๕ และ ๓ ขึ้นไป
จาแนกตามระดับชั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ระดับชั้น/จานวน
ร้อยละของระดับผลการเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ค่าเฉลี่ย

ตั้งแต่ ๒.๕ ขึ้นไป
๓๙.๗๓
๖๓.๕๓
๖๔.๖๕
๗๕.๐๗
๘๗.๐๗
๘๘.๘๔
๖๙.๘๒

ตั้งแต่ ๓.๐ ขึ้นไป
๓๑.๖๔
๕๒.๕๕
๕๔.๐๐
๖๑.๑๐
๗๙.๖๕
๘๕.๒๗
๖๐.๗๐

แผนภูมิแ สดงร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ในระดับ ๒.๕ และ ๓.๐ ขึ้นไป จาแนกตามระดับชั้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ภาพที่ ๕ ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่กลุ่มสาระในระดับ ๒.๕ และ ๓ ขึ้นไป

๑๒

๑.๕.๒ จานวนนักเรียนในแต่ละระดับชั้นที่ผ่าน/ไม่ผ่าน การประเมินความสามารถด้านการอ่าน การเขียน
การคิดคานวณ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทักษะสาคัญตามหลักสูตร
ตารางที่ ๗ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนรายคุณลักษณะ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ระดับชั้น/จำนวน

ระดับผลการประเมินร้อยละ
3

2

1

0

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑

34.55

53.28

12.17

0.00

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒

39.61

49.67

10.46

0.26

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓

39.36

53.09

7.21

0.00

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔

42.30

53.13

4.31

0.26

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๕

70.98

28.39

0.79

0.00

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖

62.72

37.05

1.34

0.00

289.52

274.61

36.28

0.52

รวมทั้งหมด

ภาพที่ ๖ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนรายคุณลักษณะ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

๑๓

ตารางที่ ๘ แสดงร้อยละของนักเรียนที่มีการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน จาแนกตามระดับชั้น
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ระดับชั้น/จำนวน

ระดับผลการประเมินร้อยละ
3

2

1

0

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑

34.65

49.53

15.82

0.00

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒

38.69

44.84

16.47

0.00

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓

39.36

53.09

7.21

0.00

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔

35.90

57.05

6.92

0.13

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๕

66.25

32.49

1.42

0.00

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖

61.38

37.95

1.79

0.00

276.23

274.95

49.63

0.13

รวมทั้งหมด

ภาพที่ ๗ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนรายคุณลักษณะ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

๑๔

๑.๕.๔ สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ๕ ด้านรายคุณลักษณะ ปี ๒๕๖๒

ภาพที่ ๘ สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ๕ ด้านรายคุณลักษณะ ปี ๒๕๖๒
๑.๖ ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ตารางที่ ๙ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จาแนกตาม
กลุ่มสาระ
ระดับชั้น/รายวิชา

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษาฯ

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน

๔๓.๑๒

๒๒.๕๔

๒๒.๔๑

๒๙.๓๐

๓๓.๑๐

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

๔๔.๒๕

๒๗.๘๐

๒๕.๑๗

๓๒.๑๔

๓๕.๙๐

คะแนนเฉลี่ยสังกัดสพฐ.

๔๕.๒๒

๒๙.๗๓

๒๖.๓๓

๓๓.๐๔

๓๖.๓๒

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

๔๔.๓๖

๒๙.๙๔

๓๓.๐๔

๓๒.๖๘

๓๕.๙๓

๑๕

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ประจาปีการศึกษา๒๕๖๑ – ๒๕๖๓

ภาพที่ ๙ เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
๖ ประจาปีการศึกษา๒๕๖๑ – ๒๕๖๓
๑.๗ ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา
ตารางที่ ๑๐ ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา/ครู/นักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๓
ประเภท
สถานศึกษา

ผู้บริหาร

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล


ผ่านการประเมินโรงเรียนคณธรรม ของสพฐ.
ระดับ ๒ ดาว
นางสาวดาหริ จันทชูโต

ได้รับกายกย่องเป็นผู้บริหารดีเด่น เนื่องจากวันครู
๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงานที่มอบ
รางวัล
สพม สุราษฎร์ธานี
ชุมพร
คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี

๑

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล


ครูดีไม่มีอบายมุข รุ่น ๑๐ ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๓



ครู

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาดีเด่น
ประจาปี ๒๕๖๒

กรรมการและเลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๓
นางสาวนิศานาถ เงินสยาม

ครูผู้สอนดีเด่น ระดับอาเภอ เนื่องในวันครู
ประจาปี ๒๕๖๔
นายนิพนธ์ โสภา

ครูผู้สอนดีเด่น ระดับอาเภอ เนื่องในวันครู
ประจาปี ๒๕๖๔
นางพนัสดา วิมล


ครูผู้สอนดีเด่น ระดับอาเภอ เนื่องในวันครู
ประจาปี ๒๕๖๔

นางจุไรวรรณ เอี่ยมสามโคก

ครูผู้สอนดีเด่น ระดับจังหวัด เนื่องในวันครู
ประจาปี ๒๕๖๔
นางจีรพงค์ ทองใหญ่

ครูผู้สอนดีเด่น ระดับจังหวัด เนื่องในวันครู
ประจาปี ๒๕๖๔
นางสกุลตลา มัคราช

ครูดีไม่มีอบายมุข เนื่องในวันครูประจาปี ๒๕๖๔
นางสาวธัญญ์พิชชา จันทร์เสถียร

หน่วยงานที่มอบ
รางวัล
สานักงานเครือข่าย
องคกรงดเหล้า (สคล.)
สานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.)
สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สมาคมกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
แห่งประเทศไทย
อาเภอดอนสัก

อาเภอดอนสัก

อาเภอดอนสัก
ศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
องคกรงดเหล้า (สคล.)
สานักงานกองทุน

๑๗

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล

ครูดีไม่มีอบายมุข เนื่องในวันครูประจาปี ๒๕๖๔
นางจุไรวรรณ เอี่ยมสามโคก

ครูดีไม่มีอบายมุข เนื่องในวันครูประจาปี ๒๕๖๔
นางสาวพนิดา ดวงศิริ

ครูดีไม่มีอบายมุข เนื่องในวันครูประจาปี ๒๕๖๔

นักเรียน

หน่วยงานที่มอบ
รางวัล
สนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.)

