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สังกัด
:
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๒
ขอมูลการจัดการศึกษา : จัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๖
มีนักเรียนจํา นวน 572 คน ครูจํา นวน 42 คน
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา อยูในระดับ ดีเลิศ
จากผลการดําเนินงาน โครงการและกิ จ กรรมต า ง ๆ ส ง ผลให ส ถานศึ ก ษาจั ด การพัฒ นาคุ ณภาพ
การศึกษาประสบผลสําเร็จตามที่ตั้งเปาหมายไวในแตละมาตรฐาน ประเมินสรุปวาได ร ะดั บ ดี เ ยี่ ย ม ทั้ ง นี้ เ พราะ
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผูเรียน อยูในระดับดีเลิศ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา อยู
ในระดับยอดเยี่ยม และมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ เ น น ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ อยู ใ นระดั บ
ดีเลิศ ซึ่งเกิดจากการที่สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยา งหลากหลายที่ เ ป น ไปตามสภาพ
ปญหาและความตองการพัฒนาตามสภาพของผู เ รี ย น สอดคล อ งกั บ จุ ด เน น ของสถานศึ ก ษาและสภาพของ
ชุมชน จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยูในระดับดีเยี่ยม ผูเ รี ย นมีค วามสามารถในการอ า นและเขี ย น
การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดคํานวณ การใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสารไดดี และมีความประพฤติดานคุณธรรมจริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะตามที่ ส ถานศึ ก ษากํ า หนด
ปรากฏอยางชัดเจน ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ ๑ ในดานกระบวนการบริ ห ารจั ด การของผู บ ริ ห าร
สถานศึกษามีผลประเมินในรายมาตรฐานอยูในระดับยอดเยี่ยม สถานศึกษามี ก ารวางแผน ออกแบบกิ จ กรรม
และดําเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีสวนรวม ใชผลการประเมินและการดํา เนินงาน
ที่ผานมาเป น ฐาน
ในการพัฒนา และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการดําเนินงาน และการปรั บ ปรุ ง แก ไ ขงาน
ใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง ครูจ ัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีผ ลประเมิน อยู ใ นระดั บ ดี เ ยี่ ย ม
วิเคราะห ออกแบบและจัดการเรียนรูที่เปนไปตามความตองการของหลักสูตร และบริ บ ทสถานศึ ก ษา พัฒ นา
กิจกรรมการเรียนรู ใช สื่ อ การเรี ย นรู ติ ด ตามตรวจสอบและช ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นเพื่อ พัฒ นาและแก ป ญ หา
รายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพจริง ในทุ ก ขั้ น ตอน สถานศึ ก ษาดํ า เนิ น งานตามระบบการประกั น
คุณภาพภายในอยางเปนขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิท ธิ ผ ลจนมีผ ลประเมิน อยู ใ นระดั บ ดี
เยี่ยมโดยสถานศึกษาใหความสําคัญกับผูเกี่ยวของทุกฝายเพื่อเกิดความรวมมือในการวางระบบและดํ า เนิ น งาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเปนอยา งดี และผูมีสวนเกี่ยวของมีความมั่นใจต อ ระบบการบริ ห ารและ
การจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง

หลักฐานสนับสนุน
ดานคุณภาพผูเรียน
นักเรียนมีความสามารถในการอานและการเขียนไดเหมาะสมตามระดับชั้น สงผลใหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอยูในระดับดี คาเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของ
ปการศึกษา 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับปการศึกษา ๒๕๖1 แลว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ในรายวิชา
ภาษาอังกฤษ สูงขึ้น 3.48 คะแนน และในระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 6 ในวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น 0.79 คะแนน มีผลการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้ง
ที่ 6๙ ปการศึกษา 2562 ไดเหรียญทอง 3 เหรียญ เหรียญเงิน ๔ เหรียญ เหรียญทองแดง ๑ เหรียญ ครูมี
ความรูและทักษะที่ตรงกับการสอนรวมถึงการปฏิบั ตงิ านที่เกี่ยวของ โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผูเรียนดวย
วิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู ใหเปนไปตาม ศักยภาพของผูเรียน และเปนไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
ของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน โดยมีการจัดการ เรียนรูทั้งรูปแบบ การ
ระดมสมองแบบลงมือปฏิบัติจริง แบบรวมมือกันเรียนรู แบบใชกระบวนการคิด กระบวนการแกปญหาเปน
หลัก และเนนเรื่องการอานออกเขียนไดของผูเรียนเปนเรื่องสําคัญที่สุด โดยมุง พัฒนาใหผูเรียนทุกคนอานออก
เขียนได คิดเลขเปน ครูทุกคนมีความสามารถในการนําเทคนิควิธีสอนใหตรงตามศักยภาพผูเรียน ใชสื่อ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหลงเรียนรูและแหลงสืบคนขอมูล ไดแก หองสมุด หองคอมพิวเตอร
ตลอดจนใชโทรศัพทมือถือผูเรียนเพื่อสืบ คนขอมู ล ครูรวมกันกําหนดแผนการจัดการเรียนรู การวัดและ
ประเมินผลแบบ บูรณาการ ครูเนนการใชคําถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผูเรียน โรงเรียนมีเปาหมาย
วิสัยทัศน และพันธกิจที่ชัดเจน สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถิ่น
วัตถุประสงคของแผนการศึกษาแหงชาติ นโยบายของรัฐบาลและของตนสังกัด รวมทั้งทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม ในการปฏิบัติงานทุกอยางมีการกํา หนดปฏิทิน แตงตั้งคําสั่งกรรมการดําเนินงานที่เหมาะสม มี
แผนปฏิบัติการ โครงการ และแผนตาง ๆ ที่ครอบคลุมการพัฒนาโรงเรียน มีการบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาอยา งเปนระบบ ทั้งในสวนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนําแผนไปปฏิบัติเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษามีการติดตามตรวจสอบประเมิน ผลและปรับปรุงพั ฒนางานอยางตอเนื่องมีการบริหาร
อัตรากําลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนําขอมูล
มาใชในการพัฒนา บุคลากรและผูทเี่ กี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และรวม
รับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งดานการพัฒนาหลักสูตร
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานเชื่อ มโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมาย โรงเรียนไดดําเนินการสงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มี
การจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกหองเรียน และสภาพแวดลอมทางสังคม ที่เอื้อตอ
การจัดการเรียนรู และมีความปลอดภัย
นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา
โดยกระบวนการ Active learning โดยเนนใหผูเรียนไดเรียนรู โดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มี
แผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนํา ไปจัดกิจกรรมไดจริงมีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูที่มีความ
จํา เปน และตองการความชวยเหลือพิเศษ ผูเรียนไดรับการฝกทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค
ความรู นําเสนอผลงาน และสามารถนํา ไปประยุกตใชในชีวิตได มีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง
เรียนรูรวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนรู โดยสรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวย
ตนเองจากสื่อที่หลากหลาย ครูผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก ใหเด็กรัก
ครู ครูร ักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข มีการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ มีขั้นตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่

เหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู และใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพื่อนําไปใชพัฒนาการเรียนรู
ครูและผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณรวมทั้งใหขอ มูลปอนกลับเพื่อนําไปใช ใน
การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู
3. แนวทางการพัฒนาใหมีคุณภาพสูงขึ้น
1. ผูเรียนในทุกระดับชั้นยังตองเรงพัฒนาดานการนําเสนอ การอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรูอยาง
สมเหตุสมผล และตองพัฒนาทักษะการแกปญหาตามสถานการณได อยางเหมาะสม รวมถึงยังตองไดรับการ
สงเสริมในดานทัศนคติที่ดีตอความเปนไทย ไมหลงใหลกับคานิยมตางชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบ ทําใหลืม
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย
2. ตองเรงพัฒนาผูเรียนใหมีความใฝรูใฝเรียนเพื่อใหค ะแนนเฉลี่ยการทดสอบระดับชาติ (O-NET)
ใหสูงกวาระดับชาติ และใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนตอตนเองดานการพัฒนาการเรียนให มากยิ่งขึน้
3. เปดโอกาสใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการเสนอความคิ ดเห็นในการจัดการ ศึกษาเพือ่ พัฒนา
ผูเรียน
4. สรางเครือขายความรวมมือของผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ใหมีความ
เขมแข็ง มีสวนรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพ การจัดการศึกษา
5. โรงเรียนจัดระบบใหครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง แตยังขาดการใหขอมูล
ยอนกลับแกครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อยกระดับ คุณภาพของผูเรียน
6. จัดใหผูเรียนไดมีการประเมินตนเองในการเรียนรู และควรมีการติดตาม ชวยเหลือดานการเรียนรู
ของนักเรียนเปนรายบุคล

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) เป น การจั ด ทํ า สรุ ป ผลการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษาที่สะทอนผลการพัฒนาคุณภาพทั้งในดานคุณภาพผูเรียน และผลสําเร็จจากการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาที่
สอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล อ งกั บ มาตรฐานการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงการวิเคราะหจุดเดนจุดที่ควรพัฒนา และระบุแนวทางการพัฒ นา
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรุปผลการจัดการศึกษาในรอบป ที่ ผ า นมาให ผู เ กี่ ย วข อ ง ได ท ราบ ระบุ ทิ ศ ทางการพัฒ นา
สถานศึกษาในอนาคต และนําเสนอรายงานผลใหตนสังกัดและสาธารณชนไดรับทราบ รวมทั้งเพื่อเตรี ย มความพร อ ม
ของสถานศึกษาในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบตอไป
โรงเรี ย นไพศา ลพิท ยาคมมีค วามร ว มมือ กั น ร ะหว า งคณะกร รมการบริ ห าร สถานศึ ก ษา ครู
ผูปกครอง ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง โดยมุงเน น ให บุ ค ลากรทุ ก ฝ า ยของโรงเรี ย นมีค วามรู
ความเขาใจและรวมมือกัน ปฏิบัติงาน โครงการ กิจกรรมตาง ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานของโรงเรี ย นในด า น
ตาง ๆ ใหสอดคลองกับ นโยบายปฏิรูปการศึกษา และมีการจัดทํา รายงานการพัฒ นาคุ ณภาพการศึ ก ษาประจํ า ป
เสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่ เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อ นํ า ไปสู ก ารพัฒ นาคุ ณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของโรงเรี ย น
ไพศาลพิทยาคมหวังเปนอยางยิ่งวารายงานการพัฒนาคุ ณภาพการศึ ก ษาประจํ า ป ๒๕62 ของสถานศึ ก ษาจะให
ขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชนสํา หรับใชเปนฐานข อ มูล ในการพัฒ นา ปรั บ ปรุ ง และกํ า หนดทิ ศ ทางการพัฒ นา
คุณภาพการศึกษาตอไป

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โรงเรียนไพศาลพิทยาคม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ บุรีรัมย

เรื่อง
คํานํา
สารบัญ
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ขอมูลทั่วไป
ขอมูลบุคลากรสถานศึกษา
ขอมูลนักเรียน
ขอมูลการประเมินความสามารถ คุณลักษณะอันพึงประสงค ทักษะตามหลักสูตรและสุขภาพ
ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET)
รางวัลและความภาคภูมิใจของโรงเรียน
การใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกสถานศึกษา
ขอมูลงบประมาณ
ขอมูลสภาพชุมชน
ผลการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2562
การดําเนินงานของสถานศึกษาตามนโยบายของหนวยงานตนสังกัด
สวนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสํา คัญ
สรุปผลการประเมินในภาพรวม
สวนที่ 3 ผลงานที่ประสบความสําเร็จ (Best Practice)
ผลการประเมินภายนอกรอบสามและการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ
ภาคผนวก
ผลการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึ งประสงค
ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน
ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

หนา

1
1
2
5
7
8
8
11
12
13
14
14
14
16
21
26
29
31
34
46
47
47
52
52
53

เรือ่ ง
ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเ รียน 5 ดาน
ประกาศมาตรฐานการศึกษา คาเปาหมายและคําสั่งอื่น ๆ

หนา
53
56

๑.๑ ขอมูลทั่วไป
โรงเรียนไพศาลพิทยาคม ตั้งอยูบนถนนโชคชัย-เดชอุดม ตําบลไพศาล อําเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย รหัสไปรษณีย ๓๑๑๔๐ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๒ โทรศัพท ๐๔๔-๑๑๐๑๑๓ website : www.psp๓๒.ac.th เปดสอนตั้งแตระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่
๖ มีเนื้อที่ ๓๕ ไร เขตพื้นที่บริการ ๒๐ หมูบาน ในเขตตําบลไพศาล และตําบลละเวี้ย อําเภอประโคนชัย
จังหวัดบุรีรัมย
ประธานกรรมการสถานศึก ษาขั้นพื้ นฐานคนปจจุบัน : นายมงคล บุญประกอบ
ผูอํานวยการโรงเรียนคนปจจุบัน : นายสมคิด สิทธิสาร เบอรโทรศัพท 085 – 1569153
e–mail : sgspsp32@gmail.com
ปรัชญาประจําโรงเรียน : นิสมฺม กรณํ เสยฺโย “ใครครวญใหดีกอนทํา”
คติพจน : เรียนดี กีฬ าเดน เนนคุณธรรม
คําขวัญโรงเรียน : เรียนดี กีฬาเดน เนนคุณธรรม
วิสัยทัศนโรงเรียน : โรงเรียนไพศาลพิทยาคม มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม นอมนํา
ศาสตรพระราชา จัดการศึกษาสูมาตรฐานสากล
อัตลักษณของโรงเรียน : ยิ้มงาย ไหวงาม
เอกลักษณของโรงเรียน : โรงเรียนสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
พันธกิจโรงเรียนไพศาลพิ ทยาคม
1. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรมควบคูทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ และ
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
2. จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสํา คัญ สรางความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ํา เพื่อพัฒนา
ผูเรียนอยา งตอเนื่องและทั่วถึง
3. สงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาใหรักและศรัทธาในวิชาชี พครูและปฏิบัติงานไดตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
4. สงเสริมการบริหารการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยนอมนําศาสตรพระราชาสูการ
ปฏิบัติที่ยั่งยืน
5. พัฒนาการจัดองคกร โครงสรางการบริหารโรงเรียนครบวงจรและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวน
รวมในการจัดการศึกษา

๑

๑.๒ ขอมูลบุคลากรสถานศึกษา
๑) จํานวนบุคลากรตามตําแหนง..........
บุคลากร
ปการศึกษา ๒๕๖2

ผู้บริหาร

ครูผ้ สู อน

พนักงาน
ราชการ

๑

๔2

๓

ครูอัตราจ้ าง

เจ้ าหน้ าทีอืนๆ

๓

๖

จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจําปการศึกษา 2562
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
ผูบริห าร

ครูผูสอน

พนักงานราชการ

ครูอัตราจาง

เจาหนาที่อื่น ๆ

๒) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุ คลากร...........

23%
5%

ปริญญาตรี

72%

ประกาศนียบัตรบัณทิต

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

หมายเหตุ : ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 25๖๒

๒

3) วิทยฐานะของขาราชการครูในโรงเรียน...........
วิทยฐานะ
จํา นวน (คน)

ครูผูชวย
7

คศ.1
14

คศ.2
9

คศ.3
7

19% 19%
24%

ครู ผ้ ูช่วย

38%
คศ.1

คศ.2

คศ.3

หมายเหตุ : ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 25๖๒
4) จํานวนบุคลากรตามสาระการเรียนรู. .........
สาระ
การ
เรียนรู
จํานวน
(คน)

ภาษา
ไทย
7

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมฯ
6

8

6

ศิลปะ

สุข การงาน
ภาษา
ศึกษาฯ อาชีพฯ ตางประเทศ

3

2

3

7

จํานวนครูแยกตามกลุมสาระการเรียนรู
ประจําปการศึกษา 2562
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
ภาษาไทย

คณิตฯ

วิทฯ

สังคมฯ

ศิลปะ

สุขศึกษาฯ

การงานฯ

ตางประเทศ

๓

๓) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน.............
สาขาวิชา
๑. บริหารการศึกษา
๒. คณิตศาสตร
๓. วิทยาศาสตร
๔. ฟสิกส
๕. เคมี
๖. ชีววิทยา
๗. ภาษาอังกฤษ
๘. ภาษาไทย
๙. สังคมศึกษา
๑๐. ภูมิศาสตร
๑๑. การวัดและประเมินผล
๑๒. การแนะแนว
๑๓. วิทยาการคอมพิวเตอร
๑๔. นาฏศิลป
๑๕. พลศึกษา
๑6. ดนตรี
๑7. ศิลปะ
18. เทคโนโลยี
1๙. สุขศึกษา
๒๐. ภาษาจีน
อื่น ๆ
หมายเหตุ :

จํานวน (คน)
๒
๕
๒
๒
๒
๒
๖
๖
๕
๑
๑
๑
๒
๑
๒
๑
๑
๑
๑
๑

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑
คน ในแตละสาขาวิชา (ช.ม./
สัปดาห)
20
18
18
18
18
18
11
18
18
12
20
16
13
12
12
13
16
12
10

๑. จํา นวนครูที่จบการศึกษาสาขาตาง ๆ ใชขอมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕6๒ และ
เปนขอมูลสาขาที่จบในการศึกษาระดับปริญญาตรี
๒. ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คนในแตละสาขา เฉลี่ยตามเฉลี่ยตามโครงสรางหลักสูตร
สถานศึกษา ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕60 และฉบับปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕6๑
ตลอดทั้งปการศึกษา

๔

๑.๓ ขอมูลนักเรียน
จํานวนนักเรียน ปการศึกษา ๒๕6๒ รวมทั้งสิ้น 5๗๒ คน
ตารางแสดงจํานวนนักเรียน จํา แนกตามระดับชั้นที่เปดสอน ปการศึกษา 25๖๒
ระดับชั้น
จํานวน
จํานวนนักเรียน
หองเรียน
ชาย
หญิง
มัธยมศึกษาปที่ 1
4
๕๒
๖๑

รวม
๑๑๓

มัธยมศึกษาปที่ 2

4

๖๔

๕๘

๑๒๒

มัธยมศึกษาปที่ 3

๔

๖๑

๖๓

๑๒๔

รวมมัธยมศึกษาตอนตน

1๒

๑๗๗

๑๘๒

๓๕๙

มัธยมศึกษาปที่ 4

3

๑๗

๕๖

๗๓

มัธยมศึกษาปที่ 5

๓

๓๖

๕๐

๘๖

มัธยมศึกษาปที่ 6

2

๒๐

๓๔

๕๔

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย

๘

๗๓

๑๔๐

๒๑๓

รวมทั้งสิ้น

18

๒๕๐

๓๒๒

๕๗๒

ที่มา : งานทะเบียน (ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 256๒)
กราฟแสดงนักเรียน จํา แนกตามระดับชั้นที่เปดสอน ปการศึกษา 256๒
140
120

113

122

124

100

86

80

73

60

54

40
20
0
ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

๕

ตารางแสดงการเปรียบเทีย บจํา นวนนั กเรีย นจําแนกตามระดับชั้น ที่เปดสอนปการศึกษา 255๙– 256๒
ระดับชั้น

จํานวนหองเรียน
255๙-256๒

มัธยมศึกษาปที่ 1
มัธยมศึกษาปที่ 2
มัธยมศึกษาปที่ 3
รวมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาปที่ 4
มัธยมศึกษาปที่ 5
มัธยมศึกษาปที่ 6
รวมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
รวมทั้งสิ้น

3, 4, 4, ๔
4, 3, 4, ๔
3, 4, 3, ๔
10,11,11,๑๒
2, 2, 3, ๓
2, 2, 2, ๓
2, 2, 2, ๒
6, 6, 7, ๘
16,17,18, ๒๐

ปการศึกษา
2559
136
155
97
388
78
64
67
209
597

จํานวนนักเรียน
ปการศึกษา ปการศึกษา
2560
2561
154
129
155
143
140
115
449
387
73
97
62
57
54
58
189
212
638
599

ปการศึกษา
256๒
๑๑๓
๑๒๒
๑๒๔
๓๕๙
๗๓
๘๖
๕๔
๒๑๓
๕๗๒

ที่มา : งานทะเบียน (ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
แผนภูมิแสดงการเปรียบเทีย บจํานวนนักเรียน จําแนกตามระดับชั้นที่เป ดสอน
ปการศึกษา 255๙ – 256๒
180
160
140
120
80

2559
2560
2561

60

2562

100

40
20
0
ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

ที่มา : งานทะเบียน (ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 256๒)

๖

๑.๔ ขอมูลผลการประเมินความสามารถ คุณลักษณะอันพึงประสงค ทักษะตามหลักสูตรและสุขภาพ
รายการประเมิน
ดานการอาน
ดานการเขียน
ดานการคิดคํานวณ
คุณลักษณะอันพึงประสงค
ทักษะตามหลักสูตร
การมีสุขภาพตามเกณฑ

จํานวนนักเรียนที่เขารับ
การประเมิน
572
572
572
572
572
572

ผลการประเมิน
ผาน
ไมผาน
568
4
563
9
560
12
569
3
558
14
572
0

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทีย บจํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑ การประเมิน และไม ผานเกณฑการประเมิน
ความสามารถ คุณลักษณะอันพึงประสงค ทักษะตามหลักสูตรและการมีสุขภาพตามเกณฑ
ประจําปการศึกษา 2562
700
600
500
400
300
200

ผานเกณฑ
ไมผานเกณฑ

100
0

๗

๑.5 ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดั บสถานศึกษา
รอยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชา
ในระดับ 3 ขึ้นไป ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 6 ปการศึกษา 256๒
ภาษาตางประเทศ
การงานอาชีพ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วิทยาศาสตร
คณิตศาสตร
ภาษาไทย

29.04
33.49
81.24
53.14
52.28
34.36
33.49
42.96
10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

รอยละ

๑.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พื้น ฐาน (O-NET)

คะแนนเฉลี่ย

๑) ผลการทดสอบทางการศึ กษาระดับชาติขั้นพื้น ฐาน (O-NET) ปการศึกษา ๒๕6๒
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

55.14

48.44

33.25

54
55.14
ภาษาไทย
คะแนนเฉลียของโรงเรียน

30.07

26.73

27.94
30.52
33.25
ภาษาอังกฤษ
คะแนนเฉลียระดับจัง หวัด

22.79
24.74
30.28
คณิตศาสตร์
คะแนนเฉลียสังกัด สพฐ.

