บทที่ ๑
ขอมูลพืน้ ฐานของสถานศึกษา
ขอมูลพื้นฐาน
ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา ตั้งอยูเลขที่ ๒๐/๒๗ ถนน สุขาภิบาล ๒ ซอย ๕ แขวงประเวศ เขต
ประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ๑๐๒๕๐ โทรศัพท ๐๒-๗๑๔๔๗๑๗-๙ โทรสาร
๐๒-๗๑๔๔๗๑๘
Website: http://www.krittasilphwittaya.com
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เปดสอนตั้งแตชั้นอนุบาลปที่ ๑ ถึงระดับ มัธยมศึกษาปที่ ๓
ประวัติโดยยอ
ประวัติยอโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา กอตั้งขึ้นในปพุทธศักราช ๒๕๐๔ โดยทานบูรพคณาจารย ผูตั้งใจ
อุทิศชีวิตใหกับความเปนครู กลาวคือทานอาจารยปราณี ทานอาจารยอารีย และทานอาจารยอารยา ไบรนาง
กูร ไดรวมกันจัดตั้งโรงเรียนขึ้นดวยความตั้งใจในการวางรากฐานทางคุณธรรมและความรู แกเด็ก เยาวชนไทย
อยางเต็มกําลังความสามารถ โดยกอขึ้นครั้งแรก ณ เลขที่ ๖๑๐/๑ ซอยเอกมัย แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนกฤตศิลปวิทยามีความเจริญกาวหนามาเปนลําดับ
ปพุทธศักราช ๒๕๓๙ สัญญาเชาที่ดินดังกลาวหมดลง ทางโรงเรียนจึงดําเนินการยาย และขอเชาที่ดิน
และอาคารเรียน ณ เลขที่ ๑๔๑/๙ ถนนออนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ซึ่งโรงเรียนไดมี
ความเจริญกาวหนายิ่งขึ้นเปนลําดับสืบมา
ปพุทธศักราช ๒๕๔๙ ทางโรงเรียนโดยคุณอรุณ คุณดวงพร คุณอาวินน อินทรศวร และคุณจิราภา
เสมอวงศ ไดจัดซื้อที่ดินและจัดตั้งโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา ณ ที่แหงใหม ซึ่งเปนหนาที่ปจจุบัน ณ เลขที่ ๒๐/
๒๗ ถนนสุขาภิบาล ๒ ซอย ๕ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ซึ่งโรงเรียนไดเจริญกาวหนาขึ้นเปน
อยางยิ่งตลอดมา
ปการศึกษา ๒๕๕๓ ไดขยายการศึกษาจากระดับอนุบาล และประถมศึกษา เขาสูระดับมัธยมศึกษา
และมีผลการประเมินคุณภาพศึกษาของโรงเรียนจากสํานักงานรับรองมาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ
สถานศึกษา ในระดับคุณภาพดีมาก
ปการศึกษา 2556 ไดรับการรับรองระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษา
ปฐมวัย ดีมาก และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดีมาก จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
และไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากสํานักงาน
รับรองมาตรฐาน และการประเมินคุณภาพสถานศึกษา
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ป จ จุ บั น ได ค วามกรุ ณ าในงานวิ ช าการของโรงเรี ย น โดยท า นประธานที่ ป รึ ก ษาฝ า ยวิ ช าการ ท า นรอง
ศาสตราจารย ดร.พิมพันธ เดชะคุปต ทานรองศาสตราจารย พเยาว ยินดีสุข และทานอาจารยพันตรี ดร.ราเชน
มีศรี อดีตอาจารยประจําภาคหลักสูตรและการสอน และเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และโรงเรียนไดรับคําปรึกษา และการดําเนินการ โรงเรียนจากคณะกรรมการสถานศึกษา อาทิ
ทานพระครูสุนทร บุญเขต ทานเจาคณะแขวงลาดกระบัง แพทยหญิงชุติมา ศีลพิพัฒน ทานอาจารยชลอ เกง
รังวัด เปนตน
และในปจจุบันนี้ เปนเวลากวา ๑๕ ปแลวที่ทานผูอํานวยการ อาจารยฐานันดร ไบรนางกูร และทาน
ผูจัดการ อาจารยวีณา ไบรนางกูร และคณาจารยของโรงเรียนทุกทานไดดูแลพัฒนาโรงเรียนตลอดมา ดวย
ความตั้งใจสืบตอปณิธานของบูรพคณาจารยทุกทาน ที่ตั้งใจใหโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา เปนสถานศึกษาที่มี
คุณภาพทางการศึกษา เพื่อความเจริญกาวหนาของนักเรียน และเพื่อความเจริญกาวหนาของประเทศชาติไทย
สืบไป
ขอมูลดานการบริหาร
ชื่อ-สกุลผูบริหาร นายฐานันดร ไบรนางกูร
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา
ดํารงตําแหนงที่โรงเรียนนี้ พ.ศ.๒๕๔๔ จนถึงปจจุบัน เปนเวลา ๑4 ป ๕ เดือน
รองผูอํานวยการ (ที่ไดรับแตงตั้ง) ๒ คน
1. ชื่อ นางสาวพรศรี จางวาง
วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรบัณฑิต
2. ชื่อ นางสาวพิสมัย ทิมโพธิ์กลาง วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรบัณฑิต
โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2555 – 2557
1. นายฐานันดร
ไบรนางกูร
2. นางวีณา
ไบรนางกูร
3. นายอรุณ
อินทรศวร
4. พระครูสุนทรบุญยเขต
5. นางสาววรวรรณ เสมอวงศ
6. นางสาวจิราภา
เสมอวงศ
7. นางสาวชลอ
เกงรังวัด
8. พญ. ชุติมา
ศีลพิพัฒน
9. นายอาวินน
อินทรศวร
10. นายบุญเชิด
พิกุลแยม
11. นางกิตติมา
สุขคุม
12. นางเพชรรัตน
จั่นประดับ
13. นางณัฐจารี
กองโชคปญญา
14. นางมณีวรรณ
บุญครอง
15. นางสาวพรศรี
จางวาง
คณะกรรมการรวม 4 ฝาย ป 2557
1. นายฐานันดร
ไบรนางกูร
2. นางสาวกัญญา
บัวบาน
3. นางสาวสิริพร
รักษภักดี
4. นายสุทธิพล
วงศสุวัฒน
5. นางประภัสสร
บุญสาใจ
6. นายสะอาด
แสงสวาง
7. นายพนม
ทองเปรม
8. เด็กชายพรภัทร
จิรวณิชชากร
9. เด็กหญิงฐิติมา
กาบทิพย
10. นางสาวพรศรี
จางวาง

ผูรับใบอนุญาต
ผูจัดการ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูแทนศิษยเกา
ผูแทนผูปกครอง
ผูแทนผูปกครอง
ผูแทนครู
ผูแทนครู
รองผูอํานวยการ

ประธานกรรมการฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ,เลขานุการ

ผูรับใบอนุญาต
ผูแทนครู
ผูแทนครู
ผูแทนผูปกครอง
ผูแทนผูปกครอง
ผูแทนชุมชน
ผูแทนชุมชน
ผูแทนนักเรียน
ผูแทนนักเรียน
ผูชวยผูอํานวยการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ,เลขานุการ
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จํานวนครู และบุคลากรทั้งหมดในปการศึกษา ๒๕๕7 แยกเปนฝายดังนี้
ตําแหนง
ปริญญาตรีขึ้นไป
ต่ํากวาปริญญาตรี
ผูบริหาร
๓
ครูผูสอน
๓๘
ครูฝายสนับสนุน
๒
๗
นักการ / เจาหนาที่
๘
รวม
๕๑
๑๕
อายุงานเฉลี่ย / ป
๑๓.๓๒