๑. ด.ญ. ณัฐภรณ์ บุญศรี
 ได้รับรางวัลเหรียญเงินแข่งขันคัดลายมือภาษไทยระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น
๑. น.ส. ปาณิตา สังข์ทอง
 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการกล่าวสุนทร
พจน์ภาษไทย “วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี”
๑. เด็กหญิงดรุณี อินทร์ดา
 ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการเขียนเรียงความ
“วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี” ระดับชั้น ม.1 – ม.3

วชิรวิชาการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑. น.ส.โสภิตา อินทร์แก้ว
 ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการเขียนเรียงความ
“วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี” ระดับชั้น ม.4 – ม.6

วชิรวิชาการสุราษฎร์
ธานี

๑. น.ส.รุ้งนภา สมัครสมาน
๒. น.ส.โสภิตา อินทร์แก้ว
 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับอาเภอ และระดับจังหวัดการ
ประกวดเรียงความ หัวข้อ “ออมกับกอช. เพื่อความ
มั่นคงในอนาคต

กองทุนการออม
แห่งชาติ
ร่วมกับ
กระทรวงมหาดไทย

วชิรวิชาการสุราษฎร์
ธานี
วชิรวิชาการสุราษฎร์
ธานี

๑

๑.๘. ข้อมูลอาคารสถานที่
๑.๘.๑ อาคารเรียนและอาคารประกอบ จานวน ๙ หลัง ได้แก่
๑) อาคารเรียนรวมจานวน ๔ หลัง
๒) อาคารเอนกประสงค์จานวน ๕ หลัง
๑.๘.๒ จานวนห้องเรียนทั้งหมด ๑๑ ห้องเรียน
๑.๙ ข้อมูลงบประมาณ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๑.๙.๑. งบประมาณทั้งสิ้น
๑.๙.๒. แนวทางในการจัดสรร
๔.๑ งบวิชาการ (พัฒนาการเรียนการสอน) ๖๐ %
๔.๒ งบบริการงานทั่วไป ๓๐ %
๔.๓ งบสารองจ่าย ๑๐ %

ภาพที่ ๑๐ ข้อมูลงบประมาณ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

๓,๘๕๐,๐๔๙.๐๓
=
=
=

บาท
๕๕๖,๐๓๓.๒๖
๒๗๘,๐๑๖.๖๓
๙๒,๖๗๒.๒๑

บาท
บาท
บาท

๑๙

๑.๑๐ ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม
๑.๑๐.๑ สภาพทั่วไป
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นชุมชนขนาดเล็ก มีประชากรประมาณ ๑๒,๔๙๙
คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ สถานีอนามัยบ้านใน วัดเวฬุวัน สวนป่ากาญจน-ดิษฐ์ โรงเรียน
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๙ อาชีพหลักของชุมชน คือ ทาสวนยางพารา สวนปาล์มน้ามัน และสวนผลไม้
เนื่องจากภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขา ประเพณี/ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ วันสารทไทย
(ส่งตา – ยาย) วันสงกรานต์
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพหลักคือ ทาสวนยางพารา สวน
ปาล์มน้ามันร้อยละ ๙๐ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๙๙ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อปี
๗๐,๐๐๐ บาท
๑.๑๐.๒ สภาพทั่วไป
โอกาสและข้อจากัดของโรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น สวนป่ากาญจนดิษฐ์ ศูนย์วิจัย
พันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ศูนย์วิจัยพืชสวนสุราษฎร์ธานี สถานีอนามัยบ้านใน วัดเวฬุวัน โรงเรียนได้รับการ
สนับสนุนในด้านต่าง ๆ เป็นอย่างดี
๑.๑๑ แหล่งการเรียนรู้
๑.๑๑.๑ แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓
๕. การใช้แหล่งเรียนรู้
ตารางที่ ๑๑ สถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
แหล่งเรียนรู้ภายใน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒
ห้องสมุด
ห้องศิลปะ
ห้องคหกรรม
ห้องโสตทัศนศึกษา
ห้องดนตรี
ห้องปฏิบัติการช่างอุตสาหกรรมศิลป์

ระดับชั้น /จานวนครั้ง
ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖
๔๕ ๔๑ ๔๐ ๓๕ ๒๕ ๒๙
๘๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๑๒๐ ๔๐
๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
๑๒๐ ๓๙ ๓๐ ๒๕ ๒๙
๑๒๐ ๔๐ ๘๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐
๔๘ ๔๑ ๓๙ ๓๐ ๒๕ ๒๙
๔๘ ๔๑ ๓๙ ๓๐ ๒๕ ๒๙
๓๘ ๗๖ ๒๐ ๔๐ ๑๐๘ ๔๐

๒๐

แหล่งเรียนรู้ภายใน
ห้องประชาสัมพันธ์
ห้องพยาบาล
ห้องประวัติศาสตร์
ห้องอาเซี่ยน
ห้องเรียนร่วม
ห้องทูบีนัมเบอร์วัน

ระดับชั้น /จานวนครั้ง
ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕
๒๔ ๒๐ ๑๕ ๑๓
๓๙
๒๕
๔๐ ๓๕ ๓๐ ๒๔
๔๑ ๓๘ ๓๐ ๒๕
๔๑ ๓๘ ๓๐ ๒๕
๔๑ ๔๐ ๓๕ ๒๕

ม.๑
๒๐
๔๘
๔๘
๔๘
๔๕

ม.๖
๑๙
๒๙
๒๓
๒๙
๒๙
๒๙

ตารางที่ ๑๒ สถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอก จาแนกตามระดับชั้น
แหล่งเรียนรู้ภายนอก
๑.
๒.
๓.
๔.

