บทที่ ๑
ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ขอมูลทั่วไป
๑.๑

๑.๒
๑.๓

ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา ตั้งอยูเลขที่ ๒๐/๒๗ ถนน สุขาภิบาล ๒ ซอย ๕
แขวงประเวศ เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ๑๐๒๕๐
โทรศัพท ๐๒-๗๑๔๔๗๑๗-๙ โทรสาร ๐๒-๗๑๔๔๗๑๘
Website: http://www.krittasilphwittaya.com
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เปดสอนตั้งแตชั้นอนุบาลปที่ ๑ ถึงระดับ ประถมศึกษาปที่ 6
ประวัติยอโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา กอตั้งขึ้นในปพุทธศักราช ๒๕๐๔ โดยทานบูรพคณาจารย ผู

ตั้งใจอุทิศชีวิต ใหกับความเปนครู กลาวคือทานอาจารยปราณี ทานอาจารยอารีย และทาน
อาจารยอารยา ไบรนางกูร ไดรวมกันจัดตั้งโรงเรียนขึ้นดวยความตั้งใจในการวางรากฐานทาง
คุณธรรมและความรู แกเด็ก เยาวชนไทยอยางเต็มกําลังความสามารถ โดยกอขึ้นครั้งแรก ณ
เลขที่ ๖๑๐/๑ ซอยเอกมัย แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนกฤต
ศิลปวิทยามีความเจริญกาวหนามาเปนลําดับ
ปพุทธศักราช ๒๕๓๙ สัญญาเชาที่ดินดังกลาวหมดลง ทางโรงเรียนจึงดําเนินการยาย
และขอเชาที่ดิน และอาคารเรียน ณ เลขที่ ๑๔๑/๙ ถนนออนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งโรงเรียนไดมีความเจริญกาวหนายิ่งขึ้นเปนลําดับสืบมา
ปพุทธศักราช ๒๕๔๙ ทางโรงเรียนโดยคุณอรุณ คุณดวงพร คุณอาวินน อินทรศวร และ
คุณจิราภา เสมอวงศ ไดจัดซื้อที่ดินและจัดตั้งโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา ณ ที่แหงใหม ซึ่งเปนหนาที่
ปจจุบัน ณ เลขที่ ๒๐/๒๗ ถนนสุขาภิบาล ๒ ซอย ๕ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
ซึ่งโรงเรียนไดเจริญกาวหนาขึ้นเปนอยางยิ่งตลอดมา
ปการศึกษา ๒๕๕๓ ไดขยายการศึกษาจากระดับอนุบาล และประถมศึกษา เขาสูระดับ
มัธยมศึกษาและมีผลการประเมินคุณภาพศึกษาของโรงเรียนจากสํานักงานรับรองมาตรฐาน และ
การประเมินคุณภาพสถานศึกษา ในระดับคุณภาพดีมาก
ปการศึกษา 2556 ไดรับการรับรองระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัย ดีมาก และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดีมาก จากสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน และไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย และ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากสํานักงานรับรองมาตรฐาน และการประเมินคุณภาพสถานศึกษา
ปจจุ บัน ได ความกรุณ าในงานวิช าการของโรงเรียน โดยทา นประธานที่ป รึก ษาฝา ย
วิชาการ ทานรองศาสตราจารย ดร.พิมพันธ เดชะคุปต ทานรองศาสตราจารย พเยาว ยินดีสุข
และทานอาจารยพันตรี ดร.ราเชน มีศรี อดีตอาจารยประจําภาคหลักสูตรและการสอน และ
๑

เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และโรงเรียนไดรับคําปรึกษา
และการดําเนินการ โรงเรียนจากคณะกรรมการสถานศึกษา อาทิ ทานพระครูสุนทร บุญเขต
ทานเจาคณะแขวงลาดกระบัง แพทยหญิงชุติมา ศีลพิพัฒน ทานอาจารยชลอ เกงรังวัด เปนตน
และในปจจุบันนี้ เปนเวลากวา ๑9 ปแลวที่ทานผูอํานวยการ อาจารยฐานันดร ไบรนาง
กูร และทานผูจัดการ อาจารยวีณา ไบรนางกูร และคณาจารยของโรงเรียนทุกทานไดดูแลพัฒนา
โรงเรียนตลอดมา ดวยความตั้งใจสืบตอปณิธานของบูรพคณาจารยทุกทาน ที่ตั้งใจใหโรงเรียนก
ฤตศิลปวิทยา เปนสถานศึกษาที่มีคุณภาพทางการศึกษา เพื่อความเจริญกาวหนาของนักเรียน
และเพื่อความเจริญกาวหนาของประเทศชาติไทยสืบไป
ขอมูลดานการบริหาร
๒.๑
๒.๒
๒.๓

ชื่อ-สกุลผูบริหาร นายฐานันดร ไบรนางกูร
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา
ดํารงตําแหนงที่โรงเรียนนี้ พ.ศ.๒๕๔๔ จนถึงปจจุบัน เปนเวลา ๑6 ป
รองผูอํานวยการ (ที่ไดรับแตงตั้ง) ๒ คน
๒.๒.๑ ชื่อ นางสาวพรศรี
จางวาง
วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรบัณฑิต
๒.๒.๒ ชื่อ นางสาวพิสมัย
ทิมโพธิ์กลาง วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรบัณฑิต
โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา

๒

ปรัชญาของโรงเรียน
นอมนําคุณธรรม กาวนําวิชาการ
นอมนําคุณธรรม
กาวนําวิชาการ

หมายถึ ง โรงเรี ยนมุงปลูก ฝง คุณธรรม ความดี งามในจิต ใจของนัก เรี ยน ให
นักเรียนเปนผูมีประพฤติปฏิบัติดีดวยความรูสึกที่ดีงาม
หมายถึง โรงเรีย นมุง จัด การศึ กษาใหนัก เรีย นมีค วามรู ความสามารถ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค เต็มตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาของชาติ

ตราสัญลักษณของโรงเรียน

สัญลักษณมงกุฎครอบอักษร “ก” เปนนามโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา และมีผาแพรชื่อโรงเรียนกฤตศิลป
วิทยาอยูด านลาง มงกุฎ ซึ่ ง มีความหมายวา “โรงเรีย นกฤตศิล ปวิทยาจะเทิด ทูน ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริยเหนือสิ่งอื่นใด”

คติธรรมประจําโรงเรียน

ปฺญา นรานํ รตนํ
ปญญาเปนแสงสวางของคนดี

สีประจําโรงเรียน

สีน้ําเงิน
สีชมพู

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

๓

ขอมูลนักเรียน

ปจจุบันโรงเรียนมีนักเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน จําแนกตามระดับชั้น
ที่เปดสอนดังนี้
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

๔

ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

ขอมูลวุฒิการศึกษาของบุคลากร
ลําดับ
ที่

ชื่อ - นามสกุล

วุฒิการศึกษา
ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต
ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต

๑

นายฐานันดร

ไบรนางกูร

๒.

นายอาวินน

อินทรศวร

๓.

นางสาวพรศรี

จางวาง

ครุศาสตรบัณฑิต

๔.

นางสาวอุบล

ชวงกรุด

ศิลปศาสตรบัณฑิต

๕.

นางสาวขนิษฐา

อยูแกว

๖.

นางธัญญา

อัยลา

๗.

นางสาวปาจรีย

บานชื่น

๘.

นางสาวณัฐชนันทพร งอกคํา

๙.

นางจันทรจีรา

ภักดิ์เจริญ

วิชาเอก

วิชาที่สอนหรือ
งานที่รับผิดชอบ

บริหารการศึกษา

ผูอํานวยการ

บริหารการศึกษา

ผูชวยผูจัดการ

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

อุตสาหกรรมการ
ครูประจําชั้น
ทองเที่ยว
อนุบาล
ศึกษาศาสตร
การวัดและประเมินผล ครูประจําชั้น
บัณฑิต
การศึกษา
อนุบาล
ศึกษาศาสตร
การวัดและประเมินผล ครูประจําชั้น
บัณฑิต
การศึกษา
อนุบาล
ครูประจําชั้น
ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการทั่วไป
อนุบาล
ครูประจําชั้น
ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย
อนุบาล
ครูประจําชั้น
ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย
อนุบาล
การศึกษ
ครูประจําชั้น
ครุศาสตรบัณฑิต
4ง5ฝาปฐมวัย
อนุบาล
บริหารธุรกิจ
ครูประจําชั้น
การจัดการทั่วไป
บัณฑิต
อนุบาล
ครูประจําชั้น
ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย
อนุบาล
การบริหาร
ครุศาสตรบัณฑิต
คณิตศาสตร
การศึกษา

๑๐. นางพัฒนพร

วีรพัฒนคุปต

๑๑. นางสาวกรวิกา

งามขํา

๑๒. นางสาวณัฐศิธร

ลบพื้น

๑๓. นางสาวสกาวรัตน

โมราศิลป

๑๔. นางกัลยา

เถาแตง

ครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

สังคมศึกษา

๑๕. นางสาวนริศา

จี่เทศ

ศึกษาศาสตร
บัณฑิต

สังคมศึกษา

วิทยาศาสตร

๕

ลําดับ
ที่

ชื่อ - นามสกุล

วุฒิการศึกษา

วิชาเอก

วิชาที่สอนหรือ
งานที่รับผิดชอบ

๑๖. นางมงคลวรรณ

บุญพันธ

ครุศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยาและการ
แนะแนว

ภาษาไทย

๑๗. นางรจเรข

สองสมาน

ครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

คณิตศาสตร

๑๘. นางสาวอังคณา

หลักบึง

ประถมศึกษา

วิทยาศาสตร

๑๙. นางสาววันเพ็ญ

บุญเพิ่ม

ประถมศึกษา

สังคมศึกษา

๒๐. นางจุฬารัตน

แสงสิงห

ศิลปศาสตรบัณฑิต สือ่ สารมวลชน

ภาษาไทย

๒๑. นางอัจฉราวรรณ

ตั้งวรธรรม

ครุศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร

ภาษาไทย

๒๒. นางสาววลัยพร

ทองหอ

ครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

สังคมศึกษา

๒๓. นางสาวกนกกาญจน ใจเย็น

ครุศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

วิทยาศาสตร

๒๔. นางศุจินันท

บัวเทพ

ศิลปศาสตรบัณฑิต สือ่ สารมวลชน

ภาษาอังกฤษ

๒๕. นางสาวสมถวิล

ปลดเจริญ

ศิลปศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร

ภาษาไทย

๒๖. นางสาวพัชรี

พุมอิ่ม

๒๗. นางสาวนฤมล

กุลสืบ

๒๘. นายภฐิติเศรษฐ

อิ่มจิตร

๒๙. นางสาวกัญญา

บัวบาน

๓๐. นางจันจิรา

ศึกษาศาสตร
บัณฑิต
ศึกษาศาสตร
บัณฑิต

ศึกษาศาสตร
บัณฑิต
ศึกษาศาสตร
บัณฑิต
มนุษยศาสตร
บัณฑิต

ประถมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร

วิทยาศาสตร

สือ่ สารมวลชน

สังคมศึกษา

ครุศาสตรบัณฑิต

แนะแนว

ภาษาไทย

พะชํานิ

ครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร

คณิตศาสตร

๓๑. นายเริงศักดิ์

พิเนตรโชติ

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

ภาษาไทย

๓๒. นางสาวเกศฤดี

กลิ่นเมือง

ครุศาสตร
สถาปตยกรรม
อุตสาหกรรมบัณฑิต ภายใน

ศิลปะ

๓๓. นางสาวพิสมัย

ทิมโพธิ์กลาง

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

๖

ภาษาไทย

ลําดับ
ที่

ชื่อ - นามสกุล

วุฒิการศึกษา

วิชาเอก

วิชาที่สอนหรือ
งานที่รับผิดชอบ

๓๔. นางสาววิริยา

รัตนธารี

ศิลปศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว

ภาษาอังกฤษ

๓๕. นางโสภี

ภูบาลชื่น

ครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

สังคมศึกษา

๓๖. นางสาวนิสากร

แกวศรี

ครุศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

วิทยาศาสตร

๓๗. นายเชวงศักดิ์

เขียนสันเทียะ ครุศาสตรบัณฑิต

การประถมศึกษา

คณิตศาสตร

๓๘. นายวีระศักดิ์

โคตรทา

ศึกษาศาสตร
บัณฑิต

คณิตศาสตร

คณิตศาสตร

๓๙. นางสาวดาวัลย

จางวาง

ครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

สังคมศึกษา

๔๐. นางสาวศิริดา

ดวงโน

ศิลป – คํานวณ

ธุรการ

๔๑. นางสาวสิริพร

รักษภักดี

นาฏศิลป

นาฏศิลป

๔๒. นางสาวอุไรวรรณ

กลิ่นอุบล

ดนตรีคีตศิลปไทย
ศึกษา

ดนตรีไทย

๔๓. นายชัยรัตน

แจงแสน

การจัดการทั่วไป

คอมพิวเตอร

๔๔. นางสาวสุปราณี

สมศรี

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

๔๕. นางสาวกัลยา

แผวไธสง

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

๔๖. นายคมกฤช

ภูตาสืบ

บริหารการจัดการ
การโรงแรม
โรงแรมและรีสอรท

ภาษาอังกฤษ

๔๗. นายพุทธิวงษ

บัวเทพ

ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน

พลศึกษา

๔๘. นายอานนท

เนียมจันทร

๔๙. นายมงคล

คงเจริญพงศ

๕๐. นายอภิศักดิ์

พิมล

๕๑. นายสุรเดช

อินทรภู

มัธยมศึกษาตอน
ปลาย
ศึกษาศาสตร
บัณฑิต
ศึกษาศาสตร
บัณฑิต
บริหารธุรกิจ
บัณฑิต

ศึกษาศาสตร
บัณฑิต
บริหารธุรกิจ
บัณฑิต

พลศึกษา

พลศึกษา

การจัดการ
อุตสาหกรรม

พลศึกษา

ครุศาสตรบัณฑิต

พลศึกษา

พลศึกษา

ครุศาสตรบัณฑิต

พลศึกษา

พลศึกษา

๗

ลําดับ
ที่

ชื่อ - นามสกุล

วุฒิการศึกษา

วิชาเอก

วิชาที่สอนหรือ
งานที่รับผิดชอบ

๕๒. นายณฐพล

เพ็งนอก

ครุศาสตรบัณฑิต

พลศึกษา

พลศึกษา

๕๓. นายสุรศักดิ์

แสงสิงห

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ

ชางกล

คณิตศาสตร

๕๔. นางสาวนันทพร

ปราบปราม

ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน

๕๕. นายณัฐพงษ

แสงสวัสดิ์

๕๖. นางสาววารุณี

ดุษดีพันธ

๕๗. นางสาวจารุวรรณ

โตเจริญ

๕๘. นางสาวนิลยา

ศรีโมรา

59. นางสาววรรศิณี

เทวฤทธิ์

60. นางสาวเสาวนีย

มหาราช

61. นางสาวเพ็ญพักตร ชูเลิศ
62. นางสาวพรนิภา

มหานาม

ครุศาสตร
อุตสาหกรรมบัณฑิต
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย
ศาสนศาสตร
บัณฑิต
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย

ภาษาจีน

สถาปตยกรรม
ภายใน

การงานอาชีพ

ศิลป - ภาษา

ครูพิเศษ

การศึกษาปฐมวัย

ครูผูชวยอนุบาล

คอมพิวเตอรธุรกิจ

ครูผูชวยอนุบาล

พณิชยการ

ครูผูชวยอนุบาล

คอมพิวเตอรธุรกิจ

ครูผูชวยอนุบาล

ศิลป - ภาษา

ครูผูชวยอนุบาล

ภาษาตางประเทศ

ครูผูชวยอนุบาล

จํานวนครู และบุคลากรทัง้ หมดในปการศึกษา ๒๕๕8 แยกเปนฝายดังนี้

ตําแหนง
ผูบริหาร
ครูผูสอน
ครูฝายสนับสนุน
นักการ / เจาหนาที่
รวม
อายุงานเฉลี่ย / ป

ปริญญาตรีขึ้นไป
2
51
๕3

ต่ํากวาปริญญาตรี
9
7
๑6
๑๓.๓๒

๘

รวม
2
51
9
7
69

ขอมูลทรัพยากรของสถานศึกษา

ขอมูลทรัพยากรของสถานศึกษานี้เปนขอมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕9
ซึ่งจํานวนทรัพยากรทั้งหมด แยกเปนหัวขอดังนี้
ลําดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.

สถานที่

จํานวน

สถานศึกษามีพื้นที่
อาคารเรียน
หองเรียน
อาคารกิจกรรม
หองโสตทัศนูปกรณ
หองสมุด
หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร
หองวิชาการ
หองสื่ออุปกรณ
หองพยาบาล
หองสหกรณ
โรงอาหาร
สระวายน้ํา
สนามกีฬาในรม
สนามกีฬากลางแจง
สนามเด็กเลน

๒ ไร ๑ งาน ๗๒ ตารางวา
๔ ชั้น ๑ หลัง
๓๓ หองเรียน
๒ ชั้น ๑ หลัง
๑ หอง
๑ หอง
๑ หอง
๑ หอง
๑ หอง
๑ หอง
๑ หอง
๑ โรง
๑ สระ
๑ จุด
๑ จุด
4 จุด

๙

๕. แหลงเรียนรูภายนอก
ลําดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑6.
๑7.
๑8.
19.
20.
21
22.

แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา
สวนหลวง ร.๙
สนามบินสุวรรณภูมิ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
หองสมุดเพื่อการเรียนรูสวนพระนคร ลาดกระบัง
วัดกระทุมเสือปลา
วัดลานบุญ
วัดสุทธาโภชน
วัดลาดกระบัง
ศูนยการเรียนรูหัตถกรรมรีไซเคิล
ศูนยการวิเคราะหและเจียระไนพลอย
ศูนยการเรียนรูธนาคาร
ศูนยการเรียนรูดานหัตถกรรมศิลปะผาปก
ศูนยดอกไมประดิษฐจากดินไทย
การเกษตรกรรม ผักสวนครัว เลี้ยงปลานิล สวนหลวง
สถานตากอากาศบางปู
พิพิธภัณฑกองทัพเรือ
โรงพยาบาลสิรินธร
หอไทยนิทัศน ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย
ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา ทองฟาจําลอง
ศูนยออกกําลังกายเด็ก มอลลี่
โครงการปาในกรุง
โรงภาพยนตรเมกะ ซินิเพลกซ

๑๐

สถิติการใชในรอบปที่ผานมา
6
1
3
๔
5
5
1
2
8
1
๒
๑
๑
๒
๓
๓
๕
1
2
6
3
4

๖. ปราชญชาวบาน/ ภูมิปญญาทองถิ่น / ผูทรงคุณวุฒิ
ลําดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.

นายสมเกียรติ
นายธวุท
นายกฤดากร
นางรัชนี
นายจํารัส
นายณรงค
นางวันทนีย
นายวีระ
นายมานิตย
นายเสมอ
นายสุรเชษฐ
นางอรุณี

รายชื่อ
บุญขาว
อนุหนายนน
สดประเสริฐ
แกวดี
เจริญเลิศศรัทธา
มัณยานนท
หมั่นหาผล
แจมใส
คําประกอบ
แสงหิรัญ
ไพพัตธิ์
มานะประดิษฐ

๑๑

ภูมิปญญาดาน
กระดาษภาพนูนต่ํา
การปลูกผักปลอดสารพิษ
หุนกระบอก
เครื่องประดับจากหิน
การเกษตรกรรม
พืชสมุนไพร
การสานใบมะพราว
การทําวาวไทย
ดนตรีไทย
การทําปุยชีวภาพ
การทําพลอยเมซิส
การทําครีมนวดดอกอัญชัญ

ผลงานผูเรียนดีเดนในรอบปที่ผานมา
ผลงานความภาคภูมิใจ ของศิษยเกา 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

ผลงานในปการศึกษา ๒๕59
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจําปการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ ศูนยวิชาการกลุมสาระการเรียนรูวิชาตางๆ
ระหวาง วันที่ 3 - 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
รางวัลเหรียญทอง
การแขงขันเรียงรอยถอยความ ป.4-ป.6
1. เด็กหญิงวริณยุพา คงเหล็ก
รางวัลเหรียญทอง
การประกวดเลานิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. เด็กหญิงชญานุตม ทัพซาย

๑๒

รางวัลเหรียญทอง
การแขงขันจัดสวนถาดแบบแหง ป.4-ป.6
1. เด็กหญิงกัญญารัตน ปวงสุข
2. เด็กหญิงชุติญา กลัดสุขกลอม
3. เด็กหญิงสุภารัตน สุโทสา
รางวัลเหรียญทอง
การแขงขันทําอาหาร น้ําพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. เด็กหญิงธนัชชา ชมสุทธา
2. เด็กหญิงนริสรา บุญนอย
3. เด็กหญิงปรินทร ชาสังข
รางวัลเหรียญเงิน
การแขงขันกวีเยาวชนคนรุนใหม กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. เด็กหญิงจิรภัทร เทพาคํา
2. เด็กหญิงณัฐณฺชา มิตรสันเทียะ
รางวัลเหรียญเงิน
การแขงขันเครื่องรอน ประเภทรอนไกล ป.4-ป.6
1. เด็กชายประกายวิทย แสงจันทร
2. เด็กชายอิทธินุกูล สมนีย
รางวัลเหรียญเงิน
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. เด็กชายปรินทร กลิ่นทวี
2. เด็กหญิงพลอยศิริ ศรีสุวรรณ
รางวัลเหรียญเงิน
การแขงขันศิลปสรางสรรค ป.1-ป.3
1. เด็กหญิงณัฐชยา ปลื้มไธสง
รางวัลเหรียญเงิน
การแขงขันศิลปสรางสรรค ป.4-ป.6
1. เด็กหญิงลลิภัทร จันมีวงษ

๑๓

รางวัลเหรียญเงิน
การแขงขันการสรางสรรคภาพดวยการปะติด ป.1-ป.3
1. เด็กชายธันยธร แสงสง
2. เด็กหญิงภัสวี วิวัฏฏกุลธร
รางวัลเหรียญเงิน
การแขงขันการสรางสรรคภาพดวยการปะติด ป.4-ป.6
1. เด็กหญิงพิชญสุดา วารสิน
2. เด็กหญิงมณฑิตา แกวคําสอน
รางวัลเหรียญเงิน
การแขงขันนาฏศิลปไทยอนุรักษ ป.1-ป.6
1. เด็กหญิงกมลวรรณ ศรีอุบลมาศ
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร พงษไพศาล
3. เด็กหญิงชุติญา กลัดสุขกลอม
4. เด็กหญิงณัฐฐากร ยุดสูงเนิน
5. เด็กหญิงธนัชชา สุขเมือง
6. เด็กหญิงธมลวรรณ คํากา
7. เด็กหญิงนัทธหทัย ศรสุวรรณ
8. เด็กหญิงบัณฑิตา บุญเลิศ
9. เด็กหญิงภัคสิตา บุญกลาง
10. เด็กหญิงรณิดา หงษลีลา
11. เด็กหญิงศศิวิมล จันทรศรี
12. เด็กหญิงสรณี โสภักดี
รางวัลเหรียญเงิน
การปนดินน้ํามัน ปฐมวัย
1. เด็กหญิงชิตากานต ทองเมืองหลวง
2. เด็กหญิงพิชญาภา โยธารัตน
3. เด็กหญิงศิรัญญา บุบผา
รางวัลเหรียญทองแดง
การแขงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. เด็กหญิงสุภาวดี อานาชา

๑๔

รางวัลเหรียญทองแดง
การแขงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. เด็กหญิงธัญมาศ ดีงามทรัพย
รางวัลเหรียญทองแดง
การแขงขันอานเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. เด็กหญิงสุวภัทร จันทะพันธ
รางวัลเหรียญทองแดง
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. เด็กหญิงณัฏฐา คํานอย
2. เด็กชายนที เฉลิมเมือง
รางวัลเหรียญทองแดง
การแขงขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. เด็กหญิงขวัญศราวณีย นิธิกุลธรรม
รางวัลเหรียญทองแดง
การแขงขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. เด็กหญิงไอยเรศ ทองรัก
รางวัลเหรียญทองแดง
การสรางภาพดวยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. เด็กหญิงจิรภิญญา สุขประสิทธิ์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ เย็นอิ่มทอง
3. เด็กหญิงฉัตรบงกช ศรีเจริญ
ชมรมฟุตบอล
นักกีฬาฟุตบอลรุนอายุ 10 ป
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันฟุตบอล 7 คน
รายการ กิจกรรมสรางเสริมประสบการณการเปนนักกีฬา ณ.สนามศูนยกีฬาออนนุช
ชมรมฟุตบอล
นักกีฬาฟุตบอลรุนอายุ 12 ป
ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันฟุตบอล 7 คน
รายการ กิจกรรมสรางเสริมประสบการณการเปนนักกีฬา ณ.สนามศูนยกีฬาออนนุช
๑๕

ชมรมฟุตบอล
นักกีฬาฟุตซอลรุนอายุ 10 ป
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1
รายการ เอี่ยมสุรีย ฟุตซอลลีก 2559 ณ.สนามฟุตซอลโรงเรียนเอี่ยมสุรีย
ชมรมเทควันโด
การแขงขันเทควันโด RU OPEN ประจําป 2559 วันที่ 12 กันยายน 2559
ณ ยิมเนเซี่ยม 4 มหาวิทยาลัยรามคําแหง (หัวหมาก)
ผลรางวัล
4 เหรียญทอง
1 เหรียญเงิน
6 เหรียญทองแดง
ชมรมเทควันโด
การแขงขันเทควันโด THE PASEO JUNIOR C CLASS ON TOUR 2016 วันที่ 24 ธันวาคม 2559
ณ ศูนยการคา เดอะ พาซิโอ พารค กาญจนาพิเษก (บางแค)
ผลการแขงขัน 17 เหรียญทอง
20 เหรียญเงิน
ถวยรางวัลทีมพัฒนายอดเยี่ยม
ชมรมเทควันโด
การแขงขันเทควันโด ซอง กิ ยอง ชิงแชมปเทควันโด วันที่ 21 มกราคม 2560
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพฯ
ผลการแขงขัน 6 เหรียญทอง
7 เหรียญเงิน
2 เหรียญทองแดง
ถวยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม
ชมรมวายน้ํา
การแขงขันวายน้ํา MOM And ME FAMILY GAME วันที่ 7 สิงหาคม 2559
ณ สระวายน้ําในรม โรงเรียนยุวฑูตศึกษา
ผลการแขงขัน 12 เหรียญทอง
8 เหรียญเงิน
19 เหรียญทองแดง
ถวยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม รุน 10 ป หญิง (ลําดับที่ 4)

๑๖

ชมรมวายน้ํา
การแขงขันวายน้ํา CHOMFAR EXTRA MIND ครั้งที่ 2 วันที่ 29 มกราคม 2560
ผลการแขงขัน 15 เหรียญทอง
28 เหรียญเงิน
22 เหรียญทองแดง
ถวยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม รุน 10 ป หญิง (ลําดับที่ 6)
ถวยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม รุน 11 ป หญิง (ลําดับที่ 10)

๑๗

ผลงานการปฏิบัติที่เปนเลิศของโรงเรียน (Best practice)
การจัดการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรู ๕ ขั้นตอน ( 5 STEP)
โรงเรียนกฤตศิลปวิทยาไดใชการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรู ๕ ขั้นตอน ใชความสามารถ
พื้ น ฐานเบื้ อ งต น สํ า คั ญ ที่ ใ ช ใ นการเรี ย นรู ๓ ด า น คื อ ความสามารถด า นภาษา (Literacy) ด า นคํ า นวณ
(Numeracy) และด า นเหตุ ผ ล (Reasoning ability) ซึ่งสอดคลองกับ จุดเนน ของ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมี ๕ ขั้นตอนดังนี้
๑. ขั้นระบุคําถาม (Learning to Question )
๒. ขั้นแสวงหาสารสนเทศ (Learning to Search)
๓. ขั้นสรางความรู (Learning to Construct)
๔. ขั้นสื่อสาร (Learning to Communicate)
๕. ขั้นตอบแทนสังคม (Learning to Service)
๑. ขั้นระบุคําถาม (Learning to Question )
ลักษณะสําคัญ
๑. เปนขั้นที่ทําใหนักเรียนสงสัย(Ask) สมองเกิดภาวะอสมดุลย (Disequilibrium)
๒. มีการทบทวนประสบการณเดิมของนักเรียน (Elicit the prior knowledge)คือการคาดคะเน
คํ า ตอบ หรื อ ตั้ ง สมมติ ฐ านหรื อ จิ น ตนาการคํ า ตอบ คํ า ตอบที่ ไ ด อ าจถู ก ต อ ง หรื อ ผิ ด หรื อ เป น มโนทั ศ น
คลาดเคลื่อนก็เปนได (ครูไมมีการเฉลยคําตอบ)
๒. ขั้นแสวงหาสารสนเทศ (Learning to Search)
ลักษณะสําคัญ
เปนลักษณะสําคัญเพื่อพิสูจนสมมติฐานเพื่อหาคําตอบของคําถามสําคัญ โดยครูอาจออกแบบให
หรือครูกับนักเรียนรวมกันวางแผนหรือ นักเรียนวางแผนเอง

