
 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                      

ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๔๙ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนสวนพระยาวิทยา อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 



ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 
1.  ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนสวนพระยาวิทยา    ตั้งอยู่เลขที่  304  หมู่ที่  1 ต าบลดุซงญอ 
 อ าเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์  96220 โทรศัพท์ 0-7358-9009  
 โทรสาร 0-7358-9484 

 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต  15   website   www.sys.ac.th 
1.2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 
1.3 มีเนื้อที ่33  ไร่  -  งาน  86 ตารางวา  มีเขตพ้ืนที่บริการ   คือ อ าเภอจะแนะ 
1.4  ประวัติโดยย่อ ค าขวัญ และวัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา 

  ประวัติ        
โรงเรียนสวนพระยาวิทยา ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ต าบลดุซงญอ อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส      

เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 15 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ค าขวัญ   
 เรียนดี   ประพฤติดี    มีคุณธรรม 
              วิสัยทัศน์ 
  โรงเรียนสวนพระยาวิทยาเป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอน  2 หลักสูตร เน้นพัฒนาความรู้      
ความสามารถทางวิชาการเพ่ือเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกอาชีพที่มั่นคงในอนาคตส่งเสริมด้านคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
              พันธกิจ 

- จัดการศึกษาที่เน้นความรู้  คุณธรรมกระบวนการเรียนรู้และการบูรณาการ 
- จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- ปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนมีคุณธรรม  จริยธรรม และ เป็นเลิศทางวิชาการ 
- ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาการผลิตสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
- ส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือกับชุมชนในการจัดการศึกษา 

 เป้าประสงค์  
              นักเรียนมีความรู้  ความสามารถ  มีคุณธรรมจริยธรรม  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 อัตลักษณ์      
 มีน้ าใจ    สลาม    ไหว้    แตง่กายสุภาพ 
 เอกลักษณ์     
 โรงเรียนสองหลักสูตร  อิสลามศึกษาแบบเข้ม 
 
 
 



2. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 

ต าแหน่ง จ านวน 
 ชาย หญิง รวม 
ผู้บริหาร 1 - 1 
ข้าราชการครู 14 18 32 
พนักงานราชการ 3 10 13 
ครูสอนศาสนาอิสลาม 8 3 11 
ครูอัตราจ้าง - 1 1 
ลูกจ้างชั่วคราว  1 1 
รปภ. 2 - 2 
ลูกจ้างประจ า 2 - 2 

รวม   63 
 
3. ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2559 
 

ชั้นเรียน จ านวนห้องเรียน จ านวนนักเรียน 
  ชาย หญิง รวม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3 60 100 75 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2 54 87 83 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3 48 78 56 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 4 70 90 113 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 3 67 85 104 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 4 26 65 73 

รวม 19 325 505 830 
 
4. ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 

 1) ห้องสมุดมีขนาด  144  ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุดทั้งหมด   3,000 เล่ม 
 จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษานี้ คิดเป็น  160  คน/วัน 
   - แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (นอกจากห้องสมุด) และแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน 
 พร้อมทั้งสถิติการใช้  450   ครั้ง / ปี (เฉลี่ย) สูงสุด เดือนมกราคม –  กุมภาพันธ์และต่ าสุด เดือนพฤษภาคม 

  2) ห้องปฏิบัติการ 
  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์     จ านวน 4 ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     จ านวน 2 ห้อง 
  ห้อง (ระบุ) e-learning       จ านวน 1 ห้อง 
  ห้องภาษาอาหรับ            จ านวน 1 ห้อง 
  ห้อง Asian   จ านวน  1ห้อง 

 



 3) คอมพิวเตอร์  
  3.1 คอมพิวเตอร์   มีจ านวนทั้งหมด          96        เครื่อง 
   3.2 ใช้เพื่อการเรียนการสอนและสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต          56        เครื่อง          
  3.3 ใช้ในงานบริหาร              40        เครื่อง 
  

แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 
 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จ านวนครั้งต่อปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
1.ห้องประวัติศาสตร์ 95 
2.ห้องสังคม (125) 92 
3.ห้องศิลปะ 92 
4.ห้องคณิตศาสตร์1 90 
5.ห้องคณิตศาสตร์2 92 
6. ห้องภาษาไทย 93 
7.ห้องฟิสิกส์ 94 
8.ห้องเคมี 93 
9.ห้องชีวะ 93 
10.ห้องวิทยาศาสตร์ 94 
11.ห้องภาษาอังกฤษ1 94 
12.ห้องภาษาอังกฤษ2 92 
13.ห้องภาษาอาหรับ 90 
14.ห้องคอมพิวเตอร์1 93 
15.ห้องคอมพิวเตอร์2 93 
16.ห้องTobe 94 
17.ห้องพยาบาล 94 
18.โรงฝึกงาน 88 
19.ห้องสมุด 90 

 
 
 
 
 
 
 



แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
สถิติการใช้จ านวนครั้งต่อปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
1.ชายหาดอ่าวมะนาว(จังหวัดนราธิวาส) 1 
2.ด่านตากใบ 1 
3.มัสยิด  300 ปี  (จังหวัดนราธิวาส) 1 
4.อทุยานแห่งชาติเขาน้ าค้าง 1 
5.ศูนย์ศึกษาป่าชายเลน จังหวัดปัตตานี 1 
6.สวนสัตว์สงขลา 1 
7.ทักษินคดี 1 
8.แหลมสมิหลา 1 
9.บริษัทหาดทิพย์จ ากัดมหาชน 1 
10.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก  จังหวัดสงขลา 1 
11.อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา  กระบี่ 1 
12.สระมรกต   กระบี่ 1 
13.สุสานหอยล้านปี   กระบี่ 1 
14.อุทยานวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้า  ณ หว้ากอ 1 

 
       ปราชญ์ชาวบ้าน / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก้ครู / นักเรียน 
ในปีการศึกษา 2559 
 1. นายอับดุลฮาดี   เจ๊ะแต ให้ความรู้เรื่องการประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนา 
                    จ านวน  3  ครั้ง/ป ี
 2. นายอับดุลรอซะ  อาลี      ให้ความรู้เรื่องแบบอย่างของท่านศาสดามูฮัมหมัด 

      จ านวน  5  ครั้ง/ป ี
  3. นายรอฮิม   เจ๊ะอามะ   ให้ความรู้เรื่องการดูแลบุตรหลานในการเรียนหนังสือ       
                  จ านวน  2  ครั้ง/ปี     

 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ  :  ดีเยี่ยม 
 
1. กระบวนการพัฒนา 

สถานศึกษามีแนวทางการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญทั้งในและนอกห้องเรียน จัดกิจกรรมโครงงาน  จัดอบรมและน าผู้เรียนไปแข่งขันทักษะในระดับ
ต่างๆอย่างสม่ าเสมอ ทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ปรับคะแนนของตนเองก่อนการตัดสินผลการเรียน เพ่ือเป็นการ
ช่วยเหลือผู้เรียนที่เรียนอ่อนและให้โอกาสผู้เรียนที่เรียนดี   

 นอกจากนี้สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน  เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข  ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาคือ “มีน้ าใจ    สลาม    ไหว้    แต่งกายสุภาพ”  เน้นการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมและการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างสม่ าเสมอ โดยการจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ท าให้สถานศึกษาได้รับการประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการหนึ่งโรงเรียนสองหลักสูตร การศึกษาอิสลามแบบเข้ม 

 ในการพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ
ดังนี้ 
 - โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 
 - โครงการเสริมสร้างทักษะทางวิชาการ 

- โครงการปรับพ้ืนฐาน ม.1, ม.4 
- โครงการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
- โครงการทุนเรียนดี 
- โครงการดะวะสัญจร 
- โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์  
- โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
- โครงการวันสุนทรภู่ 
- โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
- โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
- โครงการนักศึกษาวิชาทหาร 
- โครงการสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตย 
- โครงการป้องกันยาเสพติดและโรคเอดส์ 
- โครงการห้องสมุด 
- โครงการเสริมสร้างสุขอนามัย 
- โครงการสร้างบรรยากาศแวดล้อมในโรงเรียน 
- โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ 
- โครงการส่งเสริมกระบวนการคิด 