วัดปากแพรกรัตนราม
สวนป่ากาญจนดิษฐ์
น้าตกวิภาวดี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ตาบลบ้านใน

ระดับชั้น /จานวนครั้ง
ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖
๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑
๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑
๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑
๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑

๑.๑๒ สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ
โรงเรียนได้รับการประเมินภายนอกจาก สมศ. รอบ ๓
ตารางที่ ๑๓ สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

น้าหนัก คะแนน
ระดับคุณภาพ
คะแนน ที่ได้

มาตรฐานที่ ๑ มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น

๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๑๐.๐๐

๙.๓๐
๙.๑๘
๙.๐๓
๘.๙๐

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี

๒๑

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผู้เรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
กลุ่มตังบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพือ่ ส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๒ มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ

น้าหนัก คะแนน
ระดับคุณภาพ
คะแนน ที่ได้
๒๐.๐๐
๑๐.๐๐

๔.๘๗
๘.๐๐

ต้องปรับปรุง
ดี

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

๓.๐๐

พอใช้

๕.๐๐

๓.๘๐

ดี

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๘.๐๐

ดี

๔.๗๐

ดีมาก

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น ๑๐.๐๐
สาคัญ
มาตรฐานที่ ๔ มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด

๕.๐๐

๒๒

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

น้าหนัก คะแนน
ระดับคุณภาพ
คะแนน ที่ได้

รวมคะแนนทั้งหมด
๑๐๐.๐๐ ๗๕.๗๘
ดี
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป
 ใช่  ไม่ใช่
มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป อย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้  ใช่  ไม่ใช่
ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน
 ใช่ ไม่ใช่
สรุปผลการจัดการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดย
สถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด
จุดเด่น
ด้านผู้เรียน
๑. ผู้เรียนสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ไ ด้ด้วย
ตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี
๒.ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบ
วินั ย จนเป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องสถานศึ ก ษา เป็ น ที่ ย อมรับ ของชุ ม ชน เคารพกฎกติ ก า มี จิ ต สาธารณะ และ
รับผิดชอบหน้าที่ เช่น การดูแลเขตรับผิดชอบ การเข้าแถวซื้ออาหาร เป็นต้น
ด้านครู
๑) ครูทุกคนจบระดับปริญญาตรีขึ้นไป
๒) ครูส่วนใหญ่มีคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ
๓) ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
๔) มีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๕) ผู้บริหารมีภาวะผู้นา มีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา ส่งเสริมความสัมพันธ์
ความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
ด้านผู้บริหาร
๑) ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่นมีหลักการบริหาร และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน สามารถ
เป็นแบบอย่างที่ดีในการทางาน และคณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามบทบาท

๒๓

๒) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่
หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน
จุดที่ควรพัฒนา
สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาที่ดีอยู่แล้ว แต่เพื่อเป็นการ
พัฒนาให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น สถานศึกษาควรดาเนินโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและ
พัฒนาสถานศึกษาที่ดาเนินการอยู่แล้วอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ โดยมีการวางแผน
ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาผ่านการประชุมอย่างต่อเนื่อง สร้างความเป็น PLC ที่สอดคล้องกับธรรมชาติ
ทางวิชาชีพร่วมในโรงเรียน สัมพันธ์กับชุมชนอย่างแน่นแฟ้น พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดทาวิจัยในชั้น
เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังไม่ผ่านมาตรฐานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ข้อ เสนอแนะจากการติ ดตามตรวจสอบคุ ณภาพภายในของสถานศึก ษาโดยสถานศึ กษาหรื อ
หน่วยงานต้นสังกัด
ด้านคุณภาพผู้เรียน
๑) ผู้เรียนในระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ ยัง ต้องเร่งพัฒนาด้านการนาเสนอ การอภิปรายและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม และการคิด
วิเคราะห์ผู้เรี ยนในระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ ยัง ต้องได้รับการส่ง เสริมในด้านทัศ นคติที่ดี ต่อความเป็นไทย ไม่
หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบ ทาให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
ด้านการจัดการศึกษา
๑) เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน
๒) สร้า งเครือข่ ายความร่วมมือของผู้ มีส่ว นเกี่ ยวข้ องในการจัด การศึกษาของโรงเรี ยนให้มีค วาม
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
จุดเด่น
ด้านผลการจัดการศึกษา
๑) โรงเรียนมีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้องกับผล
การจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้
ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผล
การดาเนินงาน และจัดทารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูลมา
ใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษ
ด้านการบริหารจัดการศึกษา