26.26
29.62
36.43
วิทยาศาสตร์
คะแนนเฉลียระดับประเทศ

๘

๒) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดั บชาติขั้น พื้น ฐาน (O-NET) ปการศึกษา ๒๕6๒
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖

วิทยาศาสตร

29.2
30.75
27.68
24.12

คณิตศาสตร

25.41
31.04
21.22
15.48

ภาษาอังกฤษ

29.2
31.15
25.3
21.9

35.7
35.48
34.61
32.56

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

42.21
48.1
40.52
35.81

ภาษาไทย

0

20

40
60
คะแนนเฉลี่ย

80

100

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลีย่ ของโรงเรียน

๙

๓) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดับชาติขั้นพื้น ฐาน (O-NET)
ปการศึกษา ๒๕6๑ – ๒๕6๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
100
90
80
70
60

คะแนนเฉลี่ย

50

ไทย

40

คณิต

30

วิทยาศาสตร์

20

อัง กฤษ

10
0
ไทย
คณิต
วิทยาศาสตร
อังกฤษ

ปการศึกษา ๒๕๖๑
49.71

ปการศึกษา ๒๕๖๒
48.44

24.4
31.94

22.79
26.26

24.46

27.94

๓) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดับชาติขั้นพื้น ฐาน (O-NET)
ปการศึกษา ๒๕61 – ๒๕62 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
100
90
80
70

คะแนนเฉลี่ย

60
50

ไทย

40

คณิต

30

วิทยาศาสตร์

20

สังคมศึกษา

10
0
ไทย
คณิต
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา
อังกฤษ

อัง กฤษ

ปการศึกษา ๒๕๖๑
39.59
18.79

ปการศึกษา ๒๕๖๒
35.81
15.48

25.84

24.12

31.77
23.28

32.56
21.9

๑๐

๑.7 รางวัลและความภาคภูมิใจของโรงเรียน
๑) รางวัลสถานศึกษา
- รางวัลระดับดีเดน ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนปการศึกษา 2559
- รางวัลสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช ปการศึกษา
2560
- รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํา ในการจัดการศึกษาตามแนววิถีพุทธ “โรงเรียนวิถี
พุทธ” ปการศึกษา 2560
- รางวัลระดับเหรียญทอง ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ปการศึกษา 2561
- รางวัลโรงเรียนดี มีภูมิคุมกันรูเทาทันภัยสังคม ในโครงการโรงเรียนยุติธรรม
อุปถัมภ ปการศึกษา 2562
2) รางวัลของผูบริหาร
- ผูมีผลการปฏิบัติงานที่เปนเลิศระดับประเทศ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง พ.ศ. 2560
- รางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับเหรียญทอง ดานผูอํานวยการ
สถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ดานบริหารจัดการ ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2560
- รางวัลผูบริหารสถานศึกษาดีเดน พ.ศ. 2561 โดยสมาคมผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาแหงประเทศไทย
- รางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง ดานผูอํานวยการ
สถานศึกษายอดเยี่ยมผูปฏิบัติงานการดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึก ษา
ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2562
3) รางวัลของครู
- ผูมีผลการปฏิบัติงานที่เปนเลิศระดับประเทศ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง พ.ศ. 2560
- ครูผูสอนที่มีผลการปฏิบัติงานดีเดน ประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู ประจําปการศึกษา 2561
4) รางวัลของนักเรียน
- เหรียญทองแดง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภทสิ่งประดิษฐ ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปการศึกษา 2562
- เหรียญทองแดง การแขงขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ
(3D) ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปการศึกษา
2562
- เหรียญเงิน การแขงขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปลอยอิสระ ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปการศึกษา 2562

๑๑

- เหรียญทอง การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปการศึกษา 2562
- เหรียญเงิน การประกวดยุวบรรณารักษสงเสริมการอาน ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปการศึกษา 2562
- เหรียญทองแดง การแขงขันการเลานิทาน ประเภทบกพรองทางการเรียนรู
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปการศึกษา 2562
- เหรียญเงิน การแขงขันการวาดภาพดวยโปรแกรม Paint ประเภทบกพรอง
ทางการเรียนรู ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปการศึกษา 2562
๑.8 การใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกสถานศึ กษา
๑) การใชแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา
จํานวนนักเรียนที่ใชแหลงเรียนรูในโรงเรีย น ปการศึกษา 2562
แหลง/ชั้น
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
หองสมุด
98
107
113
73
86
แปลงเกษตร
113
122
124
73
86
สวนพฤกษศาสตร
113
122
124
73
86
หองคอมพิวเตอร
113
122
124
73
86
ธนาคารโรงเรียน
76
84
117
73
86
ธนาคารขยะ
113
122
124
73
86

ม.6
54
54
54
54
54
54

2) การใชแหลงเรียนรูภายนอกสถานศึก ษา
จํานวนนักเรียนที่ใชแหลงเรียนรูในโรงเรีย น ปการศึกษา 2562
แหลง/ชั้น
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
คุณรําพึง กานสน (ทําขาวหลาม)
0
0
0
73
86
แปลงขาวอินทรียบานโคกตูม
0
0
0
4
17
คุณพรพรรณ ศรีพรหม (สาน
0
0
8
73
86
ตะกราจากเสนพลาสติก)
กลุมสตรีเย็บผา ต.ไพศาล
0
0
18
25
86
กศน. ตําบลไพศาล
25
86
กศน. ตําบลละเวี้ย
0
0
0
25
86

ม.6
12
7
16
54
54
54

๑๒

๑.9 ขอมูลงบประมาณ
ขอมูลงบประมาณ ปงบประมาณ 2562
รายรับ

จํานวน/บาท

เงินงบประมาณ

2,214,400

เงินนอกงบประมาณ
รวมรายรับ

งบดําเนินการ

จํานวน/บาท
2,214,400

เงินเดือน-คาจา ง
งบพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา

-

เงินอื่นๆ(ระบุ)

รายจาย

-

30,000

งบอื่นๆ(ระบุ)

30,000

2,244,400

รวมรายจา ย

2,244,400

งบดําเนินการ คิดเปนรอยละ 100

ของรายรับ

เงินเดือน เงินคาจาง คิดเปนรอยละ
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

-

ของรายรับ

คิดเปนรอยละ

-

ของรายรับ

ขอมูลงบประมาณ ปงบประมาณ 2563
รายรับ

จํานวน/บาท

เงินงบประมาณ

2,426,800

เงินนอกงบประมาณ
เงินอื่นๆ(ระบุ)
รวมรายรับ
งบดําเนินการ คิดเปนรอยละ

รายจาย
งบดําเนินการ

2,426,800

เงินเดือน-คาจา ง
งบพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา

-

จํานวน/บาท

-

20,000

งบอื่นๆ(ระบุ)

20,000

2,446,800

รวมรายจา ย

2,446,800

100

ของรายรับ

เงินเดือน เงินคาจาง คิดเปนรอยละ

-

ของรายรับ

งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

คิดเปนรอยละ

-

ของรายรับ

๑๓

๑.10 ขอมูลสภาพชุมชน
1) ชุมชนและผูปกครองมีความเชื่อ มั่นและใหการสนับสนุนโรงเรียนจัด ทํากิจกรรมตางๆทําใหการจัด
กิจกรรมของโรงเรียนทุกกิจกรรมบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว
2) ผูปกครอง มีทัศนคติที่ดี และเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาทํา ใหการจัดการศึกษาเปนไป
ดวยความราบรื่น
3) เครือขายชุมชน สมาคมศิษยเกา สมาคมผูปกครองและครู มูลนิธิ ที่เกี่ยวของกับโรงเรียนมีความ
เขมแข็ง ศิษยเกามีศักยภาพทางสังคมและเศรษฐกิจจึงทําให โรงเรียนไดรับ งบประมาณในการพัฒนาโรงเรียน
จากสมาคมศิษยเกาทุกป
4) ผูปกครองไมมีเวลาดูแลบุตรหลานเทาที่ควรเนื่อ งจากตองทํางานจึงทํา ใหนักเรียนขาดความอบอุน
5) อาชีพและฐานะผูปกครองยากจนสงผลใหขาดปจจัยในการสนับสนุนการศึกษาให แกบุตรหลาน
6) ผูปกครองสวนใหญ มีปญหาดานครอบครัวแตกแยกสงผลกระทบตอผลการเรียนของนักเรียน
๑.11 ผลการประเมินคุณภาพภายในป การศึ ก ษา 2562
มาตรฐานที่ 1 ผลการประเมินอยูในระดับ ดีเลิศ
มาตรฐานที่ 2 ผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 3 ผลการประเมินอยูในระดับ ดีเลิศ
ผลการประเมินในภาพรวม อยูในระดับ ดีเลิศ
๑.12 การดําเนินงานของสถานศึกษาตามนโยบายของหนวยงานตน สังกัด
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน กําหนดใหปการศึกษา 2562 เปนปแหงการรูจัก
รักและเขาใจ หวงใย ไมทิ้งใครไวเบื้องหลัง และจากคํากลาวของนายรณชัย สุขสมบูรณ ผูอํานวยการเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ที่วา “นั่งตรงไหนก็สามารถประสบความสําเร็จไดไมตางกัน แตตางกันตรงวิธี
คิด เพื่อไปสูเปาหมายชีวิตของแตละคนมากกวา ดังนั้นขอใหชวยกันดูแลเด็กหลังหองใหเขาประสบความสําเร็จ
ในชีวิต”
เพื่อตอบสนองตอนโยบายขางตนโรงเรียนไพศาลพิ ทยาคมไดขับเคลื่อนโดยการประชุ มทําความเขาใจ
รวมกับคณะครูและบุคลากรทุกทาน เพื่อหาแนวทางและวางแผนในการดําเนินการ ซึ่งสามารถสรุปเปน 4
ประเด็นได ดังนี้
ประเด็นที่ 1 การมอบงานและการใหการบานนักเรียน ทางโรงเรียนไดมีความพยายามที่จะใหครูลด
ภาระในการใหงานหรือการบา นแกนักเรียน โดยมีการสํารวจการใหงานนักเรียนแตละหองทุกวัน เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสม หากพบวามีงานใดที่สามารถบูรณาการหรือพบวางานใดไมตรงตามมาตรฐานการเรียนรูหรือ
จุดประสงค ฝายวิชาการจะดําเนินการหารือกับครูผูสอนเพื่อหาแนวทางในการบูรณาการงานรวมกัน หรือ
พิจารณาลดภาระงานใหนักเรียน รวมถึงการสงเสริมใหครูใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน
นั่นคือ เรียนที่บาน ทํางานที่โรงเรียน
ประเด็นที่ 2 การสอนซอมเสริม ทางโรงเรียนดําเนินการโดยแบงออกเปน 2 สวน คือ การสอนซอม
และการสอนเสริม ในการสอนซอมนั้นครูผูสอนจะดําเนินการนัดหมายกับผูเรียนที่ไม ผานจุดประสงคตาง ๆ มา
ดําเนินการจัดการเรียนรูเพิ่มเติมให สวนในเรื่องการสอนเสริม ไดดําเนินการในชวงกิจกรรมพัฒนาผูเรียน คือ
กิจกรรมชุมนุม
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ประเด็นที่ 3 การบริหารจัดการชั้นเรียน ที่ผานมาโรงเรียนไพศาลพิทยาคมใชวิธีการจัดหองเรียนโดย
ใหนักเรียนนั่งเรียนประจําหอง ซึ่งปญหาที่พบ คือ นักเรียนเกิดความจําเจในบรรยากาศการเรียนที่ไม
เปลี่ยนแปลง ดังนั้นในปการศึกษา 2562 ทางโรงเรียนจึงจัดใหครูผูสอนอยูประจํา หองและใหนักเรียนเปลี่ยน
หองเรียนตามครู ซึ่งทางโรงเรียนไดสงเสริมใหครูจัดบรรยากาศภายในหองเรียนให นาดู นาอยู นาเรียน เปน
หองเรียนคุณภาพ
ประเด็นที่ 4 การพัฒนาหลักสูตรทางเลือกของสถานศึกษา ทางโรงเรียนไดดําเนินการจัดใหมีหลักสูตร
ทางเลือกเพิ่มขึ้นมา คือ หลักสูตรแผนการเรียน คอมพิวเตอร – ธุรกิจ โดยความรวมมือกับสถาบันปญญา
ภิวัฒน รวมถึงไดรวมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแกนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามโครงการ เคเคยู สมารทเลิน
นิ่ง
ผลการดําเนินงาน พบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ผลการเรียนที่มีปญหา 0 , ร , มส.
ลดลง

๑๕

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม มีก ารประกั น คุ ณภาพภายในตามหลั ก เกณฑ ประกอบด ว ยกํ า หนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ทําแผนพัฒนาจัดการศึกษามุงเนนคุณภาพตามมาตรฐาน จั ด การบริ ห าร
ขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา ติ ด ตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐานของสถานศึ ก ษา จั ด ทํ า รายงาน
ประจําปประเมินคุณภาพภายใน ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่ อ ง มีก ารจั ด ทํ า แผนพัฒ นา
การศึกษามุงเนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนเปดโอกาสใหผูปกครองและชุ มชนได มีส ว นร ว มแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน มีการประเมินแบบมีสวนรวมของบุคลากรทุ ก ฝ า ย มีก ารแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานที่ กํ า หนดไว
พรอมทั้งมีการจัดทํารายงานประจํ า ป แ ละนํ า เสนอผลการประเมิน คุ ณภาพภายในให ผู มีส ว นเกี่ ย วข อ งได
รับทราบผลการดําเนินงาน ซึ่งการดําเนินงานดังกลาวสะทอนใหสามารถประเมินตนเองได ดังนี้

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผูเรียน

กระบวนการพัฒนาและผลที่เกิ ดจากการพั ฒนา
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรีย น
1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ
โรงเรียนไดดําเนินการทดสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ซึ่ง
เขาเรียนใหม
โดยใชแบบทดสอบที่ผานการพัฒนาโดยคณะกรรมการของโรงเรียนเพื่อประเมินความสามารถ
ผูเรียน ซึ่งในดานการอาน การเขียน การสื่อสาร จะดําเนินการทดสอบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แลวนํา
ผลการทดสอบสงตอไปยังครูผูสอนทุกทาน เพื่อใหคณะครูผูมีสวนเกี่ยวของดําเนินการพัฒนาผูเรียนแตละคน
ตามความสามารถที่ไดรับการทดสอบมาแลวอยางเหมาะสม
โดยไดดําเนินงานตามโครงการสานสัมพันธครู
ผูปกครองและนักเรียน โครงการพัฒนาหลักสูตร โครงการสงเสริมทักษะวิชาการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โครงการปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม,4 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชา
ภาษาไทย โครงการเขียนสวยดวยมือเรา โครงการคายภาษาอังกฤษ โครงการภาษาหนา stage โครงการ
Language Clinic โครงการเสริมสรางบุคคลแหงการเรียนรูคณิตศาสตร โครงการ No Child Left Behind
โครงการสรางบุคคลแหงการเรียนรู (หองสมุด) โครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โครงการพัฒนาระบบ
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ประกันคุณภาพ โครงการหองเรียนคุณภาพ ผลที่ไดจากการดําเนินงาน คือ ทําใหผูเรียนมีความสามารถใน
การอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ สูงกวาเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 – 6 รอยละ 66.96 มีผลการประเมินการอานคิดวิเคราะห และเขียน ในระดับดีขึ้นไป
(จากผลการประเมินการอานฯตามหลักสูตรสถานศึกษา)
2)
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก ป ญหา
โรงเรียนไดดําเนินการโดยการสงเสริมใหครูฝกทักษะใหกับนักเรียนโดยการสอดแทรกเขาไป
ในทุก ๆ ชั่วโมงของการจัดกิจกรรมการเรียนรู และในทุกชวงเวลาที่มีโอกาส โดยดําเนินการรวมกับการ
ดําเนินงานตามโครงการสงเสริมทักษะอาชีพจากภูมิปญญาทองถิ่น โครงการพัฒนาหลักสูตร โครงการพัฒนา
โรงเรียนสูมาตรฐานสากล โครงการสงเสริมการแขงขันทักษะวิชาการ โครงการ No Child Left Behind
โครงการสรางบุคคลแหงการเรียนรู (หองสมุด) โครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โครงการพัฒนาระบบงาน
แนะแนว โครงการสงเสริมอาชีพอิสระเพื่อการมีรายไดระหวางเรียน โครงการคายลูกเสือ – เนตรนารี โครงการ
ลดเวลาเรียน – เพิ่มเวลารู โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม. 4
โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ โครงการลูกเสือ โครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียน โครงการทัศน
ศึกษาแหลงเรียนรูประวัติศาสตร ผลที่ไดจากการดําเนินงาน คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6
รอยละ 66.96 มีผลการประเมินการอานคิดวิเคราะห และเขียน ในระดับดีขึ้นไป (จากผลการประเมินการ
อานฯตามหลักสูตรสถานศึกษา) ทําใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจและแกปญหาได
3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม
โรงเรียนฝกนักเรียนใหเรียนรูผานการทําโครงงานในทุก ๆ รายวิชา จึงสงผลใหผูเรียนไดพัฒนา
ความสามารถทั้งในการใชเทคโนโลยีและการสรา งนวัตกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งในการทําโครงงาน
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร รวมถึงการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานสากล โครงการ
สงเสริมการแขงขันทักษะวิชาการ โครงการ No Child Left Behind โครงการสรางบุคคลแหงการเรียนรู
(หองสมุด) โครงการสงเสริมอาชีพอิสระเพื่อการมีรายไดร ะหวางเรียน โครงการวดเวลาเรียน – เพิ่มเวลารู
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการหองเรียนคุณภาพ โครงการสรางบุคคลแหงการเรียนรู
วิทยาศาสตร โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี โครงการทัศนา ศิลปา อาชีพ โครงการโรงเรียน
วิถีพุทธ โครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียน โครงการพัฒนาทักษะดานกีฬา โครงการคายภาษาอังกฤษ โครงการ
ภาษาหนา stage โครงการLanguage Clinic โครงการวันคริสมาต โครงการพัฒนาสื่อการสอน
ภาษาตางประเทศ โครงการเสริมสรางบุคคลแหงการเรียนรูคณิตศาสตร โครงการศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงฯ สงผลให นักเรียนรอยละ 62.96 มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม ทําใหผูเรียนมี
ความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งดวยตนเองและการทํางานเปนที ม เชื่อมโยงองคความรู และ
ประสบการณมาใชในการสรา งสรรคสิ่งใหม ๆ
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4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทางโรงเรียนจัดใหมีการสงเสริมการเรียนรูโดยนักเรียนเปนศูนยกลาง คือ เปนผูแสวงหา
ความรู ดวยตนเอง มีครูเปนผูแนะแนวและอํานวยการในการเรียนรู เปนการสนับสนุนใหผูเรียนไดฝกการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะขอมูลภายในเครือขายอิน เตอร เน็ตได อยางถูกต องและเหมาะสม รวมถึง
ดําเนินงานตาม โครงการพัฒนาหลักสูตร โครงการพัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานสากล โครงการสงเสริมการ
แขงขันทักษะวิชาการ โครงการนิเทศภายใน โครงการ No Child Left Behind โครงการสรางบุคคลแหงการ
เรียนรู (หองสมุด) โครงการพัฒนาระบบงานแนะแนว โครงการสงเสริมอาชีพอิสระเพื่อการมีรายไดร ะหวาง
เรียน โครงการวดเวลาเรียน – เพิ่มเวลารู โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการหองเรียน
คุณภาพ โครงการสรางบุคคลแหงการเรียนรูวิทยาศาสตร โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี
โครงการทัศนา ศิลปา อาชีพ โครงการศาสตร ศิลป ถิ่นไพศาล โครงการ ART SHOW โครงการพัฒนาสื่อการ
สอนภาษาตางประเทศ โครงการเสริมสรางบุคคลแหงการเรียนรูคณิตศาสตร โครงการศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงฯ สงผลใหนักเรียนรอยละ 78.49 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
ระดับดีขึ้นไป ทําใหนักเรียนสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมใน
ดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํา งาน
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลั กสู ตรสถานศึกษา
ทางโรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรูใหเปนไป
ตามศักยภาพของผูเรียน ครูมีการวิเคราะหผูเรียนรายบุคคลแลวนําไปออกแบบการจัดการเรียนรูที่เหมาะสม
กับผูเรียน เปนไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสู ตร เนนการสรางเจตคติที่ดีตอการเรียนรูใหกับผูเรียน ครู
มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ซึ่งมีการออกแบบและจัดการเรียนรูดวยวิธีการที่หลากหลาย แตเนนนักเรียน
เปนสําคัญ ครูใชสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่หลากหลาย เหมาะสมกับนักเรียน เชน
เอกสารประกอบการเรียน วีดิทัศน ภาพยนตร PowerPoint เกม เปนตน และครูกําหนดการวัดผลและประเมิน
ดวย วิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง เชน ชิ้นงาน/ผลงาน แบบฝกหัด/ใบงาน/ใบกิจกรรม แบบทดสอบ/
ขอสอบ การมีสวนรวมในชั้นเรียน การทํางานเปนทีม เปนตน เพื่อพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน ครูมีการจัดทํา
วิจัยในชั้นเรียนแลวนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนตอไป และไดดําเนินงาน โครงการพัฒนา
หลักสูตร โครงการพัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานสากล โครงการสงเสริมการแขงขันทักษะวิชาการ โครงการนิเทศ
ภายใน โครงการวิชาการพบผูปกครอง โครงการวันเกียรติยศ โครงการ No Child Left Behind โครงการ
สรางบุคคลแหงการเรียนรู (หองสมุด) โครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โครงการพัฒนาระบบงานแนะแนว
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม. 4 โครงการทัศนศึกษาแหลง
เรียนรูนอกสถานที่ โครงการลูกเสือจราจร โครงการหองเรียนคุณภาพ โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์วชิ าภาษาไทย โครงการสรางบุคคลแหงการเรียนรูวิทยาศาสตร โครงการคายดาราศาสตร
เพื่อเยาวชน โครงการมุมดาราศาสตรเพื่อเยาวชน โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี โครงการ
สรางพื้นฐานดนตรีสากล โครงการทัศนา ศิลปา อาชีพ โครงการศาสตร ศิลป ถิ่นไพศาล โครงการ ART
SHOW โครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียน โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูประวัติศาสตร โครงการพัฒนา
ทักษะดานกีฬ า โครงการคายภาษาอังกฤษ โครงการภาษาหนา stage โครงการ Language Clinic โครงการ
พัฒนาสื่อการสอนภาษาตางประเทศ โครงการเสริมสรางบุคคลแหงการเรียนรูคณิตศาสตร โครงการศูนยการ
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงฯ สงผลให นักเรียนรอยละ 84.74 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
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สถานศึกษา ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสู งกวาเปาหมายที่สถานศึกษา
กําหนด
6) มีความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ ดีตองานอาชีพ
โรงเรียนจัดใหมีการจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะวิชาชีพ โดยใหนักเรียนไดจัดทําโครงงานอาชีพ มี
การแนะแนวเกี่ยวกับวิชาชีพอยูเสมอ นักเรียนไดรับการประเมินความสามารถดานความรู ทักษะและเจตคติที่ดีตอ
วิชาชีพ เพื่อนําการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาผูเรียนในลําดับตอไป โดยดําเนินงานผานโครงการสงเสริมทักษะ
อาชีพจากภูมิปญญาทองถิ่น โครงการวันเกียรติยศ โครงการ No Child Left Behind โครงการสรางบุคคล
แหงการเรียนรู (หองสมุด) โครงการสวนพฤกษศาสตร โครงการพัฒนาระบบงานแนะแนว โครงการสงเสริม
อาชีพอิสระเพื่อการมีรายไดระหวาง โครงการวดเวลาเรียน – เพิ่มเวลารู โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอก
สถานที่ โครงการศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงฯ สงผลให ผูเรียนรอยละ 100 มีความรู ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรี ยน
1) มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่ สถานศึ กษากําหนด
โรงเรียนจัดใหมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนทุกที่ ทุกเวลาอัน
สามารถกระทําได โดยไดดําเนินโครงการยุวชนคนคุณธรรม โครงการคนดีศรีไพศาล โครงการเทา – ทอง ใสใจ
วินัยเบื้องตน โครงการนอมวันทา บูชาครู โครงการลอมรั้ว ลูกรัก โครงการสถานศึกษาสีขาว โครงการสาน
สัมพันธครู ผูปกครองและนักเรียน โครงการวันสําคัญ โครงการโรงเรียนวิถีพอเพียง โครงการวัยใสใสใจ
คุณธรรมนําชีวิต โครงการพัฒนาระบบงานแนะแนว โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งสงผลให ผูเรียนรอยละ
99.90 มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดี สูงกวาคาเปาหมายที่สถานศึก ษากําหนด
2) มีความภูมิใ จในทองถิ่นและความเปนไทย
โรงเรียนสงเสริมใหผูเรียนมีความภาคภูมิใจในความเปนไทย รวมอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีไทยและทองถิ่น เห็นคุณคาของภูมิปญญาไทย โดยไดดําเนินโครงการยุวชนคนคุณธรรม โครงการวัน
สําคัญ โครงการโรงเรียนวิถีพอเพียง โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย โครงการทัศนา ศิลปา อาชีพ โครงการ
ศาสตร ศิลป ถิ่นไพศาล โครงการ ART SHOW โครงการตามรอยประเพณี โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการ
ทัศนศึกษาแหลงเรียนรูประวัติศาสตร ซึ่งสงผลให ผูเรียนรอยละ 100 มีความภาคภูมิใจในทองถิ่น ความเปน
ไทยและเห็นคุณคาเกี่ยวกับความเปนไทย มีการแสดงออกไดอยางเหมาะสมในชีวิ ตประจําวัน
3) การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย
โรงเรียนดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูพ ัฒนานักเรียนใหสามารถปรับตัวเพื่อการอยูรวมกัน
บนความแตกตางและหลากหลาย โดยใชกระบวนการพัฒนาที่หลากหลาย เชน โครงการยุวชนคนคุณธรรม
โครงการคนดีศรีไพศาล โครงการลอมรั้ว ลูกรัก โครงการสานสัมพันธครู ผูปกครองและนักเรียน โครงการวัยใส
ใสใจคุณธรรมนําชีวิต โครงการสงเสริมทักษะอาชีพจากภูมิปญญาทองถิ่น โครงการวิชาการพบผูปกครอง
โครงการ No Child Left Behind โครงการพัฒนาระบบงานแนะแนว โครงการคายลูกเสือ – เนตรนารี
โครงการปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม. 4 โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ โครงการลูกเสือ โครงการ
คายดาราศาสตรเพื่อเยาวชน โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการกีฬ าสีภายใน โครงการคายภาษาอังกฤษ ซึ่ง
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สงผลให ผูเรียนรอยละ 100 มีคุณลักษณะที่ดีดานการยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น สามารถอยูรวมในสังคม
ไดอยางมีความสุข
4) มีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม
โรงเรียนพัฒนาผูเรียนทางดานสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ผาน โครงการโภชนาการ
โครงการ อย.นอย โครงการงานอนามัยโรงเรียน โครงการลอมรั้ว ลูกรัก โครงการสถานศึกษาสีขาว โครงการ
สานสัมพันธครู ผูปกครองและนักเรียน โครงการโรงเรียนวิถีพอเพียง โครงการวัยใสใสใจคุณธรรมนําชีวิต
โครงการสงเสริมทักษะอาชีพจากภูมิปญญาทองถิ่น โครงการวิชาการพบผูปกครอง โครงการ No Child Left
Behind โครงการพัฒนาระบบงานแนะแนว โครงการสงเสริมอาชีพอิสระเพื่อการมีรายไดร ะหวางเรียน
โครงการคายลูกเสือ – เนตรนารี โครงการปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม. 4 โครงการสรางพื้นฐานดนตรีสากล
โครงการทัศนา ศิลปา อาชีพ โครงการศาสตร ศิลป ถิ่นไพศาล โครงการ ART SHOW ซึ่งสงผลให ผูเรียนรอย
ละ 100 มีสุขภาวะทางรา งกายและจิตสังคมสูงกวาคาเปาหมายที่สถานศึก ษากําหนด
ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษที่สนั บสนุน ผลการประเมิน
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสาระการเรียนรู
2) ผลการประเมินการอานคิด วิเคราะหและเขียน
3) ผลการประเมินความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคํานวณ
4) ผลการประเมินการความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา
5) ผลการประเมินความสามารถในการสรา งนวัตกรรม
6) ผลการประเมินความรู ทักษะและเจคติที่ดีตองานอาชีพ
7) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึ งประสงค
8) ผลการประเมินความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย
9) ผลการประเมินการยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย
10) ผลการประเมินสุขภาวะทางกายและจิตสังคม
11) ผลการประเมินการอานออก เขียนได ชั้น ม.1 ปการศึกษา 2562
12) ผลการประเมิน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ป
การศึกษา 2560 – 2562
13) รายงานผลการดําเนินงานโครงการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
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จุดเดนและจุดที่ควรพั ฒนา
จุดเดน
จุดที่ควรพัฒนา
1) ผูเรียนมีสุขภาพรา งกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทาง 1) โรงเรียนควรเรงพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
กายและน้ําหนักสวนสูงตามเกณฑ
แตละกลุมสาระการเรียนรูใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
2) ผูเรียนมีความสามารถเรียนรูรวมกับผูอื่น มี
ความสามารถในการปรับตัวเขากับเพื่อน เขากับครู
และบุคคลอื่นในสังคม

2) นักเรียนยังขาดความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาไทยเกี่ยวกับการเขียนสื่อความอยางเปนทางการ
3) การพัฒนาความสามารถดานการคิดวิเคราะหของ
นักเรียน

3) ผูเรียนมีสนใจเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี
และกีฬา ผูเรียนมีความกตัญู มีความประหยัดอยู
อยางพอเพียง รูจักบําเพ็ญประโยชนตอสวนรวม มีจิต 4) การพัฒนาความสามารถดานการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษของนักเรียน
อาสา บําเพ็ญประโยชนในสถานศึกษาและในชุมชน
4) โรงเรียนมีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนที่
เขมแข็งเปนระบบ

5) การพัฒนาความสามารถดานการสรางนวัตกรรม
ของนักเรียน

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับ คุณภาพใหสูงขึ้น
1. สงเสริมใหผูเรียนมีการสรางนวัตกรรม ที่สามารถนําไปใชไดจริงและมีการตอยอด โดยจัด
กิจกรรมเสริมอาทิเชน กิจกรรมการเขาคายวิชาการ การเรียนรูสะเต็มศึกษา เปนตน
2. จัดกิจกรรมที่กระตุนการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
3. จัดกิจกรรมสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง พรอมทั้งจัดใหนักเรียนไดมีโอกาสนํา เสนอสิ่งที่
ตนเองไดเรียนรูในการแลกเปลี่ยนกับบุคคลอื่น
4. พัฒนาใหนักเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนก แยกแยะ ใครครวญไตรตรอง พิจารณาอยาง
รอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหาอยางมี
เหตุผล
5. พัฒนาใหนักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้ งดวยตนเองและการทํางานเปนที ม
เชือ่ มโยงองคความรู และประสบการณมาใชในการสรา งสรรคสิ่งใหม ๆ
6. พัฒนาใหนักเรียน มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนา
ตนเอง และสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํา งาน อยางสรา งสรรค และมีคุณธรรม
7. พัฒนาใหนักเรียน มีความกาวหนาในการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในดาน
ความรู ความเขาใจ ทักษะ กระบวนการตาง ๆ รวมทั้งพัฒนาใหนักเรียนมีความกาวหนาในผลการทดสอบ
ระดับชาติ มีความรู ทักษะพื้นฐานในการจัดการเจตคติที่ดีพรอมที่จะศึกษาตอ ในระดั บชั้นที่สูงขึ้น มีพฤติกรรม
เปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา

๒๑

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ

การบริหารและการจัดการของโรงเรียนไพศาลพิทยาคม คือ กระบวนการในการทํางานโดยมี
ผูอํานวยการรวมกับคณะกรรมการสถานศึกษาปฏิบัติภารกิจอยา งเปนระบบในโรงเรียน
การบริหารงานใน
โรงเรียนเปนกระบวนการดําเนินงานของกลุมผูบริหารเพื่อตองการพัฒนาหรือใหบริการทางการศึกษาแกผูเรียน
ใหเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตร ซึ่งผูอํานวยการโรงเรียนเปนบุคคลสําคัญที่มีบทบาทและมีอํานาจหนาที่
ในการบริหารจัดการใหบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายที่โรงเรียนไดกําหนดไวและสามารถบริการทาง
การศึกษาแกสังคมไดเปนอยางดี แบงฝายการบริหารและการจัดการออกเปน 4 ฝายงาน คือ ฝายบริหารงาน
วิชาการ ฝายบริหารงานบุคคล ฝายบริหารงบประมาณและฝายบริหารทั่วไป
การบริหารงานด า นวิ ช าการของโรงเรี ย นไพศาลพิท ยาคมได นํ า หลั ก การทฤษฎี ร ะบบ (System
Theory) รวมกับหลักการ POSDCoRB มาใชในการบริหารงานดังแผนภาพ

P : Plan

S : Standard

ปจจัยนําเขา (Input)

กระบวนการ (Process)

ผลลัพธ (Output)

นักเรียน
ครู
หลักสูตร
งบประมาณ

*พัฒนาหลักสูต ร
*พัฒนาครู
*พัฒนาผูเรียน
*บริหารงบประมาณ
*บริหารทั่วไป

*ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน
*การสําเร็จการศึกษา
* ความสามารถใน
การแขงขัน
*คุณภาพผูเรียน
*คุณภาพสถานศึกษา

D : Do

สิ งแวดล้อม (Environmental)

ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)
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กระบวนการพัฒนาและผลที่เกิ ดจากการพั ฒนา
2.๑ มีเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึ ก ษากํา หนดชัดเจน
สถานศึ ก ษากํ า หนดเป า หมายวิ สั ย ทั ศ น แ ละพัน ธกิ จ ไว อ ย า งชั ด เจนสอดคล อ งกั บ บริ บ ทของ
สถานศึกษาความตองการของชุมชนทองถิ่นวัตถุประสงคของแผนการศึกษาแหงชาติ น โยบายของรั ฐ บาลและ
ของตนสังกัด รวมทั้งทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอยา งเปนระบบทั้งในสวนการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนําแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง มีการบริหารอัตรากําลังทรัพยากรทางการศึกษา และระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนําขอมูลมาใชในการพัฒนาบุคลากร และผูที่เกี่ยวของทุก
ฝายมีสวนรวมการปรับปรุงและพัฒนาวางแผนและรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา และดําเนินงานตาม
โครงการรักษโรงเรียน โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบดูแลฯ โครงการเชิดชูครูดีเดน โครงการสงเสริม
ประสิทธิภาพครูและบุคลากร โครงการพัฒนาอัตรากําลัง โครงการพัฒนาระบบประกัน โครงการพัฒนางาน
ฝายบริหารงานบุคคล โครงการครูเกง ครูดี วิถี พ.ศ.พ. โครงการพัฒนาหลักสูตร โครงการพัฒนาโรงเรียนสู
มาตรฐานสากล โครงการพัฒนาระบบงานแนะแนว โครงการพัฒนาการบริหารฝายงบประมาณ
2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุ ณภาพผู เรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุมเปาหมาย
สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการทั้งดานการพัฒนาหลักสูตร กิ จ กรรมเสริ มหลั ก สู ต รที่
เนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายหมายรวมถึง การจั ด การเรี ย น
การสอนของกลุมที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุมที่เรียนร ว มด ว ย โดยได ดํ า เนิ น โครงการพัฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพ
ระบบดูแลฯ โครงการเชิดชูครูดีเดน โครงการนอมวันทา บูชาครู โครงการลอมรั้ว ลูกรัก โครงการสานสั มพัน ธ
ครู ผูปกครองและนักเรียน โครงการสงเสริมประสิทธิภาพครูและบุคลากร โครงการพัฒ นาหลั ก สู ต ร โครงการ
พัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานสากล โครงการสงเสริมการแขงขันทักษะวิชาการ โครงการนิ เ ทศภายใน โครงการ
วิชาการพบผูปกครอง โครงการวันเกียรติยศ โครงการ No Child Left Behind โครงการสร า งบุ ค คลแห ง การ
เรียนรู (หองสมุด) โครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โครงการพัฒนาระบบงานแนะแนว โครงการค า ยลู ก เสื อ
– เนตรนารี โครงการลดเวลาเรียน – เพิ่มเวลารู โครงการยกระดั บ ผลสั มฤทธิ์ ท างการเรี ย น โครงการปรั บ
พื้นฐาน ม.1 และ ม. 4 โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ โครงการห อ งเรี ย นคุ ณภาพ โครงการ
พัฒนาแหลงเรียนรูและยกระดับผลสัมฤทธิ์วชิ าภาษาไทย โครงการสร า งบุ ค คลแห ง การเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร
โครงการคายดาราศาสตรเพื่อเยาวชน โครงการมุมดาราศาสตรเพื่อเยาวชน โครงการพัฒ นาสื่ อ การเรี ย นการ
สอนเทคโนโลยี โครงการสรางพื้นฐานดนตรีสากล โครงการทัศ นา ศิ ล ปา อาชี พ โครงการศาสตร ศิ ล ป ถิ่ น
ไพศาล โครงการ ART SHOW โครงการส ง เสริ มศั ก ยภาพผู เ รี ย น โครงกา รทั ศ นศึ ก ษาแหล ง เรี ย น รู
ประวัติศาสตร โครงการคายภาษาอังกฤษ โครงการภาษาหนา stage โครงการLanguage Clinic โครงการ
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พัฒนาสื่อการสอนภาษาตางประเทศ โครงการเสริมสรางบุคคลแหงการเรียนรูคณิต ศาสตร โครงการศู น ย ก าร
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงฯ สงผลใหนักเรียนไดรับการพัฒนาดานวิชาการตามหลักสูต รอย า งรอบด า นและครบ
ทุกกลุมเปาหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมี ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนพัฒนาครูบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชี พและจั ด ให มีชุ มชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพ มาใช ใ นการพัฒ นางานและการเรี ย นรู ข องผู เ รี ย น โดยดํ า เนิ น โครงการเชิ ด ชู ค รู ดี เ ด น
โครงการสงเสริมประสิทธิภาพครูและบุคลากร โครงการพัฒนาอัตรากําลัง โครงการพัฒนางานฝ า ยบริ ห ารงาน
บุคคล โครงการครูเกง ครูดี วิถี พ.ศ.พ. โครงการนิเทศภายใน สง ผลให ครู มีข วั ญ กํ า ลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ง าน
หมั่นพัฒนาตนเองเพื่อนําไปสูการเปนผูเชี่ยวชาญทางวิชาชี พ
2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่ เอื้ อต อการจัดการเรีย นรูอยางมีคุณภาพ
สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพทั้งภายใน และภายนอกหองเรีย นและสภาพแวดล อ มทาง
สังคมที่เอื้อตอการจัด การเรียนรู และมี ค วามปลอดภั ย และดํ า เนิ น งาน โครงการรั ก ษ โ รงเรี ย น โครงการ
โรงเรียนปลอดขยะ โครงการงานอนามัยโรงเรียน โครงการสวนสวยโรงเรี ย นงาม โครงการซ อ มแซมอาคาร
สถานที่ โครงการสถานศึกษาสีขาว โครงการโรงเรี ย นวิ ถี พอเพีย ง โครงการโรงเรี ย นน า ดู น า อยู น า เรี ย น
โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู ต ามแนวเศรษฐกิ จ พอเพีย ง โครงการรั ก ษาความปลอดภั ย และความสะอาด
โครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โครงการปรับปรุงหองฝายบริหารวิชาการ โครงการมุมดาราศาสตร เ พื่อ
เยาวชน โครงการศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงฯ สงผลให ส ถานศึ ก ษามีส ภาพแวดล อ มทั้ ง ทางกายภาพ
และทางสังคมที่เอื้อตอการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อสนับ สนุนการบริ หารจั ดการและการจั ดการเรียนรู
สถานศึกษาจัดระบบการจัดหาการพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ ใช ใ นการบริ ห าร
จัดการและการจัดการเรียนรู ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึ ก ษา และดํ า เนิ น โครงการซ อ มแซมอาคาร
สถานที่ โครงการสรา งบุคคลแหงการเรียนรู (หองสมุ ด ) โครงการห อ งเรี ย นคุ ณภาพ โครงการพัฒ นาแหล ง
เรียนรูและยกระดับผลสัมฤทธิ์วชิ า โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี โครงการพัฒนาสื่ อ การสอน
ภาษาตางประเทศ โครงการเสริมสรางบุคคลแหงการเรียนรูคณิตศาสตร
ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษที่สนั บสนุน ผลการประเมิน
1) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2) แผนปฏิบัติการประจําป
3) หลักสูตรสถานศึกษา
4) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR)
5) คูมือการประกันคุณภาพภายใน
6) บันทึกการประชุม
7) คูมือการนิเทศภายใน
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8) คูมือการปฏิบัติงานวิชาการ
9) รายงานโครงการที่เกี่ยวของ
จุดเดนและจุดที่ควรพั ฒนา
จุดเดน
1) โรงเรียนมีเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจ
สอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการการพัฒนา
ของโรงเรียน นโยบายทางการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ความตองการของชุมชน
ทองถิ่นและสอดคลองกับผันพัฒนาการศึกษาชาติ

จุดที่ควรพัฒนา
1) โรงเรียนยังขาดการทําวิจัยเพื่อพัฒนางาน
2) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษายังไม มี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร

2) แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจําปของโรงเรียนสอดคลองกับการพัฒนา
ผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหมีความรู ความเชี่ยวชาญตาม
มาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิชาชีพ มีขอมูล
สารสนเทศที่มีความถูกตอง ทันสมัย นําไปประยุกตใช
ได ดําเนินการอยางเปนระบบ และมีสภาพแวดลอม
ทั้งภายในและภายนอกที่เหมาะสมตอการเรียนรูของ
ผูเรียน
3) ผูบริหารดําเนินการบริหารแบบมีสวนรวม ครู
ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการบริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความรู
ความสามารถ มีความเขมแข็ง ปฏิบัติตามบทบาท
หนาที่ สถานศึกษามีพื้นที่กวางขวาง มีไมยืนตนรมรื่น
มีการจัดทําสวนสมุนไพร สภาพแวดลอมของ
สถานศึกษาสะอาด ถูกสุขลักษณะ บรรยากาศเอื้อตอ
การเรียนรู
4) ผูบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และครูใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพภายใน
โดยดําเนินการแกไข ปรับปรุง พัฒนาอยา งตอเนื่อง
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แผนพัฒนาเพื่อยกระดับ คุณภาพใหสูงขึ้น
1. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในใหเขมแข็งยิ่งขึ้น
2. พัฒนาการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ
3. พัฒนาระบบการใหบริการดานเทคโนโลยีใหเกิดเสถียรภาพ
4. สงเสริมใหครูและบุคลากรไดรับการพัฒนาอยา งตอเนื่อ ง
5. พัฒนาระบบการนิเทศ ประเมินผลเพื่อพัฒนางาน
6. สงเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนางานในทุกดาน

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน นผูเรี ยนเปนสําคั ญ

โรงเรียนไพศาลพิทยาคมจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสํา คัญ ผูเรีย นจะต อ งอาศั ย
กระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย เปนเครื่องมือที่จ ะนํ า พาตนเองไปสู เ ป า หมายของหลั ก สู ต ร กระบวนการ
เรียนรูที่คณะครูของโรงเรียนจัดใหกับนักเรียน อาทิ กระบวนการเรี ย นรู แ บบบู ร ณาการ กระบวนการสร า ง
ความรูกระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิ ญ สถานการณแ ละแก ป ญ หา กระบวนการ
เรียนรูจากประสบการณจริง กระบวนการปฏิบัติ ลงมือทําจริง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย เปนตน
กระบวนการพัฒนาและผลที่เกิ ดจากการพั ฒนา
3.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิ บั ติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชใ นชีวิต ได
จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตั ว ชี้ วั ด ของหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาที่ เ น น ให ผู เ รี ย นได
เรียนรูโดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนํา ไปจัดกิจกรรมได มีรู ป แบบ
การจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูที่มีความจําเปนและตองการความชวยเหลือพิเศษ ผูเรีย นได รั บ การฝ ก ทั ก ษะ
แสดงออกแสดงความคิดเห็นสรุปองคความรูนําเสนอผลงานและสามารถนํา ไปประยุกตใช ใ นชี วิ ต ได สนั บ สนุ น
สงเสริมนักเรียนไดนําผลที่เกิดจากกระบวนการเรียนรูไปใชในการเข า แข ง ขั น ทั ก ษะทั้ ง ทางด า นวิ ช าการและ
ทางดานอื่น ๆ ซึ่งนั ก เรี ย นได รั บ รางวั ล ทุ ก ป ก ารศึ ก ษา เนื่ อ งจากโรงเรี ย นได ดํ า เนิ น โครงการส ง เสริ ม
ประสิทธิภาพครูและบุคลากร โครงการครูเกง ครู ดี วิ ถี พ.ศ.พ. โครงการพัฒ นาหลั ก สู ต ร โครงการพัฒ นา
โรงเรียนสูมาตรฐานสากล โครงการสงเสริมการแขงขันทัก ษะวิ ช าการ โครงการนิ เ ทศภายใน โครงการ No
Child Left Behind โครงการสรางบุคคลแหงการเรี ย นรู (ห อ งสมุด ) โครงการสวนพฤกษศาสตร โ รงเรี ย น
โครงการพัฒนาระบบงานแนะแนว โครงการคายลู ก เสื อ – เนตรนารี โครงการลดเวลาเรี ย น – เพิ่มเวลารู
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ย น โครงการห อ งเรี ย นคุ ณภาพ โครงการพัฒ นาแหล ง เรี ย นรู แ ละ
ยกระดับผลสั มฤทธิ์ วิ ช าภาษาไทย โครงการเขี ย นสวยด ว ยมือ เรา โครงการสร า งบุ ค คลแห ง การเรี ย นรู
วิทยาศาสตร โครงการคายดาราศาสตรเพื่อเยาวชน โครงการมุมดาราศาสตรเพื่อ เยาวชน โครงการพัฒ นาสื่ อ
การเรียนการสอนเทคโนโลยี โครงการสรางพื้นฐานดนตรีสากล โครงการทัศนา ศิลปา อาชีพ โครงการศาสตร
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ศิลป ถิ่นไพศาล โครงการ ART SHOW โครงการสงเสริ มศั ก ยภาพผู เ รี ย น โครงการทั ศ นศึ ก ษาแหล ง เรี ย นรู
ประวัติศาสตร โครงการกีฬ าสีภายใน โครงการพัฒนาทักษะดานกี ฬ า โครงการค า ยภาษาอั ง กฤษ โครงการ
ภาษาหนา stage โครงการ Language Clinic โครงการพัฒ นาสื่ อ การสอนภาษาต า งประเทศ โครงการ
เสริมสรางบุคคลแหงการเรียนรูคณิตศาสตร โครงการศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงฯ
3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลง เรียนรูที่เอื่ อต อการเรียนรู
ครูทุกคนมีการใชสื่อ เทคโนโลยี และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู โดยโรงเรียนมีโครงการ
พัฒนาบรรยากาศ สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู ดําเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ โครงการพัฒนา
แหลงเรียนรูตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โครงการสรางบุคคลแหงการเรียนรู (หองสมุด) โครงการสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ โครงการหองเรียนคุณภาพ โครงการ
พัฒนาแหลงเรียนรูและยกระดับผลสัมฤทธิ์วชิ า โครงการมุมดาราศาสตรเพื่อเยาวชน โครงการพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนเทคโนโลยี โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูประวัติศาสตร โครงการภาษาหนา stage โครงการ
พัฒนาสื่อการสอนภาษาตางประเทศ โครงการเสริมสรางบุคคลแหงการเรียนรูคณิตศาสตร โครงการศูนยการ
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงฯ ทําใหผูเรียนมีโอกาสในการเรียนรู และแสวงหาความรูไดดวยตนเอง จากสื่อที่
หลากหลาย
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ครูทุกคนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยโรงเรียนมีโครงการยุวชนคนคุณธรรม โครงการเทา
– ทอง ใสใจวินัยเบื้องตน โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบดูแลฯ โครงการเชิ ด ชู ค รู ดี เ ด น โครงการล อ มรั้ ว
ลูกรัก โครงการวัยใสใสใจคุณธรรมนําชีวิต โครงการ No Child Left Behind โครงการลดเวลาเรี ย น – เพิ่ม
เวลารู ทําใหผูเรียนเกิดความรูสึกที่ดีตอการเรียนรู
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู เรียนอยางเปนระบบและนํา ผลมาพัฒนาผูเรียน
ครูทุกคนมีการตรวจและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรีย น โดยโรงเรี ย นมี
โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน โครงการนิเทศภายใน โครงการระบบดูแลชวยเหลื อ นั ก เรี ย น ทํ า ให ค รู มีก าร
จัดการเรียนรูอยางเปนระบบ มีขั้นตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมิน ผลที่ เ หมาะสมกั บ เป า หมาย
ในการจัดการเรียนรูเพื่อนําไปพัฒนาการเรียนรูของผูเ รียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหข อมูลสะท อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับ ปรุงการจั ดการเรียนรู
ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลยอนกลับเพื่อปรับปรุงพัฒนาการเรี ย นรู โดยโรงเรี ย นมี
กิจกรรมใหครูไดแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยการสรางชุมชนแหงการเรียนรู(PLC) เพื่อใหครูไดแลกเปลี่ ย นความรู แ ละ
ประสบการณ รวมทั้งใหขอมูลปอนกลับเพื่อนําไปใชในการปรับปรุงและพั ฒนาการจัดการเรียนการสอน