          - โครงการรักการอ่าน 
 



2. ผลการด าเนินงาน 

การจัดกิจกรรมดังกล่าวของสถานศึกษาส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้  สามารถพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ   มีความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้
อย่างมีเหตุผล  มีทักษะในการท างานกลุ่ม  ท าให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร เพราะโดยสภาพ
พ้ืนฐานผู้เรียนมีผลการเรียนอยู่ในระดับอ่อนถึงปานกลาง แต่สถานศึกษาสามารถพัฒนาผู้เรียนเหล่ านี้ให้ประสบ
ความส าเร็จในการเรียนได้ตามศักยภาพ  ส าหรับผู้เรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีโอกาสใน
การศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น   ส่วนผู้เรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6 สามารถสอบเข้าศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆได้  สิ่งส าคัญที่สุดคือผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
ได้อย่างมีความสุข   
 
3. จุดเด่น 

 ผู้เรียนมีทักษะความรู้ ความสามารถตามระดับชั้น ประสบความส าเร็จในการศึกษาตามศักยภาพ แม้จะ
ไม่ใช่คนเรียนเก่ง  แต่สามารถเป็นคนดีของโรงเรียน สังคม และด ารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข สามารถ
ด ารงชีวิตได้อย่างพอเพียง ตามที่ได้รับการฝึกฝน อบรมสั่งสอนจากสถานศึกษา  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มี
สมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย และสัมมาคาระ จนเป็นที่ยอมรับของชุมชน 
  
4. จุดควรพัฒนา 

 ผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษา  โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เพราะต้องใช้สื่อสารกับประเทศ
ในอาเซี่ยนในอนาคต  และภาษาไทยก็ส าคัญเพราะเป็นภาษาที่นักเรียนไม่ค่อยได้ใช้ในชีวิตประจ าวัน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ  :  ดีเยี่ยม 
 
1. กระบวนการพัฒนา 

 สถานศึกษาได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษา เป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ และกลยุทธ์อย่าง
ชัดเจน ครอบคลุมการพัฒนาผู้เรียนรอบด้าน พัฒนาครู พัฒนาระบบสารสนเทศ พัฒนาสิ่งแวดล้อมกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ในแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา   มีการประชุมฝ่ายบริหารทุกวันอังคารเพ่ือสรุป
งาน รับทราบและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในแต่ละสัปดาห์  มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาทุกภาค
เรียน ทั้งยังท า MOU กับโรงเรียนในกรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  มหาลัยราชภัฏ
สงขลา  มหาลัยรังสิต เพ่ือเป็นพ่ีเลี้ยงด้านวิชาการและช่วยเหลือในด้านอ่ืนๆที่สถานศึกษาต้องการ ให้บริการ
อาคารสถานที่ หอประชุมและสนามฟุตบอลแก่ชุมชนตลอดเวลา ทั้งยังให้บุคลากรน าผู้เรียนไปร่วมงานกับชุมชน
สม่ าเสมอ ไปร่วมละหมาดศพในพิธีการทางศาสนาของชุมชน 

ด้านการสร้างสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   ด าเนินการโดยเปิดโอกาสให้โรงเรียนต่างๆ 
หน่วยงาน หรือบุคคลที่สนใจมาศึกษาดูงานด้านการสอนอิสลามแบบเข้มของโรงเรียน โดยมีครูและนักเรียนร่วม
เป็นวิทยากร 

 ในการพัฒนาตามมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา สถานศึกษา
ได้จัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ดังนี้ 

 - โครงการนิเทศภายใน 
 - โครงการพัฒนาระบบงานหลักสูตรสถานศึกษา 
 - โครงการจ้างครูและบุคลากรที่ขาดแคลน 
 - โครงการพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากร 
 - โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
 - โครงการสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 
 - โครงการโรงเรียนสีขาว 
 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนกลยุทธ์ 
- โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
- โครงการบรูณาการการเรียนรู้อิสลามศึกษา 