๒๔

๑) ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่นมีหลักการบริหาร และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน สามารถ
เป็นแบบอย่างที่ดีในการทางาน และคณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามบทบาท
๒) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่
หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการ
ดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน และจัดทารายงานผลการจัดการศึกษา และ
โรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูลมาใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
โรงเรียนดาเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยการดาเนินงาน
โครงการสอนด้วยโครงงาน โครงการครูคุณภาพ ในการดาเนินงานพัฒนาครูและกระบวนการเรียนรู้โดยการ
ประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มีการบูรณา
การภาระงาน ชิ้นงาน โดย ทุกระดับชั้นจัดทาหน่วยบูรณาการอาเซียนและเศรษฐกิจพอเพียง ปรับโครงสร้าง
รายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย กาหนดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมี
ส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง และนาผลงานมานาเสนอในการจัด กิจกรรม open
house ประจาประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
ด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนให้ความสาคัญกับการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเน้นการสร้างความ
เข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ชัดเจน เป็ น
ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเน้นการมีส่วน
ร่วม ดาเนินการในรูปของคณะกรรมการในการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ทุกระดับและบูรณาการ การประกันคุณภาพกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งทาให้เกิดความต่อเนื่องและไม่เป็น
การเพิ่มภาระ
จุดควรพัฒนา
ด้านผลการจัดการศึกษา
ผู้เ รีย นควรได้ รับ การพั ฒนาให้มี ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรี ยนสูง ขึ้น ในกลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ภ าษาไทย
คณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ สั ง คมศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม การงานอาชี พ และเทคโนโลยี และ
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ภาษาต่างประเทศ โดยสถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมทักษะ เช่น การเข้าค่ายภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ รวมถึงจัดกิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอ่าน ส่งเสริมการค้นคว้าหาความรู้จากห้องสมุด
และอินเทอร์เน็ตมากขึ้น นอกจากนี้สถานศึกษาควรจัดให้มีโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขอ ง
ผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดทาวิจัยในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง เพื่อนาผลที่ได้มาจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
ด้านการบริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาที่ดีอยู่ แล้ว แต่เพื่อเป็นการ
พัฒนาให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น สถานศึกษาควรดาเนินโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและ
พัฒนาสถานศึกษาที่ดาเนินการอยู่แล้วอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ โดยมีการวางแผน
ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาผ่านการประชุมอย่างต่อเนื่อง สร้างความเป็น PLC ที่สอดคล้องกับธรรมชาติ
ทางวิชาชีพร่วมในโรงเรียน สัมพันธ์กับชุมชนอย่างแน่นแฟ้น พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดทาวิจัยในชั้น
เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังไม่ผ่านมาตรฐานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ด้านการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑) ครูควรได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดย
สถานศึก ษาส่ งเสริ มให้ ครู วิเ คราะห์ ผลการประเมิน และน ามาใช้ ในการสอนซ่ อมเสริ มและพั ฒนาผู้ เรี ย น
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ศึกษา ค้นคว้า วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ รวมถึงสถานศึกษานาผลจากการประเมินไปพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบ
๒) สถานศึกษาควรจัดให้มีโครงการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการ จัดกิจกรรมแข่ง ขันทักษะทาง
วิชาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
ด้านการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนา แต่ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูใน
การพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียน นักเรียนมีการประเมินตนเอง
ในการเรียนรู้ แต่ก็ยังขาดการติดตาม ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายคนให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
ควรประชาสัมพันธ์ผลการประเมินต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ทั่วถึง
สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สภาพปัญหา
๑) โรงเรียนไม่มีโอกาสในการคัดเลือกนักเรียนเข้ามาเรียน
๒) ผู้ปกครองส่วนหนึ่งต้องการให้บุตรหลานเรียนโรงเรียนในเมือง
๓) นักเรียนขาดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้
๔) ฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองอยู่ในระดับปานกลาง ค่อนข้างไปทางยากจน
๕) นักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาครอบครัว พ่อแม่แยกทางกัน และอาศัยอยู่กับปู่ ย่า ตา ยาย
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จุดเด่น
๑) โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมร่มรื่น มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้
๒) ให้บริการการสืบค้นข้อมูลทาง Internet ได้ตลอดเวลา
๓) มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่
๔) โรงเรียนได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากผู้ปกครอง และชุมชน เป็นอย่างดี
๕) ที่ตั้งโรงเรียนติดถนนอยู่ใกล้ชุมชน วัด และหน่วยงานทางราชการ การคมนาคมสะดวก ง่ายต่อ
การติดต่อประสานงาน
จุดที่ควรพัฒนา
๑) การบริหารจัดการขาดการวางแผนระบบงาน ระบบการปฏิบัติการงานไม่ชัดเจน และขาดระบบ
การกากับติดตามและตรวจสอบการทางาน
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ส่วนที่ ๒
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑. ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ
๒. กระบวนการพัฒนา
สถานศึกษามีก ระบวนการพั ฒนาผู้เรี ยนด้ วยวิ ธีการที่ห ลากหลายตามโครงการพั ฒนาผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนและเทคโนโลยี ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตรมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบ
การระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิดกระบวนการใช้ปัญหาเป็น
หลักตามโครงการการสอนแบบโครงงาน และเน้นเรื่องการอ่าน สรุปประเด็นและบันทึกการอ่าน โครงการ
ส่งเสริมการอ่าน การพัฒนานักเรียนเรียนร่วม โดยให้สาคัญและมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนได้มีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้นภายใต้โครงการใฝ่รู้ใฝ่เรียน
พัฒนาครู ทุกคนให้ มีความสามารถในการน าเทคนิ ควิธี สอนให้ต รงตามศั กยภาพผู้เรี ยน มี การพัฒนาสื่ อ
เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด เวป
ไซต์โรงเรียน ครูในสาระการเรียนรู้เดียวกันร่วมกันกาหนดแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลแบบ
บูรณาการ นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการดาเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนตาม โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ และรณรงค์ให้นักเรียน มีระเบียบ วินัย ตามวัฒนธรรมไทย
พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตร เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ มีระบบการ
แนะแนวและการดูแลสุขภาวะตามโครงการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
นาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอนและมีการเรียนรู้ในโลกกว้าง การเข้า
ไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบๆ สถานศึกษาตามโครงการเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ชุมชนเพื่อให้นักเรียนได้
ค้นพบแนวทางในการประกอบอาชีพที่ตนถนัด ส่งเสริมให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามที่สนใจในกิจกรรมชุมนุม
เช่น ชุมนุมดนตรี ชุมนุมผ้าบาติก ชุมนุมทาขนมอบ เป็นต้น ส่งเสริมการออกกาลังกายด้วยการจัดแข่งขันกีฬา
ภายใน เข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาเภอ และเพิ่มเวลารู้ เช่น การเล่นดนตรี การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ ได้จัด ตั้งวง
โยธวาทิตวงดนตรี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกและเป็นแนวทางในการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพ เป็นต้น
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๓. ผลการดาเนินงาน
ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
และการคิดคานวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร มีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผล
การสอบวัดระดับชาติ รู้จักการวางแผนสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก
และแสดงความคิดเห็นหรือวิพ ากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้
ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จาแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี สาคัญ จาเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและ
สัง คมที่เ ปลี่ย นแปลงอย่า งรวดเร็ว ผู้เ รียนรู้และตระหนักถึ ง โทษและพิ ษภัย ของสิ่ง เสพติด ต่างๆ เลือ ก
รับประทานอาหารที่สะอาด และมีประโยชน์ รักการออกกาลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่าง
น้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษาของสังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย ทั้งนี้ มีผลการดาเนินงานเชิงประจักษ์จาก
การประเมินในด้านต่าง ๆ
๔. จุดเด่น
๑. ผู้เรียนสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี
๒. ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบ
วินั ย จนเป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องสถานศึ ก ษา เป็ น ที่ ย อมรับ ของชุ ม ชน เคารพกฎกติ ก า มี จิ ต สาธารณะ และ
รับผิดชอบหน้าที่ เช่น การดูแลเขตรับผิดชอบ การเข้าแถวซื้ออาหาร เป็นต้น
๕. จุดควรพัฒนา
๑. ผู้เรียนในระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ ยังต้องเร่งพัฒนาด้านการนาเสนอ การอภิปรายและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม และการคิด
วิเคราะห์ผู้เรี ยนในระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ ยัง ต้องได้รับการส่ง เสริมในด้านทัศ นคติที่ดี ต่อความเป็นไทย ไม่
หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบ ทาให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