รวม
๓
๓๘
๑๗
๘
๖๖

แผนการรับนักเรียน ปการศึกษา 2558 – 2560
ป

ชั้น
อนุบาลปที่ 1
อนุบาลปที่ 2
อนุบาลปที่ 3
รวมระดับอนุบาล
ประถมศึกษาปที่ 1
ประถมศึกษาปที่ 2
ประถมศึกษาปที่ 3
ประถมศึกษาปที่ 4
ประถมศึกษาปที่ 5
ประถมศึกษาปที่ 6
รวมระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษาปที่ 1
มัธยมศึกษาปที่ 2
มัธยมศึกษาปที่ 3
รวมระดับมัธยมศึกษา
รวมทั้งสิ้น

ปการศึกษา 2558

ปการศึกษา 2559

ปการศึกษา 2560

จํานวนหอง

จํานวนนักเรียน

จํานวนหอง

จํานวนนักเรียน

จํานวนหอง

จํานวนนักเรียน

3
3
3

120
120
๑19

3
3
3

120
120
120

3
3
3

120
120
120

9
4
4
4
4
4
3
23
1
1
33

359
159
166
154
150
169
129
927
39
39
1,325

9
4
4
4
4
4
4
24
33

360
180
159
166
154
150
169
978
1,338

9
4
4
4
4
4
4
24
33

360
180
180
159
166
154
150
989
1,346
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ระดับปฐมวัย

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับชั้น

รวม

ระดับชั้น

รวม

อนุบาลปที่ ๑
อนุบาลปที่ ๒
อนุบาลปที่ ๓
รวม

120
120
๑20
360

ประถมศึกษาปที่ ๑
ประถมศึกษาปที่ 2
ประถมศึกษาปที่ 3
ประถมศึกษาปที่ 4
ประถมศึกษาปที่ 5
ประถมศึกษาปที่ 6
รวม

178
160
164
150
144
168
964

รวมทั้งสิน

๑,324

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และมัธยมศึกษาปที่ 3
ปการศึกษา 2557-2558
โรงเรี ย นกฤตศิ ล ป วิ ทยาได ดํ า เนิ น การเก็บ รวบรวมขอมูล ผลการทดสอบทางการเรีย นระดับ ชาติ
(O-Net) นําเสนอเปรียบเทียบ 2 ปการศึกษา ดังนี้
1. ตารางสรุปผลสั มฤทธิ์ ทางการเรีย นระดั บชาติ (O-Net) ชั้น ประถมศึกษาปที่ 6 เปรีย บเทีย บ 2
ปการศึกษา คือปการศึกษา 2557 และ 2558 ใน 8 กลุมสาระการเรียนรู
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ
สรุปผลตาง

ป 2557
45.42
37.12
40.92
53.72
55.45
49.50
58.77
42.92

ป 2558
50.79
45.44
43.59
54.90
51.59

ผลตาง (+/-)
+ 05.37
+ 08.32
+ 05.51
+ 01.18

+ 08.67
+ 29.05
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2. ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เปรียบเทียบ 2 ป
การศึกษา คือปการศึกษา 2557 และ 2558 ใน 8 กลุมสาระการเรียนรู
ที่
กลุมสาระการเรียนรู
ป 2557
ป 2558
ผลตาง (+/-)
1
ภาษาไทย
32.43
39.28
+ 06.85
2
คณิตศาสตร
26.96
30.76
+ 03.80
3
วิทยาศาสตร
33.86
31.78
- 02.08
4
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
47.45
42.67
- 04.78
5
สุขศึกษา พลศึกษา
54.72
6
ศิลปะ
38.92
7
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
42.45
8
ภาษาอังกฤษ
25.23
32.44
+ 07.21
+ 11.00
ปรัชญาของโรงเรียน
นอมนําคุณธรรม กาวนําวิชาการ
นอมนําคุณธรรม
กาวนําวิชาการ

หมายถึง โรงเรียนมุงปลูกฝงคุณธรรม ความดีงามในจิตใจของนักเรียน ใหนักเรียน
เปนผูมีประพฤติปฏิบัติดีดวยความรูสึกที่ดีงาม
หมายถึ ง โรงเรี ย นมุ ง จั ด การศึ ก ษาให นั ก เรี ย นมี ค วามรู ความสามารถ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค เต็มตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาของชาติ

ตราสัญลักษณของโรงเรียน
สัญลักษณมงกุฎครอบอักษร “ก” เปนนามโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา และมีผาแพรชื่อโรงเรียนกฤตศิลปวิทยาอยู
ดานลาง มงกุฎ ซึ่งมีความหมายวา “โรงเรียนกฤตศิลปวิทยาจะเทิดทูนชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยเหนือ
สิ่งอื่นใด”
คติธรรมประจําโรงเรียน
ปฺญา นรานํ รตนํ
ปญญาเปนแสงสวางของคนดี
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สีน้ําเงิน
สีชมพู

สีประจําโรงเรียน
น้ําเงิน – ชมพู
หมายถึง สีแหงความหนักแนน เขมแข็ง กลาหาญ อดทน
หมายถึง สีแหงความรัก สุภาพ ออนนอม

ผลงานความภาคภูมิใจของศิษยเกา โรงเรียนกฤตศิลปวิทยา
นายสามารถ
นายธวัชชัย
นางสาวญาณีทิพย
นางสาววัลยลิกา
เด็กหญิงธิญาดา

มะลูลีม
จิรธรรมประดับ
ยอดยิ่ง
เกศวพิทักษ
จงเจษฎ

นางสาวปณิชา

เมธาวิชิตชัย

นางสาวนัจกร
ใจจันทร
เด็กชายจิตรภาณุ อ่ําบํารุง
นางสาววรรณวนัช ชัชวาลย
นางสาววรินธร
นายรัฐธรรมนูญ
นางสาวณัฐฐิรา

ครองไตรรัตน
ประนมพนธ
ลี้ศัตรูพาย

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
อดีตโคชวอลเลยบอลทีมชาติไทย ธนาคารกรุงเทพ
นักรองของคายอารสยาม ชื่อ ตนขาว อารสยาม
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศของ (The voice) ซีซัน ๒
มีผลการเรียนสูงสุดของระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ โรงเรียน
เทพศิรินทรรมเกลา ปการศึกษา ๒๕๕๕
เปนนักรองของคาย วอรเนอรมิวสิค ขณะนี้ศึกษาอยู
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ปที่ ๑
เปนนักกีฬาลีลาศทีมชาติไทย (เยาวชน)
นักกีฬาทีมชาติ นักฟุตบอลเยาวชนไทย
ไดเขาชิงชนะเลิศ เทควันโดระดับเขตกรุงเทพมหานคร
รุนเยาวชน
ไดรับรางวัลชนะเลิศกีฬาวายน้ํา ระดับเขต
ไดรับรางวัลชนะสิงหมอเตอรคอส
เปนทูตวัฒนธรรม หนูนอยคนเกง ป๒๕๔๓