เรียน

๓. ขั้นสรางความรู (Learning to Construct)
ลักษณะสําคัญ
๑. เปนขั้นสื่อความหมายขอมูลหลังจากการวิเคราะหขอมูล โดยนักเรียนมีโอกาสนําเสนอ หนาชั้น
๒. เปนขั้นที่เด็กมีการแปลความหมายขอมูลเพื่อการสรุปผล/ สรางความรูดวยตัวเด็กเอง
๓. เปนชั้นที่เด็กมีการสะทอนความคิดกัน และแตละกลุมกลับแกไขความรูที่ได
๔. เปนขั้นที่ครูเชื่อมโยงคําตอบของเด็กไปยังความรูที่ถูกตอง
๕.เปนขั้นที่ครูอาจใหทําแบบฝกหัดเพื่อเสริมสรางความเขาใจและทักษะ

๑๘

๔. ขั้นสื่อสาร (Learning to Communicate)
ลักษณะสําคัญ
๑. เปนขั้นนักเรียน นําเสนอ ความรูและการเรียนรู ที่ไดจากการสรางความรู ดวยความเขาใจหนา
ชั้นเรียน รวมทั้งผลงาน ตลอดกระบวนการสรางความรู ติดที่ฝาผนัง หรือกระดานหนาหองเรียน
๒. เปนขั้นสําคัญที่นักเรียนตองไดรับการฝกการนําเสนอหนาชั้นเรียนดวยหลัก ๓ P
๑. Planning
วางแผนการพูด
๒. Preparation
ซอม/เตรียม
๓. Presentation
นําเสนอหนาชั้นเรียน
พรอมฝกการสรางบุคลิกภาพภายในและภายนอก ขณะนําเสนออยางสมารทและมีคุณภาพ
๕. ขั้นตอบแทนสังคม (Learning to Service)
ลักษณะสําคัญ
เปนขั้นที่เด็กประยุกตความรูหรือนําความรูไปใชในสถานการณใหม เชน ในชีวิตการเรียนในสาระ
อื่นๆ ในครอบครัว ในชุมชน ทําใหไดความรูใหม ชิ้นงานใหม ภาระงานใหม
ทั้งหมดนี้อยูภายใตการใหคําปรึกษาและการพัฒนากระบวนการเรียนรูใหแกครูของโรงเรียนกฤตศิลป
วิทยา โดยทานรองศาสตราจารย ดร. พิมพันธ เดชะคุปต และทานรองศาสตราจารย พเยาว ยินดีสุข อดีต
อาจารยประจําภาคหลักสูตรและการสอน และเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ทั้งหมดสามารถพัฒนาศักยภาพใหนักเรียนตรงตามเปาหมายการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งจะเกิด
ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม คือการคิดสรางสรรค การแกไขปญหา การสื่อสาร-รวมกับผูอื่น เกิดทักษะชีวิต
และการทํางาน คือ การปรับตัวรวมกับผูอื่น สอดคลองกับสมรรถนะสําคัญของผูเรียน ตามหลักสูตรแกนกลาง
๒๕๕๑ คื อ ความสามารถในการสื่ อ สาร ความสามารถในการคิ ด ความสามารถในการแก ป ญ หา
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลยี

๑๙

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
๒๐

จุดแข็ง (Strength)
- นักเรียนรูจักใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการสื่อสารรูจักใช ภาษาสื่อสารกับบุคคลตาง ๆ ไดเหมาะสมตามวัย
- นักเรียนรักการออกกําลังกายและการเลนกีฬา
- นักเรียนมีความสุขในการทํากิจกรรมที่โรงเรียนมีปฏิสัมพันธกับบุคคลทั่วไปในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
- นักเรียนมีความสนใจและตองการรวมกิจกรรมสงเสริมความสามารถพิเศษทางดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา
อยาง มาก
- 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

๒๑

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

๒๒

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

๒๓

จุดออน (Weakness)
ดานผูบริหาร

- จํานวนผูบริหารยังมีนอยกวาภาระงานในการบริหาร
- ผูชวยผูบริหารมีภาระงานมากในการสอน
- บุคลากรบางคนขาดความเขาใจในโครงสรางการบริหารงานของโรงเรียน
- ไมสามารถปฏิบัติงานไดครบตามแผนที่กําหนด
- ระบุขอมูลสารสนเทศยังไมสมบูรณ และสอดคลองกับเทคโนโลยี
- ระบบการเก็บขอมูลสารสนเทศยังไมเปนระบบ
- ผูปกครองบางสวน ไมมีเวลาในการรวมการบริหารงานกับโรงเรียน
- 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

๒๔

โอกาส (Opportunity)
ดานผูบริหาร

- ผูบริหารมีโอกาสไดรับการศึกษาสูงขึ้นในขั้นมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต จากโอกาสทางการศึกษาที่มีความ
สะดวก หลากหลายมากยิ่งขึ้น
- ผูบริหารมีโอกาสไดรับคําแนะนําจากคณาจารย คณะครุศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในฐานะประธาน
ที่ปรึกษางานวิชาการของโรงเรียน
- การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนผูบริหารมีสิทธิในการตัดสินใจไดอยางครบถวน

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

๒๕

อุปสรรค (Threat)
ดานผูบริหาร
- ผูบริหารและผูชวยผูบริหารมีภาระงานในการสอนอยูมาก
- ภาระในการผอนชําระการกอสรางโรงเรียน ทําใหยิ่งไมสามารถนํางบประมาณมาพัฒนาการจัดการศึกษาใน
ดานตางๆ ไดอยางครบถวน

วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
จากการวิเคราะหสถานภาพโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา เกี่ยวกับโอกาส (Opportunity)
อุปสรรค (Threat) สรุปไดดังนี้

ดานเศรษฐกิจ
ภาวะคุกคาม

โอกาส

1.
2.
3.
4.
5.
6.

การเกิดชุมชนแออัด
มีคูแขงทางดานการศึกษาเพิ่มมากขึ้น
การจราจรมีความคลองตัวนอยลง
มีความเหลื่อมล้ํากันดานเศรษฐกิจ
คาใชจายในดานเศรษฐกิจ
ชาดสภาพคลองตัวทางเศรษฐกิจ

1.
2.
3.
4.
5.

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

๒๖

ดานเทคโนโลยี
ภาวะคุกคาม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

บุคลากรที่มีความรู ความสามารถ การใชเทคโนโลยี มีไมเพียงพอ
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และทันสมัยไมเพียงพอในการทํางาน
ขาดการสืบคน Internet และการใช ICT เพื่อการเรียนรู
การบริการโสตทัศนูปกรณตองไดรับการพัฒนา
ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เทคโนโลยีมีราคาสูง และใชไปในทางที่ไมกอใหเกิดประโยชนทางการศึกษา
คาตอบแทนในการจัดจางมาทํางานคอนขางสูง

ดานการเมือง
ภาวะคุกคาม

1. มีการเปลี่ยนแปลงผูนําดานจัดการศึกษาบอย
2. องคกรดานการเมืองเขามามีสวนในการจัดการศึกษานอย
3. หลักสูตรยังมีการเปลี่ยนแปลง

โอกาส

1.
2.
3.
4.

การจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
มีอิสระในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
สนองนโยบายรัฐบาลดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น
การสรางคุณภาพและความมั่นคงบุคลากร

๒๗

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

๒๘

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
โรงเรียนกฤตศิลปวิทยา ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ.รอบสาม เมื่อวันที่ 15 - 17
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕7 สรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐานดังแสดงในตาราง
ตอไปนี้
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย

น้ําหนัก
คะแนน

กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ตัวบงชี้ที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย
๕.๐๐
ตัวบงชีท้ ี่ 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

๒๙

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

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

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

คะแนนรวม

๑๐๐.๐๐

86.61

ดี

ขอเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบสาม
1. ดานผลการจัดการศึกษา
1) สถานศึกษาควรมีการวางแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางกาเรียนต่ํากวาระดับดี ในศิลปะ การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ภาษาไทย วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อยางเปนระบบ
2) สถานศึกษามีการสงเสริมพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพที่ดีอยูแลว แตควรมีทิศทางในการพัฒนาเพื่อ
ขยายผล
๓๐

2.1) สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาใหผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมากอยูแลวแตควร
กําหนดทิศทางในการพัฒนาเพื่อขยายผลใหมีน้ําหนักตามเกณฑสวนสูงสมสวน มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ
มากยิ่งขึ้น โดยสถานศึกษาควรสงเสริมใหผูเรียนที่มีน้ําหนักตามเกณฑสวนสูงสมสวนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผูเรียน
ระดับชวงชั้นที่ 1 เชน จัดหานมใหผูเรียนไดดื่มเพิ่มเติมจากนมที่ดื่มเปนประจําอีกวันละ 1 กลอง โดยอาจนํา
นมสวนที่ใหเด็กกลับไปดื่มที่บานชวงปดภาคเรียนมาดื่ม เพราะครูสามารถดูแลใหเด็กไดดื่มครบถวนทุกคน
มากกวา ผู ป กครองที่บ า น รณรงคให เ ด็กรับ ประทานผัก และผลไมมากขึ้น และการควบคุ มพฤติ กรรมการ
รับประทานอาหาร เปนตน ครูควรสอนสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการออกกําลังกาย การดูแลสุขภาพกาย การ
รูจักเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณคาใหมากขึ้น โดยควรขอความรวมมือจากผูปกครองใหรวมดูแลเอาใจใส
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูเรียนดวย
2.2) สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคที่ดี
มากอยูแล ว แต ควรกํ า หนดทิ ศทางในการพัฒ นาเพื่อขยายผลในเรื่องมุงมั่น ในการเรีย นใหมากยิ่งขึ้น โดย
สถานศึกษาควรจัดการศึกษาพิเศษในรูปแบบที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละราย อิงตามหลักการของการเรียนรู
โดยสรางแรงจูงใจทําไดดวยการใหผูเรียนมีความสุขกับการเรียนรู เนื่องจากเมื่อผูเรียนมีความสุขในการเรียนจะ
มอง ตนและสิ่งรอบขางในแงดี มีทัศนคติที่ดีตอการเรียน ตลอดจนสามารถสรางสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนและครู
ได ครูควรศึกษาปญหาและหาสาเหตุที่สงผลใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมไมสนใจการเรียน เชน ลดการตําหนิติ
เตียนหรือดูถูก และสนับสนุนใหผูเรียนไดมีโอกาสพูดหรือเลาปญหาของตนเองบาง มีระบบดูแลชวยเหลือ เมื่อ
ทราบปญหาแลวหาวิธีการแกไขปญหาที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละราย คูควรคอยสังเกตความ สม่ําเสมอใน
การสงงาน และความสนใจการเรียนของผูเรียน อีกทั้งยังตองมีความรูและ ทักษะในการชวยเหลือผูเรียน มีการ
จัดการศึกษาพิเศษในรูปแบบที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละราย เชน ใหงานและติดตามประเมินตามระดับ
ความสามารถ หรื อการให ผู เ รี ย นมานั่งหนาหอง เรียกใหตอบบอยๆ ติดตามดูแลเด็กเปน พิเศษ โดยสราง
แรงจูงใจทําไดดวยการใหผูเรียนมีความสุขกับการเรียนรู
2.3) สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาใหผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่องที่ผูเรียนมีความ
ใฝรู แตควรกําหนดทิศทางในการพัฒนาเพื่อขยายผลใหผูเรียนมีการเรียนรูอยางสม่ําเสมอจากการอานมาก
ยิ่งขึ้น โดยสถานศึกษาควรจัดกิจกรรมสงเสริมการอานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหเกิดขึ้นอยางเปนระบบ
และต อ เนื่ อ งเป น กิ จ กรรมรายวั น กิ จ กรรมรายสั ป ดาห กิจ กรรมรายเดื อ น โดยกิ จ กรรมส งเสริ ม การอ า น
ตอบสนองตอความตองการอานของผูเรียนตลอดจนกระตุนสงเสริมและสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการอานของ
ผูเรียน และมีการประเมินผลการดําเนินงานกิจกรรมทุกกิจกรรมอยางเปนระบบทุกสิ้นปการศึกษา
2.4) สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาใหผูเรียนคิดเปน ทําเปนที่ดีมากอยูแลว แตควรกําหนดทิศทาง
ในการพัฒนาเพื่อขยายผลใหผูเรียนมีความสามารถดานการคิดมากยิ่งขึ้น โดยสถานศึกษาควรวางแผนใหผูเรียน
จัดทําโครงการเพื่อฝกทักษะคิด เปนโครงงานที่นําสิ่งที่ไดเรียนรูแตรักกลุมสาระการเรียนรูมาบูรณาการตั้งแต 2
กลุมสาระการเรียนรูขึ้นไปเวรโดยใหผูเรียนรวมกําหนดหัวขอโครงงานเอง 1 โครงงานตอกลุมกลุมละ 5 - 8 คน
เริ่มลงมือทําตั้ งแตตนปการศึกษา สงผลงานและประกาศผลกอนจบปการศึกษาเวรจัดทําให มีการประกวด
โครงงานเวรครูเปนเพียงผูอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนฝกทักษะการคิด วิเคราะห สังเคราะห การสราง
องคความรูและ กระบวนการทํางาน ครูควรมีการจัดกิจกรรมการสอนที่สอดแทรกกระบวนการคิดวิเคราะห
แบบMind Map โดยผูเรียนชวยกันระดมความคิดแลวเขียนไวบนกระดาษแผนใหญติดไวขางกระดานดํา เมื่อ
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สอนจบหนวยการเรียนรูแลว ใหผูเรียนลอกใสสมุดวาดเขียนที่รวบรวมMind Map ของแตละหนวยการเรียนรูที่
ไดเรียนผานมาแลวโดยถือเปนผลงาน 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) สถานศึ กษามีป ระสิ ทธิภ าพของการบริห ารจัดการ และพัฒ นาสถานศึกษาที่ดีอยูแลว แตควร
กําหนดทิศทางในการพัฒนาเพื่อขยายผล โดยสถานศึกษาควรจัดโดยสถานศึกษาควรจัดการนิเทศภายในใหเปน
ระบบ 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
4. ดานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษามีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่เปนระบบอยูแลว แตควร
มีทิศทางในการพัฒนาเพื่อขยายผล โดยสถานศึกษาควรชี้แจงเรื่องระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให
คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาทราบรายละเอียดพรอมๆกัน เพื่อความเขาใจ ระบบประกันคุณภาพ
อยางตรงกันเพิ่มขึ้น เชน นําผลสรุปปญหาอุปสรรคในปที่ผานมาไปปรับปรุงวิธีการดําเนินงานในปตอไปอยาง
ตอเนื่ อง โดยระบุถึงป ญหาอุปสรรคที่พบในปที่ผ านมาไว ในหลั กการและเหตุผ ล เพื่ อไมใหเกิดเปนจุ ดอ อน
แบบเดิมขึ้นมาอีกในสถานศึกษา
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วิสัยทัศน
โรงเรียนกฤตศิลปวิทยาเปนสถานศึกษาแหงการเรียนรู เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอยางยั่งยืน