๒๙

๖. หลักฐานสนับสนุน
ตารางที่ ๑๔ หลักฐานสนับสนุน มาตรฐานที่ ๑
มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา
หลักฐานสนับสนุน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ ๑.แบบรายงานสรุปผลการประเมิน ความสามารถในการ
สื่อสารและการคิดคานวณ
อ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
๒. ชิ้นงานและผลงานนักเรียน
๓. รายงานสรุปโครงการ/ โครงการสนับสนุนให้ผู้เรียน
สามารถอ่านออกเขียนได้ ได้แก่
- กิจกรรมรักการอ่าน
- กิจกรรมวันคริสต์มาส
๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิด
๑. แบบสรุปรายงานการประเมินความสามารถในการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
คิดวิเคราะห์และเขียน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
๒. บันทึกการทางาน / ชิ้นงาน / ผลงานนักเรียน
๓) มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม

๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา

๑.แบบรายงานสรุปผลการประเมิน ความสามารถในการ
อ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
๒. ชิ้นงานและผลงานนักเรียน
๓. รายงานสรุปโครงการ/ โครงการสนับสนุนให้ผู้เรียน
สามารถอ่านออกเขียนได้ ได้แก่
- กิจกรรมรักการอ่าน
- กิจกรรมวันคริสต์มาส
๑. บันทึกการทางาน / ชิ้นงาน / ผลงานนักเรียน
๒. ชิ้นงานของนักเรียนที่นาเสนอโดยใช้สื่อเทคโนโลยี
๓. โครงงานนักเรียน
๔. รายงานการสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
๕. รายงานสรุปผลการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน
๑. รายงานสรุปผลการประเมินนักเรียน
-แบบรายงานสรุปผลตามแบบประเมินในการอ่านคิด
วิเคราะห์
-แบบรายงานสรุปผล

๓๐

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ

หลักฐานสนับสนุน
การประเมินสมรรถนะผู้เรียน
-แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ
๒.ชิ้นงาน / ผลงานนักเรียน
๓. รายงานสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
๔. รายงานผลการทดสอบของสถาบันทางการศึกษา
แห่งชาติ (O-Net)
๑. แบบประเมินพฤติกรรมผู้เรียน การปฏิบัติงานกลุ่ม
แผนการจัดการเรียนรู้
๒. รายงานกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ
๓. ผลงาน / ชิ้นงานของนักเรียน
๔. แบบสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อและอาชีพ

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
๑. ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ
๒. กระบวนการพัฒนา
๑) เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความ
คิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนมากขึ้น
๒) ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็งมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา
๓. ผลการพัฒนา
๓.๑. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของ
สถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ
๓.๒ สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี สอดคล้องกับการพัฒนา
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานตาแหน่ง ข้อมูล