 
2. ผลการด าเนินงาน 

 2.1 สถานศึกษามีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์และพันธกิจ สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของ
สถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
ตามแผนการศึกษาชาติ 

 2.2 สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย  มีโครงการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน  มีการศึกษาดูงานเพ่ือ
เปิดโลกทัศน์ครู   มีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัยเป็นปัจจุบัน สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้  มีการ
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมเพ่ือกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 



 2.3 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการสถานศึกษาและองค์กรต่างๆ มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ  

 2.4 สถานศึกษามีโอกาสประชาสัมพันธ์ตนเองผ่านศิษย์เก่า คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้มาศึกษาดูงาน
และผู้มาขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา 

 2.5 สถานศึกษามีโอกาสให้บริการชุมชน และสามารถรณรงค์ทรัพยากรและทุนทรัพย์จากชุมชนมาพัฒนา
การศึกษาได้ตามอัตภาพของสังคม 

 2.6 มีการนิเทศติดตามผลการด าเนินงานภายในสถานศึกษา โดยเฉพาะในที่ประชุมฝ่ายบริหารทุกวัน
อังคาร 
 
3. จุดเด่น 

 สถานศึกษามีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ(แบบครอบครัว)ได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลาย เช่น 
การประชุมประจ าเดือน การประชุมกลุ่มสาระ เพ่ือให้ทุกคนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาและวิธีแก้ไข  มี
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์คอยเป็นที่ปรึกษาทางด้านวิชาการ ท าให้การด าเนินงานมีความคล่องตัวและ
ชัดเจน 
 
4. จุดควรพัฒนา 

 ควรมีการระดมทรัพยากร ภูมิปัญญาท้องถิ่น และงบประมาณในการพัฒนาการศึกษาให้มากยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ  :  ดีเยี่ยม 
 
1. กระบวนการพัฒนา 

 สถานศึกษาจัดครูเข้าสอนตรงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่นกิจกรรมเดี่ยว กลุ่ม โครงงาน ทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนใช้
สื่อเทคโนโลยีในการสร้างและน าเสนอผลงานต่างๆ  สร้างแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนได้ศึกษาร่วมกับสถาบันภายนอก 
เช่น มหาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  มหาลัยราชภัฏสงขลา 

 มีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลเพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในระบบดูแล  เพ่ือให้ค าแนะน าปรึกษาและแก้ปัญหา
ทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค   และเพ่ือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ครูมีการวัดผล
ประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  เช่น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถปรับคะแนนของตนเองได้
ก่อนการตัดสินผลการเรียน  นอกจากนี้ครูยังจัดกิจกรรมน านักเรียนไปศึกษานอกสถานศึกษาเพ่ือเป็นการเปิดโลก
ทัศน์ให้แก่ผู้เรียนทุกคน และดูแลเรื่องความเป็นอยู่ส าหรับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีโครงการกองทุน
ทานตะวันคอยช่วยเหลื่อค่าอาหารกลางวัน 

 ในการพัฒนาตามมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สถานศึกษาได้
จัดกิจกรรมต่างๆสนับสนุนดังนี้ 

 - โครงการนิเทศภายใน 
 - โครงการพัฒนางานวัดผล 
 - โครงการพัฒนาระบบงานหลักสูตรสถานศึกษา 
 - โครงการพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากร 
 - โครงการอบรมการใช้โปรแกรมต่างๆ 
 - โครงการส่งเสริมสวัสดิการครูและบุคคลากร 
 
2. ผลการด าเนินงาน 

 จากการด าเนินงานตามโครงการต่างๆ ท าให้ครูมีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดผล
เป็นอย่างดี ส่งผลให้การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 
3. จุดเด่น 

ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการเรียนการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งในและนอก
ห้องเรียน โดยการคิด ลงมือปฏิบัติ ใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ให้นักเรียน
แสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาจัดกิจกรรมภายใน
โรงเรียนเพ่ือการเรียนรู้และสร้างความภูมิใจให้กับถิ่นเกิดของตนเอง 
 