๒๗

ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษที่สนั บสนุน ผลการประเมิน
1) แผนการจัดการเรียนรู
2) รายงานการวิเคราะหผูเรียนรายบุคคล
3) ระเบียบการวัดและประเมินผล
4) บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู
5) คูมือการนิเทศภายใน
6) แผนการนิเทศภายใน
7) ทะเบียนสื่อ
8) ทะเบียนแหลงเรียนรู
9) รายงานผลการเขารวมการแขงขัน
10) บันทึกการเยี่ยมชั้นเรียน
11) รายงานผลการนิเทศภายใน
12) ผลการประเมินครูผูสอน
13) รายงานโครงการที่เกี่ยวของ
จุดเดนและจุดที่ควรพั ฒนา
จุดเดน
1) โรงเรียนมีทะเบียนแหลงเรียนรูภายนอกที่
เหมาะสมตอการเรียนรูครบถวน
2) มีการจัดบรรยากาศที่เหมาะสมตอการเรียนรู

จุดที่ควรพัฒนา
1) อุปกรณที่เหมาะสมตอการใชสื่อเทคโนโลยีมี
คอนขางจํา กัด
2) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษายังไม มี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร
3) การแลกเปลี่ยนเรียนรูขาดการบันทึกและขยายผล
จึงทําใหขาดการพัฒนาหรือแกปญหา

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับ คุณภาพใหสูงขึ้น
1. จัดหาวัสดุอุปกรณทางเทคโนโลยีใหเพียงพอและเหมาะสม
2. พัฒนาหองเรียนแตละหองใหมีบรรยากาศสงเสริมต อการเรียนรูยิ่งขึ้น
3. พัฒนาระบบการใหบริการดานเทคโนโลยีใหเกิดเสถียรภาพ
4. สงเสริมใหครูและบุคลากรไดรับการพัฒนาอยา งตอเนื่อ ง
5. พัฒนาระบบการนิเทศ ประเมินผลเพื่อพัฒนางาน
6. สงเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนางานในทุกดาน

๒๘

สรุปผลการประเมินในภาพรวม
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยูในระดับ 4 ระดับคุณภาพดีเลิศ
จากผลการดําเนินงาน โครงการและกิ จ กรรมต า ง ๆ ส ง ผลให ส ถานศึ ก ษาจั ด การพัฒ นาคุ ณภาพ
การศึกษาประสบผลสําเร็จตามที่ตั้งเปาหมายไวในแตละมาตรฐาน จากผลการประเมิน สรุ ป ว า ได ร ะดั บ ดี เ ลิ ศ
โดยสรุปผลการประเมินตนเองไดดังนี้
1. นักเรียนอานออกเขียนไดทุกคน และมีความสามารถในการสื่อสาร
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑตามที่สถานศึกษาไดกําหนด
3. นักเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรมจิตอาสา
4. มีโครงงานหรือผลงานสิ่งประดิษฐใหม ๆ ของนักเรียน
5. มีการสอนงานอาชีพใหนักเรียน
6. มีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเขมแข็ง
7. มีครูครบชั้น
8. ผูบ ริหารมีสมั พันธภาพที่ดีกับชุมชนและมีการแสวงหาความรว มมื อในการใชทรัพยากรจากชุ มชน
มีกองทุนศิษยเกามีงบประมาณอยางตอเนื่อ ง
9. ไมมีการทะเลาะเบาะแวงในโรงเรียน
10. ผูอํานวยการโรงเรียนไดรับรางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง ดาน
ผูอํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมผูปฏิบัติงานการดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับมั ธยมศึ กษา
ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2562
11. โรงเรียนไดรับรางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) เหรียญเงิน ดานสถานศึกษายอดเยี่ยม
ผูปฏิบัติงานการดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึก ษา ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2562
12. ครูไดรับการพัฒนาตามความเหมาะสม
13. ครูจัดการเรียนการสอนโดยใชโครงงานเพื่อสงเสริมการคิดวิเคราะหของนักเรียน
14. โรงเรียนมีหลักสูตรทางเลือกใหกับผูเรียน
15. โรงเรียนมีการทํา ขอตกลง MOU กับสถาบันปญญาภิวัฒนในการจัดการเรียนรูตามแผนการเรียน
คอมพิวเตอร – ธุรกิจ
16. ผูเรียนมีสุขภาพรา งกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกาย และน้ําหนักสวนสูงตามเกณฑ
17. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอยางเปนระบบ
18. มีภาคีเครือขายที่ใหการสงเสริม สนับสนุนและชวยเหลืออยางเขมแข็งรอบดาน

๒๙

จุดเดนและจุดที่ควรพั ฒนา
จุดเดน
1) ความรวมมือของภาคีเครือขายที่เขมแข็ง
2) ผูบริหารมีวิสัยทัศนที่กวางไกล
3) มีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนที่เขมแข็งเปน
ระบบ

จุดที่ควรพัฒนา
1) อุปกรณที่เหมาะสมตอการใชสื่อเทคโนโลยีมี
คอนขางจํา กัด
2) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษายังไม มี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร

4) มีครูครบชั้น เพียงพอตอการจัดการเรียนรู

3) การพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษของนักเรียน

5) สถานศึกษามีสภาพแวดลมที่ดี เอื้อตอการจัดการ
เรียนรู

4) การพัฒนาความสามารถดานการคิดวิเคราะหของ
นักเรียน

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับ คุณภาพใหสูงขึ้น
๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนการพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลใหชัดเจนขึ้น
๒. การสงเสริมใหครูเห็นความสําคัญของการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสํา คัญการจัดทําการ
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูไดเต็มศักยภาพ
๓. การพัฒนาบุคลากรโดยสงเขารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรูในงานที่ไดรับมอบหมาย ติดตาม
ผลการนําไปใชและผลทีเ่ กิดกับผูเรียนอยางตอเนื่อง
๔. การพัฒนาสถานศึกษาใหเปนสังคมแหงการเรียนรูของชุมชน
5. พัฒนาครูผูสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่สอดคลองกับการพัฒนาผูเรียนในศตวรรษที่ ๒๑
6. การสรางขอสอบที่สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูตามแนวทางของการประเมิน O-NET
และ PISA
7. จัดสรรและสรรหาวัสดุและอุปกรณเทคโนโลยี
8. พัฒนาแบบทดสอบใหเปนแบบทดสอบที่มีคุณภาพ เหมาะสมตอผูเรียนในทุกรายวิชา

๓๐

๑. ผลงานที่ประสบความสําเร็จ (Best Practice)
ระบบงานดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาดวยนวัตกรรม “PSP PTAR Model ปนดินให
เปนดาว ปลูกจิตสํานึกทําดีดว ยหัวใจ ไมทิ้งใครไวขางหลัง”

ความเปนมาของนวัตกรรม
PSP STAR Model ปนดินใหเปนดาว ปลูกจิตสํานึกทําดีดวยหัวใจ ไมทิ้งใครไว ข า งหลัง เป น แนวคิ ด ที่ เ กิ ด
จากการประสานภาคีเครือขายหลายหนวยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริ ม พัฒ นาและ
สรางโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง เสริ มสร า งทั ก ษะชี วิ ต และการคุ มครอง
นักเรียนอยา งเปนรูปธรรม และจากการไดรับความรวมมือจากภาคีเครือขายทุกภาคส ว นทํ า ให ก ารดํ า เนิ น งาน
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สามารถนํา มาใช ใ นการป อ งกั น และแก ไ ข
ปญหา สงเสริมและพัฒนานักเรียนอยา งเปนระบบ เปนที่นาพอใจของผูปกครองและชุมชน

PSP STAR Model ปนดินใหเปนดาว ปลูกจิตสํานึกทําดี ดว ยหั ว ใจ ไม ทิ้ ง ใครไว ข า งหลัง เป น
นวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากความมุง มั่น ตั้ ง ใจของผู บ ริ ห ารและครู ทุ ก คนในโรงเรี ย น ที่ จ ะพัฒ นาศั ก ยภาพของ
นักเรียนทุกคนตามความถนัดและความสนใจ โดยคํานึงถึงภูมิหลังและความแตกตางระหว า งบุ ค คล จากดิ น คน
ละที่ เมื่อกาวเขามาสูรั้วเทา – ทอง ทุกคนเปนพี่นองในสถาบันปนดินใหเปนดาว ผูบริหารและครู ทุ ก คนพร อ ม
ที่จะโอบอุม ฟูมฟก ปลูกปน สงเสริมพัฒนาในทุกดานอยา งเต็มศักยภาพ และไดรับการคุมครองและเสริ มสร า ง
ทั ก ษะชี วิ ต ให อ ยู ใ นสั ง คมได อ ย า งมีค วามสุ ข โดย ได น อมนํ าศา สตร พระรา ชา ได แ ก พระร าชดํ า รั ส
ในพระบาทสมเด็ จ พระปรมิน ทร- มหาภู มิพลอดุ ล ยเดช “เข า ใจ เข า ถึ ง พั ฒนา” สูก ารเห็ น คุณ คา และ
ศักยภาพในตนเอง มีครูที่ปรึกษาผูทรี่ ัก เขาใจ หวงใย ดูแลนักเรียนอยางใกลชิด โดยจะไม ทิ้ ง ใครไว ข า งหลัง
ไมมีการเลือกปฏิบัติ โดยไมเปนธรรม คํานึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็กเปนสําคัญ

๓๑

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม ไดมีการออกแบบนวัตกรรมงานระบบการดูแลชวยเหลื อนักเรียน โดย
เริ่มตนจากการศึกษาขอมูลของสถานศึกษา ทั้งวิสัยทัศน พันธกิจ จุดเดน จุดดอย โอกาส และจุดที่ควรพัฒนา
และศึกษาเปาประสงค กลยุทธ และจุดเนนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ เพื่อนํามา
เปนขอมูลในการวางแนวทางขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถานศึกษา ไดประชุมคณะกรรมการการดําเนินงาน
พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาทุกฝาย และทุกภาคสวน ซึ่งทุกฝายตางเห็นพองตองกันวา การจะพัฒนา
การจัดการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ผูเรียนเปนผูที่มีความสําคัญที่สุด และฝายงานที่จ ะสามารถ
พัฒนาผูเรียนไดอยางครอบคลุมทุกดาน

นวัตกรรม PSP STAR Model ปนดินใหเปนดาว ปลูกจิตสํานึกทําดี ดวยหัวใจ ไมทิ้งใครไวขางหลัง

๓๒

แผนภูมิภาพ แสดงการพัฒนานวัตกรรมการเรีย นรู PSP STAR MODEL ปนดินใหเปนดาว
ปลูกจิตสํานึกทําดีดวยหัวใจ ไมทิ้งใครไวขางหลัง

๓๓

2. ผลการประเมินภายนอกรอบสามและการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ
โรงเรียนไพศาลพิทยาคมมีการประเมินคุณภาพภายนอกในภาพรวมการศึกษาขั้นพื้น ฐาน มัธ ยมศึ ก ษา
มีรายละเอียดดังนี้
จุดเดน
1) ดานผลการจัดการศึกษา
1. ผูเรียนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง สนใจเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี แ ละกี ฬ า ปลอด
จากปญหาทางเพศและยาเสพติด ผูเรียนมีความกตัญูตอพอแม ผู ป กครอง ช ว ยพอ แมผู ป กครองทํ า งานทั้ ง
งานและงานในไรนา มีความประหยัดอยูอยางพอเพียง รูจักบําเพ็ญประโยชน ต อ ส ว นรวม มีจิ ต อาสา บํ า เพ็ญ
ประโยชนในสถานศึกษาและในชุมชน
2. ผู เ รี ย นมี ค วามสามาร ถเรี ย น รู ร ว มกั บ ผู อื่ น จากการดู การฟง การลงมือ ปฏิ บั ติ มี
ความสามารถในการปรับตัวเขากับเพื่อน เขากับครูและบุคคลอื่นในสังคม
3. ผูเรียนมีอัตลักษณ คือ “ยิ้มงาย ไหวงาม” ผูเรียนมีกริยามารยาทเรีย บร อ ย อ อ นน อ ม ยิ้ ม
แยมและไหวไดสวยงามและถูกตอง ผูเรียนเคารพครูและผูใหญดวยการไหว
2) ดานบริหารจัดการศึกษา
ผูบริหารดําเนินการบริหารแบบมีสวนรวม ครู ผูปกครองและชุมชนมี ส ว นร ว มในการบริ ห าร
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้น ฐานมีค วามรู ค วามสามารถ มีค วามเข มแข็ ง ปฏิ บั ติ ต ามบทบาทหน า ที่
สถานศึกษามีพื้นที่กวางขวาง มีไมยืนตนรมรื่น มีการจัดทําสวนสมุนไพร สภาพแวดลอมของสถานศึ ก ษาสะอาด
ถูกสุขลักษณะ บรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู
3) ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล ครูเยี่ยมบานนั ก เรี ย นทุ ก คน มีร ะบบดู แ ลช ว ยเหลื อ
ผูเรียนที่ดี มีการจัดบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรูโดยเฉพาะอาคารสถานที่
4) ดานการประกันคุณภาพภายใน
ผูบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครูใหความสําคัญกั บ การประกั น คุ ณภาพ
ภายในโดยดําเนินการแกไข ปรับปรุง พัฒนาอยา งตอเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา
1) ดานผลการจัดการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนต่ําในทุกกลุมสาระ
2) ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสํา คัญ
1. สถานศึกษายังขาดการนําปญหาดานการจัดทําแผนการเรียนรู การจัดการเรี ย นรู การทํ า
แบบวัดและแบบทดสอบผูเรียน ความตองการพัฒนาตนเองของครู ไปจัดทําแผนเพื่อพัฒนาครูอยา งเปนระบบ
โอกาส
สถานศึกษาตั้งอยูบนถนนสายหลัก คือถนนโชคชัย – เดชอุ ด ม การคมนาคมสะดวก ตั้ ง อยู
ใกลกับวัด คือวัดหงสสาวนาราม สถานศึกษามีความสัมพันธที่ดีกับชุมชน ชุมชนรอบ ๆ สถานศึ ก ษาเป น ชุ มชน
ที่เขมแข็ง องคกรปกครองสวนทองถิ่นให ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณในการพัฒ นาสถานศึ ก ษาและให ค วาม
รวมมือในกิจกรรมตาง ๆ ของสถานศึกษาเปนอยางดี
อุปสรรค
ผูปกครองสวนใหญ ป ระกอบอาชี พเกษตรกรรมและรั บ จ า ง ฐานะค อ นข า งยากจน บาง
ครอบครัวผูปกครองตองไปรับจา งทํางานในตางจังหวัด ทํา ใหก ารสนั บ สนุ น การเรี ย นของผู เ รี ย นมีไ มมากนั ก
ผูเรียนสวนหนึ่งมาจากหมูบานหางไกล ตองเดินทางมาเรียนโดยรถรับสงโรงเรียน ตองกลับบานเปน เวลา ทํ า ให
ผูเรียนไมสามารถเขารวมกิจกรรมหลังเลิกเรียนได
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ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลัก เกณฑ แ ละวิ ธีก ารประกั น คุณ ภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553
1) ดานผลการจัดการศึกษา
1. สถานศึกษามีการจัดเก็บขอมูลผูเรียนในดานสุขภาพกาย สุ ข ภาพจิ ต เป น รายบุ ค คลดี อ ยู
แลว แตถาจะใหดียิ่งขึ้น ควรจัดเก็บขอมูลใหครบถวน และจัดทํา เป น สารสนเทศ สามารถนํ า ไปใช ไ ด อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
2. สถานศึกษาจัดกิจกรรมไดดี เชน ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โครงการโรงเรี ย นวิ ถี พุท ธ
การพัฒนางานแนะแนว ขอใหดําเนินการใหตอเนื่อง เพิ่มประสิทธิ ภ าพให สู ง ขึ้ น ควรนํ า โครงการไปเผยแพร
ภายนอก เชน โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ การสงเขาประกวดแข ง ขั น ส ง ผู เ รี ย นเข า ประกวดแข ง ขั น ในโอกาส
ตางๆ
3. ผูเรียนควรไดรับการสงเสริมใหแสวงหาความรู สืบคนความรูดวยการอ า นทุ ก รายวิ ช าโดย
ครูจัดกิจกรรมหรอกําหนดใหผูเรียนหาขอมูลหรือความรูจากหองสมุ ด หรื อ สื บ ค น จากอิ น เทอร เ น็ ต และควร
พัฒนาโครงการสงเสริมนิสัยรักการอานใหมีกิจกรรมหลากหลายมากขึ้น
4. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรสงเสริมใหผูเรียนไดฝกทักษะดานการคิ ด ฝ ก ทํ า และ
แสดงออกอยางสรา งสรรคใหมากขึ้น
5. ผูเรียนไดรับคําแนะนําจากครูที่ปรึกษา ครูผูสอน ครูแนะแนว เพื่อกระตุ น ให เ กิ ด แรงจู ง ใจ
ใฝสัมฤทธิ์ เรียนอยา งมีเปาหมายและเห็นความสําคัญของการสอบแบบทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น
พื้นฐาน (O - NET) และผูเรียนควรไดรับการฝกทํา แบบทดสอบดังกลาวอยางเพียงพอ เพื่ อ ให เ กิ ด ทั ก ษะในการ
ทําแบบทดสอบดังกลาว
6. สถานศึกษาควรดําเนินกิจกรรมพัฒนาผู เ รี ย นให มีอั ต ลั ก ษณ “ยิ้ มง า ย ไหว ง าม” อย า ง
ตอเนื่องและครูควรเปนตัวอยางโดยมีอั ตลักษณเ ดียวกันกับ ผูเรียน
7. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธอยางต อ เนื่ อ งและควรเชิ ญ ชุ มชน
และผูปกครองเขารวมกิจกรรมใหมากขึ้นและสถานศึกษาควรเขารวมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนากั บ ชุ มชนให
มากขึ้นเชนกัน
8. สถานศึกษาไดดําเนินการโครงการไพศาลเชิ ด ชู คุ ณธรรม เพื่อ แก ไ ขป ญ หาและปรั บ ปรุ ง
พัฒนาในสถานศึกษาหรือชุทมชนรอบสถานศึกษา เพื่อจะไดดียิ่งขึ้นควรจะมีการดําเนินการอยา งสม่ํา เสมอและ
ตอเนื่อง
2) ดานการบริหารจัดการการศึกษา
1. สถานศึกษาไดจัดการบริหารงานออกเปน 4 ฝาย คือ ฝายวิชาการ ฝา ยงบประมาณ ฝ า ย
บุคคลและฝายบริหารทั่วไป และไดดําเนินการดีแลว แตจะไดดียิ่งขึ้ น ควรให ค วามสํ า คั ญ กั บ การนิ เ ทศ กํ า กั บ
ติดตาม และประเมินผลอยางสม่ําเสมอ และนําผลการประเมินมาใชปรับปรุงพัฒนา
2. สถานศึ ก ษาควรให ค วามรู ค วามเข า ใจแก ค รู แ ละบุ ค ลากรทุ ก คนในเรื่ อ งการปฏิ รู ป
การศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2561) อยางทั่วถึงและตอเนื่อง
3) ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสํา คัญ
1. สถานศึกษาควรนําปญหาจากการประเมินครู ดานการพัฒนาครู ดา นการจั ด ทํ า แผนการ
จัดการเรียนรู ดานการจัดการเรียนการสอนและดานการจัดทําแบบวัดและแบบทดสอบไปเป น เหมายในการ
จัดทําแผนพัฒนาครูอยางเปนระบบ
2. การจัดการเรียนการสอน ครู ค วรเน น เทคนิ ค และวิ ธี ส อนให ผู เ รี ย นมีโ อกาสค น คว า หา
ความรูหรือสืบคนความรูดวยตนเอง ผูเรียนควรไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง เรี ย นรู จ ากการทดลอง ได เ รี ย นรู
โดยผานกระบวนการต า ง ๆ เช น กระบวนการคิ ด กระบวนการแก ป ญ หา กระบวนการทํ า งาน และ
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กระบวนการกลุม เปนตน และควรจั ด การเรี ย นรู โ ดยโครงงาน (Project Base Learning) ให มากขึ้ น และ
จัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูในชุมชน และภูมิปญญาทองถิ่นใหมากขึ้นดวย
3.ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู ข องผู เ รี ย นด ว ยวิ ธี ก ารที่ ห ลากหลาย เช น ประเมิน
กระบวนการเรียนรู (Learning Process) เชนการทํางานเปนกลุม ประเมิน กระบวนการแก ป ญ หา ประเมิน
ทักษะการคิด เปนตน ประเมินพฤติกรรมที่แสดงออก (Performance) เชน ประเมิน จากการปฏิ บั ติ ง าน การ
ปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ การนําเสนอผลงาน เปนตน ประเมิน ผลผลิ ต (Products) เช น ประเมิน จากรายงาน
ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ และประเมินความรูใหมจากการใชแบบทดสอบที่เปนทั้ง อัตนัย และปรนัย เปนตน
4) ดานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่ดี แต จ ะพัฒ นาขึ้ น อี ก ควรพัฒ นาครู ทุ ก คนให มี
ความรูความเขาใจในเรื่องการประกันคุณภาพให มากขึ้ น เพื่อ ให ค รู ทุ ก คนมีจิ ต สํ า นึ ก และตระหนั ก ถึ ง ความ
จํา เปนในการทํางานหรือการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ ทํางานอยางมีระบบ มีก ารพัฒ นาตนเองอยู
เสมอและใหครูทุกคนถือเปนหนา ที่ที่จะต อ งปรั บ ปรุ ง การทํ า งาน ปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรี ย นการสอนอย า ง
ตอเนื่อง
นวัตกรรมตัวอยางการปฏิบัติที่ ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เปนประโยชน ตอ สังคม
สถานศึกษาไดนํานโยบายขับเคลื่อนของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการบริ ห ารจั ด การ
กิจกรรมการเรียนการสอนและผูเรียนมาประยุกตใชในชีวิตประจํ า วั น จนได รั บ การประเมิน และคั ด เลื อ กเป น
สถานศึกษาแบบอยา งการจัดกิจกรรมการเรียนรูและบริหารจั ด การตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพีย งจาก
กระทรวงศึกษาธิการ “เปนสถานศึกษาพอเพียง”
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี (น้ําหนัก 10 คะแนน)
ระดับคุณภาพ
ตัวบงชี้ยอย