ผลงานผูเรียนดีเดนในรอบปที่ผานมา
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจําปการศึกษา 2557
ไดรับรางวัล เหรียญทอง
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. เด็กหญิงพิมพชนก เสนาสี
2. เด็กชายอภิชาติ วิเศษโวหาร
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ไดรับรางวัล เหรียญทอง
การแขงขันจัดสวนถาดแบบแหง ป.4-ป.6
1. เด็กหญิงญาณิศา สนธิ์จันทร
2. เด็กหญิงวิมลมณี หลาเพชร
3. เด็กหญิงอลิษา สมบัติวงค
ไดรับรางวัล เหรียญเงิน
การแขงขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
เด็กหญิงชญานุตม ทัพซาย
ไดรับรางวัล เหรียญเงิน
การแขงขันการทองอาขยานทํานองเสนาะ ป.1-ป.3
เด็กหญิงธนาภรณ จุยกระยาง
ไดรับรางวัล เหรียญเงิน
การแขงขันนาฏศิลปไทยอนุรักษ ป.1-ป.6
1. เด็กหญิงจตุรพร ทวีรุงศรีทรัพย
2. เด็กหญิงชุดาภา อยูออน
3. เด็กหญิงนารีรัตน โอละลึก
4. เด็กหญิงนุชวรา ภาคทวี
5. เด็กหญิงพัชรดา ถาวรผล
6. เด็กหญิงวราภรณ ฮาดดา
7. เด็กหญิงสุภาภรณ อวมสุข
ไดรับรางวัล เหรียญเงิน
การสรางภาพดวยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. เด็กหญิงกันยา แซยาง
2. เด็กหญิงชินันพร สําเร็จกิจ
3. เด็กหญิงภาพิมล นันทศรี
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ไดรับรางวัล เหรียญเงิน
การวาดภาพระบายสีดวยสีเทียน ปฐมวัย
เด็กชายพัชรเมศธ บุญยรัตนเอกธนา
ไดรับรางวัล เหรียญทองแดง
การแขงขันการอานออกเสียงและจับใจความสําคัญ ป.1-ป.3
เด็กหญิงศศิวิมล จันทรศรี
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บทที่ ๒
การวิเคราะหสถานภาพของสถานศึกษา
วิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
จากการวิเคราะหสถานภาพโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา เกี่ยวกับปจจัยที่เปนจุดแข็ง (Strength) จุดออน
(Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) สรุปไดดังนี้
จุดแข็ง (Strength)
ดานผูเรียน
- นักเรียนไดรับการพัฒนาครอบคลุมทั้ง ๔ ดาน ดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา เหมาะสม
ตามวัย
- นักเรียนมีสุขภาพดี เจริญเติบโตตามวัยมีน้ําหนักสวนสูง ตามเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัย
- นักเรียนมีทักษะดานการพูด การฟง การอาน และการเขียนดี
- มีความรับผิดชอบตอตนเองในการตรงตอเวลา และมี ระเบียบวินัยในการเขาแถว
- นักเรียนมีความเสียสละตอสวนรวม ใหความรวมมือปฏิบัติ กิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนอยางเต็ม
ความสามารถ
- มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะหมี วิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง
และมีวิสัยทัศน
- นักเรียนมีความกระตือรือรนตอการเรียน มีเจตคติที่ดีตอ การเรียนรู ใฝรู ใฝเรียน รูจักแสวงหาและ
พัฒนาตนเองจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ
- สงเสริมใหนักเรียนไดแสดงความสามารถในการรวมกิจกรรม และเขารวมการแขงขันทางวิชาการ
ทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน
- นักเรียนนิสัยรักการอาน รูจักคนควา หาความรูเพิ่มเติมจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ทั้งหองสมุด Internet
หรือสื่อเทคโนโลยีตาง ๆ
- นักเรียนกฤตศิลปวิทยามีมารยาท พูดจาไพเราะไหวสวยเปนที่ชื่นชมแกผูพบเห็น
- นักเรียนมีความซื่อสัตยตอตนเอง และผูอื่นนักเรียนพูดตรงกับความเปนจริง
- นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียน การสอน
- มีศักยภาพดานวิชาการสามารถสอบเขาเรียนตอในโรงเรียนรัฐบาลที่มีชื่อเสียง
- นักเรียนมีจิตใจ เมตตา กรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผ แบงปนสิ่งของปจจัยใหแกผูอื่น
- นักเรียนมีทักษะในการทํางานกลุม มีมนุษยสัมพันธดี มีความสามัคคีชวยเหลือกันและกัน
- นักเรียนมีความตระหนักในโทษของสิ่งเสพติด ทําใหผูเรียนสามารถหางไกล และหลีกเลี่ยงยาเสพติดได
ตลอดจนการรณรงคเรื่องสิ่งเสพติดอยางตอเนื่อง
- นําคําสอนทางดานศาสนามาใชในชีวิตประจําวัน
- นักเรียนรูจักใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการสื่อสารรูจักใช ภาษาสื่อสารกับบุคคลตาง ๆ ไดเหมาะสมตามวัย
- นักเรียนรักการออกกําลังกายและการเลนกีฬา
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จุดแข็ง (Strength)
- นักเรียนมีความสุขในการทํากิจกรรมที่โรงเรียนมี ปฏิสัมพันธกับบุคคลทั่วไปในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
- นักเรียนมีความสนใจและตองการรวมกิจกรรมสงเสริม ความสามารถพิเศษทางดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา
อยางมาก
- นักเรียนแสดงซึ่งความสามารถดานดนตรี ศิลปะ และกีฬา
- นักเรียนสวนใหญมีทัศนคติในการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ
- นักเรียนมีโอกาสไดฝกทักษะทางภาษาโดยตรงจากครู
ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ
ดานครู
- ครูมีความรู ความสามารถ ในการจัดทําแผนและจัดกระบวนการเรียนการสอน
- ครูผูสอนมีวุฒิการศึกษา ความรู ความสามารถสอดคลองกับวิชาการที่สอน
- ครูมีความสามารถในการสรางสื่อการเรียนการสอน และนําเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม ๆ มาใชกับผูเรียน
สม่ําเสมอ
- ครูไดรับการสงเสริมใหเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณตรงอยางตอเนื่องจาก หนวยงาน
ภายนอก
- ครูมีความรู ความสามารถดานการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
- ครูมีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการศึกษาหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
- ครูไดวิเคราะหหลักสูตร และวางแผนการสอนใหสอด คลองกับเปาหมายการศึกษาและเหมาะสมกับสภาพ
ชุมชนและตัวผูเรียน
- ครูมีความรูตรงสาขาวิชาที่สอนและมีประสบการณ และความมุงมั่นถึงความสําเร็จ ควรปฏิบัติหนาที่ดวย
ความรับผิดชอบ
- ครูมีจรรยาบรรณความเปนครู มีความรัก ความเมตตาและปรารถนาตอศิษย
- ครูเปนแบบอยางที่ดีในการดํารงชีวิตตามแบบวิถีชีวิตคนไทย ในการมีสัมมาคารวะผูใหญ
- ครูมีความรูความสามารถสรางเครื่องมือในการวัด และประเมินดวยตนเองอยางหลากหลาย
- ครูไดมีการวัดและประเมินผลผูเรียนทั้งกอนเรียนและหลังเรียน
- ครูมีจํานวนพอเพียงกับจํานวนนักเรียนตามเกณฑ
- ครูทุกทานผานการนิเทศสอนอยางนอยภาคเรียนละ ๑ครั้ง ตลอดจนมีการนิเทศแบบกัลยาณมิตร ระหวาง
โรงเรียนที่เปนเครือขายดวยกัน
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จุดแข็ง (Strength)
ดานผูบริหาร
- มีผลงานโครงสราง การบริหารที่ชัดเจนเปนระบบและเหมาะสม
- เปนประชาธิปไตยในการบริหารงาน
- ทุกฝายปฏิบัติงานโดยยึดการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมาย และแนวนโยบายตามปรัชญาของโรงเรียน
- โรงเรียนมีปรัชญา แผนพัฒนาโรงเรียนชัดเจนครบถวน
- มีการวางแผนจากบุคลากร ที่เกี่ยวของกับการศึกษาทุกฝาย
- มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
- มีการนํากระบวนการ PDCA มาใชในการบริหารงานของแตละฝาย
- แบงการบริหารงานเปนระดับชั้น กลุมสาระมีทีมบริหารงานขึ้นตรงตอฝายบริหาร
- การกระจายอํานาจหนาที่บริการ ไปยังระดับชั้นกลุมสาระ ทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพรวดเร็วปฏิบัติ
ไดเต็มศักยภาพ
- มีแผนการนิเทศอยางเปนระบบและตอเนื่อง
- มีระบบขอมูลสารสนเทศในโรงเรียนในระบบการบันทึก และรายงานผลการประเมิน
- มีเอกสารตรวจสอบการประเมินตนเอง
- ไดรับเอกสารสนับสนุนสงเสริมใหดําเนินงานตามความ สามารถอยางเหมาะสม
- ผูบริหารและครูสรางความสัมพันธที่ดีในการจัดการศึกษา
- โรงเรียนไดรบั การยอมรับจากผูปกครองและชุมชน
- ผูปกครองและชุมชนพรอมใชการสนับสนุนในการจัดการศึกษา