พันธกิจ
๑. พัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเปนไทย ดํารงตนอยูในสังคมบนพื้นฐานปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. จัดการศึกษาใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ดวยการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
๓. สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาศักยภาพ ตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจของแตละบุคคล
๔. พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีคุณภาพ ดวยความรวมมือในการพัฒนาของผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย
6. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน
7. พัฒนาสิ่งแวดลอม และบริการที่สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ
8. พัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
9. พัฒนาสถานศึกษาใหเปนสังคมแหงการเรียนรู
10.พัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา จุดเนน นโยบาย และแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา
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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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อัตลักษณของโรงเรียนกฤตศิลปวทิ ยา
มีสัมมาคารวะ มานะเรียนรู กตัญูชาติไทย
มีสัมมาคารวะ
นิยาม
มีสัมมาคารวะ หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่แสดงถึงการใชวาจา ใจ และกาย ตอบุคคลอื่นอยางสุภาพ
และออนนอม
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบงชี้
ตัวชี้วัด
- กิริยาทาทางที่ออกมาทางกาย

- กิริยาทาทางที่ออกมาทางวาจา

พฤติกรรมบงชี้
แสดงกิริยาออนนอมตอบุคคลอื่นไดเหมาะสมกับสถานะโดยการ
แสดงออกทางกาย ไดแก
- ยื่นลําตัวตรง เทาชิด มือพนมที่หนาอก และไหวกมศีรษะ
- เมื่อพบผูใหญเดินสวนทางกับนักเรียน ตองกมหลังเล็กนอย
- แตงกายสุภาพเหมาะสมกับสถานที่
แสดงกิริยาออนนอมตอบุคคลอื่นไดเหมาะสมกับสถานะโดยการ
แสดงออกทางการใชวาจา ไดแก
- มีหางเสียงในการพูดจา ไมพูดคําหยาบ
- ไมพูดแทรกขณะผูอื่นพูด

มานะเรียนรู
นิยาม

มานะเรียนรู หมายถึง ตั้งใจมุงมั่นศึกษาเลาเรียน ใชเวลาวางใหเปนประโยชนตอการศึกษาเลาเรียน
ศึกษาคนควาจากแหลงความรูตางๆ ทบทวนบทเรียนสม่ําเสมอ ตั้งใจทํางานที่ครูมอบหมาย
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบงชี้
ตัวชี้วัด
- รักการอาน
- ใชเทคโนโลยีอยางสรางสรรค
- รักทํางานกลุม

พฤติกรรมบงชี้
- มีการเรียนรูอยางสม่ําเสมอจากการอาน
- มีการเรียนรูอยางสม่ําเสมอจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่
สรางสรรค
- มีการเรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู
ระหวางกัน

๓๕

กตัญูชาติไทย
นิยาม
กตัญูชาติไทย หมายถึง หมายถึง การรูจักบุญคุณของประเทศชาติที่ใหความสงบสุขอยูในปจจุบัน มี
ความภาคภูมิใจในความเปนชาติไทยที่มี ๓ สถาบัน เปนหลัก คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบัน
พระมหากษัตริย ซึ่งคนไทยทุกคนเคารพเทิดทูน
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบงชี้
ตัวชี้วัด
- เปนพลเมืองดีของชาติ
- สามัคคีเพื่อชาติ
- สืบสานวัฒนธรรม
- นอมนําความดีจากศาสตร
พระราชา

พฤติกรรมบงชี้
- ตองเคารพเชื่อฟงผูใหญ ตั้งใจศึกษาเลาเรียน มีความรับผิดชอบ มี
กิริยามารยาทงดงาม มีความซื่อสัตย และมีความเมตตากรุณา
- มี ค วามสามั ค คี รวมเป น น้ํ า หนึ่ ง ใจเดี ย ว รั ก ใคร ก ลมเกลี ย วกั น
เอื้อเฟอเผื่อแผซึ่งกันและกัน
- รักษาและหวงแหนวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาติ
- จงรักภักดีตอองคพระมหากษัตริย โดยยึดหลักศาสตรพระราชา

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

๓๖

รักความเปนไทย
นิยาม
รักความเปนไทย หมายถึง คุณลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณคา รวมอนุรักษสืบทอด
ภูมิปญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย มีความกตัญูกตเวที ใชภาษาไทยในการ
สื่อสารอยางถูกตองเหมาะสม
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

มีจิตสาธารณะ
นิยาม
มีจิตสาธารณะ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีสว นรวมในกิจกรรม หรือสถานการณ
กอใหเกิดประโยชนแกผูอื่น ชุมชนและสังคมดวยความเต็มใจ กระตือรือรน โดยไมหวังผลตอบแทน
ผูมีจิตสาธารณะ คือ ผูที่มีลักษณะเปนผูใหญและชวยเหลือผูอื่น แบงปนความสุขสวนตน เพื่อทํา
ประโยชนแกสวนรวม เขาใจ เห็นใจผูที่มีความเดือดรอน อาสาชวยเหลือสังคม อนุรักษสิ่งแวดลอม ดวยแรงกาย
สติปญญา ลงมือปฏิบัติเพื่อแกปญหา หรือรวมสรางสรรคสิ่งที่ดีงามใหเกิดในชุมชน โดยไมหวัง สิ่งตอบแทน
ตัวชี้วัด และพฤติกรรมบงชี้
ตัวชี้วัด
- ชวยเหลือผูอื่นดวยความเต็มใจ และ
พึงพอใจโดยไมหวังสิ่งตอบแทน

พฤติกรรมบงชี้
- ชวยพอแม ผูปกครอง ครู ทํางานดวยความเต็มใจ
- อาสาทํางานใหผูอื่นดวยกําลังกาย กําลังใจและกําลังสติปญญา
โดยไมหวังสิ่งตอบแทน
- แบงปนสิ่งของทรัพยสินและอื่นๆ และชวยแกไขปญหา หรือ
สรางความสุขใหกับผูอื่น

๓๗

ตัวชี้วัด
- เขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอ
โรงเรียน ชุมชนและ สังคม

พฤติกรรมบงชี้
- ดูแลรักษาสาธารณะสมบัติ และสิ่งแวดลอมดวยความเต็มใจ
- เขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชนและสังคม
- เขารวมกิจกรรมเพื่อแกปญหาหรือรวมสรางสิ่งที่ดีงามของ
สวนรวมตามสถานการณที่เกิดขึ้นดวยความกระตือรือรน

ซื่อสัตย
นิยาม

ซื่อสัตย หมายถึง แงมุมหนึ่งของศีลธรรม แสดงถึงลักษณะของคุณธรรมในแงบวก

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบงชี้
ตัวชี้วัด
- ไมลกั ขโมย
- ไมพูดโกหก
- ตรงตอเวลา

พฤติกรรมบงชี้
- ไมเปนผูลักทรัพย และไมอยากไดของคนอื่นเปนของตนเอง
- ไมลักลอบทําสิ่งทีต่ นไมมีสิทธิ์ หรือไมไดรับอนุญาต
- ไมพูดเรื่องที่ไมเปนความจริงทั้งหมด ใหเขาใจวาเปนความจริงทั้งหมด
โดยเจตนา
- ปฏิบัติในเวลาที่กําหนดได

ประพฤติดี
นิยาม

ประพฤติดี หมายถึง การปฏิบัติทางกาย และวาจาที่ดี แสดงถึงลักษณะของคุณธรรมในแงบวก

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบงชี้
ตัวชี้วัด
- ยิ้มไหวทักทาย
- เดินผานผูใหญกมหลัง
- ผูใหญนั่งอยูเราคุกเขา
- พูดจาเรียบรอย

พฤติกรรมบงชี้
- ยื่นลําตัวตรง เทาชิด มือพนมที่หนาอก และไหวกมศรีษะ
- เมื่อพบผูใหญเดินสวนทางกับนักเรียน ตองกมหลังเล็กนอย
- เมื่อพบผูใหญนั่งอยู ไมยืนคล้ํา โดยนั่งคุกเขา
- มีหางเสียงในการพูดจา ไมพูดคําหยาบ

๓๘

มีวินัย
นิยาม

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

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

๓๙

กลยุทธการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
๑. ปลูกฝง และพัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
๒. สงเสริมการจัดการศึกษาตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิภาพ
และเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
๓. พัฒนากระบวนการการใหบริการทางการศึกษาโดยบูรณาการหลักสูตร สื่อ แหลงเรียนรูที่หลากหลาย
และภูมิปญญาทองถิ่น
๔. สงเสริม และพัฒนาครู นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษา
๕. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบ โดยมุงสัมฤทธิ์ผลที่เกิดกับผูเรียนเปนสําคัญ

๔๐

การดําเนินงานตามกลยุทธของสถานศึกษา
กลยุทธที่ ๑ ปลูกฝง และพัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
กลยุทธระดับ
แผนงาน
(โครงการ)
1. โครงการวิถีธรรม
สูวิถีชีวิตที่
พอเพียง
2. โครงการกตัญู
ชาติไทยดวยใจจิต
อาสา
3. โครงการวันสําคัญ
ของสถาบันชาติ
ศาสนา
พระมหากษัตริย
4. โครงการสงเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน
5. โครงการนักเรียน
สงางามดวย
ระเบียบวินยั
6. โครงการนักเรียน
งดงามตาม
มารยาทไทย
7. โครงการโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพ
8. โครงการโรงเรียน
สิ่งแวดลอมเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
9. โครงการโรงเรียน
ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

ตัวชี้วัดสูความสําเร็จ

1.1 รอยละของนักเรียนที่ มาตรฐานที่ 1 (ขั้นพืน้ ฐาน)
มีสุขนิสัยในการดูแล ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดี และมี
สุขภาพและออกกําลัง สุนทรียภาพ
กายสม่ําเสมอ
1.2 รอยละของนักเรียนที่
มีน้ําหนัก สวนสูง
และมีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ
มาตรฐาน
1.3 รอยละของนักเรียนที่
ปองกันตนเองจากสิง่
เสพติดใหโทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสีย่ งตอ
ความรุนแรง โรค ภัย
อุบัติเหตุ และปญหา
ทางเพศ
1.4 รอยละของนักเรียนที่
เห็นคุณคาในตนเอง
มีความมั่นใจ กลา
แสดงออกอยาง
เหมาะสม
1.5 รอยละของนักเรียนที่
มีมนุษยสัมพันธที่ดี
และใหเกียรติผูอื่น

๔๑

เปาหมาย (เชิง
ปริมาณและเชิง
คุณภาพ)
ป 2559

รอยละ 87 ของ
นักเรียนที่มีสุขนิสยั ใน
การดูแลสุขภาพและ
ออกกําลังกาย
สม่ําเสมอ
รอยละ 87 ของ
นักเรียนที่มีน้ําหนัก
สวนสูง และมี
สมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑมาตรฐาน
รอยละ 87 ของ
นักเรียนที่ปองกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติด
ใหโทษและหลีกเลี่ยง
ตนเองจากสภาวะที่
เสี่ยงตอความรุนแรง
โรค ภัย อุบัติเหตุ
และปญหาทางเพศ
รอยละ 85 ของ
นักเรียนที่เห็นคุณคา
ในตนเอง มีความ
มั่นใจ กลาแสดงออก
อยางเหมาะสม
รอยละ 87 ของ
นักเรียนที่มีมนุษย
สัมพันธที่ดีและให
เกียรติผูอื่น

กลยุทธระดับ
แผนงาน
(โครงการ)

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

ตัวชี้วัดสูความสําเร็จ

10. โครงการสงเสริม 1.6 รอยละของนักเรียนที่
และพัฒนาระบบ
สรางผลงานจากการ
ดูแลชวยเหลือ
เขารวมกิจกรรมดาน
นักเรียน
ศิลปะ ดนตรี/
11. โครงการ
นาฏศิลป กีฬา/
เสริมสราง
นันทนาการตามจิต
พัฒนาการดาน
นาการ
รางกายเด็ก
ปฐมวัย
1.7 รอยละของนักเรียนที่ มาตรฐานที่ 2 (ขั้นพืน้ ฐาน)
12. โครงการ
มีคุณลักษณะที่พึง
ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
เสริมสราง
ประสงคตามหลักสูตร และคานิยมที่พึงประสงค
พัฒนาการดาน
อารมณเด็ก
ปฐมวัย
1.8 รอยละของนักเรียนที่
13. โครงการเสริมสราง
เอื้ออาทรผูอื่นและ
พัฒนาการดาน
กตัญูกตเวทีตอผูมี
สังคมเด็กปฐมวัย
พระคุณ
1.9 รอยละของนักเรียนที่
ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกตาง
1.10 รอยละของนักเรียนที่
ตระหนัก รูคุณคา
รวมอนุรักษและ
พัฒนาสิ่งแวดลอม
1.1 รอยละของเด็กมีน้ําหนัก มาตรฐานที่ ๑ (ปฐมวัย)
เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย
สวนสูงเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐาน
1.2 รอยละของเด็กที่มีทักษะ
การเคลื่อนไหวตามวัย
1.3 รอยละของเด็กที่มีสุข
นิสัยในการดูแลสุขภาพ
ของตน