น้ําหนัก คะแนน ตอง
ตอง
(คะแนน) ที่ได ปรับปรุง
พอใช ดี
ปรับปรุง
เรงดวน

ดี
มาก

1.1 ผู เ รี ย นมีน้ํ า หนั ก ส ว นสู ง และ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ รวมทั้ ง 5.00
4.79
√
รูจักดูแลตนเองใหมีความปลอดภัย
1.2 ผูเรียนมีสุนทรียภาพ
5.00
4.88
√
ผลคะแนนรวมตัวชี้วัดที่ 1
10.00 9.67
√
ผลประเมินตัวชี้วัดที่ 1 อยูในระดับคุณภาพดีมาก
ขอเสนอแนะสําคัญเพื่อการพัฒนา
1.สถานศึกษามีการจัดเก็บขอมูลของผูเรียนในดานสุขภาพกาย สุขภาพจิตเปนรายบุค คลดี อ ยู แ ล ว แต
ถาจะใหดียิ่งขึ้นควรสงเสริมใหครูไดจัดเก็บใหครบถวนในทุกดาน โดยเฉพาะใหเปน ระบบสารสนเทศ สามารถ
นําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง
2. การกําจัดขยะควรมีถังขยะเพิ่มขึ้นใหมากกวาเดิม และควรเผาขยะในเตาเผาในเวลาเลิ ก เรี ย นหรื อ
วันหยุด โดยการประสานองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งมีริ ก ารเก็ บ ขยะให มาเก็ บ ในสถานศึ ก ษาจะได ไ มเ ป น
แหลงแพรเชื้อโรค

๓๖

ตัวบงชี้ที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค (น้ําหนัก 10 คะแนน)
ระดับคุณภาพ
น้ําหนัก คะแนน ตอง
ตัวบงชี้ยอย
ตอง
ดี
(คะแนน) ที่ได ปรับปรุง
พอใช ดี
ปรับปรุง
มาก
เรงดวน
2.1 ผูเรียนเปนลูกที่ดีของพอแม
4.00
3.74
√
2.2 ผู เ รี ย น เป น นั กเรี ย น ที่ ดี ข อง
4.00
3.88
√
โรงเรียน
2.3 ผูเรียนมีการบํา เพ็ญ ประโยชน ต อ
2.00
1.89
√
สังคม
ผลคะแนนรวมตัวชี้วัดที่ 2
10.00 9.51
√
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 2 อยูในระดับคุณภาพ ดีมาก
ขอเสนอแนะสําคัญเพื่อการพัฒนา
สถานศึกษาจัดกิจกรรมไดดี เชน ระบบดูแลนักเรียน โรงเรียนวิถีพุทธ การพัฒนางานแนะแนว ขอให
ดําเนินการใหตอเนื่อง เพิ่มการนิเทศ เพิ่มประสิท ธิ ภ าพให สู ง ขึ้ น ควรเพิ่มการประมวลข อ มูล ระดั บ ของเรี ย น
ระดับชั้น ระดับสถานศึกษา มีการเผยแพรประชาสั มพัน ธ โ ครงการ หรื อ กิ จ กรรม เช น การส ง นั ก เรี ย นเข า
แขงขันกิจกรรมตาง ๆ หรือกิจกรรมสาธารณะประโยชนที่สถานศึกษาไดจัดขึ้น
ตัวบงชี้ที่ 3 ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่อง (น้ําหนัก 10 คะแนน)
ระดับคุณภาพ
น้ําหนัก คะแนน ตอง
ตัวบงชี้ยอย
ตอง
ดี
(คะแนน) ที่ได ปรับปรุง
พอใช ดี
ปรับปรุง
มาก
เรงดวน
3.1 ผูเรียนคนควาหาความรู จ ากการ
5.00
4.25
√
อานและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2 ผูเรียนเรี ย นรู ผ า นประสบการณ
ตร ง ร ว มกั บผู อื่ น ทั้ งใ น แ ละ น อ ก 5.00
4.80
√
สถานศึกษา
ผลคะแนนรวมตัวชี้วัดที่ 3
10.00 9.05
√
ผลประเมินตัวบงชี้ที่ 3 อยูในระดับคุณภาพดีมาก
ขอเสนอแนะสําคัญเพื่อการพัฒนา
ผูเรียนไดเรียนรูร วมกับผูอื่น ทั้งภายใน – ภายนอกสถานศึกษา จากโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลายดี
แลว ถาจะใหดียิ่งขึ้นควรจัดโครงการ/กิจกรรมใหชัดเจนและตอเนื่อง โดยมีการประเมินผลเพื่อนํา ไปพัฒ นาในป
ตอไป

๓๗

ตัวบงชี้ที่ 4 นักเรียนคิดเปน ทําเปน (น้ําหนัก 10 คะแนน)
ระดับคุณภาพ
ตัวบงชี้ยอย

น้ําหนัก คะแนน ตอง
ตอง
(คะแนน) ที่ได ปรับปรุง
พอใช ดี
ปรับปรุง
เรงดวน

ดี
มาก

4.1 นักเรี ย นมีค วามสามารถในด า น
5.00
4.05
√
การคิด
4.2 นักเรี ย นมีค วามสามารถในด า น
5.00
4.90
√
การปรับตัวเขากับสังคม
ผลคะแนนรวมตัวชี้วัดที่ 4
10.00 8.95
√
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 4 อยูในระดับคุณภาพ ดี
ขอเสนอแนะสําคัญเพื่อการพัฒนา
1. ผูเรียนควรไดเรียนทุกวิชาดวยวิธีที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง วิ ธี ผั ง มโนทั ศ น ฯลฯ มีก ารนํ า
บันทึกหลังสอนมาพัฒนาการคิดใหนักเรียนทุกคน
2. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยา งหลากหลายอยางตอเนื่อง
3. การประเมินความสามารถในการคิดแบบตางๆ การปรับตัวเขากับ สั ง คมต อ งทํ า อย า งต อ เนื่ อ งจาก
หลากหลายกลุมบุคคล รอบ ๆ ตัวนักเรียนทุกคน
ตัวบงชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู เรียน (น้ําหนัก 20 คะแนน)
ระดับคุณภาพ
น้ําหนัก คะแนน
ดี
ตัวบงชี้ยอย
ตองปรับปรุง
ตอง
(คะแนน) ที่ได
พอใช ดี มา
เรงดวน
ปรับปรุง
ก
5.1 ผลสัมฤทธิ์ ท างการเรี ย นกลุ ม
สา ร ะกา รเรี ยน รู ภา ษาไทย ใน 2.50
0.57
√
ระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6
5.2 ผลสัมฤทธิ์ ท างการเรี ย นกลุ ม
สาระการเรี ย น รู ค ณิต ศาสตร ใน 2.50
1.09
√
ระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6
5.3 ผลสัมฤทธิ์ ท างการเรี ย นกลุ ม
สาระการเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร ใน 2.50
1.13
√
ระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6
5.4 ผลสัมฤทธิ์ ท างการเรี ย นกลุ ม
สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา
2.50
0.58
√
และวัฒนธรรม ในระดับชั้น ป.6 ม.
3 และ ม.6
5.5 ผลสัมฤทธิ์ ท างการเรี ย นกลุ ม
สาระการเรี ย นรู สุ ข ศึ ก ษาและพล
2.50
1.34
√
ศึกษา ในระดั บ ชั้ น ป.6 ม.3 และ
ม.6

๓๘

ระดับคุณภาพ
ตัวบงชี้ยอย

น้ําหนัก
(คะแนน)

ตอง
คะแนนที่
ปรับปรุง
ได
เรง
ดวน

ตอง
ปรับ
ปรุง

พอใช

ดี

ดีมาก

5.6 ผลสัมฤทธิ์ท างการเรี ย นกลุ ม
สาระการเรียนรูศิลปะ ในระดั บ ชั้ น 2.50
1.44
√
ป.6 ม.3 และ ม.6
5.7 ผลสัมฤทธิ์ท างการเรี ย นกลุ ม
สาระการเรียนรูการงานอาชี พและ
2.50
0.86
√
เทคโนโลยี ในระดั บ ชั้ น ป.6 ม.3
และ ม.6
5.8 ผลสัมฤทธิ์ท างการเรี ย นกลุ ม
สาระการเรียนรูภาษาตา งประเทศ 2.50
0.97
√
ในระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6
ผลคะแนนรวมตัวชี้วัดที่ 5
20.00
798
√
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 5 อยูในระดับคุณภาพ ตองปรับปรุง
ขอเสนอแนะสําคัญเพื่อการพัฒนา
1. ผูเรียนควรไดเรียนจากแผนการสอนรายคาบทุกรายวิชา ซึ่งมีผลการจัดการเรียนรูที่ครอบคลุ มด า น
ความรู สมรรถนะผูเรียน คุณลักษณะที่พึงประสงค ด ว ยวิ ธี ก ารสอนที่ ห ลากหลาย เช น วิ ธี ผั ง มโนทั ศ น หา
ความรูโดยการอาน โดยใชเทคโนโลยี ภูมิปญ
 ญาทอ งถิ่ น การจั ด การเรี ย นการสอนแบบโครงงาน (Project
Base Learning) การสอนแบบไตรสิกขา มีการปฏิบัติจริง การใชแหลงเรียนรูภายใน แหลงเรี ย นรู ภ ายนอกใน
การสรางองคความรู ครูนําผลการบันทึกหลัง สอนมาพัฒ นานั ก เรี ย นทุ ก คนให ไ ด มาตรฐาน และพัฒ นาเต็ ม
ศักยภาพ
2. ผูเรียนควรไดรับการคัดกรองความสามารถในการอาน เขียนในวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คิ ด เลข
คลอง และความสามารถในการสืบหาความรูดวยเทคโนโลยีแลวนํา มาพัฒนาให เ พีย งพอที่ จ ะเรี ย นในระดั บ ชั้ น
ตาง ๆ
3. ผู เ รี ย น ควรได ฝ ก ทํ า แบบทดสอบทางการศึ ก ษาแห ง ชา ติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET) เพื่อ ให เ กิ ด
ความคุนเคย การทําขอสอบ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของขอสอบ และการวัดผลของสถานศึ ก ษาให ส อดคล อ ง
กับหลักสูตรและการวัดผลของแบบทดสอบทางการศึก ษาแหงชาติขั้น พื้นฐาน

๓๙

ตัวบงชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการการจัดการเรี ยนการสอนที่เ นน ผูเรียนเปนสํา คัญ (น้ําหนัก 10 คะแนน)
ระดับคุณภาพ
น้ําหนัก คะแนน ตอง
ตัวบงชี้ยอย
ตอง
ดี
(คะแนน) ที่ได ปรับปรุง
พอใช ดี
ปรับปรุง
มาก
เรงดวน
6.1 ประสิ ท ธิ ผ ลการดํ า เนิ น การของ
5.00
4.00
√
สถานศึกษา
6.2 กระบวนการจัดการเรียนรูของครู 5.00
4.00
√
ผลคะแนนรวมตัวชี้วัดที่ 6
10.00 8.00
√
ผลประเมินตัวบงชี้ที่ 6 อยูในระดับคุณภาพ ดี
ขอเสนอแนะสําคัญเพื่อการพัฒนา
1. สถานศึกษาควรนําปญหาดานการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู กิจ กรรมการจัดการเรี ย นรู การวั ด
และประเมินผลผูเรียน และความตองการในการพัฒนาตนเองของครูอยางเปนระบบ
2. การจัดการเรียนการสอน ครูควรเนนเทคนิคและวิธีสอนที่ใหผูเรียนมีโอกาสค น คว า หาความรู ห รื อ
สืบคนความรูดวยตนเอง ผูเรียนควรไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง ไดเรียนรู จ ากการทดลอง ได เ รี ย นรู โ ดยผ า น
กระบวนการตาง ๆ เชน กระบวนการคิด กระบวนการแกปญหา กระบวนการทํ า งานและกระบวนการกลุ ม
เปนตนและควรจัดการเรียนรูโดยใชโครงงาน (Project Base Learning) ใหมากขึ้น จัดการเรีย นรู โ ดยใช แ หล ง
เรียนรูในชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่นใหมากขึ้น
ตัวบงชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา (น้ําหนัก 5 คะแนน)
ระดับคุณภาพ
น้ําหนัก คะแนน ตอง
ตัวบงชี้ยอย
ตอง
ดี
(คะแนน) ที่ได ปรับปรุง
พอใช ดี
ปรับปรุง
มาก
เรงดวน
ข อ ที่ 1 ปร ะสิ ท ธิ ภ าพกา รบริ ห า ร
จัดการตามบทบาทหนา ที่ของผูบริ ห าร 2.00
2.00
สถานศึกษา
ข อ ที่ 2 ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง
1.00
1.00
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขอที่ 3 บรรยากาศและสภาพแวดลอ ม
2.00
2.00
ของสถานศึกษา
ผลคะแนนรวมตัวชี้วัดที่ 7
5.00
5.00
√
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 7 อยูในระดับคุณภาพ ดีมาก

๔๐

ขอเสนอแนะสําคัญเพื่อการพัฒนา
1. สถานศึ ก ษาได จั ด แผนภู มิโ ครงสร างการบริ ห ารแบ ง ออกเป น 4 ฝ า ย ได แ ก ฝ า ยวิ ช ากา ร
งบประมาณ บุคคลและบริหารทั่วไป ไดดําเนิ น การดี อ ยู แ ล ว แต จ ะดี ขึ้ น อี ก ควรมีก ารนิ เ ทศ กํ า กั บ ติ ด ตาม
ประเมินผลอยางสม่ําเสมอและนําผลการประเมินมาใชปรับ ปรุงพั ฒนาดวย
2. คณะกรรมการสถานศึกษาขน พื้น ฐานต อ งทํ า ความเข า ใจให ถ อ งแท ใ นเรื่ อ งบทบาทหน า ที่ ต าม
กฎกระทรวง
3. ความสะอาด สุขลักษณะและสวยงาม ควรมีก ารประเมิน อย า งสม่ํา เสมอและสร า งขวั ญ กํ า ลั ง ใจ
ใหแกผูปฏิบัติงานดวย
ตัวบงชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตน สังกัด (น้ําหนัก 5 คะแนน)
ระดับคุณภาพ
น้ําหนัก คะแนน ตอง
ตัวบงชี้ยอย
ตอง
ดี
(คะแนน) ที่ได ปรับปรุง
พอใช ดี
ปรับปรุง
มาก
เรงดวน
8.1 ผลการประเมิน คุ ณภาพภายใน
2.50
2.39
โดยตนสังกัด
8.2 พัฒนาการของระบบการประกั น
2.50
2.50
คุณภาพภายในของสถานศึกษา
ผลคะแนนรวมตัวชี้วัดที่ 8
5.00
4.89
√
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 8 อยูในระดับคุณภาพ ดีมาก
ขอเสนอแนะสําคัญเพื่อการพัฒนา
สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ดี แตจะพัฒนาขึ้น อีกควรพั ฒ นาครู ทุ ก คนให มีค วามรู
ความเขาใจในเรื่องประกันคุณภาพใหมากขึ้น เพื่อใหครูทุกคนมีจิต สํ า นึ ก และตระหนั ก ถึ ง ความจํ า เป น ในการ
ทํางานหรือการจัดการเรียนการสอนอยา งมีคุณภาพ ทํางานอยางมีระบบ มีการพัฒนาตนเองอยูเสมอและให ค รู
ทุกคนถือเปนหนา ที่ที่จะตองปรับปรุงการทํางาน ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง
ตัวบงชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน พันธกิจและวั ตถุ ป ระสงคข องการจั ดตั้ ง
สถานศึกษา (น้ําหนัก 5 คะแนน)
ระดับคุณภาพ
น้ําหนัก คะแนน ตอง
ตัวบงชี้ยอย
ตอง
ดี
(คะแนน) ที่ได ปรับปรุง
พอใช ดี
ปรับปรุง
มาก
เรงดวน
9. ผลการพัฒนาใหบรรลุ ต ามปรั ช ญา
ปณิ ธ า น / วิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ และ 5.00
5.00
√
วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา
ผลคะแนนรวมตัวชี้วัดที่ 9
5.00
5.00
√
ผลประเมินตัวบงชี้ที่ 9 อยูในระดับคุณภาพ ดีมาก
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ขอเสนอแนะสําคัญเพื่อการพัฒนา
สถานศึกษาไดดําเนินการพัฒนาผูเรียนจนเกิดอัตลักษณ “ยิ้มงาย ไหวงาม” ซึ่ ง ดํ า เนิ น การได ดี ถ า จะ
พัฒนาใหดีขึ้น ควรพัฒนาโครงการ/กิจกรรมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ อั ต ลั ก ษณใ ห ห ลากหลาย และดํ า เนิ น การอย า ง
ตอเนื่อง
ตัวบงชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปน เอกลัก ษณ ข องสถานศึก ษา (น้ํ า หนั ก
5 คะแนน)
ระดับคุณภาพ
น้ําหนัก คะแนน ตอง
ตัวบงชี้ยอย
ตอง
ดี
(คะแนน) ที่ได ปรับปรุง
พอใช ดี
ปรับปรุง
มาก
เรงดวน
10. ผลการพัฒ น าตามจุ ด เน น และ
จุดเดนที่สงผลสะท อ นเป น เอกลั ก ษณ 5.00
4.00
√
ของสถานศึกษา
ผลคะแนนรวมตัวชี้วัดที่ 10
5.00
4.00
√
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 10 อยูในระดับคุณภาพ ดี
ขอเสนอแนะสําคัญเพื่อการพัฒนา
1. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธอยางตอเนื่องและเชิญชุมชน ผู ป กครองเข า
รวมกิจกรรมใหมากขึ้น ควรรวมมือกับวัดหงสสาวนาราม รวมทั้งสถานศึกษาเครือขาย จัดโครงการโรงเรี ย นวิ ถี
พุทธ
2. สถานศึกษาควรเขารวมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนากับชุมชนใหมากขึ้น
ตัวบงชี้ที่ 11 ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา (น้ําหนัก 5 คะแนน)
ระดับคุณภาพ
น้ําหนัก คะแนน ตอง
ตัวบงชี้ยอย
ตอง
ดี
(คะแนน) ที่ได ปรับปรุง
พอใช ดี
ปรับปรุง
มาก
เรงดวน
11.1 คะแนนเชิงคุณภาพ
2.00
2.00
11.2 คะแนนพัฒนาการ
3.00
2.00
ผลคะแนนรวมตัวชี้วัดที่ 11
5.00
4.00
√
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 11 อยูในระดับคุณภาพ ดี
ขอเสนอแนะสําคัญเพื่อการพัฒนา
สถานศึกษาไดดําเนินการโครงการไพศาลเชิ ด ชู คุ ณธรรม (โรงเรี ย นวิ ถี พุท ธ) เพื่อ แก ไ ขป ญ หาและ
ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาหรือชุมชนรอบสถานศึกษาดีพอควรแล ว แต ค วรจะให ดี ยิ่ ง ขึ้ น อี ก โดยการปฏิ บั ติ
อยางสม่ําเสมอตอเนื่อง ถึงแมปญหาจะหมดไปแลวก็ตามที
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ตัวบงชี้ที่ 12 ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รัก ษามาตรฐาน และพั ฒนาสูความ
เปนเลิศที่สอดคลองกั บแนวทางการปฏิรู ปการศึกษา (น้ําหนัก 5 คะแนน)
ระดับคุณภาพ
น้ําหนัก คะแนน ตอง
ตัวบงชี้ยอย
ตอง
ดี
(คะแนน) ที่ได ปรับปรุง
พอใช ดี
ปรับปรุง
มาก
เรงดวน
12. ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึ ก ษา
เพื่ อ ย ก ร ะดั บ ม า ต ร ฐา น รั ก ษ า
มาตรฐาน และพัฒนาสูความเปน เลิ ศ ที่ 5.00
4.00
√
สอดคล อ งกั บ แนวทา งกา ร ปฏิ รู ป
การศึกษา
ผลคะแนนรวมตัวชี้วัดที่ 12
5.00
4.00
√
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 12 อยูในระดับคุณภาพ ดี
ขอเสนอแนะสําคัญเพื่อการพัฒนา
1. สถานศึกษาไดทําตามขอเสนอแนะของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุ ณภาพการศึ ก ษา
(องคการมหาชน) รอบสองพอสมควร แตขาดความตระหนักและการใหความสําคัญนอยไป ควรถื อ เป น ภารกิ จ
ที่สําคัญและเรงดวน ตองทําใหเกิดประโยชนอยา งแทจริงและทําอยางสม่ําเสมอใหเ กิดการพั ฒนา
2. สถานศึกษาควรใหความรูแกบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาในเรื่องการปฏิรูปการศึ ก ษาในทศวรรษ
ที่สอง (พ.ศ. 2552 - 2561) อยางทั่วถึง
วิเคราะหความเชื่อมโยงของผลการประเมินคุ ณภาพภายนอกของสถานศึ กษา
ขอมูลที่คนพบจากการประเมินตัวบงชี้สาเหตุ
สถานศึกษาไดสงเสริมใหครูทุกคนไดรับการพัฒนาโดยสถานศึกษาจัดอบรมและประชุ มปฏิ บั ติ ก ารโดย
สถานศึกษาเอง และจัดสงครูเขารับการอบรมที่หนวยงานและสถาบัน การศึกษาจัดขึ้น โดยครู ไ ด รั บ การพัฒ นา
ตามเกณฑที่คุรุสภากําหนด สถานศึกษามีการกํา หนดใหผูบริหาร หัวหนาฝายวิช าการ และหั ว หน า กลุ มสาระ
การเรียนรู ดําเนินการตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ตลอดจน
ตรวจและประเมินแบบวัดและประเมินผล กอนที่ จ ะนํ า ไปใช ท ดสอบผู เ รี ย น ครู ใ ช เ ทคนิ ค และวิ ธี ก ารสอนที่
หลากหลาย แตยังเปนการจัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย อธิบาย ทําแบบฝกหัดและทํารายงาน การจัดการ
เรียนการสอนตอไปนี้ยังทํานอย คือ การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน การจั ด การเรี ย นการสอนโดยให
ผูเรียนแสวงหาความรู สืบคนความรูดวยตนเองจากหองสมุด จากอิ น เทอร เ น็ ต จากแหล ง เรี ย นรู ต า ง ๆ ทั้ ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา วิธีวัดและประเมินผลการเรียนรูเนนการวัดและประเมินดวยแบบทดสอบ การ
วัดและประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการจัดกระบวนการยัง มีนอย
สถานศึกษาแบงงานบริหารออกเปน 4 ฝา ย คือ ฝายวิชาการ ฝายงบประมาณ ฝ า ยบริ ห ารบุ ค ลากร
และฝายบริหารทั่วไป มีการแตงตั้งครูและบุคลากรรับผิดชอบงานตามโครงสรา งการบริ ห าร เช น แต ง ตั้ ง ผู รั บ
ปดชอบงานฝายวิชาการ แตงตั้งหัวหนากลุมสาระการเรียนรู มีการกําหนดบทบาทหน า ที่ แ ละขอบข า ยงาน มี
การกําหนดระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ ย วกั บ งานในฝ า ยต า ง ๆ มีก ารจั ด ทํ า โครงการ/กิ จ กรรมของทั้ ง 4 ฝ า ย
สถานศึ ก ษาส ง เสริ มให ค รู ผ ลิ ต สื่ อ กา รเรี ย น การสอน สถานศึ ก ษามีสื่ อ อุ ป กรณ พอเพีย ง มีห อ งเรี ย น
หองปฏิบัติการเพียงพอ มีหองเรียน สิ่งแวดลอมในสถานศึกษาเอื้อตอการเรียนรู
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สถานศึกษามี ร ะบบการประกั น คุ ณภาพภายใน มีก ารประเมิน คุ ณภาพภายในโดยต น สั ง กั ด คื อ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 มีการกําหนดมาตรฐานการศึ ก ษาเพื่อ การประกั น คุ ณภาพ
ภายในอยางตอเนื่อง สถานศึกษาไดดําเนินการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน พัฒนาผูเรียน พัฒนาครู พัฒ นา
แหลงเรียนรูและพัฒนาคุณภาพการบริ ห ารจั ด การได ส อดคล อ งกั บ กรอบแนวทางการปฏิ รู ป การศึ ก ษาใน
ทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 - 2561)
ขอมูลจากการประเมินตัวบงชี้ผลลัพธ
จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในหองเรียนและนอกห อ งเรี ย น การจั ด โครงการ/กิ จ กรรม
พัฒนาผูเรียน ตลอดจนการจัดปจจัยเกื้อหนุน และมีระบบประกันคุณภาพภายใน พบว า ผู เ รี ย นมีสุ ข ภาพกาย
แข็งแรง มีความสนใจรวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา ปลอดจากปญหายาเสพติ ด และป ญ หาทางเพศ
ผูเรียนมีความกตัญูตอพอแมและผูปกครอง ชวยเหลือพอ แม ผูปกครองทํางาน ทั้งงานบ า นและงานในไร น า
ผูเรียนมีความประหยัด อยูอยา งพอเพียง มีความสุภาพออนนอม รักชาติ ศาสน กษัตริ ย และรั ก ความเป น ไทย
รูจักบําเพ็ญประโยชนตอสวนรวม มีจิตสาธารณะ บํา เพ็ญประโยชน ทั้ ง ในสถานศึ ก ษาและในชุ มชน ผู เ รี ย นมี
ความสามารถเรียนรูรวมกับผูอื่น สามารถเรียนรูร ว มกั บ เพื่อ นโดยการทํ า งานกลุ ม เช น จั ด ป า ยนิ เ ทศ ร ว ม
กิจกรรมสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และงานประเพณี ผูเรียนมีความสามารถเรี ย นรู จ ากการอ า น
ทั้งหนังสือในหองสมุดและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูเรียนมีความสามารถในการปรั บ ตั ว เข า กั บ ผู อื่ น ได ดี
เชน เพื่อน ครู และบุคคลอื่นในสังคม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนอยูในระดับคุณภาพปรั บ ปรุ ง ป จ จั ย ที่
สงผลเชนนี้นาจะเกิดจากทั้งครูและผูเรียน คือครูจัดทําแผนการจัดการเรี ย นรู เ ป น รายหน ว ย ไมใ ช ร ายชั่ ว โมง
และไมไดจัดทําแผนการจัดการเรียนรูทุกรายวิชาที่สอน ดังนั้นการจัดการเรี ย นการสอนจึ ง ขาดประสิ ท ธิ ภ าพ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูยังเนนการอธิบาย การทําแบบฝกหัด และการทํ า รายงานเป น หลั ก ส ว น
การจัดการเรียนการสอนที่พบนอยมาก ไดแก การจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ การจัดการเรียนการสอน
โดยใหผูเรียนไดแสวงหาความรู และสืบคนความรูดวยตนเอง การจัดการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการ เช น
กระบวนการคิด กระบวนการแกปญหา กระบวนการทํางาน เปนตน ในสวนของผูเรียนนั้น สภาพแวดล อ มทาง
บานสวนใหญไมเอื้อตอการเรียนรู ขาดสิ่งจูงใจใหผูเรียนทุมเทเวลาในการเรี ย น พอ แม ผู ป กครองมีฐ านะทาง
เศรษฐกิจคอนขางยากจน จึงสนับสนุนการเรียนของผูเรียนไดไมมากนัก
ผูเรียนมีอัตลักษณตามที่สถานศึกษากําหนด คือ “ยิ้มงาย ไหวงาม” มีกิ ริ ย ามารยาทเรี ย บร อ ย อ อ น
นอม ยิ้มแยม ไหว ไ ด ส วยงามและถู ก ต อ ง สถานศึ ก ษามีเ อกลั ก ษณต ามที่ กํ า หนด คื อ “โรงเรี ย นส ง เสริ ม
คุณธรรม” แตสถานศึกษายังขาดการเผยแพรและรวมกิจกรรมกับชุมชน จึงยังไมเปนที่ยอมรับในชุ มชน ยั ง ขาด
การประกวดและแขงขัน
๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนการพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลใหชัดเจนขึ้น
๒. การสงเสริมใหครูเห็นความสําคัญของการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสํา คัญการจัดทําการ
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูไดเต็มศักยภาพ
๓. การพัฒนาบุคลากรโดยสงเขารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรูในงานที่ไดรับมอบหมาย ติดตาม
ผลการนําไปใชและผลที่เกิดกับผูเรียนอยางตอเนื่อง
๔. การพัฒนาสถานศึกษาใหเปนสังคมแหงการเรียนรูของชุมชน
๕. จัดเก็บขอมูลผูเรียนในดานสุขภาพกาย สุขภาพจิตเปนรายบุคคลดีอยางครบถ ว น และจั ด ทํ า เป น
สารสนเทศทีส่ ามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ

๔๔

6. จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนอย า งหลากหลาย ครอบคลุ มทุ ก กลุ มเป า หมาย เช น
พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนั ก เรี ย นให เ ข มแข็ ง โครงการโรงเรี ย นวิ ถี พุท ธ โครงการสถานศึ ก ษาพอเพีย ง
โครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนฯ กิจกรรมสงเสริมการฝกทักษะอาชีพ การพัฒนางานแนะแนว
7. การสงเสริมใหผูเรียนแสวงหาความรู สืบคนความรูดวยการอ า นทุ ก รายวิ ช าโดยครู จั ด กิ จ กรรม
หรือกําหนดใหผูเรียนหาขอมูลหรือความรูจากหองสมุด หรือสืบคนจากอินเทอรเน็ต รวมถึงการสื บ เสาะค น คว า
หาความรูจากผูรู โดยผา นกิจกรรมรายวิชาการศึกษาคนควาดวยตนเอง และการเรียนรูแบบบูรณาการโครงงาน
รวมถึงไดพัฒนาโครงการสงเสริมนิสัยรักการอานใหมีกิจกรรมหลากหลายมากขึ้น
8. สงเสริม สนับสนุนใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีส่ งเสริมใหผูเรียนได ฝ ก ทั ก ษะด า นการคิ ด
ฝกทําและแสดงออกอยางสรางสรรคใหมากขึ้น โดยการสงครูเขารับการพัฒนาตนเอง และจัดให มีก ระบวนการ
นิเทศภายในที่เขมแข็ง
9. กระตุนใหเกิดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิใ์ นการเรียนอยา งมีเปาหมายและเห็ น ความสํ า คั ญ ของการสอบ
แบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดรับ การฝ ก ทํ า แบบทดสอบ
อยางเพียงพอ เพื่อใหเกิดทักษะในการทําแบบทดสอบ
10. จัดใหมกี ารนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดํ า เนิ น งานของฝ า ยงานทั้ ง 4 ฝ า ย คื อ
ฝายวิชาการ ฝา ยงบประมาณ ฝายบุคคลและฝายบริหารทั่วไป และนําผลการประเมินมาใชปรับปรุงพัฒนา
11. สถานศึกษาควรนําปญหาจากการประเมินครู ดานการพัฒนาครู ดานการจัดทําแผนการจั ด การ
เรียนรู ดานการจัดการเรียนการสอนและดานการจัดทําแบบวัดและแบบทดสอบไปเป น เหมายในการจั ด ทํ า
แผนพัฒนาครูอยา งเปนระบบ
12. การจัดการเรียนการสอน สงเสริมใหครูใชเทคนิคและวิธีสอนใหผูเรียนมีโอกาสคนคว า หาความรู
หรือสืบคนความรูดวยตนเอง ผูเรียนควรไดเรียนรูจ ากการปฏิบัติจริง เรียนรูจากการทดลอง ได เ รี ย นรู โ ดยผ า น
กระบวนการตาง ๆ และควรจัดการเรียนรูโดยโครงงาน (Project Base Learning) มากขึ้น
13. สงเสริมใหครูค วรวั ด และประเมิน ผลการเรี ย นรู ข องผู เ รี ย นด ว ยวิ ธี ก ารที่ ห ลากหลาย และ
เหมาะสมตอผูเ รียน
14. สถานศึกษาไดจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เปนระบบ และได ดํ า เนิ น การพัฒ นาครู ทุ ก
คนใหมีความรูความเขาใจในเรื่องการประกั น คุ ณภาพและตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการประกั น คุ ณภาพ
ภายใน

๔๕

๔๖

ผลการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึ ก ษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ 3 ขึ้นไป ๘ กลุมสาระการเรียนรู ปการศึ ก ษา ๒๕6๒ ทุ ก รายวิ ช า
ทั้งรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ทุกระดับชั้น ( ม.๑ - ม.๖) ระดับชั้นละ ๒ ภาคเรียน

กลุมสาระการเรียนรู

จํานวนนักเรียน
ทั้งหมด

จํานวนนักเรียนที่
ไดระดับ ๓ ขึ้นไป

รอยละ นร.ที่ได
ระดับ ๓ ขึ้นไป

ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาตางประเทศ
รวม

1,583
1,711
2,727
3,110
1,914
1,987
1,314
2,579
16,925

680
573
937
1,631
1,555
1,439
440
749
8,004

42.96
33.49
34.36
52.44
81.24
72.42
33.49
29.04
47.29

๔.๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

๔๗

๔๘

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6

๔๙

๕๐

๕๑

๔.3 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง ประสงค

ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่
มัธยมศึกษาปที่
มัธยมศึกษาปที่
มัธยมศึกษาปที่
มัธยมศึกษาปที่
มัธยมศึกษาปที่
รวม

๑
๒
๓
๔
๕
๖

จํานวน
นักเรียน
ทั้งหมด

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(คุณลักษณะอันพึงประสงค)
ดีเยี่ยม
ดี
ผาน
ไมผาน
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

113
122
124
73
86
54
572

58
64
72
46
43
34
317

51.33 27
52.46 35
58.06 40
63.01 25
50.00 36
62.96 17
55.42 180

23.89
28.69
32.26
34.25
41.86
31.48
31.47

27
21
12
2
7
3
72

23.89
17.21
9.68
2.74
8.14
5.56
12.59

1
2
0
0
0
0
3

0.88
1.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.52

๔.4 ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน
ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่
มัธยมศึกษาปที่
มัธยมศึกษาปที่
มัธยมศึกษาปที่
มัธยมศึกษาปที่
มัธยมศึกษาปที่
รวม

๑
๒
๓
๔
๕
๖

จํานวน
นักเรียน
ทั้งหมด

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(อาน คิด วิเคราะหและเขียน)
ดีเยี่ยม
ดี
ผาน
ไมผาน
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

113
122
124
73
86
54
572

42
47
51
29
31
22
222

37.17 18 15.93 48
38.52 20 16.39 51
41.13 39 31.45 32
39.73 27 36.99 16
36.05 34 39.53 21
40.74 23 42.59
9
38.81 161 28.15 177

42.48
41.80
25.81
21.92
24.42
16.67
30.94

5
4
2
1
0
0
12

4.42
3.28
1.61
1.37
0.00
0.00
2.10

๕๒

๔.5 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู เรียน
ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่
มัธยมศึกษาปที่
มัธยมศึกษาปที่
มัธยมศึกษาปที่
มัธยมศึกษาปที่
มัธยมศึกษาปที่
รวม

๑
๒
๓
๔
๕
๖

จํานวน
นักเรียน
ทั้งหมด

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(กิจกรรมพัฒนาผูเรียน)
ผาน
ไมผาน
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ

113
122
124
73
86
54
572

113
122
124
73
86
54
572

100
100
100
100
100
100
100

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

๔.6 ผลการประเมินสมรรถนะสําคั ญของผูเรียน ๕ ดาน
๑) ดานความสามารถในการสื่อสาร
จํานวน
นักเรียน
ทั้งหมด

ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่
มัธยมศึกษาปที่
มัธยมศึกษาปที่
มัธยมศึกษาปที่
มัธยมศึกษาปที่
มัธยมศึกษาปที่
รวม

๑
๒
๓
๔
๕
๖

113
122
124
73
86
54
572

ดีเยี่ยม
จํานวน
รอยละ

32
46
61
42
48
26
214

28.32
37.70
49.19
57.53
55.81
48.15
37.41

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(ดานความสามารถในการสื่อสาร)
ดี
ผาน
จํานวน
รอยละ จํานวน รอยละ

42
46
44
27
20
26
205

37.17
37.70
35.48
36.99
23.26
48.15
35.84

39
30
19
4
8
2
110

34.51
24.59
15.32
5.48
9.30
3.70
19.23

ไมผาน
จํานวน รอยละ

0
0
0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

๕๓

๒) ดานความสามารถในการคิด
จํานวน
นักเรียน
ทั้งหมด

ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่
มัธยมศึกษาปที่
มัธยมศึกษาปที่
มัธยมศึกษาปที่
มัธยมศึกษาปที่
มัธยมศึกษาปที่
รวม

๑
๒
๓
๔
๕
๖

113
122
124
73
86
54
572

ดีเยี่ยม
จํานวน
รอยละ

21
36
52
33
30
20
192

18.58
29.51
41.94
45.21
34.88
37.04
33.57

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(ดานความสามารถในการคิด )
ดี
ผาน
จํานวน
รอยละ จํานวน รอยละ

36
42
44
33
47
27
229

31.86
34.43
35.48
45.21
54.65
50.00
40.03

45
39
26
7
9
7
133

39.82
31.97
20.97
9.59
10.47
12.96
23.25

ไมผาน
จํานวน รอยละ

7
3
2
0
0
0
12

6.19
2.46
1.61
0.00
0.00
0.00
2.10

๓) ดานความสามารถในการแกป ญหา
จํานวน
นักเรียน
ทั้งหมด

ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่
มัธยมศึกษาปที่
มัธยมศึกษาปที่
มัธยมศึกษาปที่
มัธยมศึกษาปที่
มัธยมศึกษาปที่
รวม

๑
๒
๓
๔
๕
๖

113
122
124
73
86
54
572

ดีเยี่ยม
จํานวน
รอยละ

21
27
39
25
27
18
157

18.58
22.13
31.45
34.25
31.40
33.33
27.45

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(ดานความสามารถในการแกปญหา)
ดี
ผาน
จํานวน
รอยละ จํานวน รอยละ

28
45
44
35
41
25
218

24.78
36.89
35.48
47.95
47.67
46.30
38.11

52
44
38
12
16
9
191

46.02
36.07
30.65
16.44
18.60
16.67
33.39

ไมผาน
จํานวน รอยละ

12
6
3
1
2
2
26

10.62
4.92
2.42
1.37
2.33
3.70
4.55

๕๔

๔) ดานความสามารถในการใชทักษะชีวิต
จํานวน
นักเรียน
ทั้งหมด

ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่
มัธยมศึกษาปที่
มัธยมศึกษาปที่
มัธยมศึกษาปที่
มัธยมศึกษาปที่
มัธยมศึกษาปที่
รวม

๑
๒
๓
๔
๕
๖

113
122
124
73
86
54
572

ดีเยี่ยม
จํานวน
รอยละ

38
60
57
58
49
34
296

33.63
49.18
45.97
79.45
56.98
62.96
51.75

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(ดานความสามารถในการใชทักษะชีวิต)
ดี
ผาน
จํานวน
รอยละ จํานวน รอยละ

43
36
53
14
31
18
195

38.05
29.51
42.74
19.18
36.05
33.33
34.09

32
26
14
1
6
2
81

28.32
21.31
11.29
1.37
6.98
3.70
14.16

ไมผาน
จํานวน รอยละ

0
0
0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

๕) ดานความสามารถในการใชเทคโนโลยี
จํานวน
นักเรียน
ทั้งหมด

ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่
มัธยมศึกษาปที่
มัธยมศึกษาปที่
มัธยมศึกษาปที่
มัธยมศึกษาปที่
มัธยมศึกษาปที่
รวม

๑
๒
๓
๔
๕
๖

113
122
124
73
86
54
572

ดีเยี่ยม
จํานวน
รอยละ

26
39
57
34
36
22
214

23.01
31.97
45.97
46.58
41.86
40.74
37.41

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(ดานความสามารถในการใชเทคโนโลยี)
ดี
ผาน
จํานวน
รอยละ จํานวน รอยละ

38
45
45
35
42
30
235

33.63
36.89
36.26
47.95
48.84
55.56
41.08

41
34
21
4
8
2
110

36.28
28.87
16.94
5.48
9.30
3.70
19.23

ไมผาน
จํานวน รอยละ

8
4
1
0
0
0
13

7.08
3.28
0.81
0.00
0.00
0.00
2.27

๕๕

ประกาศโรงเรียนไพศาลพิทยาคม
เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาขั้น พื้นฐานเพื่ อการประกัน คุณภาพภายในของสถานศึกษา
.................. ....... ............................................
โดยที่มีประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลัก เกณฑ และวิ ธี ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ.๒๕๕๓
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กําหนดเป าหมายและยุ ท ธศาสตร ใ นการพั ฒนาคุ ณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิร ูประบบการประเมินและการประกันคุ ณภาพการศึ ก ษา ประกาศคณะกรรมการ
การประกันคุณภาพภายในระดับการศึก ษาขั้น พื้ น ฐานเรื่ อ ง กํ าหนดหลั ก เกณฑ และแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บการประกั น
คุณภาพภายในระดับการศึก ษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกับประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่ อ งให ใ ช มาตรฐานการศึ ก ษา
ขั้น พื้นฐานเพื่อการประกัน คุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม ๒๕61
โรงเรียนไพศาลพิทยาคม จึงประกาศใชมาตรฐานการศึ กษาขั้ น พื้ นฐานเพื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพภายในของ
สถานศึกษา ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ เพื่อเปน เป าหมายในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ กษา ระดั บ การศึก ษาขั้ น
พื้นฐานและการประเมินคุ ณภาพภายใน ตั้งแตปการศึกษา 2561 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 17 กัน ยายน พ.ศ. ๒๕61

(นายสมคิด สิทธิสาร)
ผูอํานวยการโรงเรียนไพศาลพิทยาคม

มาตรฐานการศึ กษาขั้ น พื้ นฐานเพื่ อการประกั นคุ ณภาพภายในของสถานศึ ก ษา
แนบทายประกาศโรงเรีย นไพศาลพิทยาคม เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาขั้น พื้นฐาน ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2561

มาตรฐานการศึก ษา ระดับการศึก ษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 มีจํานวน 3 มาตรฐาน ไดแก
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู เรีย น
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรีย นการสอนที่ เน นผู เรีย นเป นสําคั ญ
แตล ะมาตรฐานมีรายละเอีย ดดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู เรีย น
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู เรีย น
1) มีความสามารถในการอ าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ
2) มีความสามารถในการคิด วิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิป รายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแกปญหา
3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม
4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นตามหลัก สูตรสถานศึก ษา
6) มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผู เรียน
1) การมีคุณลักษณะและคานิย มที่ดีต ามที่ส ถานศึกษากํ าหนด
2) ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปน ไทย
3) การยอมรับ ที่จะอยูรวมกันบนความแตกต างและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจั ดการ
2.1 มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิ จที่สถานศึก ษากํ าหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดําเนิน งานพัฒนาวิชาการที่ เนน คุณ ภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึก ษาและทุ กกลุมเป าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ย วชาญทางวิช าชีพ
2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสัง คมที่ เอื้อต อการจั ดการเรียนรูอย างมี คุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริห ารจัดการและการจัดการเรียนรู

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรีย นการสอนที่ เ น นผู เรีย นเป นสําคั ญ
3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิ ดและปฏิบ ัติ จริง และสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนิน ชีวิต
3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรีย นรูที่เอื้อตอการเรีย นรู
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอย างเปน ระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ย นเรีย นรูแ ละใหข อมูลสะทอนกลับ เพื่ อพัฒนาและปรับปรุง การจัดการเรียนรู

ประกาศโรงเรียนไพศาลพิทยาคม
เรื่อง กําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึก ษา
.................. ....... ............................................
โดยที่มีประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลัก เกณฑ และวิ ธี ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ.๒๕๕๓
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กําหนดเป าหมายและยุ ท ธศาสตร ใ นการพั ฒนาคุ ณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิร ูประบบการประเมินและการประกันคุ ณภาพการศึ ก ษา ประกาศคณะกรรมการ
การประกันคุณภาพภายในระดับการศึก ษาขั้น พื้ น ฐานเรื่ อ ง กํ าหนดหลั ก เกณฑ และแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บการประกั น
คุณภาพภายในระดับการศึก ษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกับประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ การ เรื่ อ ง ให ใ ช มาตรฐานการศึ ก ษา
ขั้น พื้นฐานเพื่อการประกัน คุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวัน ที่ 6 สิ งหาคม ๒๕61 โรงเรี ยนไพศาลพิ ท ยาคม
และปรับ มาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน จากการมี ส ว นร ว มของผู เกี่ ย วข อ ง ทั้ ง
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผูปกครอง และประชาชนในชุมชนใหเ หมาะสมและสอดคล อ งกั น เพื่ อนํ าไปสู ก ารพั ฒ นา
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้น พื้ นฐาน การประเมิ น คุ ณภาพภายในและรองรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพ
ภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน ในการประชุม ครั้งที่ 1 / 2562
เพื่อใหการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ย นไพศาลพิ ทยาคม มี คุ ณภาพและมาตรฐาน จึ ง
กําหนดคาเปาหมายการพัฒ นาคุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา ระดั บ การศึ ก ษาขั้ นพื้ น ฐาน ตาม
เอกสารแนบทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. ๒562

(นายสมคิด สิทธิสาร)
ผูอํานวยการโรงเรียนไพศาลพิทยาคม

การกําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึก ษาของสถานศึก ษา ระดับการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
เพื่อการประกันคุ ณภาพภายในของสถานศึก ษา
แนบทายประกาศโรงเรีย นไพศาลพิทยาคม
เรื่อง กําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึก ษา ระดับการศึกษาขั้ นพื้ น ฐาน
เพื่อการประกันคุ ณภาพภายในของสถานศึก ษา
.................. ................................. ..........
มาตรฐาน / ประเด็นการพิ จารณา

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรีย น
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิ ชาการของผูเรี ย น
๑) มีความสามารถในการอ าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คํานวณ
๒) มีความสามารถในการคิ ดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแกป ญหา
๓) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม
๔) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นตามหลักสูต รสถานศึก ษา
๖) มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่ พึ งประสงค ของผู เรียน
๑) การมีคุณลักษณะและคานิย มที่ ดีต ามที่ส ถานศึกษากํ าหนด
๒) ความภูมิใจในทองถิ่ นและความเป นไทย
๓) การยอมรับที่จ ะอยู รวมกั นบนความแตกต างและหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจั ดการของผู บริหาร
สถานศึกษา
๑. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพั นธกิ จที่ส ถานศึกษากํ าหนดชั ดเจน
๒. มีระบบบริหารจัดการคุ ณภาพของสถานศึกษา
๓. ดําเนินงานพัฒ นาวิช าการที่เ น นคุ ณภาพผู เรีย นรอบด านตามหลักสูต ร
สถานศึกษาและทุกกลุ มเป าหมาย

คาเปาหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา
เปาหมาย ร.ร.
ระดับ
(รอยละ)

50

ดีเยี่ยม
ดี
ดี

50

ดี

50
50
50
80
85
80
90
100
100

ดี
ดี
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเลิศ
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

มาตรฐาน / ประเด็นการพิ จารณา

คาเปาหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา
เปาหมาย ร.ร.
ระดับ
(รอยละ)

๔. พัฒนาครูและบุคลากรให มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชี พ
5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสั งคมที่เอื้อ ตอการจัดการเรีย นรู
อยางมีคุณภาพ
6. จัดระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่ อสนับสนุ นการบริห ารจั ดการและ
การจัดการเรีย นรู

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรีย นการสอนที่ เ น นผู เรีย นเปนสําคั ญ
1. จัดการเรียนรูผ านกระบวนการคิดและปฏิบั ติจริ ง และสามารถนาไป
ประยุกตใชในชีวิตได
2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู
3. มีการบริหารจัดการชั้ นเรีย นเชิงบวก
4. ตรวจสอบและประเมิ นผูเ รีย นอย างเป นระบบ และนาผลมาพัฒ นา
ผูเรียน
5. มีการแลกเปลี่ยนเรีย นรูและใหขอ มูลสะทอนกลับเพื่อพั ฒ นาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ดีเลิศ