๓๑

สารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นาไปประยุกต์ใช้ได้ดาเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้
๓.๓ สถานศึกษามีการปรับแผนพั ฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี ให้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและร่วมรับผิดชอบ
๓.๔ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
๓.๕ สถานศึกษามีการนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ที่เหมาะสม
เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
๓.๖ สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล
และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
๓.๗ สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายชุมชนและศิษย์เก่า
ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
๔. จุดเด่น
โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มีการประชุม
ระดมความคิด เพื่ อ ให้ ทุ กฝ่ า ยมี ส่ วนร่ วมในการก าหนดวิสั ย ทัศ น์ พั น ธกิ จ เป้ าหมายที่ ชัด เจน มีก ารปรั บ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ สอดคล้องกับการศึกษา สภาพปัญหาความ ต้องการพัฒนา
และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
การศึกษา มีการสนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยีและระบบอินเตอร์เน็ตให้เพียงพอและทั่วถึง เพื่อส่งเสริมให้ครูใช้
สื่อในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน มีการส่งเสริมการพัฒนานักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางการเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
๕. จุดควรพัฒนา
1. ควรจัดบุคลำกรให้ครบตำมวิชำเอก
2. ควรมีกำรพัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้อง และเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของชุมชน

๓๒

๖. หลักฐานสนับสนุน
ตารางที่ ๑๕ หลักฐานสนับสนุน มาตรฐานที่ ๒
มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา
หลักฐานสนับสนุน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ
๒.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 1. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำประจำปี 2563 2566
ที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2. แผนปฏิบัติกำรประจำปี 2563
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
1. โครงกำร แผนงำน ปี 2563 จำนวน 19 โครงกำร
2. สถำนศึกษำมีกำรรำยงำนโครงกำรระหว่ำงภำคเรียน มี
สถานศึกษา
กำรรำยงำนกำรเยี่ยมบ้ำน 100 % รำยงำนอัตรำกำลัง
ของสถำนศึกษำ รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ รำยงำนประชุมภำคี 4 ฝ่ำย
3. ตำรำงนิเทศติดตำมครูผู้สอนภำยในสถำนศึกษำ และ
รำยงำนกำรนิเทศติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
สถำนศึกษำประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓
๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ 1. มีกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำปี
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ กำรศึกษำ ๒๕๖๒
2. แบบวิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล
ทุกกลุ่มเป้าหมาย
3. สรุปผลกำรคัดกรองผู้เรียน
4. แบบบันทึกกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญ 1. โครงกำรส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทและหน้ำที่
ของผู้บริหำรให้มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล
ทางวิชาชีพ
2. โครงกำรส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทและหน้ำที่
ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพและ
เกิดประสิทธิผล
3. จัดกำรอบรมกำรสอนออนไลน์โปรแกรม Meet
4. โครงกำรพัฒนำสื่อไอซีทีเพื่อกำรศึกษำเรียนรู้
5. กิจกรรมเปิดบ้ำนสู่ชุมชน Open House
6. กิจกรรม Play Day
7. กิจกรรมแนะแนวอำชีพ
8. กิจกรรมห้องสมุดลูกข่ำง
9. กิจกรรมธรรมศึกษำ
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม 1. โครงกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมและกำรบริกำรที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนำเต็มศักยภำพ
ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2. โครงกำรส่งเสริมกำรรักกำรอ่ำนและพัฒนำแหล่ง
เรียนรู้

๓๓

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ

๒.๖ จัดระบบเทคโนโบยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้

หลักฐานสนับสนุน
3. มีอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงจำกเครือข่ำยพัฒนำ
สำรสนเทศ Uni Net
4. มีห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ห้อง
5. มีระบบงำนทะเบียนวัดผล SGS
6. มีระบบข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล DMC
7. ระบบปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจน
8. ระบบติดตำมกำรบริหำรงำนงบประมำณประจำปี
e-budjet
9. มีระบบกำรจัดซื้อภำครัฐ e-bidding
10. ระบบกำรจัดกำรเรียนร่วม
๑. มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒ ห้อง
๒. ระบบงานทะเบียนวัดผล SGS
๓. ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC
๔. ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
๕. ระบบการจัดการเรียนร่วม
๖. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๗. ระบบติดตามผลการบริหารงบประมาณประจาปี
e-budjet

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
๑. ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม
๒. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม ส่งเสริมและจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิด และปฏิบัติจริงเพื่อให้
นักเรียนนาไปประยุกต์ในชีวิตประจาวันได้ โดยผ่านกระบวนการกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมวันสุนทรภู่ และ
วันภาษาไทยแห่งชาติ โครงการแนะแนวอาชีพ เป็นต้น พร้อมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
โครงงาน การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ สนับสนุนครูผู้สอนให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) ให้มีข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ มีการตรวจสอบ
และประเมินผู้เรียนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การใช้ข้อสอบกลาง ผลสอบ O – Net และนาผลการทดสอบ
ดังกล่าวมาพัฒนาผู้เรียน

๓๔

โรงเรียนมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีการจัดให้ครูที่ปรึกษาได้ดาเนินการเยี่ยมบ้านและ
คัดกรองนักเรียน ทาให้รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล สามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างทั่วถึง รวมทั้งนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
๓. ผลการพัฒนา
จากการส่งเสริมและจัดการเรีย นรู้ โดยเน้นการคิดและปฏิบัติจ ริง พร้อมทั้ง สนับสนุนและส่ง เสริ ม
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส่งผลงานให้โรงเรียนได้รับรางวัลระดับชาติ ได้แก่ รางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับชั้น ม. ๔ – ๖ รางวัลเหรียญเงิน จัดทาหนังสือเล่มเล็กระดับชั้น ม. ๑ – ๓
รางวัลเหรียญทองแดง จัดทาหนังสือเล่มเล็กระดับชั้น ม. ๔ – ๖ ในการแข่งขันมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒
๔. จุดเด่น
๑. โรงเรียนมีกิจกรรมที่ส่งเสริมและจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงที่หลากหลายและ
นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม
๒. มีการใช้สื่อเทคโนโลยีและระบบอินเตอร์เน็ตอย่างเพียงพอและทั่วถึง เพื่อส่งเสริมให้ครูใช้สื่อในการ
จัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียน
๓. มีการดูแลนักเรียน โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล
๔. มีการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
๕. จุดควรพัฒนา
๑. ควรมีการส่งเสริม และนิเทศติดตามผลการจัดการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) อย่างต่อเนื่อง
๒. ควรมีการนาผลประเมินนักเรียนมาวางแผนเพือ่ พัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน
๖. หลักฐานสนับสนุน
ตารางที่ ๑๖ หลักฐานสนับสนุน มาตรฐานที่ ๓
มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา
หลักฐานสนับสนุน
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
๑. รายงานกิจกรรม
ปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิต - กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติ
ได้
- กิจกรรมวันคริสต์มาส วันปีใหม่