4. จุดควรพัฒนา 

 เทคโนโลยีที่น ามาใช้  พร้อมทั้งห้องเรียนต่างๆที่เป็นแหล่งสืบค้นของนักเรียนมักมีอายุการใช้งานจ ากัด 
เมื่อหมดสภาพ ยากท่ีจะซ่อมแซมเพราะสถานศึกษามีงบประมาณไม่เพียงพอ 
 



มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
ระดับคุณภาพ  :  ดี 
 
1. กระบวนการพัฒนา 

สถานศึกษาด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 8 องค์ประกอบ ได้แก่  
    1) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
    2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน  

3) จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูลเป็นสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ในการพัฒนา คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน  

    4) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  
    5) ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
    6) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา  
    7) จัดท ารายงานประจ าปีที่เสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน  

8) สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยจัดประชุมคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
ถานศึกษา น าเสนอผลการด าเนินงานรายงานประจ าปีของสถานศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา  ฝ่าย
บริหารและครูวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีตามจุดที่ควรพัฒนา 
ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรมที่จะพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา สร้างความเข้าใจ
แนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในให้ครูทุกคน เพ่ือให้ คณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่
เกี่ยวขอ้งมีความเข้าใจการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน แต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ให้ปฏิบัติหน้าที่ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานของสถานศึกษา ปีละ 1 ครั้ง   จัดท าเครื่องมือ แบบส ารวจความพึงพอใจและประเมินผล
การด าเนินงานของสถานศึกษาจากนักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการของสถานศึกษาในการจัด
การศึกษา      

สถานศึกษาได้จัดท าโครงการ กิจกรรมเพ่ือพัฒนามาตรฐานที่ 4 ดังนี้ 
 - โครงการพัฒนาและรายงานผลการจัดการศึกษา  โดยมีกิจกรรมคือ จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี/

เอกสารรายงานค ารับรอง/รายงานการประเมินตนเอง / เอกสารการควบคุมภายใน 
 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนกลยุทธ์ 
 
2. ผลการด าเนินงาน 

สถานศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา อย่างเป็น
ระบบ มีผลการประเมินคุณภาพภายในที่ระดับคุณภาพดี และคณะกรรมการ สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนมี
ความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 
3. จุดเด่น 

โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เน้นการสร้างความ
เข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากร ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ชัดเจน เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การด าเนินงาน ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วม 



ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ สร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคลที่
เกี่ยวข้องทุกระดับ 
 
4. จุดควรพัฒนา 

โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคล โดยการเขียนรายงานการปฏิบัติงานทุกภาคเรียน แต่
ยังขาดการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือยกระดับ คุณภาพของ
นักเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ 4  ดีมาก 

จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดีมาก ทั้งนี้ เพราะ
มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา 
อยู่ในระดับดมีาก   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับ 
ดีเยี่ยม  มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล อยู่ในระดับดี 

ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไป ตามปัญหาและความ
ต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมีผล
การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและ เขียน การสื่อสารทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดค านวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ตาม
ศักยภาพ  และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏ
อย่างชัดเจน ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ 1 ในด้านคุณภาพผู้เรียนมีผลการประเมินในรายมาตรฐานอยู่
ในระดับดเียี่ยม  สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้
ผลการประเมินและการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการ พัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา 
ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการปรับปรุง แก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม วิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความ
ต้องการ ของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตาม ตรวจสอบและ
ช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และการประเมินผลจาก สภาพจริง สถานศึกษาด าเนินงาน
ตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็น ขั้นตอน โดยสถานศึกษาให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือ
เกิดความร่วมมือในการวางระบบ และด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง มีความม่ันใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3  สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 
 

จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนา
ของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้ 

สรุปผล 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 

1. ผู้เรียนมีทักษะความรู้ ความสามารถตามระดับชั้น 
ประสบความส าเร็จในการศึกษาตามศักยภาพ แม้จะ
ไม่ใช่คนเรียนเก่ง   

2. ผู้เรียนเป็นคนดีของโรงเรียน สังคม และด ารงตนอยู่
ในสังคมอย่างมีความสุข สามารถด ารงชีวิตได้อย่าง
พอเพียง  

3. ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทาง
กายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย และ
สัมมาคาระ จนเป็นที่ยอมรับของชุมชน 

 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 

1. ผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษา  
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เพราะต้องใช้สื่อสารกับ
ประเทศในอาเซียนในอนาคต  และภาษาไทยก็ส าคัญ
เพราะเป็นภาษาท่ีนักเรียนไม่ค่อยได้ใช้ในชีวิตประจ าวัน    

 

 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

1.ผู้บริหารมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นมีหลักการบริหาร
และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน สามารถเป็น
แบบอย่างที่ดีในการท างาน และคณะกรรมการ
สถานศึกษามีความตั้งใจ และมีความพร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท 

2. สถานศึกษามีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ได้ใช้
เทคนิคการประชุมที่หลากหลาย เช่น การประชุม
ประจ าเดือน การประชุมกลุ่มสาระ เพื่อให้ทุกคนมี
โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาและวิธีแก้ไข   

มีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์คอยเป็นที่ปรึกษา
ทางด้านวิชาการ ท าให้การด าเนินงานมีความคล่องตัว
และชัดเจน 
 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

1.ควรมีการระดมทรัพยากร ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
งบประมาณในการพัฒนาการศึกษาให้มากยิ่งข้ึน 

2.สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง มี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
 



 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

1. ครูมีความตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการเรียน 

การสอน  

2. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งในและนอก
ห้องเรียน โดยการคิด ลงมือปฏิบัติ ใช้แหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  

3. ครูให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  

4. ครูน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาจัดกิจกรรมภายใน
โรงเรียนเพ่ือการเรียนรู้และสร้างความภูมิใจให้กับถ่ิน
เกิดของตนเอง 

 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้อผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. เทคโนโลยีที่น ามาใช้  พร้อมทั้งห้องเรียนต่างๆที่เป็น
แหล่งสืบค้นของนักเรียนมักมีอายุการใช้งานจ ากัด เมื่อ
หมดสภาพ ยากท่ีจะซ่อมแซมเพราะสถานศึกษามี
งบประมาณไม่เพียงพอ 
 

 

 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

1. โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา เน้นการสร้างความ
เข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
กับคณะครู บุคลากร ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง ที่ชัดเจน เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การ
ด าเนินงาน ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเน้นการ
มีส่วนร่วม ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ สร้าง
วัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ให้กับบุคคลที่เก่ียวข้องทุกระดับ 

 

ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

1. โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคล 
โดยการเขียนรายงานการปฏิบัติงานทุกภาคเรียน แต่ยัง
ขาดการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือยกระดับ คุณภาพของ
นักเรียน  

 

 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

1. การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดท าการวิจัย
ในขั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 

2. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตามผล
การน่าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 



3. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของขุมชนในด้านอื่นๆนอกเหนือจากเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 

1. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 

2. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมินO-NET และ NT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 
 

ค าสั่งโรงเรียนสวนพระยาวิทยา 
ที่ 086 / 2559 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ด้วยโรงเรียนสวนพระยาวิทยา ต้องด าเนินการประกันคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559  และ
จัดท ารายงานการประเมินตนเองประจ าปีตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  มาตรา 48  ที่ก าหนดให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท า
รายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานและเพ่ือรองรับการประเมินภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ. )  โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน  ประจ าปี
การศึกษา 2559 ดังต่อไปนี้ 

 
1. ฝ่ายอ านวยการ  มีหน้าที่  ก ากับดูแลให้การด าเนินการประกันคุณภาพภายในเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
ประกอบด้วย  

1.1 นายอับดุลฮาลี         แวดอเล๊าะ  ประธานกรรมการ 
1.2 นางมาเรีย              สรรเพชุดา  รองประธานกรรมการ 
1.3 นายซายูตี               ดาราโอ๊ะ  กรรมการ 
1.4 นายนิแม                มะดีเยาะ  กรรมการ 
1.5 นายมะซอและ         มาหะ   กรรมการ 
1.6 นายซัยนุดดีน          บินศาสตรา  กรรมการ 
1.7 นายสุพจน์  อรุณพูลทรัพย์  กรรมการและเลขานุการ 
1.8 นายสุริยา             แซ่จ้อง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
2. ฝ่ายด าเนินการ  มีหน้าที่ด าเนินการเก็บข้อมูล หรือประเมินตามเครื่องมือที่ก าหนด   สรุปผลการประเมินตาม
มาตรฐานที่รับผิดชอบ และส่งให้ฝ่ายจัดท ารายงานการประเมินตนเอง    ประกอบด้วย 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละ 

    ระดับชั้น   
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ         
    แก้ปัญหา 

  3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
  4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 
  5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
  6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 



 2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม    
    อันดีของสังคม 

  2) ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
  3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
  4) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

 1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  

 2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
1) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุก 
    กลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

  2) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  3) การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
  4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี 

   คุณภาพ 

 3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน 

4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

 1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

 2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 

 3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

 การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
 
  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรยีน 

  มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ  (มี 6 ตัวบ่งชี้)   ผู้รับผิดชอบ  คอื  
 1. นางสาวนาดีย๊ะ       มิสุทาน   หัวหน้า 
 2. นางสาวฮาลีเม๊าะ    สะมะแอ          ผู้ช่วย 
 3. นายซามัน            ดอเล๊าะ   ผู้ช่วย 

4. นายรอสลี            วาซู   ผู้ช่วย 

  มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  (มี  4  ตัวบ่งชี้)   ผู้รับผิดชอบ  คือ  
1. นายอิสมาแอ          ยะโก๊ะ               หัวหน้า 



2. นางสาวฮาซานะห์     สุหลง               ผู้ช่วย 
3. นายอับดุลปาตะห์     อูมูดี                  ผู้ช่วย 

มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  (มี  4  ตัวบ่งชี้)   ผู้รับผิดชอบ  คือ  
     1. นางสาวนูรียานี       เปาะซา        หัวหน้า 
    2. นางสาวไซร์นะ       อาแว             ผู้ช่วย 
     3. นางสาวอารีน่า     เจะอุมา                 ผู้ช่วย 

มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม
เหตุผล  (มี  4  ตัวบ่งชี้)   ผู้รบัผิดชอบ  คือ  

1. นางนริศรา            ขาลี   หัวหน้า 
2. นายมะพาริ           มะเร๊ะ   ผู้ช่วย 
3. นางสาวซาลีมะห์     เจะเซะ   ผู้ช่วย       

มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  (มี  4  ตัวบ่งชี้)   ผู้รับผดิชอบ  คือ  
1. นายอิสมาแอ       มะสาแม   หัวหน้า 
2. นางซาฮาเราะห์    ลาเต๊ะ   ผู้ช่วย 
3. นางทิพวรรณ       ราชสุวรรณ    ผู้ช่วย 

มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต  (มี  4  ตัวบ่งชี้)   ผู้รับผิดชอบ  คือ 

1. นางสาวอาอีลา       การี       หัวหน้า 
2. นางสาวอาอีเซ๊าะ    มะสาเร     ผู้ช่วย 
3. นางสาวซูไรดา       รอมะ   ผู้ช่วย       

 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
(มี  9 ตัวบ่งชี้)   ผู้รับผิดชอบ  คือ 

1. นางซือนะ            มะและ      หัวหน้า 
2. นายซ าซูดิน         เจ๊ะเม๊าะ       ผู้ช่วย         

มาตรฐานที่ 8  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
(มี  6 ตัวบ่งชี้)   ผู้รับผิดชอบ  คือ 

1. นางโฉมเฉลา         ดาราโอ๊ะ    หัวหน้า 
2. นายซารีฟ            หะยีซ าซูดิน     ผู้ช่วย 
3. นางสาวนาปีสะห์    เจะหลง      ผู้ช่วย 
4. นางสาวอิลฮาม      บือราเฮง     ผู้ช่วย   
5. นายซอลาห            สนิ      ผู้ช่วย  

 



มาตรฐานที่ 9  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (มี  3 ตัวบ่งชี้)   ผู้รับผิดชอบ  คือ 

1. นางสาวนูรียะ    บือราเฮง    หัวหน้า 
 2. นางนูรฮาซาณีย์     มะอีแต     ผู้ช่วย 
 3. นางพัชรี              ซารีแปเร๊าะ  ผู้ช่วย 
 4. นายฮิสบูเลาะห์      โด   ผู้ช่วย 
 
มาตรฐานที่ 10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
อย่างรอบด้าน (มี  6 ตัวบ่งชี้)   ผู้รับผิดชอบ  คือ 

1. นายสุพจน์           อรุณพูลทรัพย์  หัวหน้า 
2. นางอารียา          จารง   ผู้ช่วย 
3. นางสาวยุวดี           เกื้อสุวรรณ  ผู้ช่วย 
4. นางสาววันซูรัยณา    ดอแม   ผู้ช่วย 
5. นายสุขครี               กาดามุง   ผู้ช่วย 

มาตรฐานที่ 11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
(มี  3 ตัวบ่งชี้)   ผู้รับผิดชอบ  คือ 

1. นายรุสลัน           แวกือจิ   หัวหน้า 
2. นายอับดุลฮาดี      เจ๊ะแต   ผู้ช่วย 
3. นางสาวฮูสนา       มะดีเยาะ  ผู้ช่วย     

มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง   
(มี  6 ตัวบ่งชี้)   ผู้รับผิดชอบ  คือ 

1. นายสุพจน์           อรุณพูลทรัพย์   หัวหน้า 
2. นางสาวอาไตนี      ฮาแว   ผู้ช่วย 
3. นางสาวชารีอัส      แวดอเล๊าะ  ผู้ช่วย 
4. นางมาซูรา         ลอมะ   ผู้ช่วย  
5. นายมุสตารี          อาบู   ผู้ช่วย   

 
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
(มี  2 ตัวบ่งชี้)   ผู้รับผิดชอบ  คือ 

1. นายอับดุลฮาดี      สาเร็ง   หัวหน้า 
2. นายอับดุลเล๊าะ     ดือราแม   ผู้ช่วย 
3. นายสะมะแอ       เจ๊ะแต   ผู้ช่วย       

   
 
 



มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 14  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 
(มี  2 ตัวบ่งชี้)   ผู้รับผิดชอบ  คือ 

1. นางรูซีตา            มะดามิ   หัวหน้า 
2. นางสาวฟัรวีน       มาหะ   ผู้ช่วย 

  
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 

มาตรฐานที่ 15  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น   (มี  2 ตัวบ่งชี้)   ผู้รบัผิดชอบ  คือ 

1. นายชัยมี             ปิยาตู   หัวหน้า 
2. นางนูรอามาณีย์     หะยีอาบู  ผู้ช่วย 
3. นางสาวอัสรีญา       แวดอเล๊าะ  ผู้ช่วย           

   
3. ฝ่ายจัดท ารายงานการประเมินตนเอง มีหน้าที่รวบรวมผลการประเมินทุกมาตรฐานจากคณะกรรมการ 
ฝ่ายด าเนินการและจัดท าเอกสารรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 15   และเผยแพร่สู่หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   ประกอบด้วย 

3.1. นายสุพจน์         อรุณพูลทรัพย์   หัวหน้า 
3.2  นายสุริยา              แซจ่้อง   ผู้ช่วย 

 
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ และเคร่งครัดในระเบียบของ

ทางราชการ  ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดผลดีต่อโรงเรียนและทางราชการโดยส่วนรวม 
 
 

  สั่ง  ณ  วันที่  24  พฤษภาคม  2559 
 
 
 
                         (นายอับดุลฮาลี    แวดอเล๊าะ) 
                            ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนพระยาวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 