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

การกําหนดคาเปาหมาย
๑. ศึกษาขอมูลเดิม ผลการประเมินตางๆ ที่ผานมา เพื่อเปนขอมูลฐานในการกําหนดคาเปาหมาย
๒. การกําหนดคาเปาหมาย แตละมาตรฐาน ควรกําหนดเปน ระดับ คุ ณ ภาพ ๕ ระดั บ เพื่ อให ส อดคล องกั บ
การประเมิน ดังนี้
ระดับ ๕ ยอดเยี่ย ม
ระดับ 4 ดีเลิศ
ระดับ 3 ดี
ระดับ 2 พอใช
ระดับ 1 กําลังพัฒนา
๓. ก าร กํ าหน ด ค า เป าห มาย ใ นแต ละประ เด็ นพิ จ าร ณา จะกํ า ห นดเป นร ะ ดั บ คุ ณภา พ ห รื อ
เปน รอยละ ตามความเหมาะสมกับบริบ ทของสถานศึก ษา

คําสั่งโรงเรียนไพศาลพิ ทยาคม
ที่ 230 / 2562
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดํ าเนิ นงานประเมิ นและประกั นคุ ณภาพภายในของสถานศึ ก ษา
ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พุ ท ธศั ก ราช 2545
กําหนดใหสถานศึ ก ษาต อ งมี ก ารประเมิ น ภายในและจัดทํ ารายงานเป น ประจํ าทุ ก ป และเป ด เผยให ห น วยงานที่
เกี่ยวของและประชาชนไดรับทราบ และตามที่กระทรวงศึกษาธิก ารมี นโยบายให ปฏิ รูป ระบบการประเมิ นและประกั น
คุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกของทุ ก ระดั บ ก อนจะมี ก ารประเมิ นคุ ณภาพในรอบต อ ไป ดั งนั้ น โรงเรี ยน
ไพศาลพิทยาคม จึงประกาศใชมาตรฐานการศึก ษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกั นคุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษา จํานวน
3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริ หารและการจัด การ และมาตรฐาน
ที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสํ าคัญ
เพื่อใหการดําเนินงานประเมินและประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา เปน ไปด ว ยความเรี ยบร อ ย โรงเรี ย นจึ ง
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินและประกัน คุณภาพภายในการศึกษา ดังนี้
1. คณะกรรมการอํา นวยการ
1.1 นายสมเกียรติ วัฒนากรประสิทธิ์
1.2 นางสาวอภิณญาณ บุญอุไร
1.3 นายมงคล บุญ ประกอบ
1.4 นายสําราญ ศรีวิเศษ
1.5 นายรวิภาส เกิดไทย
1.6 นายพิทักษ ทวันเวช
1.7 นายพจน เสือรัมย
1.7 นางสาวนิธิมา วงเวียน
๑.8 นางสาวลัดดา สายแกว
๑.9 นายสมคิด สิทธิสาร
๑.๑0 นางสาวณัฏฐฤณธร สรอยสุวรรณ

ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการฯ
กรรมการสถานศึกษา
กรรมการสถานศึกษา
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ผูอํานวยการโรงเรียน
ครูชํานาญการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

มีหนาที่ มีหนาที่อํานวยความสะดวก นิเทศ กํากับ ติดตาม ผลการประเมินและประกันคุ ณภาพการศึก ษา

การจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (Self- Assessment Report : SAR) และการจัดทําขอมูลเพื่อรองรับ การ
ประเมินภายนอก
๒. คณะกรรมการดําเนิ นงานประกั นคุ ณภาพภายในและมาตรฐานการศึก ษา
๒.๑ นางสาวณัฏฐฤณธร สรอยสุวรรณ
ครูชํานาญการ
หัวหนา
๒.๒ นางสาวนิธิมา วงเวียน
ครูชํานาญการพิเศษ
หัวหนามาตรฐานที่ 1
2.3 นางสาวลัดดา สายแกว
ครูชํานาญการพิเศษ
หัวหนามาตรฐานที่ 2
2.4 นางสาวณัฏฐวดี ภูคํา
ครู
หัวหนามาตรฐานที่ 3
2.5 นายพิทักษ ทวันเวช
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
2.6 นายพจน เสือรัมย
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
2.7 นางสาวอติกานต ภรภัทรวาท
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
2.8 นางณัฐชยาพร อินบุญญา
ครูชํานาญการ
กรรมการ
2.9 นายวิษณุ สุร สอน
ครู
กรรมการ
2.10 นางสาวกาญจนา ประทุมวงศ
ครู
กรรมการ
2.11 นายชยันต ขันงาม
ครู
กรรมการ
2.12 นางสาวสาวิตรี บุญมี
ครูผูชวย
กรรมการ
2.13 นายอรรถโกวิท ไชยประเสริฐ
ครูผูชวย
กรรมการและเลขานุการ
2.14 นางมณีรัตน มมประโคน
ครูชํานาญการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่
1. จัดระบบโครงสรางองคกรใหร องรับการจัดระบบการประกัน คุณภาพภายในโรงเรียน
2. กําหนดเกณฑการประเมิน เปาหมาย ความสําเร็จของโรงเรีย นตามมาตรฐานการศึ กษา และตัว
บงชี้ของกระทรวง เปาหมายของเขตพื้นที่การศึกษา หลักเกณฑและวิธีการประเมิน ของสํ านัก งานรับรองมาตรฐาน
การศึกษา
3. วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึก ษาตามระบบประกันคุณภาพการศึ กษาใหบรรลุเป าหมาย
ความสําเร็จของโรงเรีย น
4. ดําเนิน การพัฒนาตามแผนและติ ดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในเพื่อปรั บปรุง
พัฒนาอยางตอเนื่อง
5. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประสานงานกับเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อประเมินคุณภาพการศึ กษาของโรงเรีย นตามระบบประเมินคุณ ภาพการศึก ษาภายในพื้นที่ก ารศึ กษา
6. ประสานงานกับสํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมิน คุณภาพการศึกษาในการ
ประเมินโรงเรีย น เพื่อเปนฐานในการพัฒนาอย างเปน ระบบและต อเนื่อง
7. ประสานความรวมมือกับสถานศึกษาและหนวยงานอื่น ในการปรับ ปรุงและพั ฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในและพัฒนาคุณภาพการศึก ษาตามระบบประกันคุ ณภาพการศึ กษา
8. จัดทํารายงานการปฏิบัติง านเสนอตอผู อํานวยการโรงเรียน

9. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับ มอบหมาย

3. คณะกรรมการดําเนิ นงาน
3.๑ คณะกรรมการรับผิด ชอบงานตามมาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรีย น
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู เรีย น
1) มีความสามารถในการอ าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ
1.1) นางโสภา ดวงสาม
ครูชํานาญการพิเศษ
หัวหนา
1.2) นางดวงฤทัย ขยันดี
ครูชํานาญการ
กรรมการ
1.3) นายอรรถโกวิท ไชยประเสริฐ
ครูผูชวย
กรรมการ
2) มีความสามารถในการคิดวิ เคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ย นความ
คิดเห็น และแกป ญหา
2.1) นางสาวชนิดา วารสิทธิ์
ครูชํานาญการ
หัวหนา
2.2) นายวิษณุ สุรสอน
ครู
กรรมการ
2.2) นางสาวพัชรี เทียมใส
ครูผูชวย
กรรมการ
3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม
3.1) นางสาวณัฏฐวดี ภูคํา
ครู
หัวหนา
3.2) นางสาวกาญจนา ประทุมวงศ
ครู
กรรมการ
3.3) นางศุภนิดา หนอสีดา
ครู
กรรมการ
4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร
4.1) นางสาวสุภัสสร กกรัมย
ครู
หัวหนา
4.2) นายแสงสุริยา วราหคํา
ครูผูชวย
กรรมการ
4.3) นายนรเทพ บุญรังศรี
พนักงานราชการ
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสู ตรสถานศึก ษา
5.1) นางสาวนิธิมา วงเวียน
ครูชํานาญการพิเศษ
หัวหนา
5.2) นายอรรถโกวิท ไชยประเสริฐ
ครูผูชวย
กรรมการ
5.3) นางสาวพัชรี เทียมใส
ครูผูชวย
กรรมการ
6) มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
6.1) นายพจน เสือรัมย
ครูชํานาญการพิเศษ
หัวหนา
6.2) นางโสภา ดวงสาม
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
6.3) นายนฤชา คนองมาตย
ครู
กรรมการ
6.4) นางสาววนิดา หยั่งบุญ
ครูผูชวย
กรรมการ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผู เรียน

1) การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดี ตามที่สถานศึ กษากํ าหนด
1.1) นางสาวอติกานต ภรภัทรวาท
ครูชํานาญการพิเศษ
1.2) นายนฤชา คนองมาตย
ครู
1.3) นายเกียรติศักดิ์ ประคองใจ
ครูผูชวย
2) ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปน ไทย
2.1) นางสุณีรัตน วังนุราช
ครูชํานาญการ
2.2) นางสาวศรุดา ดีใจ
ครูชํานาญการ
2.3) นางสาวดวงฤทัย แดงกันรัน
ครูผูชวย
2.4) นางสาวจีรวรรณ นะราเทียม
พนักงานราชการ
3) การยอมรับที่จะอยูร วมกันบนความแตกต างและหลากหลาย
3.1) นายสะอาด จริตรัมย
ครู
3.2) นายวุฒิน ันท ทองเทพ
ครูผูชวย
3.3) นางสาวพรทิพย พึ่งน้ํา
ครูอัตราจาง
3.4) นางสาวจีรวรรณ นะราเทียม
พนักงานราชการ
4) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม
4.1) นางณัฐชยาพร อินบุญญา
ครูชํานาญการ
4.2) นางสาวณัฐภัสสร เผากตเวที
ครูผูชวย
4.3) นางสาวดวงฤทัย แดงกันรัน
ครูผูชวย
4.4) นางสาวจุฑามาศ เจริญศิริ
ครูอัตราจาง

หัวหนา
กรรมการ
กรรมการ
หัวหนา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
หัวหนา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
หัวหนา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจั ดการ
2.1 มีเปาหมายวิสัย ทัศนแ ละพันธกิ จที่สถานศึก ษากํ าหนดชัด เจน
1) นายพจน เสือรัมย
ครูชํานาญการพิเศษ
หัวหนา
2) นางมณีรัตน มมประโคน
ครู
กรรมการ
3) นายพงษศักดิ์ รองละคร
ครู
กรรมการ
4) นางสาววนิดา หยั่งบุญ
ครูผูชวย
กรรมการ
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
1) นางสาวณัฏฐฤณธร สรอยสุวรรณ ครูชํานาญการ
หัวหนา
2) นางสาวอติกานต ภรภัทรวาท
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
3) นายชยันต ขันงาม
ครู
กรรมการ
4) นางสาวปภานิกา กลับประโคน
ครูธุรการ
กรรมการ
2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่ เนน คุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลั กสูตรสถานศึก ษา
และทุกกลุมเปาหมาย
1) นางสาวนิธ ิมา วงเวียน
ครูชํานาญการพิเศษ
หัวหนา
2) นายพจน เสือรัมย
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ

3) นางสาวศรุดา ดีใจ
ครูชํานาญการ
กรรมการ
4) นางสาวณิชา สุขัง
ครูชํานาญการ
กรรมการ
5) นางสาวชนิดา วารสิทธิ์
ครูชํานาญการ
กรรมการ
6) นายพงษศักดิ์ รองละคร
ครู
กรรมการ
7) นางสาวสุภัสสร กกรัมย
ครู
กรรมการ
8) นายธีรปกรณ ศรีลาแสง
ครู
กรรมการ
9) นางสาวณัฐภัสสร เผากตเวที
ครูผูชวย
กรรมการ
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมี ความเชี่ย วชาญทางวิช าชีพ
1) นางสาวลัดดา สายแกว
ครูชํานาญการพิเศษ
หัวหนา
2) นางสาวณิชา สุขัง
ครูชํานาญการ
กรรมการ
3) นางสาวพนิดา เปรียบสนาบดี
ครูอัตราจาง
กรรมการ
2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสัง คมที่ เอื้อต อการจั ดการเรียนรูอย างมี คุณภาพ
1) นายพิรุฬห เพ็งประโคน
ครูชํานาญการ
หัวหนา
2) นายพิทักษ ทวัน เวช
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
3) นางณัฐชยาพร อินบุญ ญา
ครูชํานาญการ
กรรมการ
4) นายจักรกฤษณ แสงงาม
พนักงานราชการ
กรรมการ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับ สนุน การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู
1) นางสาวสุภัสสร กกรัมย
ครู
หัวหนา
2) นายแสงสุร ิยา วราหคํา
ครูผูชวย
กรรมการ
3) นายนรเทพ บุญรังศรี
พนักงานราชการ
กรรมการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรีย นการสอนที่ เ น นผู เรีย นเป นสําคั ญ
3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิ ดและปฏิบ ัติ จริง และสามารถนําไปประยุกตใชในการ
ดําเนินชีวิต
1) นางสาวนิธ ิมา วงเวียน
ครูชํานาญการพิเศษ
2) นายพจน เสือรัมย
ครูชํานาญการพิเศษ
3) นางสาวศรุดา ดีใจ
ครูชํานาญการ
4) นางสาวณิชา สุขัง
ครูชํานาญการ
5) นางสาวชนิดา วารสิทธิ์
ครูชํานาญการ
6) นายพงษศักดิ์ รองละคร
ครู
7) นางสาวสุภัสสร กกรัมย
ครู
8) นายธีรปกรณ ศรีลาแสง
ครู
9) นางสาวณัฐภัสสร เผากตเวที
ครูผูชวย
3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรีย นรูที่เอื้อตอการเรีย นรู
1) นางณัฐชยาพร อินบุญญา
ครูชํานาญการ
2) นายวุฒินัน ท ทองเทพ
ครูผูชวย

หัวหนา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
หัวหนา
กรรมการ

3) นายวีระพล แมนรัมย
4) นายแสงสุร ิยา วราหคํา
5) นางสาวรมณีย สมทอง

ครูผูชวย
ครูผูชวย
ครูพี่เลี้ยง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรีย นเชิงบวก
1) นางมณีรัตน มมประโคน
ครู
หัวหนา
2) นายธีรปกรณ ศรีลาแสง
ครู
กรรมการ
3) นายพงษศักดิ์ รองละคร
ครู
กรรมการ
4) นางสาวจุฑามาศ เจริญศิริ
ครูอัตราจาง
กรรมการ
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอย างเปน ระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน
1) นายอรรถโกวิท ไชยประเสริฐ
ครูผูชวย
หัวหนา
2) นายวิษณุ สุรสอน
ครู
กรรมการ
4) นางสาวพัชรี เทียมใส
ครูผูชวย
กรรมการ
3) นางสาวรมณีย สมทอง
ครูพี่เลี้ยง
กรรมการ
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหข อมูลสะทอนกลั บ เพื่ อ พั ฒนาและปรั บปรุ งการจั ด การ
เรีย นรู
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

นางสาวนิธ ิมา วงเวียน
นายพจน เสือรัมย
นางสาวศรุดา ดีใจ
นางสาวณิชา สุขัง
นางสาวชนิดา วารสิทธิ์
นายพงษศักดิ์ รองละคร
นางสาวสุภัสสร กกรัมย
นายธีรปกรณ ศรีลาแสง
นางสาวณัฐภัสสร เผากตเวที

ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครู
ครู
ครู
ครูผูชวย

หัวหนา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

มีหนาที่ ศึกษา วางแผนและดําเนินงานประกันคุณภาพตามมาตรฐานที่กํา หนด พรอมทั้งประสานงาน
รวบรวมขอมูล หลักฐานตาง ๆ ที่บงชี้ถึงผลการประเมินตนเอง รวมประเมินคุณภาพการศึก ษาตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ สพฐ.กําหนด และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง
4. คณะกรรมการรวบรวมขอ มูล และประเมิน ผล
4.๑ นางสาวณัฏฐฤณธร สรอยสุวรรณ
4.2 นางสาวอติกานต ภรภัทรวาท
4.3 นางณัฐชยาพร อินบุญญา
4.4 นางสาวณัฏฐวดี ภูคํา

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการ
ครู

หัวหนา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

4.5 นายชยันต ขันงาม
4.6 นายอรรถโกวิท ไชยประเสริฐ
4.7 นางมณีรัตน มมประโคน

ครู
ครูผูชวย
ครูช ํานาญการ

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

มีหนาที่ มีหนาที่เก็บรวบรวมขอมูล เอกสาร หลักฐาน รองรอยตาง ๆ จากคณะกรรมการดูแลมาตรฐาน
ตาง ๆ เพื่อนํามาประมวลผลเปน สารสนเทศงานประกัน คุ ณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อความสะดวกในการนิ เทศ
กํากับ ติดตาม ผลการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา
ขอใหคณะกรรมการที่ไดร ับการแตงตั้งทุกคน ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับ มอบหมาย ให บ รรลุ ต ามวั ต ถุป ระสงค ข อง
การดําเนิน งาน เปน ไปดวยความเรียบรอย เกิดประโยชนสูงสุดตอราชการ
สั่ง ณ วัน ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562

(นายสมคิด สิทธิส าร)
ผูอํานวยการโรงเรีย นไพศาลพิ ทยาคม

คําสั่งโรงเรียนไพศาลพิ ทยาคม
ที่ 231 / 2562
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมิ นคุ ณภาพภายในของสถานศึก ษา
ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พุ ท ธศั ก ราช 2545
กําหนดใหสถานศึ ก ษาต อ งมี ก ารประเมิ น ภายในและจัดทํ ารายงานเป น ประจํ าทุ ก ป และเป ด เผยให ห น วยงานที่
เกี่ยวของและประชาชนไดรับทราบ และตามที่โรงเรียนไพศาลพิทยาคม ได ป ระกาศใช มาตรฐานการศึ ก ษาขั้ นพื้ น ฐาน
เพื่ อ การประกั นคุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษา จํานวน 3 มาตรฐาน คื อ มาตรฐ านที่ 1 คุ ณ ภ าพของผู เ รี ย น
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริห ารและการจัดการ และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรี ย นรู ที่ เ น น ผู เ รี ย นเป น
สําคัญ
เพื่อใหการดําเนินงานเปน ไปดวยความเรีย บรอย อาศั ย อํ านาจตามความในมาตรา 39 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
ระเบี ย บบริ ห ารราชการ กระทรวงศึ กษาธิ การ พ.ศ. 2546 และมาตรา 27 (1) แห ง พระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบ
ขาราชการครูแ ละบุคลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ. 2547 โรงเรี ยนไพศาลพิ ทยาคมจึง แต ง ตั้ งคณะกรรมการประเมิ น
คุณภาพภายในการศึก ษา ดังนี้
นายมงคล บุญประกอบ
นายสมคิด สิทธิสาร
นายพิทักษ ทวันเวช
นายพจน เสือรัมย
นางสาวลัดดา สายแกว
นางสาวนิธิมา วงเวียน
นางสาวณัฏฐฤณธร สรอยสุวรรณ

ประธานกรรมการสถานศึก ษา
ผูอํานวยการโรงเรีย น
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ขอใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งทุกคน ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับ มอบหมาย ให บ รรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค ข อง
การดําเนิน งาน เปน ไปดวยความเรียบรอย เกิดประโยชนสูงสุดตอราชการ
สั่ง ณ วัน ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562

(นายสมคิด สิทธิส าร)
ผูอํานวยการโรงเรีย นไพศาลพิ ทยาคม

คําสั่งโรงเรียนไพศาลพิ ทยาคม
ที่ 505 / 2562
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดํ าเนิ นงานประเมิ นและประกั นคุ ณภาพภายในของสถานศึ ก ษา
ประจําภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา 2562
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พุ ท ธศั ก ราช 2545
กําหนดใหสถานศึ ก ษาต อ งมี ก ารประเมิ น ภายในและจัดทํ ารายงานเป น ประจํ าทุ ก ป และเป ด เผยให ห น วยงานที่
เกี่ยวของและประชาชนไดรับทราบ และตามที่กระทรวงศึกษาธิก ารมี นโยบายให ปฏิ รูป ระบบการประเมิ นและประกั น
คุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกของทุ ก ระดั บ ก อนจะมี ก ารประเมิ นคุ ณภาพในรอบต อ ไป ดั งนั้ น โรงเรี ยน
ไพศาลพิทยาคม จึงประกาศใชมาตรฐานการศึก ษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกั นคุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษา จํานวน
3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริ หารและการจัด การ และมาตรฐาน
ที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสํ าคัญ
เพื่อใหการดําเนินงานประเมินและประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา เปน ไปด ว ยความเรี ยบร อ ย โรงเรี ย นจึ ง
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินและประกัน คุณภาพภายในการศึกษา ดังนี้
1. คณะกรรมการอํา นวยการ
1.1 นายสมเกียรติ วัฒนากรประสิทธิ์
1.2 นางสาวอภิณญาณ บุญอุไร
1.3 นายมงคล บุญ ประกอบ
1.4 นายสําราญ ศรีวิเศษ
1.5 นายรวิภาส เกิดไทย
1.6 นายพิทักษ ทวันเวช
1.7 นางสาวนิธิมา วงเวียน
๑.8 นางสาวลัดดา สายแกว
๑.9 นายสมคิด สิทธิสาร
๑.๑0 นางสาวณัฏฐฤณธร สรอยสุวรรณ

ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการฯ
กรรมการสถานศึกษา
กรรมการสถานศึกษา
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ผูอํานวยการโรงเรียน
ครูชํานาญการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

มีหนาที่ มีหนาที่อํานวยความสะดวก นิเทศ กํากับ ติดตาม ผลการประเมินและประกันคุ ณภาพการศึก ษา
การจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (Self- Assessment Report : SAR) และการจัดทําขอมูลเพื่อรองรับ การ
ประเมินภายนอก

๒. คณะกรรมการดําเนิ นงานประกั นคุ ณภาพภายในและมาตรฐานการศึก ษา
๒.๑ นางสาวณัฏฐฤณธร สรอยสุวรรณ
ครูชํานาญการ
หัวหนา
๒.๒ นางสาวนิธิมา วงเวียน
ครูชํานาญการพิเศษ
หัวหนามาตรฐานที่ 1
2.3 นางสาวลัดดา สายแกว
ครูชํานาญการพิเศษ
หัวหนามาตรฐานที่ 2
2.4 นางสาวณัฏฐวดี ภูคํา
ครู
หัวหนามาตรฐานที่ 3
2.5 นายพิทักษ ทวันเวช
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
2.๖ นางสาวอติกานต ภรภัทรวาท
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
2.7 นางณัฐชยาพร อินบุญญา
ครูชํานาญการ
กรรมการ
2.๘ นายวิษณุ สุร สอน
ครู
กรรมการ
2.9 นางสาวกาญจนา ประทุมวงศ
ครู
กรรมการ
2.10 นางสาวศุภนิดา หนอสีดา
ครู
กรรมการ
2.11 นายชยันต ขันงาม
ครู
กรรมการ
2.12 นางสาวสาวิตรี บุญมี
ครูผูชวย
กรรมการ
2.13 นางสาวพัชรี เทีย มใส
ครูผูชวย
กรรมการ
2.14 นายภูร ิณัฐ สงวนนาม
ครูอัตราจาง
กรรมการ
2.15 นายอรรถโกวิท ไชยประเสริฐ
ครูผูชวย
กรรมการและเลขานุการ
2.16 นางมณีรัตน มมประโคน
ครูชํานาญการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่
1. จัดระบบโครงสรางองคกรใหร องรับการจัดระบบการประกัน คุณภาพภายในโรงเรียน
2. กําหนดเกณฑการประเมิน เปาหมาย ความสําเร็จของโรงเรีย นตามมาตรฐานการศึ กษา และตัว
บงชี้ของกระทรวง เปาหมายของเขตพื้นที่การศึกษา หลักเกณฑและวิธีการประเมิน ของสํ านัก งานรับรองมาตรฐาน
การศึกษา
3. วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึก ษาตามระบบประกันคุณภาพการศึ กษาใหบ รรลุเป าหมาย
ความสําเร็จของโรงเรีย น
4. ดําเนิน การพัฒนาตามแผนและติ ดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในเพื่อปรั บปรุง
พัฒนาอยางตอเนื่อง
5. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประสานงานกับเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อประเมินคุณภาพการศึ กษาของโรงเรีย นตามระบบประเมินคุณ ภาพการศึก ษาภายในพื้นที่ก ารศึ กษา
6. ประสานงานกับสํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมิน คุณภาพการศึกษาในการ
ประเมินโรงเรีย น เพื่อเปนฐานในการพัฒนาอย างเปน ระบบและต อเนื่อง
7. ประสานความรวมมือกับสถานศึกษาและหนวยงานอื่น ในการปรับ ปรุงและพั ฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในและพัฒนาคุณภาพการศึก ษาตามระบบประกันคุ ณภาพการศึ กษา
8. จัดทํารายงานการปฏิบัติง านเสนอตอผู อํานวยการโรงเรียน
9. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับ มอบหมาย