๓๕

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

หลักฐานสนับสนุน

- สัปดาห์ห้องสมุด
๒. การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบโครงงาน
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

๑. กิจกรรมค่ายลูกเสือ
๒. โครงงานวิชาคอมพิวเตอร์
๓. แผนการจัดการเรียนรู้

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

๑. แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียนประจาเดือน
๒. การจัดบรรยากาศในห้องเรียน
๓. แบบบันทึกการเรียนการสอน
๔. การเยี่ยมบ้าน
๑. แผนการจัดการเรียนรู้
๒. รายงานผลการทดสอบของสถาบันทางการศึกษา
แห่งชาติ (O-Net)
๓. การใช้ข้อสอบปลายปี
๔. การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้

๑. การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
๒. การนิเทศห้องเรียน
๓. การนิเทศแผนการสอน

๓

ส่วนที่ ๓ สถานศึกษามีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้รักษามาตรฐานที่ดีขึ้นกว่าเดิม ๑ ระดับ
จากผลการดาเนิ นงานตามโครงการ และกิจกรรมต่า ง ๆ ตามแผนปฏิบัติก ารประจาปีการศึกษา
๒๕๖๓ ส่งผลให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ใน
แต่ ล ะมาตรฐาน จากผลการประเมิน มาตรฐานการประกั นคุ ณ ภาพสรุ ป ได้ ว่ า ผลการประเมิ น ตนเองของ
สถานศึกษา ทั้ง ๓ มาตรฐาน ประกอบด้วยมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา ผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ มาตรฐานที่ ๓
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม สรุปผลการ
ประเมิน ทั้ง ๓ มาตรฐานอยู่ใ นระดับดี เลิศ ทั้ ง นี้โรงเรียนปากแพรกวิทยาคมมีแนวโน้มในการรัก ษาระดั บ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึก ษาเพื่อพั ฒนาสู่น วัตกรรม หรื อ วิ ธีปฏิ บัติแ บบอย่างที่ดี โรงเรี ยนปากแพรก
วิทยาคมจึงได้ดาเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พัฒนากระบวนการบริหารจัดการการศึกษา ดังนี้
๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น
๒. การส่งเสริมให้ครูเห็นความสาคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เน้นการจัดการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active leaning การจัดทาการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ นาผลมาพัฒนาผู้เรียนให้
สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ
๓. พัฒนาบุคลากรโดยให้เข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาตนเองเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รบั
มอบหมายที่หลากหลาย ติดตามผลการนาไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
๔. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน

๓๗

สรุปผลการประเมินใน ตามมาตรฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา
มาตรฐาน/ประเด็น
การพิจารณา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
ระดับดีเลิศ
๑.๑ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ระดับดีเลิศ
๑) มีความสามารถในการอ่าน
๗๔
การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ
๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ
๘๕
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
๓) มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม
๗๘
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๗๘
และการสื่อสาร
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๖๐
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
๘๕
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน
ระดับดีเลิศ
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
๘๐
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๘๑
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
๘๐
หลากหลาย
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
๘๕
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
๘๐
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ
ระดับดีเลิศ
๒.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา
ระดับดีเลิศ
กาหนดชัดเจน
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
ระดับดีเลิศ
๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ระดับดีเลิศ
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๘๐
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ
ระดับดีเลิศ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

ผลการประเมิน
ระดับดีเลิศ
ระดับดีเลิศ
๙๑.๘๕
๘๒
๘๗
๘๐
๘๐
๘๘.๓๑

ระดับดีเลิศ
๙๖.๐๐
๙๒.๕๐
๙๕.๐๐
๙๐.๐๐
๙๖.๐๐
ระดับดีเลิศ
ระดับยอดเยี่ยม
ระดับดีเลิศ
ระดับดีเลิศ
๑๐๐
ระดับดีเลิศ

๓

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผล
มาพัฒนาผู้เรียน
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา

ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน/ประเด็น
การพิจารณา
ระดับดีเลิศ

ผลการประเมิน
ระดับดีเลิศ

ระดับดีเลิศ

ระดับยอดเยี่ยม

๙๑

๑๐๐

๘๗

๙๕.๒๔

๙๕
๙๐

๑๐๐
๑๐๐

๙๕

๙๕.๒๔

ระดับดีเลิศ

ระดับดีเลศ

๓๙

ภาคผนวก

๔๐

ประกาศโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
เรื่อง การกาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
................................
โดยที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการประกาศ กฎกระทรวงประกันคุณภาพการศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เป็น
กรอบในการวางแผนและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตั้งแต่การกาหนดมาตรฐาน
การศึ กษาของสถานศึ กษา การจั ดทาแผนพั ฒนาคุ ณภาพการจั ดการศึ กษาของสถานศึ กษา และแผนปฏิ บั ติ การ
ประจาปี ที่มุ่งสู่มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตาม
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่กาหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทย และ
การศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนปากแพรกวิทยาคมจึงกาหนด
มาตรฐานคุ ณภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาระดั บ การศึ ก ษาปฐมวั ย และขั้ น พื้ น ฐาน และได้ ก าหนด ค่ า
เป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อ
นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายใน และเพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก
เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนปากแพรกวิทยาคมศึกษามีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน โรงเรียนจึงได้กาหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓

(นางสาวดาหริ จันทชูโต)
ผู้อานวยการโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม

๔๑

การกาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
แนบท้ายประกาศโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
เรื่อง การกาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
.....................................................................
เป้าหมายตามมาตรฐาน
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
ค่าเป้าหมาย
ระดับคุณภาพ
ร้อยละ
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๗๗
๓
ดี
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๗๔
๓
ดี
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ
๖๐
๒
ปานกลาง
๒) มีความสามารถในการวิ เคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
๘๕
๔
ดีเลิศ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
๓) มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม
๗๘
๓
ดี
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
๗๘
๓
ดี
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๖๐
๑
ปานกลาง
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
๘๕
๔
ดีเลิศ
๑.๒คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๘๐
๔
ดีเลิศ
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
๘๐
๔
ดีเลิศ
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๘๐
๔
ดีเลิศ
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๘๐
๔
ดีเลิศ
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
๘๐
๔
ดีเลิศ
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ
๘๖
๔
ดีเลิศ
ด ดล
๒.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๔
ดีเลิศ
ด ดล
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๔
ดีเลิศ
ด ดล
๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้ นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสู ตร
๔
ดีเลิศ
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
๐
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๔
ดีเลิศ
ด ดล
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
๔
ดีเลิศ
มีคุณภาพ

๔๒

เป้าหมายตามมาตรฐาน
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
ค่าเป้าหมาย
ระดับคุณภาพ
ร้อยละ
ด ดล
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
๔
ดีเลิศ
จัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๙๒
๕
ยอดเยี่ยม
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไป
๙๑
๕
ยอดเยี่ยม
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๘๗
๔
ดีเลิศ
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๙๕
๕
ยอดเยี่ยม
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนา
๙๐
๕
ยอดเยี่ยม
ผู้เรียน
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
๙๕
๕
ยอดเยี่ยม
การจัดการเรียนรู้
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา
ดีเลิศ
การกาหนดค่าเป้าหมาย
๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลในการกาหนดค่าเป้าหมาย
๒. การกาหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรกาหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพื่อให้
สอดคล้องกับการประเมินดังนี้
ร้อยละ 90 ขึ้นไป
ร้อยละ 80.00 – 89.99

ระดับยอดเยี่ยม
ระดับดีเลิศ

ร้อยละ 70.00 – 79.99

ระดับดี

ร้อยละ 60.00 – 69.99

ระดับปานกลาง

น้อยกว่าร้อยละ 60.00

ระดับกาลังพัฒนา

๓. การกาหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา กาหนดเป็น ร้อยละ ของการผ่านเกณฑ์ที่
โรงเรียนกาหนด

๔๓

คาสั่งโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
ที่ ๑๘ / ๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา
ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
----------------------------------ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙
(๓) โดยได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๖ หมวด ๑ ข้อ ๒ ระบุให้ส ถานศึกษาจัดให้มีร ะบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้เกี่ยวข้องว่าผู้เรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา เพื่อ
การพัฒนาความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาที่กาหนด ในหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเต็มศักยภาพ โดยให้ถือว่าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เป็น
ส่วนหนึ่ง ของการบริหารการศึกษา ซึ่ง เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องนั้น เพื่อให้การ
ดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.๒๕๔๒ (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๔๕) กาหนด
ทางโรงเรียนจึงขอแต่งตั้งให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

๑. นางสาวดาหริ จันทชูโต
๒. นางกนกกาญจน์ จันทร์รงค์
๓. นางจีรพงค์ ทองใหญ่
๔. นางจุไรวรรณ เอี่ยมสามโคก
๕. นายนิพนธ์ โสภา
๖. นายสิทธิเดช โสมปาน
๗. นายสุรศักดิ์ วายุกุล
๘. นายพงศ์สนิท ศรีปานนิล
๙. นางพนัสดา วิมล
๑๐. นายธนโรจน์ กาเหนิดมณี
๑๑. นายชูชัย ไชยวิก

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๑๒. นายสัญญา จันทร์ร่ม

กรรมการ

๔๔
๑๓. นางสุภาภรณ์ ขาวผ่อง

กรรมการ

๑๔. นางสาวสุทธิลักษณ์ เกื้อด้วง
๑๕. นางสกุลตลา มัคราช
๑๖. นางสาวรจนา ฟ้อนราดี
๑๗. นายนิยม บุญช่วยส่ง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๑๘. นางสาวนิศานาถ เงินสยาม

กรรมการ

๑๙. นางสาวนุศรินทร์ อินทร์แก้ว

กรรมการ

๒๐. นางพิรพร บุญพัฒน์

กรรมการ

๒๑. Mr. Mirafe Gaddao

กรรมการ

๒๒. นางสาวภัทนารี กลิ่นแก้ว

กรรมการ

๒๓. นางสาววรรวรรณ บุญราช
๒๔. นายสมปอง ชูดวง
๒๕. นางเทวี โชติมณี
๒๖. นางสาวธัญญ์พิชชา จันทร์เสถียร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

๒๗. นางสาวพนิดา ดวงศิริ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และประโยชน์สูงสุด ต่อระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลงชื่อ
(นางสาวดาหริ จันทชูโต)
ผู้อานวยการ โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม

