


o ขอ้มลูครแูละบคุลากรทางการศึกษา

- ขา้ราชการครู ๑๗ คน 

- ลูกจา้งประจ า  ๑ คน ( ชา่งปูน ๑ คน )

- พนักงานราชการ ๓ คน ( วิทยาศาสตร์ ๑ คน ,สงัคมศึกษา ๒ คน )

- ลูกจา้งชัว่คราว ๕ คน ( ภาษาองักฤษ ๒ คน ,ดนตรี ๑ คน 

พนักงานธุรการ ๑ คน และ นักการภารโรง ๑ คน )

รวมทัง้ส้ิน ๒๖ คน

ขอ้มลูพ้ืนฐาน



o ขอ้มลูนกัเรียน ( ณ วนัท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)

ระดับชั้นเรียน จ ำนวนห้อง
เพศ

รวม
เฉลี่ย

ชำย หญิง ต่อห้อง
ม.๑ ๒ ๒๔ ๒๙ ๕๓ ๒๖.๕๐
ม.๒ ๒ ๓๓ ๒๑ ๕๔ ๒๗.๐๐
ม.๓ ๒ ๒๐ ๑๙ ๓๙ ๑๙.๕๐
ม.๔ ๒ ๑๐ ๑๘ ๒๘ ๑๔.๐๐
ม.๕ ๒ ๑๒ ๑๘ ๓๐ ๑๕.๐๐
ม.๖ ๒ ๕ ๒๑ ๒๖ ๑๓.๐๐
รวม ๑๒ ๑๐๔ ๑๒๖ ๒๓๐



กำรน ำ ๖ วำระ สู่กำรปฏิบัติ
๑. กำรบริหำรจัดกำร

มีกำรด ำเนินงำนดังนี้
๑.๑ ผู้อ ำนำยกำรมีกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเน่ือง น ำควำมรู้

มำเผยแพร่แก่บุคลำกร และพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรในองค์กร 
๑.๒ บริหำรจัดกำรโดยใช้หลักกำรกระจำยอ ำนำจ  โดยแบ่งเป็น 

๔ ฝ่ำยงำน ได้แก่ ฝ่ำยบริหำรวิชำกำร  ฝ่ำยบริหำรบุคคล  ฝ่ำย
บริหำรทั่วไป  และฝ่ำยบริหำรงบประมำณ  เพื่อถ่วงดุล



๑.๓  ประชำสัมพันธ์โรงเรียนในรูปแบบต่ำงๆ เว็บไซต์ ไลน์ ฯ
๑.๔  จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพ

ภำยในให้แก่บุคลำกร และมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนประกัน
คุณภำพ  มีกำรติดตำมงำนอย่ำงต่อเนื่อง  และมีกำรประกันคุณภำพผู้เรียน
ทุกกลุ่มสำระ ทุกรำยวิชำ

๑.๕ น ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร ได้แก่ ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนออนไลน์ ระบบบริหำรงบประมำณออนไลน์



ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
๑. มีแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัตกิำรที่ชัดเจน
๒. สถำนศึกษำมีกำรบริหำรงำนที่ชัดเจน
๓. โรงเรียนเป็นที่รู้จักมำกขึ้นจำกกำรประชำสัมพันธ์
๔. มีระบบงำนประกันคุณภำพภำยใน ที่เป็นระบบ  ชัดเจนและมี
ควำมเข้มแข็ง
๕. โรงเรียนมีข้อมูลสำรสนเทศที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ทุกคนสำมำรถ
เข้ำถึงได้ง่ำย รวดเร็ว  และประหยัดค่ำใช้จ่ำย



๒. ครูมืออำชีพ
มีกำรด ำเนินงำนดังนี้
๒.๑  ส่งเสริมให้ครูประพฤติปฏิบัติตนตำมวินัย ฯ มีกำรสร้ำง

และรับทรำบข้อตกลงร่วมกัน
๒.๒  ส่งเสริมครูให้ได้รับกำรพัฒนำตนเองด้ำนต่ำงๆ อย่ำง

ต่อเน่ืองและน ำควำมรู้มำใช้ในกำรปฏิบัติงำน
๒.๓  พัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรจัดกำรเรยีนรู้ของครู 

โดยโรงเรียนส่งเสริมให้ครูได้รับกำรพัฒนำที่ตรงสำขำวชิำเอก
๒.๔  มีระบบนิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำที่ชัดเจน  



๒.๕ มีกำรส่งเสริม พัฒนำ ให้ครูมีควำมก้ำวหน้ำด้ำนวิชำชีพ 
โดยกำรอบรมพัฒนำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในคำบ PLC



ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนครูมืออำชีพ
๑. ครูได้รับรำงวัลยกย่องเชิดชูเกียรติด้ำนต่ำงๆ เช่น ครูดีไม่มี
อบำยมุข  ครูสอนดี ครูดีศรีสตูล  เป็นต้น
๒. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น
๓. ครูมีกำรผลิตสื่อและใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนรู้เพิ่มข้ึน
๔. ครูมีควำมก้ำวหน้ำด้ำนวิชำชีพโดยกำรเลื่อนวิทยฐำนะที่สูงขึ้น
๕. ครูเป็นผู้น ำทำงวิชำกำร โดยได้รับเชิญจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ให้
เป็นวิทยำกร  เช่น  วิทยำกรสอนเสริม O-NET, N-NET  วิทยำกร
ค่ำยโอลิมปิก  เป็นต้น



๓. นักเรียนเก่ง
มีกำรด ำเนินงำนดังนี้
๓.๑ มีกำรประกันคุณภำพผู้เรียนทุกกลุ่มสำระและทุกรำยวิชำ
๓.๒ จัดกิจกรรมคำบศูนย์ เพื่อแก้ปัญหำผลกำรเรียนไม่สมบูรณ์

และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
๓.๓ โรงเรียนมีกำรเปิดสอนรำยวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร  

และวิชำมลำยู  โดยกำรจ้ำงครูสอนเพิ่มเติมด้วยงบประมำณของ
โรงเรียน



๓.๔ โรงเรียนสนับสนุน ส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนดนตรี  กีฬำ  
ศิลปะ ในรูปแบบต่ำงๆ เช่น เข้ำร่วมกำรแข่งขันทักษะวิชำกำร  
กำรร่วมกิจกรรมกับชุมชนและหน่วยงำนภำยนอก  เป็นต้น 

๓.๕  โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้สื่อเทคโนโลยีในกำร
จัดกำรเรียนรู้



๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น
๒. ลดปัญหำผลกำรเรียนไม่สมบูรณ์
๓. นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรสือ่สำรภำษำอังกฤษและภำษำมลำยู
๔. นักเรียนมีควำมสำมำรถด้ำนดนตรี  กีฬำ  ศิลปะ และได้รับรำงวัล
ต่ำงๆ
๕. นักเรียนใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีได้อย่ำงเหมำะสม
๖. นักเรียนได้รับรำงวัลจำกกำรเข้ำรว่มกำรแข่งขันในระดับสพม. ระดับ
ภำค  และระดับประเทศ

ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนนักเรียนเก่ง



๔. นักเรียนดี
มีกำรด ำเนินงำนดังนี้
๔.๑ พัฒนำนักเรียนให้มีคุณลักษณะตำมหลักสูตรและ

คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน
๔.๒ ส่งเสริมกำรปฏิบัติศำสนกิจตำมศำสนำที่ตนนับถือ
๔.๓ ประกำศใช้นโยบำย “คนดี ศรีท.บ.”
๔.๔ มีกำรใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนออนไลน์และมีกำร

คัดกรองนักเรียนด้ำนยำเสพติดโดยกำรตรวจปัสสำวะ ภำคเรียนละ 
๒ ครั้ง



๔.๕  โรงเรียนมีกำรส่งเสริมสุขภำวะ  โดยจัดกิจกรรมตรวจ
สุขภำพช่องปำก  ส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย  และมีกำรทดสอบ
สมรรถภำพทำงกำยของนักเรียน  ภำคเรียนละ ๑  ครั้ง



ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนนักเรียนดี

๑. นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลง
๒. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ สำมำรถปฏิบัติศำสนกิจตำมศำสนำที่ตนนับถือ
และสำมำรถเป็นผู้น ำในกำรปฏิบัติศำสนกิจได้
๓. นักเรียนปลอดสำรเสพติดร้อยละ ๑๐๐
๔. นักเรียนทุกคนมีสุขภำวะท่ีดี



๕. นักเรียนมีควำมสุข
มีกำรด ำเนินงำนดังนี้

โรงเรียนจัดกิจกรรมต่ำงๆ ที่หลำกหลำยเพื่อส่งเสริมกำรอยู่
ร่วมกันของผู้เรียนในสังคมพหุวัฒนธรรม  เช่น  กิจกรรมปีใหม่  
กิจกรรมค่ำยคุณธรรม  กิจกรรมละศีลอด  กิจกรรมวันไหว้ครู  เป็นต้น



ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนนักเรียนมีควำมสุข

นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรเรียนและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
พหุวัฒนธรรมได้อย่ำงมีควำมสุข



๖. โรงเรียนสวย
มีกำรด ำเนินงำนดังนี้

๖.๑ จัดสภำพแวดล้อมให้ร่มรื่น  สะอำด  สวยงำม  ปลอดภัย  
โดยมีกำรปรับสภำพภูมิทัศน์ทั้งภำยในและภำยนอกให้เป็นปัจจุบัน  
มีกำรแบ่งเขตพื้นท่ีรับผิดชอบท ำควำมสะอำดให้นักเรียน ชัดเจน

๖.๒ มีกำรจัดห้องเรียน  สถำนที่  ให้มีควำมพร้อมและเอื้อต่อ
กำรจัดกำรเรียนรู้ มีกำรจัดป้ำยนิเทศทุกห้องเรียน

๖.๓ โรงเรียนจัดท ำโครงกำรลดขยะ โดยมีกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ 
เช่น กำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรขยะ ประกวดค ำขวัญ ฯลฯ



ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนโรงเรียนสวย

๑. โรงเรียนมีสภำพแวดล้อมที่สะอำด  ร่มรื่น  สวยงำม  ปลอดภัย  
และเอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้

๒. นักเรียนมีควำมรับผิดชอบและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมของ
สถำนศึกษำ

๓. นักเรียนมีจิตอำสำในกำรดูแล  รักษำ  สิ่งแวดล้อมของ
สถำนศึกษำ 



ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนโรงเรียนสวย



กิจกรรมเด่นของโรงเรียน (Best  Practices)

๑. กิจกรรมปฏิบัติศำสนกิจตำมศำสนำที่ตนนับถือ
(คุณธรรมน ำควำมรู้)         

๒. กิจกรรมคำบศูนย์
๓. กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนออนไลน์



๒. จัดกิจกรรมคำบศูนย์ (เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิและลดปัญหำผลกำรเรียนไม่สมบูรณ์)
๒.๑ โรงเรียนได้ก ำหนดกำรจัดกิจกรรมคำบศูนย์(๐๘.๒๐-๐๘.๔๐ น.) ทุกวัน
๒.๒ เมื่อถึงเวลำท ำกิจกรรมครูท่ีปรึกษำจะเข้ำพบนักเรียนประจ ำช้ันเพื่อให้นักเรียน

ท ำกิจกรรม ดังนี้
วันจันทร์  กิจกรรมกำรเขียนสะกดค ำวิชำภำษำไทย
วันอังคำร   กิจกรรมคิดเลขเร็ว
วันพุธ  กิจกรรมกำรเขียนค ำศัพท์วิชำภำษำอังกฤษ
วันพฤหัสบดี  กิจกรรมกำรเขียนค ำศัพท์วิชำมลำยู
วันศุกร์  กิจกรรมห้องเรียนสีขำว

๒.๓  มีกำรประเมินกำรท ำกิจกรรมรำยคำบและภำพรวมเมื่อส้ินภำคเรียน



ภำพประกอบกำรด ำเนินกิจกรรมคำบศูนย์



จบการน าเสนอ

โรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์
อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตลู

สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๖