3. คณะกรรมการดําเนิ นงาน
3.๑ คณะกรรมการรับผิด ชอบงานตามมาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรีย น
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู เรีย น
1) มีความสามารถในการอ าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ
1.1) นางโสภา ดวงสาม
ครูชํานาญการพิเศษ
หัวหนา
1.2) นางดวงฤทัย ขยันดี
ครูชํานาญการ
กรรมการ
1.3) นายอรรถโกวิท ไชยประเสริฐ
ครูผูชวย
กรรมการ
2) มีความสามารถในการคิดวิ เคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ย นความ
คิดเห็น และแกป ญหา
2.1) นางสาวชนิดา วารสิทธิ์
ครูชํานาญการ
หัวหนา
2.2) นางโสภา ดวงสาม
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
2.3) นายวิษณุ สุรสอน
ครู
กรรมการ
2.๔) นางสาวพัชรี เทียมใส
ครูผูชวย
กรรมการ
3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม
3.1) นางสาวณัฏฐวดี ภูคํา
ครู
หัวหนา
3.2) นางสาวกาญจนา ประทุมวงศ
ครู
กรรมการ
3.3) นางศุภนิดา หนอสีดา
ครู
กรรมการ
3.๔) นางสาวสาวิตรี บุญมี
ครู
กรรมการ
4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร
4.1) นางสาวสุภัสสร กกรัมย
ครู
หัวหนา
4.2) นายแสงสุริยา วราหคํา
ครูผูชวย
กรรมการ
4.3) นายนรเทพ บุญรังศรี
พนักงานราชการ
กรรมการ
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสู ตรสถานศึก ษา
5.1) นางสาวนิธิมา วงเวียน
ครูชํานาญการพิเศษ
หัวหนา
5.2) นายอรรถโกวิท ไชยประเสริฐ
ครูผูชวย
กรรมการ
5.3) นางสาวพัชรี เทียมใส
ครูผูชวย
กรรมการ
6) มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
๖.๑) นางสาวอติกานต ภรภัทรวาท
ครูชํานาญการพิเศษ
หัวหนา
6.2) นางสาวณัฏฐฤณธร สรอยสุวรรณ ครูชํานาญการ
กรรมการ
6.3) นายวีระพล แมนรัมย
ครู
กรรมการ
6.4) นางสาววนิดา หยั่งบุญ
ครูผูชวย
กรรมการ

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผู เรียน
1) การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดี ตามที่สถานศึ กษากํ าหนด
1.1) นางสาวอติกานต ภรภัทรวาท
ครูชํานาญการพิเศษ
1.2) นายนฤชา คนองมาตย
ครู
1.3) นายเกียรติศักดิ์ ประคองใจ
ครูผูชวย
1.๔) นายภูริณัฐ สงวนนาม
ครูอัตราจาง
2) ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปน ไทย
2.1) นางสุณีรัตน วังนุราช
ครูชํานาญการ
2.2) นางสาวศรุดา ดีใจ
ครูชํานาญการ
2.3) นางสาวดวงฤทัย แดงกันรัน
ครูผูชวย
2.4) นางสาวจีรวรรณ นะราเทียม
พนักงานราชการ
3) การยอมรับที่จะอยูร วมกันบนความแตกต างและหลากหลาย
3.1) นายสะอาด จริตรัมย
ครู
3.2) นายวุฒิน ันท ทองเทพ
ครูผูชวย
3.3) นายภูริณัฐ สงวนนาม
ครูอัตราจาง
3.4) นางสาวจีรวรรณ นะราเทียม
พนักงานราชการ
4) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม
4.1) นางณัฐชยาพร อินบุญญา
ครูชํานาญการ
4.3) นางสาวดวงฤทัย แดงกันรัน
ครูผูชวย
๔.๔) นางสาวรมณีย สมทอง
ครูพี่เลี้ยง

หัวหนา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
หัวหนา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
หัวหนา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
หัวหนา
กรรมการ
กรรมการ

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจั ดการ
2.1 มีเปาหมายวิสัย ทัศนแ ละพันธกิ จที่สถานศึก ษากํ าหนดชัด เจน
๑) นางมณีรัตน มมประโคน
ครู
กรรมการ
๒) นายพงษศักดิ์ รองละคร
ครู
กรรมการ
3) นางสาววนิดา หยั่งบุญ
ครูผูชวย
กรรมการ
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
1) นางสาวณัฏฐฤณธร สรอยสุวรรณ ครูชํานาญการ
หัวหนา
2) นางมณีรัตน มมประโคน
ครูชํานาญการ
กรรมการ
3) นายชยันต ขันงาม
ครู
กรรมการ
4) นางสาวปภานิกา กลับประโคน
ครูธุรการ
กรรมการ
2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่ เนน คุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลั กสูตรสถานศึก ษา
และทุกกลุมเปาหมาย
1) นางสาวนิธ ิมา วงเวียน
ครูชํานาญการพิเศษ
หัวหนา
2) นางสาวศรุดา ดีใจ
ครูชํานาญการ
กรรมการ
3) นางสาวณิชา สุขัง
ครูชํานาญการ
กรรมการ

4) นางสาวชนิดา วารสิทธิ์
ครูชํานาญการ
กรรมการ
5) นายพงษศักดิ์ รองละคร
ครู
กรรมการ
6) นางสาวสุภัสสร กกรัมย
ครู
กรรมการ
7) นายธีรปกรณ ศรีลาแสง
ครู
กรรมการ
8) นายนฤชา คนองมาตย
ครู
กรรมการ
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมี ความเชี่ย วชาญทางวิช าชีพ
1) นางสาวลัดดา สายแกว
ครูชํานาญการพิเศษ
หัวหนา
2) นางสาวณิชา สุขัง
ครูชํานาญการ
กรรมการ
3) นางสาวพนิดา เปรียบสนาบดี
ครูอัตราจาง
กรรมการ
2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสัง คมที่ เอื้อต อการจั ดการเรียนรูอย างมี คุณภาพ
1) นายพิรุฬห เพ็งประโคน
ครูชํานาญการ
หัวหนา
2) นายพิทักษ ทวัน เวช
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
3) นางณัฐชยาพร อินบุญ ญา
ครูชํานาญการ
กรรมการ
4) นายจักรกฤษณ แสงงาม
พนักงานราชการ
กรรมการ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับ สนุน การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู
1) นางสาวสุภัสสร กกรัมย
ครู
หัวหนา
2) นายแสงสุร ิยา วราหคํา
ครูผูชวย
กรรมการ
3) นายนรเทพ บุญรังศรี
พนักงานราชการ
กรรมการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรีย นการสอนที่ เ น นผู เรีย นเป นสําคั ญ
3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิ ดและปฏิบ ัติ จริง และสามารถนําไปประยุกตใชในการ
ดําเนินชีวิต
1) นางสาวนิธ ิมา วงเวียน
ครูชํานาญการพิเศษ
2) นางสาวศรุดา ดีใจ
ครูชํานาญการ
3) นางสาวณิชา สุขัง
ครูชํานาญการ
4) นางสาวชนิดา วารสิทธิ์
ครูชํานาญการ
5) นายพงษศักดิ์ รองละคร
ครู
6) นางสาวสุภัสสร กกรัมย
ครู
7) นายธีรปกรณ ศรีลาแสง
ครู
8) นายนฤชา คนองมาตย
ครู
3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรีย นรูที่เอื้อตอการเรีย นรู
1) นางณัฐชยาพร อินบุญ ญา
ครูชํานาญการ
๒) นายชยันต ขันงาม
ครู
3) นายวุฒินัน ท ทองเทพ
ครูผูชวย
๔) นายวีระพล แมนรัมย
ครูผูชวย
๕) นายแสงสุร ิยา วราหคํา
ครูผูชวย

หัวหนา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
หัวหนา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๖) นางสาวรมณีย สมทอง
ครูพี่เลี้ยง
กรรมการ
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
1) นางมณีรัตน มมประโคน
ครู
หัวหนา
2) นายธีรปกรณ ศรีลาแสง
ครู
กรรมการ
3) นายพงษศักดิ์ รองละคร
ครู
กรรมการ
4) นายภูร ิณัฐ สงวนนาม
ครูอัตราจาง
กรรมการ
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอย างเปน ระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน
1) นายอรรถโกวิท ไชยประเสริฐ
ครูผูชวย
หัวหนา
2) นายวิษณุ สุรสอน
ครู
กรรมการ
3) นางสาวพัชรี เทียมใส
ครูผูชวย
กรรมการ
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูแ ละใหข อมูลสะทอนกลั บ เพื่ อ พั ฒนาและปรั บปรุ งการจั ด การ
เรีย นรู
1)
๒)
3)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)

นางสาวนิธ ิมา วงเวียน
นางสาวศรุดา ดีใจ
นางสาวณิชา สุขัง
นางสาวชนิดา วารสิทธิ์
นายพงษศักดิ์ รองละคร
นางสาวสุภัสสร กกรัมย
นายธีรปกรณ ศรีลาแสง
นายนฤชา คนองมาตย

ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครู
ครู
ครู
ครู

หัวหนา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

มีหนาที่ ศึกษา วางแผนและดําเนินงานประกันคุณภาพตามมาตรฐานที่กํา หนด พรอมทั้งประสานงาน
รวบรวมขอมูล หลักฐานตาง ๆ ที่บงชี้ถึงผลการประเมินตนเอง รวมประเมินคุณภาพการศึก ษาตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ สพฐ.กําหนด และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง
4. คณะกรรมการรวบรวมขอ มูล และประเมิน ผล
4.๑ นางสาวณัฏฐฤณธร สรอยสุวรรณ
4.2 นางสาวอติกานต ภรภัทรวาท
4.3 นางณัฐชยาพร อินบุญญา
4.4 นางสาวณัฏฐวดี ภูคํา
4.5 นายชยันต ขันงาม
4.6 นายภูริณัฐ สงวนนาม
4.7 นายอรรถโกวิท ไชยประเสริฐ
4.8 นางมณีรัตน มมประโคน

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการ
ครู
ครู
ครูอัตราจาง
ครูผูชวย
ครูชํานาญการ

หัวหนา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

มีหนาที่ มีหนาที่เก็บรวบรวมขอมูล เอกสาร หลักฐาน รองรอยตาง ๆ จากคณะกรรมการดูแลมาตรฐาน
ตาง ๆ เพื่อนํามาประมวลผลเปน สารสนเทศงานประกัน คุ ณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อความสะดวกในการนิ เทศ
กํากับ ติดตาม ผลการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา
ขอใหคณะกรรมการที่ไดร ับการแตงตั้งทุกคน ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับ มอบหมาย ให บ รรลุ ต ามวั ต ถุป ระสงค ข อง
การดําเนิน งาน เปน ไปดวยความเรียบรอย เกิดประโยชนสูงสุดตอราชการ
สั่ง ณ วัน ที่ 20 ธัน วาคม พ.ศ. 2562

(นายสมคิด สิทธิส าร)
ผูอํานวยการโรงเรีย นไพศาลพิทยาคม

คําสั่งโรงเรียนไพศาลพิ ทยาคม
ที่ 586 / 2562
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมิ นคุ ณภาพภายในของสถานศึก ษา
ประจําภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา 2562
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พุ ท ธศั ก ราช 2545
กําหนดใหสถานศึ ก ษาต อ งมี ก ารประเมิ น ภายในและจัดทํ ารายงานเป น ประจํ าทุ ก ป และเป ด เผยให ห น วยงานที่
เกี่ยวของและประชาชนไดรับทราบ และตามที่โรงเรียนไพศาลพิทยาคม ได ป ระกาศใช มาตรฐานการศึ ก ษาขั้ นพื้ น ฐาน
เพื่ อ การประกั นคุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษา จํานวน 3 มาตรฐาน คื อ มาตรฐ านที่ 1 คุ ณ ภ าพของผู เ รี ย น
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริห ารและการจัดการ และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรี ย นรู ที่ เ นน ผู เ รี ย นเป น
สําคัญ
เพื่อใหการดําเนินงานเปน ไปดวยความเรีย บรอย อาศั ย อํ านาจตามความในมาตรา 39 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
ระเบี ย บบริ ห ารราชการ กระทรวงศึ กษาธิ การ พ.ศ. 2546 และมาตรา 27 (1) แห ง พระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบ
ขาราชการครูแ ละบุคลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ. 2547 โรงเรี ยนไพศาลพิ ทยาคมจึง แต ง ตั้ งคณะกรรมการประเมิ น
คุณภาพภายในการศึก ษา ดังนี้
นายมงคล บุญประกอบ
นายสมคิด สิทธิสาร
นายพิทักษ ทวันเวช
นางสาวลัดดา สายแกว
นางสาวนิธิมา วงเวียน
นางสาวณัฏฐฤณธร สรอยสุวรรณ

ประธานกรรมการสถานศึก ษา
ผูอํานวยการโรงเรีย น
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ขอใหคณะกรรมการที่ไดร ับการแตงตั้งทุกคน ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับ มอบหมาย ให บ รรลุ ต ามวั ต ถุป ระสงค ข อง
การดําเนิน งาน เปน ไปดวยความเรียบรอย เกิดประโยชนสูงสุดตอราชการ
สั่ง ณ วัน ที่ 1๘ ธัน วาคม พ.ศ. 2562

(นายสมคิด สิทธิส าร)
ผูอํานวยการโรงเรีย นไพศาลพิ ทยาคม

คําสั่งโรงเรียนไพศาลพิ ทยาคม
ที่ 130 / 2563
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจั ดทํารายงานการประเมิ นตนเองของสถานศึ กษา(Self Assessment Report : SAR)
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กํ าหนดให ส ถานศึ ก ษาต อ งมีก ารประเมิน ภายในและ
จัดทํารายงานเปนประจําทุกป และเปดเผยใหหนวยงานที่เกี่ยวของและประชาชนได รั บทราบ ดั ง นั้ น โรงเรี ย นจึ ง ต อง
จัด ทํา รายงานผลการประเมิ น ตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ซึ่ ง เป น การสื่ อ สารให ผู เ รี ยน ผู ปกครอง
ชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของทราบถึ งความก าวหน าและผลการดํ าเนิ นงานจั ด การศึ ก ษาตามมาตรฐานคุ ณ ภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ และในปการศึกษานี้โรงเรียนตองจัด ทํ าบทสรุ ป การประเมิ นตนเองของสถานศึ ก ษา
โดยยึดมาตรฐานการศึกษาขั้ นพื้ น ฐานที่ สพฐ.กํ าหนด ประกอบด ว ยมาตรฐาน 3 มาตรฐาน ได แ ก มาตรฐานที่ ๑
ผลการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริ หารและการจัด การศึ กษา มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจั ด การ
เรีย นการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อให การประเมิ นคุ ณ ภาพภายในการศึ ก ษา สํ าหรั บ จัดทํ ารายงานผลการ
ประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) และรองรั บการประเมิ น ภายนอก เป นไปด ว ยความเรีย บร อย
โรงเรียนจึงแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1. คณะกรรมการอํา นวยการ
1.1 นายสมเกียรติ วัฒนากรประสิทธิ์
1.2 นางสาวอภิณญาณ บุญอุไร
1.3 นายมงคล บุญ ประกอบ
1.4 นายสําราญ ศรีวิเศษ
1.5 นายรวิภาส เกิดไทย
1.6 นายพิทักษ ทวันเวช
1.7 นางสาวนิธิมา วงเวียน
๑.8 นางสาวลัดดา สายแกว
1.9 นางสุณีรัตน วังนุราช
1.10 นางมณีรัตน มมประโคน
๑.11 นายสมคิด สิทธิสาร
๑.๑2 นางสาวณัฏฐฤณธร สรอยสุวรรณ

ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการฯ
กรรมการสถานศึกษา
กรรมการสถานศึกษา
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ผูอํานวยการโรงเรียน
ครูชํานาญการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

มีหนาที่ มีหนาที่อํานวยความสะดวก นิเทศ กํากับ ติดตาม ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
การจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (Self- Assessment Report : SAR) และการจัดทําขอมูลเพือ่ รองรับ การ
ประเมินภายนอก

๒. คณะกรรมการดําเนิ นงาน
๒.๑ คณะกรรมการรับผิด ชอบงานตามมาตรฐาน
มาตรฐานดา นคุ ณภาพผูเรียน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู เรีย น
1) นางสาวนิธิมา วงเวียน
2) นางสาวณัฏฐวดี ภูคํา
3) นางสาวชนิดา วารสิทธิ์
4) นางสาวณิชา สุขัง
4) นายวิษณุ สุรสอน
5) นางสาวดวงฤทัย แดงกันรัน
6) นางสุภัสสร กกรัมย
6) นายพงษศักดิ์ รองละคร
7) นายชยัน ต ขันงาม
8) นางสาวศุภนิดา หนอสีดา
9) นายนฤชา คนองมาตย
10) นายธีรปกรณ ศรีลาแสง
11) นางสาวสาวิตรี บุญมี
12) นางสาวณัฏฐฤณธร สรอยสุวรรณ
13) นายอรรถโกวิท ไชยประเสริฐ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผู เรียน
1) นางสาวอติกานต ภรภัทรวาท
2) นางสุณีรัตน วังนุราช
3) นายสะอาด จริตรัมย
4) นายแสงสุริยา วราหคํา
5) นายวุฒิน ันท ทองเทพ
6) นายเกียรติศักดิ์ ประคองใจ
7) นายนรเทพ บุญรังศรี
8) นายจักรกฤษณ แสงงาม
9) นายนฤชา คนองมาตย
10) นายภูริณัฐ สงวนนาม

ครูช ํานาญการพิเศษ
ครู
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการ
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครูช ํานาญการ
ครูผูชวย

หัวหนา
รองหัวหนา
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ครูชํานาญการพิเศษ
ครูช ํานาญการ
ครู
ครูผ ูชวย
ครูผ ูชวย
ครูผ ูชวย
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
ครู
ครูอัตราจาง

หัวหนา
รองหัวหนา
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริห ารสถานศึก ษา
1) นายพิทักษ ทวัน เวช
ครูช ํานาญการพิเศษ
หัวหนา
2) นางสาวลัดดา สายแกว
ครูช ํานาญการพิเศษ
รองหัวหนา
4) นางโสภา ดวงสาม
ครูช ํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน

5) นางสาวนิธิมา วงเวียน
6) นางดวงฤทัย ขยัน ดี
7) นางสาวชนิดา วารสิทธิ์
8) นายพิรุฬห เพ็งประโคน
9) นางณัฐชยาพร อินบุญญา
10) นางสาวณัฏฐฤณธร สรอยสุวรรณ
11) นางมณีรัตน มมประโคน
12) นายพงษศักดิ์ รองละคร
13) นายธีรปกรณ ศรีล าแสง
14) นางสาวดวงฤทัย แดงกัน รัน
15) นางพิมพพร เบญจพันเลิศ
16) นายวีร ะพล แมนรัมย
17) นางสาวพนิดา เปรียบสนาบดี
18) นางสาวปภานิกา กลับประโคน
19) นายสาวณิชา สุขัง
20) นายสาววนิดา หยั่งบุญ

ครูช ํานาญการพิเศษ
ครูช ํานาญการพิเศษ
ครูช ํานาญการพิเศษ
ครูช ํานาญการ
ครูช ํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครู
ครู
ครู
ครู
ครูผูชวย
ครูอัตราจาง
ครูธ ุรการ
ครูชํานาญการ
ครูผ ูชวย

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรีย นการสอนที่เนนผูเรียนเปนสํ าคัญ
1) นางสาวนิธิมา วงเวียน
ครูช ํานาญการพิเศษ
2) นางสาวณัฏฐฤณธร สรอยสุวรรณ
ครูชํานาญการ
3) นางสาวลัดดา สายแกว
ครูช ํานาญการพิเศษ
4) นางสุณีรัตน วังนุร าช
ครูช ํานาญการ
5) นายพิร ุฬห เพ็งประโคน
ครูช ํานาญการ
6) นางสาวณิชา สุขัง
ครูช ํานาญการ
7) นายนฤชา คนองมาตย
ครู
8) นางสาวณัฏฐวดี ภูคํา
ครู
9) นายชยันต ขันงาม
ครู
10) นางสาวกาญจนา ประทุมวงศ
ครู
11) นางสาวดวงฤทัย แดงกันรัน
ครู
12) นางพิมพพร เบญจพันเลิศ
ครู
13) นายอรรถโกวิท ไชยประเสริฐ
ครู
14) นายนรเทพ บุญรังศรี
พนักงานราชการ
15) นางสาวจีรวรรณ นะราเทียม
พนักงานราชการ
16) นางสาวปภานิกา กลับประโคน
ครูธ ุรการ
17) นางสาวศุภนิดา หนอสีดา
ครูผ ูชวย

คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
หัวหนา
รองหัวหนา
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
เลขานุการ

18) นางสาวสาวิตรี บุญมี

ครูผูชวย

ผูชวยเลขานุการ

มีหนาที่ ประสานงาน รวบรวมขอมูลผลการประเมินตนเอง รวมประเมินคุณภาพการศึก ษาตาม
มาตรฐานการศึก ษาขั้น พื้นฐานที่ สพฐ.กําหนด และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง
ขอใหคณะกรรมการที่ไดร ับการแตงตั้งทุกคน ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับ มอบหมาย ให บ รรลุ ต ามวั ต ถุป ระสงค ข อง
การดําเนิน งาน เปน ไปดวยความเรียบรอย เกิดประโยชนสูงสุดตอราชการ
สั่ง ณ วัน ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563

(นายสมคิด สิทธิส าร)
ผูอํานวยการโรงเรีย นไพศาลพิ ทยาคม

การใหความเห็นชอบเอกสาร
รายงานการพัฒนาคุ ณภาพการศึกษาประจําป ปการศึกษา ๒๕๖2
โรงเรียนไพศาลพิ ทยาคม
สํานักงานเขตพื้ นที่ การศึ ก ษามัธ ยมศึก ษา เขต ๓๒
.................. ......... .............................................. ......................................... ...............
มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐานโรงเรีย นไพศาลพิ ทยาคม ครั้งที่ ๒/๒๕๖2
เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม ๒๕๖3 ไดพิจารณาใหความเห็น ชอบรายงานการพั ฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจําป ปการศึกษา ๒๕๖2 ของโรงเรียนไพศาลพิทยาคม แลวเห็นชอบในการรายงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจําป ปการศึกษา ๒๕๖2 ดวยมติเปนเอกฉันทสามารถใชรายงานตอตนสั งกัดและสาธารณชนได
ลงชื่อ
( นายมงคล บุญ ประกอบ )
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน
โรงเรียนไพศาลพิทยาคม
ลงชื่อ
( นายสมคิด สิทธิสาร )
ผูอํานวยการโรงเรียนไพศาลพิทยาคม