- มีการประชาสัมพันธ โดยออกจดหมายแผนพับเปนระยะๆ
- มีการรายงานความกาวหนาหนวยงานใหกับตนสังกัด
- ผูบริหารใหการพัฒนาความรูแกบุคลากรครูใหทันตอสภาพการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
- สนับสนุนใหผูรวมงานแสวงหาความรู เพื่อพัฒนาตนเอง
- ผูบริหารมีความรู ความสามารถ เชื่อมั่นในตนเอง และมุงมั่นตอความสําเร็จอยางสูง มีวิสัยทัศนกวางไกล
- ผูบริหารเปนแบบอยางในการเปนผูนํามีมนุษยสัมพันธ และเปนที่ยอมรับของผูเกี่ยวของ
- ผูบริหารเปนแบบอยางในดานความกระตือรือรนในการทํางานตลอดจน มุงมั่น ในความสําเร็จของงาน
- ผูบริหารสรางแรงจูงใจ บุคลากรครูในการทํางาน
- ผูบริหารสงเสริมใหบุคลากรไดเขารวม พัฒนาความรู เพื่อนํามาใชในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน
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จุดออน (Weakness)
ดานผูเรียน
- นักเรียนบางคนขาดความเอาใจใสสิ่งที่ไดรับการอบรม ปลูกฝงดานระเบียบวินัยในการมาโรงเรียน และ
มาตราตาง ๆ เชน การไหว การรับประทานอาหาร การพูดจา ระเบียบการเดินผานผูใหญ การเดินแถว การ
แตงกาย ฯลฯ
- นักเรียนในหองมีจํานวนนักเรียนมากเกินไป
- นักเรียนบางสวนยังตองพัฒนาทักษะดานการคัดลายมือ
- นักเรียนบางคนยังขาดความรับผิดชอบในการรักษาสิ่งของ และทรัพยสินของตนเองและสวนรวม
- สิ่งเสริมใหนักเรียนเขารวมแขงขันในดานวิชาการ และกิจกรรมไดมากขึ้น
- นักเรียนบางสวนยังใหความสนใจในเรื่องการเรียนนอยจึงสงผลการในวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ
ภาษาอังกฤษต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน
- นักเรียนบางคนยังขาดความรับผิดชอบ และกระตือรือรน ในการทํากิจกรรม
- นักเรียนบางสวนยังออนดานวิชาการ ยังตองหาแนวทางการพัฒนาดานวิชาการใหมากขึ้น
- นักเรียนบางสวนขาดความเชื่อมั่นในตนเองเนื่องจากพอแม ผูปกครองไมไดเปดโอกาสใหเด็กไดชวยเหลือ
ตนเองตามความสามารถ
- นักเรียนบางสวนมีปญหาดานครอบครัว เชน ครอบครัว แตกแยกขาดความอบอุน
ดานครู
- บุคลากรครูบางคนขาดประสบการณการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
- ครูบางสวนยังใชสื่ออุปกรณไมสม่ําเสมอ
- ครูบางสวนขาดเทคนิค ในดานการสอนที่หลากหลาย
- ครูบางสวนไมเห็นความสําคัญของพระราชบัญญัติการศึกษา
- ครูบางสวนยังจัดกิจกรรมไมเหมาะสมกับกระบวนการการเรียนรู
- ครูไมนําผลการประเมินมาปรับปรุงใชในการเรียนการสอนในครั้งตอไป
- ครูบางคนขาดการพัฒนาการสอน หรือไมมีความกระตือรือรนกับวิชาที่สอน
- ครูบางสวนยังใหความรวมมือ ในการทํางานสวนรวมไมเต็มที่
- การสงเสริมใหบุคลากรเขารับการอบรมไมครบทุกคน
- รายไดของครูยังไมสมดุลกับเศรษฐกิจและคาครองชีพในปจจุบัน
- โรงเรียนไมนําสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชจัดกระบวนการเรียนรู
ดานผูบริหาร
- จํานวนผูบริหารยังมีนอยกวาภาระงานในการบริหาร
- ผูชวยผูบริหารมีภาระงานมากในการสอน
- บุคลากรบางคนขาดความเขาใจในโครงสรางการบริหารงานของโรงเรียน
- ไมสามารถปฏิบัติงานไดครบตามแผนที่กําหนด
- ระบุขอมูลสารสนเทศยังไมสมบูรณ และสอดคลองกับเทคโนโลยี
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จุดออน (Weakness)
- ระบบการเก็บขอมูลสารสนเทศยังไมเปนระบบ
- ผูปกครองบางสวน ไมมเี วลาในการรวมการบริหารงานกับโรงเรียน
- ผูปกครองสวนหนึ่งขาดการรวมมือในการเอาใจใสดูแลบุตรหลานของตนเอง
- ชุมชนผูปกครองมีบทบาทนอยในการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
โอกาส (Opportunity)
ดานผูเรียน
- หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสมัยปจจุบันจะสงเสริมใหเด็กนักเรียนเปนผูกลาคิด กลาทํา และกลาพูด เด็ก
ไดมีโอกาสไดรับขาวสาร และเทคโนโลยี ไดอยางรวดเร็วทั่วถึง
- ไดรับการสงเสริม สนับสนุน จากครูและผูปกครองเปนอยางดี
- ทางโรงเรียนมีนโยบายอยางตอเนื่องเกี่ยวกับการจัดการสอนซอมเสริมใหกับนักเรียนที่ยังมีพัฒนาการชา
- ทางโรงเรียนสนับสนุนกิจกรรมดานตาง ๆ เพื่อใหนักเรียนกลาแสดงออก อยางถูกตอง และมั่นใจ
- สงเสริมการจัดกิจกรรม เพื่อฝกทักษะใหนักเรียนมีความเปนผูนํา และกลาแสดงออก
- ทางโรงเรียนสงเสริมใหมีการแขงขันกับภายนอก
ดานครู
- ครูมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนความรู ในเรื่องการเรียนการสอน รวมถึงเทคนิคการสอนใหกับเพื่อนครูทั้งภายใน
และตางโรงเรียนในรูปแบบกัลยาณมิตร
- ทางโรงเรียนการสนับสนุนใหครูไดศึกษาตอในระดับสูงขึ้น
- สงเสริมและสนับสนุนใหครูไดไปศึกษาดูงานทั้งภายใน และภายนอกประเทศอยางตอเนื่อง
- เชิญวิทยากรที่มีความรู ความชํานาญ ผูเชี่ยวชาญมาใหคําแนะนําและคําปรึกษาเสมอ ๆ
- สงเสริมบุคลากรใหมีความรูประสบการณ การจัดการเรียนรูที่หลากหลาย
- จัดอบรม สัมมนา พัฒนาความรูครูไดรับการพัฒนาดานการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง
ดานผูบริหาร
- ผูบริหารมีโอกาสไดรับการศึกษาสูงขึ้นในขั้นมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต จากโอกาสทางการศึกษาที่มีความ
สะดวก หลากหลายมากยิ่งขึ้น
- ผูบริหารมีโอกาสไดรับคําแนะนําจากคณาจารย คณะครุศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในฐานะประธาน
ที่ปรึกษางานวิชาการของโรงเรียน
- การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนผูบริหารมีสิทธิในการตัดสินใจไดอยางครบถวน
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อุปสรรค (Threat)
ดานผูเรียน
- ผูปกครองบางสวนไมใหความรวมมือ ในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบวินัยเทาที่ควร
- สถานที่ในการจัดกิจกรรมไมเอื้อตอกิจกรรมเทาที่ควร
- ปจจัยที่มีสวนเกี่ยวของเปนบางครั้งมีเวลางบประมาณ
- ผูเรียนบางคนยังใหความรวมมือในการแกไขปญหานอย ตลอดจนผูปกครองบางทานไมรับฟงปญหาและ
เหตุผลของ ลูก ๆ
- นักเรียนบางคนขาดความเอาใจใสตอการเรียนคณิตศาสตร และความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
- นักเรียนบางสวนขาดความรับผิดชอบตอการมาเรียน จึงทําใหการเรียนไมคอยตอเนื่อง ขาดขั้นตอนในการ
วิเคราะห โจทยปญหา
- นักเรียนบางคน ยังไมกลาแสดงออกและไมกลาตัดสินใจดวยตนเอง
- นักเรียนในบางครอบครัว มีปญหาดานครอบครัวและมีแนวโนมที่มีจํานวนมากขึ้น
- สื่อเทคโนโลยีรอบตัวนักเรียนเพิ่มมากขึ้นจนทําใหนักเรียนสนใจการเรียนลดลงหรือจนทําใหนักเรียนปฏิบัติ
ตนไปในทางไมถูกตองมากขึ้น
- ในบางครอบครัวผูปกครองมีภาระหนาที่การงานเพิ่มขึ้นจนไมมีเวลาในการดูแลนักเรียน และมีจํานวนเพิ่ม
มากขึ้น
ดานครู
- การอบรมสัมมนาตามองคกรตาง ๆ จัดขึ้นตรงกับวันที่ทํางาน
- ครูบางกลุมสาระยังมีโอกาสในการเขารวมสัมมนานอย
- งบประมาณในการศึกษาดูงานยังนอย ครูไดรับโอกาสไมทั่วถึง
- ภาระงานตาง ๆ มีมากขึ้นจนกระทั่งมีผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนของครู
- อัตราเงินเดือนของครูยังนอยเมื่อเทียบกับคาครองชีพทําใหมีผลตอขวัญกําลังใจในการทํางาน
- การพัฒนาทางเทคโนโลยีทําใหครูบางทานลําบากในการทําความเขาใจ
ดานผูบริหาร
- ผูบริหารและผูชวยผูบริหารมีภาระงานในการสอนอยูมาก
- ภาระในการผอนชําระการกอสรางโรงเรียน ทําใหยิ่งไมสามารถนํางบประมาณมาพัฒนาการจัดการศึกษาใน
ดานตางๆ ไดอยางครบถวน
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วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
จากการวิ เ คราะห ส ถานภาพโรงเรี ย นกฤตศิ ล ป วิ ท ยา เกี่ ย วกั บ โอกาส (Opportunity) อุ ป สรรค
(Threat) สรุปไดดังนี้
ดานเศรษฐกิจ
ภาวะคุกคาม
1. การเกิดชุมชนแออัด
2. มีคูแขงทางดานการศึกษาเพิ่มมากขึ้น
3. การจราจรมีความคลองตัวนอยลง
4. มีความเหลื่อมล้ํากันดานเศรษฐกิจ
5. คาใชจายในดานเศรษฐกิจ
6. ชาดสภาพคลองตัวทางเศรษฐกิจ
โอกาส

1.
2.
3.
4.
5.

เปนแหลงธุรกิจมีสถานที่ตั้งทาอากาศยานสุวรรภูมิ และนิคมอัญมณีเจโมโปลิศ
มีนิคมอุตสากรรมมีการลงทุนทางธุรกิจ
มีการเปดเสนทางการคมนาคมมากขึ้น
เปนศูนยรวมการขนสงสินคาจากภาคตะวันออกของประเทศไปสูแหลงตาง ๆ
เปนแหลงยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจ/ธุรกิจ (พ.ศ. ๒๕๔๙)

ดานเทคโนโลยี
ภาวะคุกคาม
1. บุคลากรที่มีความรู ความสามารถ การใชเทคโนโลยี มีไมเพียงพอ
2. เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และทันสมัยไมเพียงพอในการทํางาน
3. ขาดการสืบคน Internet และการใช ICT เพื่อการเรียนรู
4. การบริการโสตทัศนูปกรณตองไดรับการพัฒนา
5. ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ
6. เทคโนโลยีมีราคาสูง และใชไปในทางที่ไมกอใหเกิดประโยชนทางการศึกษา
7. คาตอบแทนในการจัดจางมาทํางานคอนขางสูง
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ดานการเมือง
ภาวะคุกคาม
1. มีการเปลี่ยนแปลงผูนําดานจัดการศึกษาบอย
2. องคกรดานการเมืองเขามามีสวนในการจัดการศึกษานอย
3. หลักสูตรยังมีการเปลี่ยนแปลง
โอกาส

1.
2.
3.
4.

การจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
มีอิสระในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
สนองนโยบายรัฐบาลดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น
การสรางคุณภาพและความมั่นคงบุคลากร

ดานสังคม/ศาสนา/วัฒนธรรม
ภาวะคุกคาม
1. การปฏิบัติและการเรียนรูดานพุทธศาสนานอย ทําใหไมมีความเขาใจเกี่ยวกับพุทธศาสนาดีพอ
2. การรับวัฒนธรรมตาง ๆ มาปฏิบัติโดยไมคํานึงถึงความเหมาะสม
3. การเปลี่ยนแปลงทางดานคมนาคม และเทคโนโลยีในทองถิ่น ทําใหสงผลสภาพสังคมวัฒนธรรม
เปลี่ยนแปลงตามไปดวย
4. ชุมชนในสังคมเมืองขาดการปฏิสัมพันธขาดการชวยเหลือซึ่งกันและกันเพราะตองแขงขันกันเชิง
ระบบสังคมสูงขึ้น
5. ผูที่ยายถิ่นเขามาอยูใหมอาจไมมีความเขาใจเกี่ยวกับสภาพทองถิ่นและวัฒนธรรมทองถิ่น
6. ชุมชนบางกลุมมีอคติตอการเรียนภาษาอังกฤษสงผลใหผูปกครองในชุมชนนั้น ๆ ไมสงเสริมการ
เรียน
7. มีแหลงเสื่อมโทรมและชุมชนแออัดมากขึ้น
โอกาส

1.
2.
3.
4.
5.

มีการเผยแพรปฏิบัติตามศาสนาดํารงรักษาคุณคาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
สนับสนุนใหบุคลากรทองถิ่นมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
มีประชากรเพิ่มขึ้น โอกาสขยายทางการศึกษามากขึ้น
บุคคลในทองถิ่นตองมีการศึกษาสูงขึ้น
จัดทําแหลงการเรียนรู ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีทองถิ่น
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
โรงเรียนกฤตศิลปวิทยา ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ.รอบสอง เมื่อวันที่ 15 - 17
มกราคม พ.ศ ๒๕๕7 สรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐานดังแสดงในตาราง
ตอไปนี้
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย

น้ําหนัก
คะแนน

กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ตัวบงชี้ที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย
๕.๐๐
ตัวบงชี้ที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจสมวัย
๕.๐๐
ตัวบงชี้ที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการดานสังคมสมวัย
๕.๐๐
ตัวบงชี้ที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย
๑๐.๐๐
ตัวบงชี้ที่ ๕ เด็กมีความพรอมศึกษาตอในขั้นตอไป
๑๐.๐๐
ตัวบงชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนเด็กเปน ๓๕.๐๐
สําคัญ
ตัวบงชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
๑๕.๐๐
สถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน
๕.๐๐
กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ
ตัวบงชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน ๒.๕๐
พันธกิจ และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอน
๒.๕๐
เปนเอกลักษณของสถานศึกษา
กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม
ตัวบงชี้ที่ ๑๑ ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาท ๒.๕๐
ของสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๑๒ ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
๒.๕๐
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูความเปน
เลิศที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม
๑๐๐.๐๐

คะแนน
ที่ได

ระดับ
คุณภาพ

5.00
5.00
5.00
9.00
10.00
29.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี

15.00

ดีมาก

4.96

ดีมาก

2.50

ดีมาก

2.50

ดีมาก

2.50

ดีมาก

2.50

ดีมาก

92.96

ดีมาก
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ประถมศึกษา และ/หรือ มัธยมศึกษา)
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ตัวบงชีท้ ี่ ๑ ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบงชีท้ ี่ ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พงึ ประสงค
ตัวบงชีท้ ี่ ๓ ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตัวบงชีท้ ี่ ๔ ผูเรียนคิดเปน ทําเปน
ตัวบงชีท้ ี่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
ตัวบงชีท้ ี่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ
ตัวบงชีท้ ี่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา
ตัวบงชีท้ ี่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และตนสังกัด
กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ
ตัวบงชีท้ ี่ ๙ ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบงชีท้ ี่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนทีส่ งผลสะทอนเปน
เอกลักษณของสถานศึกษา
กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม
ตัวบงชีท้ ี่ ๑๑ ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา
ตัวบงชีท้ ี่ ๑๒ ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศ ทีส่ อดคลองกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม

น้ําหนัก
(คะแนน)

คะแนน
ที่ได

ระดับ
คุณภาพ

๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๒๐.๐๐
๑๐.๐๐

9.76
9.68
9.57
9.64
10.29
8.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
พอใช
ดี

๕.๐๐

4.80

ดีมาก

๕.๐๐

4.87

ดีมาก

๕.๐๐

5.00

ดีมาก

๕.๐๐

5.00

ดีมาก

๕.๐๐

5.00

ดีมาก

๕.๐๐

5.00

ดีมาก

๑๐๐.๐๐

86.61

ดี

ขอเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบสาม
1. ดานผลการจัดการศึกษา
1) สถานศึกษาควรมีการวางแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางกาเรียนต่ํากวาระดับดี ในศิลปะ การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ภาษาไทย วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อยางเปน
ระบบ
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2) สถานศึกษามีการสงเสริมพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพที่ดีอยูแลว แตควรมีทิศทางในการพัฒนาเพื่อ
ขยายผล
2.1) สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาใหผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมากอยูแลวแตควร
กําหนดทิศทางในการพัฒนาเพื่อขยายผลใหมีน้ําหนักตามเกณฑสวนสูงสมสวน มีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ ม ากยิ่ ง ขึ้ น โดยสถานศึ ก ษาควรส ง เสริ ม ให ผู เ รี ย นที่ มี น้ํ า หนั ก ตามเกณฑ ส ว นสู ง สมส ว นมากยิ่ ง ขึ้ น
โดยเฉพาะผูเรียนระดับชวงชั้นที่ 1 เชน จัดหานมใหผูเรียนไดดื่มเพิ่มเติมจากนมที่ดื่มเปนประจําอีกวันละ 1
กลอง โดยอาจนํานมสวนที่ใหเด็กกลับไปดื่มที่บานชวงปดภาคเรียนมาดื่ม เพราะครูสามารถดูแลใหเด็กไดดื่ม
ครบถวนทุกคนมากกวาผูปกครองที่บาน รณรงคใหเด็กรับประทานผัก และผลไมมากขึ้น และการควบคุม
พฤติกรรมการรับประทานอาหาร เปนตน ครูควรสอนสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการออกกําลังกาย การดูแล
สุขภาพกาย การรูจักเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณคาใหมากขึ้น โดยควรขอความรวมมือจากผูปกครองให
รวมดูแลเอาใจใสปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูเรียนดวย
2.2) สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคที่ดี
มากอยู แล ว แต ควรกํา หนดทิ ศทางในการพัฒ นาเพื่อขยายผลในเรื่องมุงมั่น ในการเรีย นใหมากยิ่งขึ้น โดย
สถานศึกษาควรจัดการศึกษาพิเศษในรูปแบบที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละราย อิงตามหลักการของการเรียนรู
โดยสรางแรงจูงใจทําไดดวยการใหผูเรียนมีความสุขกับการเรียนรู เนื่องจากเมื่อผูเรียนมีความสุขในการเรียนจะ
มอง ตนและสิ่งรอบขางในแงดี มีทัศนคติที่ดีตอการเรียน ตลอดจนสามารถสรางสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนและ
ครูได ครูควรศึกษาปญหาและหาสาเหตุที่สงผลใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมไมสนใจการเรียน เชน ลดการตําหนิติ
เตียนหรือดูถูก และสนับสนุนใหผูเรียนไดมีโอกาสพูดหรือเลาปญหาของตนเองบาง มีระบบดูแลชวยเหลือ เมื่อ
ทราบปญหาแลวหาวิธีการแกไขปญหาที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละราย คูควรคอยสังเกตความ สม่ําเสมอใน
การสงงาน และความสนใจการเรียนของผูเรียน อีกทั้งยังตองมีความรูและ ทักษะในการชวยเหลือผูเรียน มีการ
จัดการศึกษาพิเศษในรูปแบบที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละราย เชน ใหงานและติดตามประเมินตามระดับ
ความสามารถ หรือการให ผู เรี ยนมานั่ งหน าหอง เรีย กใหตอบบอยๆ ติดตามดูแลเด็กเปน พิเศษ โดยสราง
แรงจูงใจทําไดดวยการใหผูเรียนมีความสุขกับการเรียนรู
2.3) สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาใหผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่องที่ผูเรียนมีความ
ใฝรู แตควรกําหนดทิศทางในการพัฒนาเพื่อขยายผลใหผูเรียนมีการเรียนรูอยางสม่ําเสมอจากการอานมาก
ยิ่งขึ้น โดยสถานศึกษาควรจัดกิจกรรมสงเสริมการอานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหเกิดขึ้นอยางเปนระบบ
และต อเนื่ องเป น กิ จ กรรมรายวั น กิ จ กรรมรายสั ป ดาห กิ จกรรมรายเดือน โดยกิจ กรรมสง เสริ มการอา น
ตอบสนองตอความตองการอานของผูเรียนตลอดจนกระตุนสงเสริมและสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการอานของ
ผูเรียน และมีการประเมินผลการดําเนินงานกิจกรรมทุกกิจกรรมอยางเปนระบบทุกสิ้นปการศึกษา
2.4) สถานศึ กษาดํา เนิน การพัฒนาใหผูเรียนคิดเปน ทําเปน ที่ดีมากอยูแลว แตควรกําหนด
ทิศทางในการพัฒนาเพื่อขยายผลใหผูเรียนมีความสามารถดานการคิดมากยิ่งขึ้น โดยสถานศึกษาควรวางแผน
ใหผูเรียนจัดทําโครงการเพื่อฝกทักษะคิด เปนโครงงานที่นําสิ่งที่ไดเรียนรูแตรักกลุมสาระการเรียนรูมาบูรณา
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การตั้งแต 2 กลุมสาระการเรียนรูขึ้นไปเวรโดยใหผูเรียนรวมกําหนดหัวขอโครงงานเอง 1 โครงงานตอกลุมกลุม
ละ 5 - 8 คน เริ่มลงมือทําตั้งแตตนปการศึกษา สงผลงานและประกาศผลกอนจบปการศึกษาเวรจัดทําใหมี
การประกวดโครงงานเวรครูเปนเพียงผูอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนฝกทักษะการคิด วิเคราะห สังเคราะห
การสรางองคความรูและ กระบวนการทํางาน ครูควรมีการจัดกิจกรรมการสอนที่สอดแทรกกระบวนการคิด
วิเคราะหแบบMind Map โดยผูเรียนชวยกันระดมความคิดแลวเขียนไวบนกระดาษแผนใหญติดไวขางกระดาน
ดํา เมื่อสอนจบหนวยการเรียนรูแลว ใหผูเรียนลอกใสสมุดวาดเขียนที่รวบรวมMind Map ของแตละหนวยการ
เรียนรูที่ไดเรียนผานมาแลวโดยถือเปนผลงาน ชิ้นงานชิ้นหนึ่ง ในการใหคะแนน
3) สถานศึกษามีอัตลักษณของผูเรียน “ซื่อสัตย ประพฤติดี มีวินัย” และเอกลักษณของสถานศึกษา
“สถานศึ ก ษาสร า งคนดี สู สั ง คม” ที่ มี ผ ลการพั ฒ นาดี อ ยู แ ล ว และโครงการเศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามแนว
พระราชดําริเปนโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาท ที่มีผลการดําเนินงานที่ดีอยูแลว แตความกําหนดทิศทางใน
การพัฒนาเพื่อขยายผล
2. ดานการบริหารจัดการศึกษา
1) สถานศึกษามีประสิทธิ ภาพของการบริหารจัดการ และพัฒ นาสถานศึกษาที่ ดีอยูแลว แตควร
กําหนดทิศทางในการพัฒนาเพื่อขยายผล โดยสถานศึกษาควรจัดโดยสถานศึกษาควรจัดการนิเทศภายในให
เปนระบบ โดยสรางเครื่องมือประเมินที่ไดมาตรฐาน และตารางการนิเทศที่เหมาะสมและปฏิบัติได
2) สถานศึกษามีการสงเสริมพัฒนาใหรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่ดีมากอยูแลว แตควร
กํ า หนดทิ ศ ทางในการพั ฒ นาเพื่ อ ขยายผลโดยสถานศึ ก ษาควรให มี ก ารลงนามข อ ตกลงร ว มกั น ระหว า ง
สถานศึกษากับหนวยงานตนสังกัด หรือหนวยงานสนับสนุนหรือหนวยงานอื่นๆเพื่อหาแนวทางพัฒนาโดยให
ครอบคลุมขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก อยางเปนลายลักษณอักษร
3. ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1) สถานศึกษาควรมี แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน โดยการคนหาจุดควรพัฒนา หรือปญหา
ในเรื่องที่ประเมิน แลวนํามาเปนประเด็น มีเกณฑการประเมินการใหคะแนน เมื่อใชประเมินครั้งแรกผลการ
ประเมินอยูในระดับต่ํา แตเมื่อนําขอเสนอแนะจากการประเมินครั้งแรกไปพัฒนา เมื่อมีการประเมินครั้งตอๆไป
ผลการประเมินจะอยูในระดับดีขึ้นเรื่อยๆ
2) สถานศึกษาควรแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการประเมินแผนการจัดการเรียนรู ประเมินการ
จัดการเรียนการสอน และประเมินแบบวัดแบบทดสอบแลวนําผลการประเมินไปใชพัฒนาครูอยางเปนระบบ
อาจจะใช ขั้ น ตอนของการพั ฒ นาคุ ณ ภาพมาใช ห รื อ อาจจะจั ด ทํ า เป น ข อ มู ล สารสนเทศ เกี่ ย วกั บ ความรู
ความสามารถของครูแตละคน เพื่อใชในการพัฒนาครูทุกคนอยางตอเนื่อง และควรมีมาตรการกํากับ ติดตาม
ใหมีการนําความรูที่ไดจากการอบรมมาใชใหเกิดประโยชนแกผูเรียนอยางแทจริง
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4. ดานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษามีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่เปนระบบอยูแลว แต
ควรมี ทิ ศ ทางในการพั ฒ นาเพื่ อ ขยายผล โดยสถานศึ ก ษาควรชี้ แ จงเรื่ อ งระบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษา ใหคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาทราบรายละเอียดพรอมๆกัน เพื่อความเขาใจ ระบบ
ประกันคุณภาพอยางตรงกันเพิ่มขึ้น เชน นําผลสรุปปญหาอุปสรรคในปที่ผานมาไปปรับปรุงวิธีการดําเนินงาน
ในปตอไปอยางตอเนื่อง โดยระบุถึงปญหาอุปสรรคที่พบในปที่ผานมาไวในหลักการและเหตุผล เพื่อไมใหเกิด
เปนจุดออนแบบเดิมขึ้นมาอีกในสถานศึกษา
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บทที่ ๓
แนวพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วิสัยทัศน
โรงเรียนกฤตศิลปวิทยาเปนสถานศึกษาแหงการเรียนรู เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอยางยั่งยืน
พันธกิจ
๑. พัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเปนไทย ดํารงตนอยูในสังคมบนพื้นฐาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. จัดการศึกษาใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ดวยการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ
๓. สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาศักยภาพ ตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจของแตละ
บุคคล
๔. พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีคุณภาพ ดวยความรวมมือในการพัฒนาของผูมีสวนเกี่ยวของทุก
ฝาย
6. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน
7. พัฒนาสิ่งแวดลอม และบริการที่สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ
8. พัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
9. พัฒนาสถานศึกษาใหเปนสังคมแหงการเรียนรู
10.พัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา จุดเนน นโยบาย และแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา
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เปาหมาย
๑. นักเรียนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. นักเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู รักการเรียนรูตลอดชีวิต มีศักยภาพในการสรางความรูไดดวยตนเอง
3. นักเรียนไดรับการสงเสริม และพัฒนาตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจของแตละบุคคล
4. ครู และบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และความเปนครูมืออาชีพ
5. โรงเรียนมีระบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ระบบการบริหารงบประมาณ แบบมุงเนนผลงาน
6. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
7. โรงเรียนมีสภาพแวดลอม และการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มศักยภาพ
8. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางเปนระบบ และตอเนื่อง
9. โรงเรียนเปนสถานศึกษาที่เปนสังคมแหงการเรียนรู
10.นักเรียนมีคุณลักษณะ และคุณภาพตามนโยบาย วิสัยทัศน ปรัชญา จุดเนน และแนวทางปฏิรูป
การศึกษา
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อัตลักษณของโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา

ซื่อสัตย ประพฤติดี มีวนิ ัย
Honest Well-behaved Disciplined
นิยาม

ซื่อสัตย

ซื่อสัตย หมายถึง แงมุมหนึ่งของศีลธรรม แสดงถึงลักษณะของคุณธรรมในแงบวก
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบงชี้
ตัวชีว้ ัด
พฤติกรรมบงชี้
- ไมลกั ขโมย
- ไมเปนผูลักทรัพย และไมอยากไดของคนอื่นเปนของตนเอง
- ไมลักลอบทําสิ่งที่ตนไมมีสิทธิ์ หรือไมไดรับอนุญาต
- ไมพูดโกหก
- ไมพูดเรื่องที่ไมเปนความจริงทั้งหมด ใหเขาใจวาเปนความจริงทั้งหมด
โดยเจตนา
- ตรงตอเวลา
- ปฏิบัติในเวลาที่กําหนดได

นิยาม

ประพฤติดี

ประพฤติดี หมายถึง การปฏิบัติทางกาย และวาจาที่ดี แสดงถึงลักษณะของคุณธรรมในแงบวก
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบงชี้
ตัวชี้วัด
พฤติกรรมบงชี้
- ยิ้มไหวทักทาย
- ยื่นลําตัวตรง เทาชิด มือพนมที่หนาอก และไหวกมศรีษะ
- เดินผานผูใหญกมหลัง
- เมื่อพบผูใหญเดินสวนทางกับนักเรียน ตองกมหลังเล็กนอย
- ผูใหญนั่งอยูเราคุกเขา
- เมื่อพบผูใหญนั่งอยู ไมยืนคล้ํา โดยนั่งคุกเขา
- พูดจาเรียบรอย
- มีหางเสียงในการพูดจา ไมพูดคําหยาบ
นิยาม

มีวินัย

มีวินัย หมายถึง การปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑขอบังคับ โดยใหเปนแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกัน
จะไดอยูรวมกันดวยความสุขสบาย ไมกระทบกระทั่งซึ่งกันและกัน ใหหางไกลจากความชั่วทั้งหลาย
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ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบงชี้
ตัวชี้วัด
- รักการเขาแถว
- เดินขึ้นลงบันไดชิดขวา
- ปดน้ําปดไฟเมื่อเลิกใช
- ทิ้งขยะที่ถังขยะ

พฤติกรรมบงชี้
- เคารพในสิทธิ์การมากอนหลัง
- เมื่อขึ้น หรือลงบันได ชิดขวามือเสมอ
- ไมวิ่ง หรือแซงบนบันได
- ปดไฟเมื่อทําไมใชหองน้ําแลว
- ปดน้ําเมื่อชําระลาง สวนตาง ๆ เรียบรอย
- เมื่อมีขยะ ใหทิ้งขยะที่ถังเสมอ
- ถามีถังแยกขยะ ก็แยกไดอยางถูกตอง
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เอกลักษณของโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา

สถานศึกษาสรางคนดีสูสงั คม
Our school builds good citizen for the society
โดยกําหนดองคประกอบ ๕ ประการในสรางคนดีสูสังคม กลาวคือ
1. สรางนักเรียนเปนผูมีความซื่อสัตย
2. สรางนักเรียนเปนผูมีความประพฤติดี
3. สรางนักเรียนเปนผูมีระเบียบวินัย
4. สรางนักเรียนเปนผูรักความเปนไทย
5. สรางนักเรียนเปนผูมีจิตสาธารณะ

รักความเปนไทย
นิยาม
รักความเปนไทย หมายถึง คุณลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณคา รวมอนุรักษสืบ
ทอดภูมิปญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย มีความกตัญูกตเวที ใชภาษาไทยใน
การสื่อสารอยางถูกตองเหมาะสม
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบงชี้
ตัวชี้วัด
- ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรมไทย และกตัญู
กตเวที
- เห็นคุณคาและใชภาษาไทยในการ
สื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม
- อนุรักษ สืบทอดภูมิปญญาไทย

พฤติกรรมบงชี้
- แตงกายและมีมารยาทงดงามแบบไทย มีสัมมาคาราวะ กตัญู
กตเวทีตอผูมีพระคุณ
- รวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับประเพณีศิลปะและวัฒนธรรมไทย
- ใชภาษาไทยและเลขไทยในการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม
- ชักชวน แนะนํา ใหผูอื่นเห็นคุณคาของการใชภาษาไทยที่ถูกตอง
- นําภูมิปญญาไทยมาใชในใหเหมาะสมในวิถีชีวิต
- รวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับภูมิปญญาไทย
- แนะนํา มีสวนรวมในการสืบทอดภูมิปญญาไทย
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มีจิตสาธารณะ
นิยาม
มีจิตสาธารณะ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีสวนรวมในกิจกรรม หรือสถานการณ
กอใหเกิดประโยชนแกผูอื่น ชุมชนและสังคมดวยความเต็มใจ กระตือรือรน โดยไมหวังผลตอบแทน
ผูมีจิตสาธารณะ คือ ผูที่มีลักษณะเปนผูใหญและชวยเหลือผูอื่น แบงปนความสุขสวนตน เพื่อทํา
ประโยชนแกสวนรวม เขาใจ เห็นใจผูที่มีความเดือดรอน อาสาชวยเหลือสังคม อนุรักษสิ่งแวดลอม ดวย
แรงกาย สติปญญา ลงมือปฏิบัติเพื่อแกปญหา หรือรวมสรางสรรคสิ่งที่ดีงามใหเกิดในชุมชน โดยไมหวัง สิ่ง
ตอบแทน
ตัวชี้วัด และพฤติกรรมบงชี้
ตัวชี้วัด
พฤติกรรมบงชี้
- ชวยเหลือผูอื่นดวยความเต็มใจ และ - ชวยพอแม ผูปกครอง ครู ทํางานดวยความเต็มใจ
พึงพอใจโดยไมหวังสิ่งตอบแทน
- อาสาทํางานใหผูอื่นดวยกําลังกาย กําลังใจและกําลังสติปญญา
โดยไมหวังสิ่งตอบแทน
- แบงปนสิ่งของทรัพยสินและอื่นๆ และชวยแกไขปญหา หรือ
สรางความสุขใหกับผูอื่น
- เขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอ - ดูแลรักษาสาธารณะสมบัติ และสิ่งแวดลอมดวยความเต็มใจ
โรงเรียน ชุมชนและ สังคม
- เขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชนและสังคม
- เขารวมกิจกรรมเพื่อแกปญหาหรือรวมสรางสิ่งที่ดีงามของ
สวนรวมตามสถานการณที่เกิดขึ้นดวยความกระตือรือรน
นิยาม

ซื่อสัตย

ซื่อสัตย หมายถึง แงมุมหนึ่งของศีลธรรม แสดงถึงลักษณะของคุณธรรมในแงบวก
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบงชี้
ตัวชี้วัด
พฤติกรรมบงชี้
- ไมลกั ขโมย
- ไมเปนผูลักทรัพย และไมอยากไดของคนอื่นเปนของตนเอง
- ไมลักลอบทําสิ่งที่ตนไมมีสิทธิ์ หรือไมไดรับอนุญาต
- ไมพูดโกหก
- ไมพูดเรื่องที่ไมเปนความจริงทั้งหมด ใหเขาใจวาเปนความจริงทั้งหมด
โดยเจตนา
- ตรงตอเวลา
- ปฏิบัติในเวลาที่กําหนดได
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นิยาม

ประพฤติดี

ประพฤติดี หมายถึง การปฏิบัติทางกาย และวาจาที่ดี แสดงถึงลักษณะของคุณธรรมในแงบวก
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบงชี้
ตัวชี้วัด
พฤติกรรมบงชี้
- ยิ้มไหวทักทาย
- ยื่นลําตัวตรง เทาชิด มือพนมที่หนาอก และไหวกมศรีษะ
- เดินผานผูใหญกมหลัง
- เมื่อพบผูใหญเดินสวนทางกับนักเรียน ตองกมหลังเล็กนอย
- ผูใหญนั่งอยูเราคุกเขา
- เมื่อพบผูใหญนั่งอยู ไมยืนคล้ํา โดยนั่งคุกเขา
- พูดจาเรียบรอย
- มีหางเสียงในการพูดจา ไมพูดคําหยาบ
นิยาม

มีวินัย

มีวินัย หมายถึง การปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑขอบังคับ โดยใหเปนแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกัน
จะไดอยูรวมกันดวยความสุขสบาย ไมกระทบกระทั่งซึ่งกันและกัน ใหหางไกลจากความชั่วทั้งหลาย
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบงชี้
ตัวชี้วัด
- รักการเขาแถว
- เดินขึ้นลงบันไดชิดขวา
- ปดน้ําปดไฟเมื่อเลิกใช
- ทิ้งขยะที่ถังขยะ

พฤติกรรมบงชี้
- เคารพในสิทธิ์การมากอนหลัง
- เมื่อขึ้น หรือลงบันได ชิดขวามือเสมอ
- ไมวิ่ง หรือแซงบนบันได
- ปดไฟเมื่อทําไมใชหองน้ําแลว
- ปดน้ําเมื่อชําระลาง สวนตาง ๆ เรียบรอย
- เมื่อมีขยะ ใหทิ้งขยะที่ถังเสมอ
- ถามีถังแยกขยะ ก็แยกไดอยางถูกตอง
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กลยุทธการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
๑. ปลูกฝง และพัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
๒. ส ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รขั้ น พื้ น ฐาน เพื่ อ ให เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นที่ มี
ประสิทธิภาพ และเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
๓. พั ฒ นากระบวนการการให บ ริ ก ารทางการศึ ก ษาโดยบูร ณาการหลั กสู ต ร สื่ อ แหล งเรี ย นรู ที่
หลากหลาย และภูมิปญญาทองถิ่น
๔. สงเสริม และพัฒนาครู นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษา
๕. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบ โดยมุงสัมฤทธิ์ผลที่เกิดกับผูเรียนเปนสําคัญ
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บทที่ ๔
แผนปฏิบัตกิ ารประจําป ๒๕๕๙
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