๔๒

เปาหมาย (เชิง
ปริมาณและเชิง
คุณภาพ)
ป 2559

รอยละ 90 ของ
นักเรียนที่สราง
ผลงานจากการเขา
รวมกิจกรรมดาน
ศิลปะ ดนตรี/
นาฏศิลป กีฬา/
นันทนาการตาม
จินตนาการ
รอยละ 93 ของ
นักเรียนที่มี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงคตามหลักสูตร
รอยละ 90 ของ
นักเรียนที่เอื้ออาทร
ผูอื่นและกตัญู
กตเวทีตอผูมีพระคุณ
รอยละ 90 ของ
นักเรียนที่ยอมรับ
ความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกตาง
รอยละ 85 ของ
นักเรียนที่ตระหนัก รู
คุณคา รวมอนุรักษ
และพัฒนา
สิ่งแวดลอม
รอยละ 87 ของเด็กมี
น้ําหนักสวนสูงเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐาน
รอยละ 87 ของเด็กที่
มีทักษะการ
เคลื่อนไหวตามวัย
รอยละ 87 ของเด็กที่
มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพของตน

กลยุทธระดับ
แผนงาน
(โครงการ)

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

ตัวชี้วัดสูความสําเร็จ
1.4 รอยละของเด็กที่
หลีกเลี่ยงตอสภาวะที่
เสี่ยงตอโรค อุบัติเหตุ
ภัย และสิ่งเสพติด
1.5 รอยละของเด็กที่ราเริง
แจมใส มีความรูสึกที่ดี
ตอตนเอง

มาตรฐานที่ ๒ (ปฐมวัย)
เด็กมีพัฒนาการดานอารมณ
และจิตใจ

1.6 รอยละของเด็กที่มีความ
มั่นใจและกลา
แสดงออก
1.7 รอยละของเด็กที่
ควบคุมอารมณตนเอง
ไดเหมาะสมกับวัย
1.8 รอยละของเด็กที่ชื่นชม
ศิลปะ ดนตรี การ
เคลื่อนไหว และรัก
ธรรมชาติ
1.9 รอยละของเด็กที่มีวินัย มาตรฐานที่ ๓ (ปฐมวัย)
รับผิดชอบ เชื่อฟงคําสั่ง เด็กมีพัฒนาการดานสังคม
สอนของพอแม ครู
อาจารย
1.10รอยละของเด็กที่มีความ
ซื่อสัตยสุจริต ชวยเหลือ
แบงปน
1.10รอยละของเด็กที่เลน
และทํางานรวมกับผูอื่น
ได
1.10รอยละของเด็กที่
ประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและ
ศาสนาที่ตนนับถือ

๔๓

เปาหมาย (เชิง
ปริมาณและเชิง
คุณภาพ)
ป 2559

รอยละ 95 ของเด็กที่
หลีกเลี่ยงตอสภาวะที่
เสี่ยงตอโรค อุบัติเหตุ
ภัย และสิ่งเสพติด
รอยละ 87 ของเด็กที่
ราเริงแจมใส มี
ความรูสึกที่ดีตอ
ตนเอง
รอยละ 85 ของเด็กที่
มีความมั่นใจและกลา
แสดงออก
รอยละ 87 ของเด็กที่
ควบคุมอารมณตนเอง
ไดเหมาะสมกับวัย
รอยละ 87 ของเด็กที่
ชื่นชมศิลปะ ดนตรี
การเคลื่อนไหว และ
รักธรรมชาติ
รอยละ 85 ของเด็กที่
มีวินัย รับผิดชอบ
เชื่อฟงคําสั่งสอนของ
พอแม ครูอาจารย
รอยละ 87 ของเด็กที่
มีความซื่อสัตยสุจริต
ชวยเหลือแบงปน
รอยละ 87 ของเด็กที่
เลนและทํางาน
รวมกับผูอื่นได
รอยละ 87 ของเด็กที่
ประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและ
ศาสนาที่ตนนับถือ

กลยุทธที่ ๒ สงเสริมการจัดการศึกษาตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
ประสิทธิภาพ และเปนไปเกณฑ
กลยุทธระดับ
แผนงาน
(โครงการ)
1. โครงการโรงเรียน
รักการอาน
2. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 8
กลุมสาระ การ
เรียนรู
3. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการทดสอบ
ระดับชาติ
4. โครงการการ
เรียนรูบนฐาน
โครงงานทั้ง
โรงเรียน
5. โครงการกาวดวย
ความรูสู
ประชาคม
อาเซียน
6. โครงการพัฒนา
ทักษะการทํางาน
สูอาชีพทีส่ นใจ
7. โครงการสงเสริม
ศักยภาพนักเรียน
สูความเปนเลิศ
8. โครงการ
เสริมสราง
พัฒนาการดาน
รางกายเด็ก
ปฐมวัย

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

ตัวชี้วัดสูความสําเร็จ
2.1 รอยละของนักเรียนที่
มีนิสัยรักการอานและ
แสวงหาความรูดวย
ตนเองจากหองสมุด
แหลงเรียนรู และสื่อ
ตางๆ รอบตัว
2.2 รอยละของนักเรียนที่
มีทักษะในการอาน
ฟง ดู พูด เขียน และ
ตั้งคําถามเพื่อคนควา
หาความรูเพิ่มเติม
2.3

2.4

2.5

2.6

มาตรฐานที่ 3 (ขั้นพืน้ ฐาน)
ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง รักเรียนรู
และพัฒนาตนเอง อยาง
ตอเนื่อง

เปาหมาย (เชิง
ปริมาณและเชิง
คุณภาพ)
ป 2559

รอยละ 90 ของ
นักเรียนที่มีนิสัยรักการ
อานและแสวงหา
ความรูดวยตนเองจาก
หองสมุด แหลงเรียนรู
และสื่อตางๆ รอบตัว
รอยละ 85 ของ
นักเรียนที่มีทักษะใน
การอาน ฟง ดู พูด
เขียน และตั้งคําถาม
เพื่อคนควาหาความรู
เพิ่มเติม
รอยละของนักเรียนที่
รอยละ 90 ของ
เรียนรูรวมกันเปน
นักเรียนที่เรียนรูรวมกัน
กลุม แลกเปลี่ยน
เปนกลุม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพื่อการ
ความคิดเห็นเพื่อการ
เรียนรูระหวางกัน
เรียนรูระหวางกัน
รอยละของนักเรียนที่
รอยละ 87 ของ
ใชเทคโนโลยีในการ
นักเรียนที่ใชเทคโนโลยี
เรียนรูและนําเสนอ
ในการเรียนรูและ
ผลงาน
นําเสนอผลงาน
รอยละของนักเรียนที่ มาตรฐานที่ 4 (ขั้นพืน้ ฐาน) รอยละ 80 ของ
สรุปความคิดจาก
ผูเรียนมีความสามารถในการ นักเรียนที่สรุปความคิด
เรื่องที่อาน ฟง และดู คิดอยางเปนระบบ คิด
จากเรื่องที่อาน ฟง
และสื่อสารโดยการ สรางสรรค ตัดสินใจ
และดู และสื่อสารโดย
พูดหรือเขียนตาม
แกปญหาไดอยางมีสติสม
การพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง เหตุผล
ความคิดของตนเอง
รอยละของนักเรียนที่
รอยละ 80 ของ
นําเสนอวิธีคิด วิธี
นักเรียนที่นําเสนอวิธี
แกปญหาดวยภาษา
คิด วิธีแกปญหา ดวย

๔๔

กลยุทธระดับ
แผนงาน
(โครงการ)

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

ตัวชี้วัดสูความสําเร็จ
หรือวิธีการของ
ตนเอง
2.7 รอยละของนักเรียนที่
กําหนดเปาหมาย
คาดการณ ตัดสินใจ
แกปญหาโดยมี
เหตุผลประกอบ
2.8 รอยละของนักเรียนที่
มีความคิดริเริ่ม และ
สรางสรรคผลงาน
ดวยความภาคภูมิใจ
2.9 รอยละของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแตละ
กลุมสาระเปนไปตาม
เกณฑ
2.10 รอยละของผลการ
ประเมินสมรรถนะ
สําคัญตามหลักสูตร
เปนไปตามเกณฑ
2.11 รอยละของผลการ
ประเมินการอาน คิด
วิเคราะห และเขียน
เปนไปตามเกณฑ
2.12 รอยละของผลการ
ทดสอบระดับชาติ
เปนไปตามเกณฑ
2.13 รอยละของนักเรียนที่
วางแผนการทํางาน
และดําเนินการจน
สําเร็จ
2.14 รอยละของนักเรียนที่
ทํางานอยางมีความสุข
มุงมั่นพัฒนางาน และ

มาตรฐานที่ 5 (ขั้นพืน้ ฐาน)
ผูเรียนมีความรูและทักษะที่
จําเปนตามหลักสูตร

มาตรฐานที่ 6 (ขั้นพืน้ ฐาน)
ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน
รักการทํางาน สามารถ
ทํางานรวมกับผูอนื่ ได และมี
เจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต

๔๕

เปาหมาย (เชิง
ปริมาณและเชิง
คุณภาพ)
ป 2559

ภาษาหรือวิธีการของ
ตนเอง
รอยละ 80 ของ
นักเรียนที่กําหนด
เปาหมาย คาดการณ
ตัดสินใจแกปญหาโดยมี
เหตุผลประกอบ
รอยละ 80 ของ
นักเรียนที่มีความคิด
ริเริ่ม และสรางสรรค
ผลงานดวยความ
ภาคภูมิใจ
รอยละ 75 ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนแตละกลุมสาระ
เปนไปตามเกณฑ
รอยละ 75 ของผลการ
ประเมินสมรรถนะสําคัญ
ตามหลักสูตรเปนไป
ตามเกณฑ
รอยละ 75 ของผลการ
ประเมินการอาน คิด
วิเคราะห และเขียน
เปนไปตามเกณฑ
รอยละ 70 ของผลการ
ทดสอบระดับชาติ
เปนไปตามเกณฑ
รอยละ 85 ของ
นักเรียนที่วางแผนการ
ทํางานและดําเนินการ
จนสําเร็จ
รอยละ 85 ของ
นักเรียนที่ทํางานอยางมี
ความสุข มุงมั่นพัฒนา

กลยุทธระดับ
แผนงาน
(โครงการ)

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

ตัวชี้วัดสูความสําเร็จ
ภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง
2.15 รอยละของนักเรียนที่
ทํางานรวมกับผูอนื่ ได

2.16 รอยละของนักเรียนที่
มีความรูสึกที่ดีตอ
อาชีพสุจริตและหา
ความรูเกี่ยวกับอาชีพ
ที่ตนเองสนใจ
2.1 รอยละของเด็กที่สนใจ มาตรฐานที่ ๔ (ปฐมวัย)
เด็กมีพัฒนาการดาน
เรียนรูสิ่งรอบตัว
ซักถามอยางตั้งใจ และ สติปญญา
รักการเรียนรู
2.2 รอยละของเด็กที่มี
ความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งตางๆ ที่เกิด
จากประสบการณการ
เรียนรู
2.3 รอยละของเด็กที่มีทักษะ
ทางภาษาที่เหมาะสม
กับวัย
2.4 รอยละของเด็กที่มีทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร
2.5 รอยละของเด็กที่มี
จินตนาการและ
ความคิดสรางสรรค

๔๖

เปาหมาย (เชิง
ปริมาณและเชิง
คุณภาพ)
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งาน และภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง
รอยละ 85 ของ
นักเรียนที่ทํางานรวมกับ
ผูอื่นได
รอยละ 85 ของ
นักเรียนที่มีความรูสึกที่ดี
ตออาชีพสุจริตและหา
ความรูเกี่ยวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจ
รอยละ 85 ของเด็กที่
สนใจเรียนรูสิ่งรอบตัว
ซักถามอยางตั้งใจ และ
รักการเรียนรู
รอยละ 80 ของเด็กที่มี
ความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งตางๆ ที่เกิด
จากประสบการณการ
เรียนรู
รอยละ 85 ของเด็กที่มี
ทักษะทางภาษาที่
เหมาะสมกับวัย
รอยละ 75 ของเด็กที่มี
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร
รอยละ 80 ของเด็กที่มี
จินตนาการและความคิด
สรางสรรค

กลยุทธที่ ๓ พัฒนากระบวนการใหบริการทางการศึกษา โดยบูรณาการหลักสูตร แหลงเรียนรูที่
หลากหลายและภูมิปญญาทองถิ่น
กลยุทธระดับแผนงาน
(โครงการ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา

ตัวชี้วัดสูความสําเร็จ

1. โครงการพัฒนา
3.1 คุณภาพของ
หลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตร
ขั้นพื้นฐาน
สถานศึกษา
2. โครงการการจัด
เหมาะสมและ
สภาพแวดลอมเพื่อ
สอดคลองกับ
การเรียนรูสูคุณภาพ
ทองถิ่น
3. โครงการสรางเสริม 3.2 คุณภาพของการจัด
สังคมแหงการเรียนรูสู
รายวิชาเพิ่มเติมที่
สถานศึกษา
หลากหลายให
4. โครงการพัฒนาและ
ผูเ รียนเลือกเรียน
ปรับปรุงหลักสูตร
ตามความถนัด
ปฐมวัย
ความสามารถและ
ความสนใจ
3.3 คุณภาพของการจัด
กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนที่สงเสริม
และตอบสนอง
ความตองการ
ความสามารถ
ความถนัด และ
ความสนใจของ
ผูเรียน
3.4 คุณภาพของการ
สนับสนุนใหครูจัด
กระบวนการเรียนรู
ที่ใหผูเรียนไดลงมือ
ปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรูไดดวย
ตนเอง

๔๗

มาตรฐานที่ 10 (ขั้น
พื้นฐาน)
สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียนอยางรอบ
ดาน
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คุณภาพระดับดีมากของ
หลักสูตรสถานศึกษา
เหมาะสมและสอดคลองกับ
ทองถิ่น
คุณภาพระดับดีมากของการ
จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่
หลากหลายใหผูเรียนเลือก
เรียนตามความถนัด
ความสามารถและความสนใจ
คุณภาพระดับดีมากของการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่
สงเสริมและตอบสนองความ
ตองการ ความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจของ
ผูเรียน

คุณภาพระดับดีมากของการ
สนับสนุนใหครูจัด
กระบวนการเรียนรูที่ให
ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจน
สรุปความรูไดดวยตนเอง

กลยุทธระดับแผนงาน
(โครงการ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา

ตัวชี้วัดสูความสําเร็จ
3.5 คุณภาพของการ
นิเทศภายใน
กํากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และนํา
ผลไปปรับปรุงการ
เรียนการสอนอยาง
สม่ําเสมอ
3.6 คุณภาพของการ
จัดระบบดูแล
ชวยเหลือผูเรียนที่
มีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมถึง
ผูเรียนทุกคน
3.7 คุณภาพของ
หองเรียน
หองปฏิบัติการ
อาคารเรียนมั่นคง
สะอาดและ
ปลอดภัย มีสิ่ง
อํานวยความสะดวก
พอเพียง อยูในสภาพ
ใชการไดดี
สภาพแวดลอมรมรื่น
และมีแหลงเรียนรู
สําหรับผูเรียน
3.8 คุณภาพของการจัด
โครงการ กิจกรรมที่
สงเสริมสุขภาพ
อนามัยและความ
ปลอดภัยของผูเรียน
3.9 คุณภาพของการจัด
หองสมุดที่ใหบริการ
สื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอื้อให
ผูเรียนเรียนรูดวย

๔๘
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คุณภาพระดับดีมากของการ
นิเทศภายใน กํากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และนําผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอน
อยางสม่ําเสมอ
คุณภาพระดับดีมากของ
การจัดระบบดูแลชวยเหลือ
ผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมถึงผูเรียนทุก
คน
มาตรฐานที่ 11 (ขั้น
พื้นฐาน)
สถานศึกษามีการจัดภาพ
แวดลอมและการบริการที่
สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ

คุณภาพระดับดีมากของ
หองเรียน หองปฏิบัติการ
อาคารเรียนมั่นคง สะอาด
และปลอดภัย มีสิ่งอํานวย
ความสะดวก พอเพียง อยูใน
สภาพใชการไดดี
สภาพแวดลอมรมรื่น และมี
แหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน

คุณภาพระดับดีมากของ
การจัดโครงการ กิจกรรมที่
สงเสริมสุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยของผูเรียน
คุณภาพระดับดีมากของการ
จัดหองสมุดที่ใหบริการสื่อ
และเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เอื้อใหผูเรียนเรียนรูดวย

กลยุทธระดับแผนงาน
(โครงการ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา

ตัวชี้วัดสูความสําเร็จ
ตนเองและหรือเรียนรู
แบบมีสวนรวม
3.9 คุณภาพของการ
สรางและพัฒนา
แหลงเรียนรูภายใน
สถานศึกษาและใช
ประโยชนจากแหลง
เรียนรู ทั้งภายใน
และภายนอก
สถานศึกษา เพื่อ
พัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียนและบุคลากร
ของสถานศึกษา
รวมทั้งผูที่เกี่ยวของ
3.9 คุณภาพของการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางบุคลากร
ภายในสถานศึกษา
ระหวางสถานศึกษา
กับครอบครัว
ชุมชน และองคกรที่
เกี่ยวของ
3.10คุณภาพหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาและนําสู
การปฏิบัติไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
3.11คุณภาพของระบบ
และกลไกใหผูมีสวน
รวมทุกฝายตระหนัก
และเขาใจการจัด
การศึกษาปฐมวัย
3.12คุณภาพในการจัด
กิจกรรมเสริมสราง
ความตระหนักรูและ

๔๙

มาตรฐานที่ 13 (ขั้น
พื้นฐาน)
สถานศึกษามีการสราง
สงเสริม สนับสนุน ให
สถานศึกษาเปนสังคมแหง
การเรียนรู
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ตนเองและหรือเรียนรูแบบมี
สวนรวม
คุณภาพระดับดีมากของ
การสรางและพัฒนาแหลง
เรียนรูภายในสถานศึกษา
และใชประโยชนจากแหลง
เรียนรู ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อ
พัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษา รวมทั้งผูที่
เกี่ยวของ
คุณภาพระดับดีมากของการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
บุคลากรภายในสถานศึกษา
ระหวางสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และ
องคกรที่เกี่ยวของ

มาตรฐานที่ ๗ (ปฐมวัย)
แนวการจัดการศึกษา

คุณภาพดีเยี่ยมหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาและนําสูการ
ปฏิบัติไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
คุณภาพดีเยี่ยมของระบบ
และกลไกใหผูมีสวนรวมทุก
ฝายตระหนักและเขาใจการ
จัดการศึกษาปฐมวัย
คุณภาพดีเยี่ยมในการจัด
กิจกรรมเสริมสรางความ
ตระหนักรูและความเขาใจ

กลยุทธระดับแผนงาน
(โครงการ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา

ตัวชี้วัดสูความสําเร็จ
ความเขาใจหลักการ
จัดการศึกษาปฐมวัย
3.13คุณภาพในสรางการมี
สวนรวมและแสวงหา
ความรวมมือกับ
ผูปกครอง ชุมชนและ
ทองถิ่น
3.14คุณภาพในจัดสิ่งอา
นวยความสะดวกเพื่อ
พัฒนาเด็กอยางรอบ
ดาน
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หลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย
คุณภาพดีเยี่ยมในสรางการมี
สวนรวมและแสวงหาความ
รวมมือกับผูปกครอง ชุมชน
และทองถิ่น
คุณภาพดีเยี่ยมในจัดสิง่ อา
นวยความสะดวกเพื่อพัฒนา
เด็กอยางรอบดาน

กลยุทธที่ ๔ สงเสริมและพัฒนาครู นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
กลยุทธระดับแผนงาน
(โครงการ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา

ตัวชี้วัดสูความสําเร็จ

1. โครงการ
4.1 รอยละของครูที่มีการ
พัฒนาการจัดการ
กําหนดเปาหมาย
เรียนรูดวย
คุณภาพผูเรียนทั้ง
กระบวนการเรียนรู
ดานความรู ทักษะ
5 ขั้นตอน ( 5
กระบวนการ
STEP )
สมรรถนะ และ
2. โครงการพัฒนาการ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค
จัดการเรียนรูดวย
กระบวนการ
4.2 รอยละของครูที่มีการ
Lesson Study
วิเคราะหผูเรียนเปน
3. โครงการพัฒนาการ
รายบุคคล และใช
ผลิต และใชสื่อ
ขอมูลในการวาง
นวัตกรรมการ
แผนการจัดการเรียนรู
เรียนรู
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
4. โครงการพัฒนาการ
ของผูเรียน
วัดผลประเมินผล 4.3 รอยละของครูที่
นักเรียน
ออกแบบและการ
จัดการเรียนรูที่

มาตรฐานที่ 7 (ขั้น
พื้นฐาน)
ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
นาที่ อยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล

๕๐
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รอยละ 85 ของครูที่มีการ
กําหนดเปาหมายคุณภาพ
ผูเรียนทั้งดานความรู ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ
และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค
รอยละ 80 ของครูที่มีการ
วิเคราะหผูเรียนเปน
รายบุคคล และใชขอมูลใน
การวางแผนการจัดการ
เรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผูเรียน
รอยละ 80 ของครูที่
ออกแบบ และการจัดการ
เรียนรูที่ตอบสนองความ

กลยุทธระดับแผนงาน
(โครงการ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา

ตัวชี้วัดสูความสําเร็จ

5. โครงการพัฒนาการ
ตอบสนองความ
ทําวิจัยปฏิบัติการ
แตกตางระหวาง
ในชั้นเรียน
บุคคลและพัฒนาการ
6. โครงการการนิเทศ
ทางสติปญ
 ญา
ภายในโรงเรียน
4.4 รอยละของครูที่ใชสื่อ
7. โครงการอบรม
และเทคโนโลยีที่
พัฒนา ศึกษาดูงาน
เหมาะสมผนวกกับการ
คณะคุณครูและ
นําบริบทและภูมิ
บุคลากร
ปญญาของทองถิ่นมา
บูรณาการในการ
จัดการเรียนรู
4.5 รอยละของครูที่มีการ
วัดและประเมินผลที่
มุงเนนการพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียน ดวย
วิธีการที่หลากหลาย
4.6 รอยละของครูที่ให
คําแนะนํา คําปรึกษา
และแกไขปญหาใหแก
ผูเรียนทั้งดานการ
เรียนและคุณภาพชีวิต
ดวยความเสมอภาค
4.7 รอยละของครูที่มี
การศึกษา วิจัยและ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรูในวิชาที่ตน
รับผิดชอบ และใชผล
ในการปรับการสอน
4.8 รอยละของครูที่
ประพฤติปฏิบัติตน
เปนแบบอยางที่ดี
และเปนสมาชิกที่ดี
ของสถานศึกษา
4.9 รอยละของครูที่
จัดการเรียนการสอน

๕๑
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แตกตางระหวางบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปญญา
รอยละ 87 ของครูที่ใชสื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ผนวกกับการนําบริบทและ
ภูมิปญญาของทองถิน่ มา
บูรณาการในการจัดการ
เรียนรู
รอยละ 80 ของครูที่มีการ
วัดและประเมินผลที่มุงเนน
การพัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียน ดวยวิธีการที่
หลากหลาย
รอยละ 80 ของครูที่ให
คําแนะนํา คําปรึกษา และ
แกไขปญหาใหแกผูเรียนทั้ง
ดานการเรียนและคุณภาพ
ชีวิตดวยความเสมอภาค
รอยละ 80 ของครูที่มี
การศึกษา วิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรูใ น
วิชาทีต่ นรับผิดชอบ และใช
ผลในการปรับการสอน
รอยละ 95 ของครูที่
ประพฤติปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดี และเปน
สมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
รอยละ 95 ของครูที่จัดการ
เรียนการสอนตามวิชาทีไ่ ดรบั

กลยุทธระดับแผนงาน
(โครงการ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา

ตัวชี้วัดสูความสําเร็จ
ตามวิชาที่ไดรับ
มอบหมายเต็มเวลา
เต็มความสามารถ
4.10 รอยละของครูที่ครู
เขาใจปรัชญา
หลักการ และ
ธรรมชาติของการจัด
การศึกษาปฐมวัยและ
สามารถนํามา
ประยุกตใชในการจัด
ประสบการณ
4.11 รอยละของครูที่จัดทํา
แผนการจัด
ประสบการณที่
สอดคลองกับ
หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและสามารถ
จัดประสบการณการ
เรียนรูที่หลากหลาย
สอดคลองกับความ
แตกตางระหวาง
บุคคล
4.12 รอยละของครูที่
บริหารจัดการชั้น
เรียนที่สรางวินัยเชิง
บวก
4.13 รอยละของครูที่ใชสื่อ
และเทคโนโลยีที่
เหมาะสม สอดคลอง
กับพัฒนาการของเด็ก
4.14 รอยละของครูที่ใช
เครื่องมือการวัดและ
ประเมินพัฒนาการ
ของเด็กอยาง
หลากหลายและสรุป

เปาหมาย (เชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ)
ป 2559

มอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ
มาตรฐานที่ ๕ (ปฐมวัย)
ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล

๕๒

รอยละ 85 ของครูที่เขาใจ
ปรัชญาหลักการ และ
ธรรมชาติของการจัด
การศึกษาปฐมวัยและ
สามารถนํามาประยุกตใชใน
การจัดประสบการณ
รอยละ 80 ของครูที่จัดทํา
แผนการจัดประสบการณที่
สอดคลองกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและ
สามารถจัดประสบการณการ
เรียนรูที่หลากหลาย
สอดคลองกับความแตกตาง
ระหวางบุคคล

รอยละ 80 ของครูที่บริหาร
จัดการชั้นเรียนทีส่ รางวินัย
เชิงบวก
รอยละ 85 ของครูที่ใชสื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
สอดคลองกับพัฒนาการของ
เด็ก
รอยละ 80 ของครูที่ใช
เครื่องมือการวัดและประเมิน
พัฒนาการของเด็กอยาง
หลากหลายและสรุปรายงาน

กลยุทธระดับแผนงาน
(โครงการ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา

ตัวชี้วัดสูความสําเร็จ
รายงานผลพัฒนาการ
ของเด็กแกผูปกครอง
4.14 รอยละของครูที่วิจัย
และพัฒนาการ
จัดการเรียนรูที่ตน
รับผิดชอบ และใชผล
ในการปรับการจัด
ประสบการณ
4.15 รอยละของครูที่จัด
สิ่งแวดลอมใหเกิด
การเรียนรูได
ตลอดเวลา
4.16 รอยละของครูที่มี
ปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็ก
และผูปกครอง
4.17 รอยละของครูที่มีวุฒิ
และความรู
ความสามารถในดาน
การศึกษาปฐมวัย
4.18 รอยละของครูที่จัดทํา
สารนิทัศนและนามา
ไตรตรองเพื่อใช
ประโยชนในการ
พัฒนาเด็ก

๕๓
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ป 2559

ผลพัฒนาการของเด็กแก
ผูปกครอง
รอยละ 80 ของครูที่วิจัย
และพัฒนาการจัดการเรียนรู
ที่ตนรับผิดชอบ และใชผลใน
การปรับการจัด
ประสบการณ
รอยละ 85 ของครูที่จัด
สิ่งแวดลอมใหเกิดการเรียนรู
ไดตลอดเวลา
รอยละ 85 ของครูที่มี
ปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็ก และ
ผูปกครอง
รอยละ 80 ของครูที่มีวุฒิ
และความรูความสามารถใน
ดานการศึกษาปฐมวัย
รอยละ 82 ของครูที่จัดทํา
สารนิทัศนและนามา
ไตรตรองเพื่อใชประโยชนใน
การพัฒนาเด็ก

กลยุทธที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ผลที่เกิดกับผูเรียนเปน
สําคัญ
กลยุทธระดับแผนงาน
(โครงการ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา

ตัวชี้วัดสูความสําเร็จ

1. โครงการพัฒนา
5.1 คุณภาพของผูบริหาร
ประสิทธิภาพการ
ที่มีวิสัยทัศน ภาวะ
บริหารเพื่อองคกร
ผูนาํ และความคิด
คุณภาพ
ริเริม่ ที่เนนการพัฒนา
2. โครงการระบบประกัน
ผูเรียน
คุณภาพภายใน
5.2 คุณภาพของผูบริหาร
สถานศึกษา
ที่ใชหลักการบริหาร
3. โครงการชุมชนสัมพันธ
แบบมีสว นรวมและใช
4. โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
ขอมูลผลการประเมิน
โรงเรียนระดับปฐมวัย
หรือผลการวิจัย เปน
ฐานคิดทัง้ ดาน
วิชาการและการ
จัดการ
5.3 คุณภาพของผูบริหาร
ที่สามารถบริหาร
จัดการการศึกษาให
บรรลุเปาหมายตามที่
กําหนดไวใน
แผนปฏิบัติการ
5.4 คุณภาพของผูบริหาร
ที่สงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให
พรอมรับการกระจาย
อํานาจ
5.5 รอยละของนักเรียน
ผูปกครอง และชุมชน
ที่พึงพอใจผลการ
บริหารการจัด
การศึกษา
5.6 คุณภาพของผูบริหาร
ที่ใหคําแนะนํา
คําปรึกษาทาง

๕๔

มาตรฐานที่ 8 (ขั้นพืน้ ฐาน)
ผูบริหารปฏิบัตงิ านตาม
บทบาทหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล

เปาหมาย (เชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ)
ป 2559

คุณภาพระดับดีมากของ
ผูบริหารที่มีวิสัยทัศน ภาวะ
ผูนํา และความคิดริเริ่มที่
เนนการพัฒนาผูเรียน
คุณภาพดีมากของผูบริหาร
ที่ใชหลักการบริหารแบบมี
สวนรวมและใชขอมูลผลการ
ประเมินหรือผลการวิจัย
เปนฐานคิดทั้งดานวิชาการ
และการจัดการ
คุณภาพระดับดีมากของ
ผูบริหารที่สามารถบริหาร
จัดการการศึกษาใหบรรลุ
เปาหมายตามที่กําหนดไวใน
แผนปฏิบัติการ
คุณภาพระดับดีมากของ
ผูบริหารที่สงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรให
พรอมรับการกระจาย
อํานาจ
รอยละ 85 ของนักเรียน
ผูปกครอง และชุมชนทีพ่ ึง
พอใจผลการบริหารการจัด
การศึกษา
คุณภาพระดับดีมากของ
ผูบริหารที่ใหคําแนะนํา
คําปรึกษาทางวิชาการและ

กลยุทธระดับแผนงาน
(โครงการ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา

ตัวชี้วัดสูความสําเร็จ
วิชาการและเอาใจใส
การจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็ม
เวลา
5.7 คุณภาพของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษารูและ
ปฏิบัติหนาที่ตามที่
ระเบียบกําหนด
5.8 คุณภาพของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษากํากับ
ติดตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานของ
สถานศึกษาให
บรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมาย
5.9 คุณภาพของ
ผูปกครองและชุมชน
เขามามีสวนรวมใน
การพัฒนา
สถานศึกษา
5.10คุณภาพในการกําหนด
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
5.11 คุณภาพในการจัดทํา
และดําเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุง
พัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

๕๕
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เอาใจใสการจัดการศึกษา
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา
มาตรฐานที่ 9 (ขั้นพืน้ ฐาน)
คณะกรรมการสถานศึกษา
และผูปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล

คุณภาพระดับดีมากของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
รูและปฏิบัติหนาที่ตามที่
ระเบียบกําหนด

คุณภาพระดับดีมากของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
กํากับติดตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ของสถานศึกษาใหบรรลุผล
สําเร็จตามเปาหมาย

คุณภาพระดับดีมากของ
ผูปกครองและชุมชนเขามา
มีสวนรวมในการพัฒนา
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ 12 (ขั้นพืน้ ฐาน)
สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่ กําหนด
ในกฎกระทรวง

คุณภาพระดับดีมากในการ
กําหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
คุณภาพระดับดีมากในการ
จัดทําและดําเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่มุงพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา

กลยุทธระดับแผนงาน
(โครงการ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา

ตัวชี้วัดสูความสําเร็จ
5.12คุณภาพในการ
จัดระบบขอมูล
สารสนเทศและใช
สารสนเทศในการ
บริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา
5.13คุณภาพในการ
ติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
5.14คุณภาพในการนําผล
การประเมินคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกไป
ใชวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง
5.15คุณภาพในการจัดทํา
รายงานประจําปที่เปน
รายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน
5.16คุณภาพในการจัด
โครงการ กิจกรรมที่
สงเสริมใหผูเรียนบรรลุ
ตามเปาหมาย
วิสัยทัศนปรัชญา และ
จุดเนนของสถานศึกษา
5.17รอยละผลการ
ดําเนินงานสงเสริมให
ผูเรียนบรรลุตาม
เปาหมาย วิสัยทัศน
ปรัชญา และจุดเนน
ของสถานศึกษา

๕๖
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คุณภาพระดับดีมากในการ
จัดระบบขอมูลสารสนเทศ
และใชสารสนเทศในการ
บริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา
คุณภาพระดับดีมากในการ
ติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
คุณภาพระดับดีมากในการ
นําผลการประเมินคุณภาพ
ทั้งภายในและภายนอกไปใช
วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง
คุณภาพระดับดีมากในการ
จัดทํารายงานประจําปที่
เปนรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 14 (ขั้นพืน้ ฐาน) คุณภาพระดับดีมากในการ
การพัฒนาสถานศึกษาให จัดโครงการ กิจกรรมที่
บรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน สงเสริมใหผูเรียนบรรลุตาม
ปรัชญา และจุดเนนที่กําหนด เปาหมาย วิสัยทัศนปรัชญา
ขึ้น
และจุดเนนของสถานศึกษา
รอยละ 80 ผลการ
ดําเนินงานสงเสริมให
ผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย
วิสัยทัศนปรัชญา และ
จุดเนนของสถานศึกษา

กลยุทธระดับแผนงาน
(โครงการ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา

ตัวชี้วัดสูความสําเร็จ
5.18คุณภาพในการจัด
โครงการ กิจกรรม
พิเศษเพื่อตอบสนอง
นโยบาย จุดเนน ตาม
แนวทางการปฏิรปู
การศึกษา
5.19รอยละของผลการ
ดําเนินงานบรรลุ
เปาหมาย
5.20คุณภาพของการ
กําหนดมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา
5.21คุณภาพของการ
จัดทําและดําเนินการ
ตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุง
พัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
5.22คุณภาพของการ
จัดระบบขอมูล
สารสนเทศและใช
สารสนเทศในการ
บริหารจัดการ
5.23คุณภาพของการ
ติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการ
ดาเนินงานคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
5.24คุณภาพของการนํา
ผลการประเมิน

๕๗

เปาหมาย (เชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ)
ป 2559

มาตรฐานที่ 15 (ขั้นพืน้ ฐาน)
การจัดกิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเนน แนว
ทางการ ปฏิรปู การศึกษา
เพื่อพัฒนาและสงเสริม
สถานศึกษาใหยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น

คุณภาพระดับดีมากในการ
จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษ
เพื่อตอบสนองนโยบาย
จุดเนน ตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา

มาตรฐานที่ ๘ (ปฐมวัย)
สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง

คุณภาพดีเยี่ยมของการ
กําหนดมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา

รอยละ 83 ของผลการ
ดําเนินงานบรรลุเปาหมาย

คุณภาพดีเยี่ยมของการ
จัดทําและดําเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่มงุ พัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
คุณภาพดีเยี่ยมของการ
จัดระบบขอมูลสารสนเทศ
และใชสารสนเทศในการ
บริหารจัดการ
คุณภาพดีเยี่ยมของการ
ติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดาเนินงาน
คุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
คุณภาพดีเยี่ยมของการนํา
ผลการประเมินคุณภาพทั้ง

กลยุทธระดับแผนงาน
(โครงการ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา

ตัวชี้วัดสูความสําเร็จ
คุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกไปใช
วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง
5.25คุณภาพของการ
จัดทํารายงาน
ประจําปที่เปน
รายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน
5.26คุณภาพของการเปน
แหลงเรียนรูเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูของ
เด็กและบุคลากรใน
สถานศึกษา
5.26คุณภาพของการมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกันภายใน
สถานศึกษา ระหวาง
สถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน
และองคกรที่
เกี่ยวของ
5.27คุณภาพของการจัด
โครงการ กิจกรรม
พัฒนาเด็กใหบรรลุ
ตามเปาหมาย
ปรัชญาวิสัยทัศน และ
จุดเนนการจัด
การศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา
5.28รอยละของผลการ
ดําเนินงานบรรลุตาม
เปาหมาย

๕๘

เปาหมาย (เชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ)
ป 2559

ภายในและภายนอกไปใช
วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง

คุณภาพดีเยี่ยมของการ
จัดทํารายงานประจําปที่เปน
รายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ ๙ (ปฐมวัย)
คณะกรรมการสถานศึกษา
และผูปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาที่อยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล

5.26คุณภาพดีเยี่ยมของ
การเปนแหลงเรียนรูเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูของเด็ก
และบุคลากรในสถานศึกษา

มาตรฐานที่ ๑๐ (ปฐมวัย)
การพัฒนาสถานศึกษาให
บรรลุเปาหมายตามปรัชญา
วิสัยทัศน
และจุดเนนของการศึกษา
ปฐมวัย

คุณภาพดีเยี่ยมของการจัด
โครงการ กิจกรรมพัฒนา
เด็กใหบรรลุตามเปาหมาย
ปรัชญาวิสัยทัศน และ
จุดเนนการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา

คุณภาพดีเยี่ยมของการมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกันภายในสถานศึกษา
ระหวางสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และ
องคกรที่เกี่ยวของ

รอยละ 80 ของผลการ
ดําเนินงานบรรลุตาม
เปาหมาย

กลยุทธระดับแผนงาน
(โครงการ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา

ตัวชี้วัดสูความสําเร็จ
5.30คุณภาพของการจัด
โครงการ กิจกรรม
สงเสริมสนับสนุนตาม
นโยบายเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาปฐมวัย
5.31รอยละของผลการ
ดําเนินงานบรรลุตาม
เปาหมาย

๕๙

มาตรฐานที่ ๑๑ (ปฐมวัย)
การพัฒนาสถานศึกษาตาม
นโยบายและแนวทาง
ปฏิรูป
การศึกษา เพื่อยกระดับ
คุณภาพใหสูงขึ้น

เปาหมาย (เชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ)
ป 2559

คุณภาพดีเยี่ยมของการจัด
โครงการ กิจกรรมสงเสริม
สนับสนุนตามนโยบาย
เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัย
รอยละ 80 ของผลการ
ดําเนินงานบรรลุตาม
เปาหมาย

การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา ๒๕๕9
กลยุทธที่ ๑ ปลูกฝง และพัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
1. วิถีธรรมสูวิถีชีวิตที่พอเพียง
วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อพัฒนานักเรียนใหมีความรู ในการนําหลักแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
2. เพื่อพัฒนานักเรียนใหเปนผูมีคุณธรรมที่เปนพื้นฐานในการดําเนินชีวิต
สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย
สภาพความสําเร็จ
เปาหมาย
ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
บรรลุ ไมบรรลุ
รอยละ 91 ของนักเรียนผูเขารวม
รอยละ 93 ของนักเรียนผูเขารวม

โครงการ
โครงการ
รอยละ ๘๕ ของนักเรียนที่เขารวม
รอยละ 92 ของนักเรียนที่เขารวม
โครงการมีความรูพัฒนาความสามารถใน โครงการมีความรูพัฒนาความสามารถใน

การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปเปน
การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปเปน
แบบอยางในการปฏิบัติตนไดถูกตอง
แบบอยางในการปฏิบัติตนไดถูกตอง
รอยละ ๙๐ นักเรียนรูจักพัฒนาตนเอง รอยละ ๙3 นักเรียนรูจักพัฒนาตนเอง
ใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมที่เปน
ใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมที่เปน

พื้นฐานในการดําเนินชีวิตเพื่อนําไปสู
พื้นฐานในการดําเนินชีวิตเพื่อนําไปสู
ความพอเพียง
ความพอเพียง
รอยละ ๘๐ ของนักเรียนที่เขารวมมี
รอยละ ๘6 ของนักเรียนที่เขารวมมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. วันสําคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
วัตถุประสงคของโครงการ
๑. เพื่อใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอสถาบันชาติ
๒. เพื่อสงเสริมใหนักเรียน ไดเรียนรูวิธีปฏิบัติตน ในการประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนา
๓. เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย
๔. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวม ในการแสดงออกที่นักเรียนสนใจ

๖๐

สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย
สภาพความสําเร็จ
เปาหมาย
ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
บรรลุ ไมบรรลุ
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนเขารวม
รอยละ ๙๕ ของนักเรียนเขารวม

โครงการ
โครงการ
รอยละ ๙๐ ของครูเขารวมโครงการ
รอยละ ๙๙ ของครูเขารวมโครงการ

รอยละ ๙๐ ของนักเรียนโรงเรียนกฤต
รอยละ ๙๕ ของนักเรียนโรงเรียนกฤต
ศิลปวิทยา เปนผูมีเจตคติที่ดีตอสถาบัน ศิลปวิทยา เปนผูมีเจตคติที่ดีตอสถาบัน

ชาติ โดยผานการเรียนรูจากแหลงเรียนรู ชาติ โดยผานการเรียนรูจากแหลงเรียนรู
และโดยผานกิจกรรมจากทางโรงเรียน และโดยผานกิจกรรมจากทางโรงเรียน
ร อ ยละ ๙๐ นั ก เรี ย นมี ค วามรู ใ นการ รอยละ ๙๕ นักเรียนมีความรูในการ
ปฏิบัติตน ในการประกอบพิธีกรรมในวัน ปฏิบัตติ น ในการประกอบพิธีกรรมในวัน
สํ า คั ญ ต า งๆทางพุ ท ธศาสนา โดยผ า น สําคัญ ตางๆทางพุทธศาสนา โดยผาน

การเรียนรูจากแหลงเรียนรู และโดยผาน การเรียนรูจากแหลงเรียนรู และโดยผาน
กิจกรรมจากทางโรงเรียน
กิจกรรมจากทางโรงเรียน
ร อยละ ๙๐ นั ก เรี ย นมี ค วามจงรั กภั กดี รอยละ ๙๙ นักเรียนมีความจงรักภักดี
และสํ า นึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ต อ และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณตอ

สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย โดยผ า นการ สถาบันพระมหากษัตริย โดยผานการ
เรี ย นรู จ ากแหล ง เรี ย นรู และโดยผ า น เรียนรูจากแหลงเรียนรู และโดยผาน
กิจกรรมจากทางโรงเรียน
กิจกรรมจากทางโรงเรียน
ร อ ยละ ๙๐ นั ก เรี ย นได แสดงออกตาม รอยละ ๙๕ นักเรียนไดแสดงออกตาม

ความสามารถของตนเองในทางที่ ถูกตอง ความสามารถของตนเองในทางที่ ถูกตอง
โดยผานกิจกรรมจากทางโรงเรียน
โดยผานกิจกรรมจากทางโรงเรียน
รอยละ ๙๐ มีความพึงพอใจที่เกี่ยวของ รอยละ ๙๕ มีความพึงพอใจที่เกี่ยวของ

กับการดําเนินโครงการ
กับการดําเนินโครงการ

๖๑

3. กตัญูชาติไทยดวยใจจิตอาสา
.
วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อฝกใหนักเรียนมีจิตอาสาชวยเหลือสังคมและไดรับประโยชนจากการทํางาน
2. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและเปนพลเมืองดีของสังคม
สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย
สภาพความสําเร็จ
เปาหมาย
ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
บรรลุ ไมบรรลุ
รอยละ ๙0 มีจิตอาสาชวยเหลือสังคมและ รอยละ ๙4 มีจิตอาสาชวยเหลือสังคม

ไดรับประโยชนจากการทํางาน
และไดรับประโยชนจากการทํางาน
รอยละ 85 มีจิตอาสาในการชวยเหลือ
รอยละ83 มีจิตอาสาในการชวยเหลือ

สังคม
สังคม
รอยละ 90 ไดรับประโยชนจากการฝก
รอยละ 92 ไดรับประโยชนจากการฝก
ปฏิบัติในการรวมทํากิจกรรมของจิตอาสา ปฏิบัติในการรวมทํากิจกรรมของจิต

อาสา
รอยละ 90 เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมและ รอยละ 94 เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม

และเปนพลเมืองที่ดีตอสังคม
เปนพลเมืองที่ดีตอสังคม
รอยละ 90 ความพึงพอใจที่เกี่ยวของกับ รอยละ 93 ความพึงพอใจที่เกี่ยวของกับ

การดําเนินโครงการ
การดําเนินโครงการ
4. สงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
วัตถุประสงคของโครงการ
๑. เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู วิธีปฏิบัติตน เกี่ยวกับประชาธิปไตยในโรงเรียน
๒. เพื่อเสริมสรางใหนักเรียนพัฒนาคานิยมที่ดีในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย เปนประมุข
๓. เพื่อยกระดับใหนักเรียนในการทํางานเปนหมูคณะใชเหตุผลและเคารพในความคิดของผูอื่น
๔. เพื่อใหนักเรียนไดกลาแสดงออก ฝกทักษะการพูดไดอยางถูกตองและสรางสรรค
สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย
สภาพความสําเร็จ
เปาหมาย
ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
บรรลุ ไมบรรลุ
รอยละ ๘๐ของนักเรียนเขารวมโครงการ รอยละ ๙๐ ของนักเรียนเขารวม

โครงการ
รอยละ ๕ ของคณะกรรมการนักเรียน
รอยละ ๕ ของคณะกรรมการนักเรียน
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เปาหมาย
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
ร อ ยละ ๘๐ของนั ก เรี ย นที่ เ ข า ร ว ม
โครงการมี ค วามรู ใ นขั้ น ตอนการเลื อ ก
ประธานนักเรียนในโรงเรียน
รอยละ๘๐ของคณะกรรมการนักเรียนมี
ความสําเร็จในการทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดและมี
ความชื่นชมตอความสําเร็จ
รอยละ ๘๐ ของความพึงพอใจที่เกี่ยวกับ
การดําเนินโครงการ

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
รอยละ ๙๐ของนักเรียนที่เขารวม
โครงการมีความรูในขั้นตอนการเลือก
ประธานนักเรียนในโรงเรียน
รอยละ ๙๐ของคณะกรรมการนักเรียนมี
ความสําเร็จในการทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดและมี
ความชื่นชมตอความสําเร็จ
รอยละ ๙๐ ของความพึงพอใจที่เกี่ยวกับ
การดําเนินโครงการ

5. นักเรียนสงางามดวยระเบียบวินัย
วัตถุประสงคของโครงการ
๑. เพื่อเสริมสรางความมีวินัยในตนเองใหกับนักเรียน
๒. เพื่อพัฒนาใหนักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยที่กําหนด
สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย
เปาหมาย
ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนที่เขารวม
รอยละ ๙๕ ของนักเรียนที่เขารวม
โครงการ
โครงการ
รอยละ ๘๕ ของนักเรียนที่เขารวม
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนที่เขารวม
โครงการไดรับการพัฒนาดานระเบียบ
โครงการไดรับการพัฒนาดานระเบียบ
วินัยในตนเอง
วินัยในตนเอง
รอยละ ๙๐ นักเรียนประพฤติปฏิบัติ รอยละ ๙๕ นักเรียนประพฤติปฏิบัติ
ตนตามระเบียบแบบแผนของโรงเรียน
ตนตามระเบียบแบบแผนของโรงเรียน
และสังคมไดอยางถูกตองเหมาะสม
และสังคมไดอยางถูกตองเหมาะสม
รอยละ ๙๕ ของนักเรียนมีระเบียบวินัย รอยละ ๙๖ ของนักเรียนมีระเบียบวินัย
ในตนเองมากขึ้น
ในตนเองมากขึ้น
รอยละ ๙๐ มีความพึงพอใจที่เกีย่ วของ รอยละ ๙๘ มีความพึงพอใจที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินโครงการ
กับการดําเนินโครงการ

๖๓

สภาพความสําเร็จ
บรรลุ ไมบรรลุ




สภาพความสําเร็จ
บรรลุ ไมบรรลุ






6. นักเรียนงดงามตามมารยาทไทย
วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ การไหว การเดินผานผูใหญ การพูดจา
ไพเราะ และการยิ้ม
2. เพื่อใหนักเรียนฝกปฏิบัติ ในเรื่องการไหว การเดินผานผูใหญ และการพูดจาไพเราะและการยิ้ม
แยมได อยางถูกตอง
3. เพื่อใหนักเรียนมีความชื่นชอบ ในมารยาทไทยดานตางๆซึ่งเปนอัตลักษณของโรงเรียน และนํามา
พัฒนาตนเอง รวมทั้งสามารถเปนตนแบบแกบุคลอื่นไดอยางถูกตอง
สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย
สภาพความสําเร็จ
เปาหมาย
ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
บรรลุ ไมบรรลุ
รอยละ ๘๐ ของนักเรียนโรงเรียนกฤต
รอยละ ๘๓ ของนักเรียนโรงเรียนกฤต
ศิลปวิทยาในระดับชั้นอนุบาล ปที่ ๑ศิลปวิทยาในระดับชั้นอนุบาล ปที่ ๑ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ จะเปนผูมี
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ จะเปนผูมี

มารยาทงดงาม ตามอัตลักษณของ
มารยาทงดงาม ตามอัตลักษณของ
โรงเรียน
โรงเรียน
รอยละ ๙๐ ของคุณครูทุกทานใน
รอยละ ๙๔ของคุณครูทุกทานใน
โรงเรียนกฤตศิลปวิทยาที่เขารวม
โรงเรียนกฤตศิลปวิทยาที่เขารวม

กิจกรรม
กิจกรรม
รอยละ ๗๕ ของนักเรียนแสดงมารยาท รอยละ ๘๒ ของนักเรียนแสดงมารยาท
ที่เหมาะสมใหเกียรติกันและกันไมแสดง ที่เหมาะสมใหเกียรติกันและกันไมแสดง

อาการรังเกียจในเรื่องที่ตนเองไมชอบ
อาการรังเกียจในเรื่องที่ตนเองไมชอบ
รอยละ ๘๐ ของนักเรียนแสดงออกถึง
รอยละ ๘๕ ของนักเรียนแสดงออกถึง
ความภาคภูมิใจและเห็นคุณคาความเปน ความภาคภูมิใจและเห็นคุณคาความเปน

ไทย และนํามาปฏิบัติไดอยางถูกตอง
ไทย และนํามาปฏิบัติไดอยางถูกตอง
เหมาะสม
เหมาะสม
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7. โรงเรียนสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อพัฒนาใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ
2. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ใหเกิดทักษะการแกปญหา (ตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร) การปองกันปญหา การสื่อความหมาย การสรางความรวมมือการเรียนรูซึ่งกันและกันใน
ดานสิ่งแวดลอม
3. เพื่อเปนการยกระดับในการรวมลงมืออนุรักษ หวงใยและรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม มีคานิยมที่
ถูกตองเหมาะสมในการปฏิบัติสิ่งแวดลอม
สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย
สภาพความสําเร็จ
เปาหมาย
ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
บรรลุ ไมบรรลุ
รอยละ ๘๐ ของนักเรียนเขารวม
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนเขารวม

โครงการ
โครงการ
รอยละ ๑๐๐ ของครูเขารวมโครงการ รอยละ ๑๐๐ ของครูเขารวมโครงการ

รอยละ ๘๐ ของนักเรียนที่เขารวม
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนที่เขารวม
โครงการฝกปฏิบัติใหทํา ได ฝกทักษะ
โครงการฝกปฏิบัติใหทํา ได ฝกทักษะ
กระบวนการคิด การประยุกตความรูมา กระบวนการคิด การประยุกตความรูมา

ใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา ผาน
ใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา ผาน
กิจกรรมการเรียนและผาน กิจกรรมจาก กิจกรรมการเรียนและผาน กิจกรรมจาก
ทางโรงเรียน
ทางโรงเรียน
รอยละ ๘๐ ของนักเรียนและครูที่เขา รอยละ ๙๐ ของนักเรียนและครูที่เขา
รวมโครงการที่มี พฤติกรรมหรือ
รวมโครงการที่มี พฤติกรรมหรือ

แสดงออกถึงความรับผิดชอบตอ
แสดงออกถึงความรับผิดชอบตอ
สิ่งแวดลอม อยางมีประสิทธิภาพ
สิ่งแวดลอม อยางมีประสิทธิภาพ
รอยละ ๙๐ ของครูที่เขารวมโครงการ
รอยละ ๙๕ ของครูที่เขารวมโครงการ
สามารถพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู สามารถพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู

กิจกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในโรงเรียนไดอยาง
และสิ่งแวดลอมในโรงเรียนไดอยาง
ตอเนื่อง
ตอเนื่อง
รอยละ ๙๐ ความพึงพอใจที่เกี่ยวของกับ รอยละ ๙๕ ความพึงพอใจที่เกี่ยวของกับ

การดําเนินโครงการ
การ
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8. โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อใหนักเรียนมีความรู เห็นความสําคัญ และสงเสริมสุขภาพที่ดี
2. เพื่อใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกฎ กติกาของกีฬา
สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย
สภาพความสําเร็จ
เปาหมาย
ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
บรรลุ ไมบรรลุ
รอยละ 90 ของนักเรียนโรงเรียนกฤต
รอยละ 94 ของนักเรียนโรงเรียนกฤต

ศิลปวิทยา เขารวมโครงการ
ศิลปวิทยา เขารวมโครงการ
รอยละ 75 มีความรูและเห็น
รอยละ 82 มีความรูและเห็น

ความสําคัญของการมีสุขภาพที่ดี
ความสําคัญของการมีสุขภาพที่ดี
รอยละ 10 เปนผูมีความสามารถพื้นฐาน รอยละ 13 เปนผูมีความสามารถพื้นฐาน
ทางดานกีฬา เคารพกฎและกติกาของ
ทางดานกีฬา เคารพกฎและกติกาของ

การแขงขันกีฬา
การแขงขันกีฬา
9. โรงเรียนปลอดยาเสพติด และอบายมุข
วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อลดปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
2. เพื่อเปนแหลงเรียนรูใหแกสถานศึกษาในการนําไปพัฒนาและสรางระบบปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด อบายมุข
สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย
สภาพความสําเร็จ
เปาหมาย
ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
บรรลุ ไมบรรลุ
ร อยละ 9๐ ของนั กเรี ย นโรงเรี ย นกฤต ร อยละ 9๐ ของนัก เรีย นโรงเรีย นกฤต
ศิลปวิทยา ไดเขารวมโครงการโรงเรียน ศิลปวิทยา ไดเขารวมโครงการโรงเรียน 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
รอยละ ๘๐ ของนักเรียน และบุคลากรมี รอยละ ๘๓ ของนักเรียน และบุคลากรมี
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี จิ ต อาสา รู จั ก คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี จิ ต อาสา รู จั ก
เสียสละ ไมไปเกี่ยวของกับยาเสพติดและ เสียสละ ไมไปเกี่ยวของกับยาเสพติดและ

อบายมุ ข สามารถดํ า รงอยู ใ นสั ง คมได อบายมุ ข สามารถดํ า รงอยู ใ นสั ง คมได
อยางมีความสุข
อยางมีความสุข
รอยละ ๘๐ ของนักเรียนมีคุณลักษณะที่ รอยละ ๘๑ ของนักเรียนมีคุณลักษณะที่

พึงประสงคเปนแบบอยางที่ดี
พึงประสงคเปนแบบอยางที่ดี
รอยละ ๙๐ สถานศึกษาเปนแหลงเรียนรู รอยละ ๙๑ สถานศึกษาเปนแหลงเรียนรู
นําไปพัฒนาและสรางระบบปองกันและ นําไปพัฒนาและสรางระบบปองกันและ 
แกไขปญหายาเสพติด อบายมุข
แกไขปญหายาเสพติด อบายมุข
๖๖

สภาพความสําเร็จ
เปาหมาย
ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
บรรลุ ไมบรรลุ
รอยละ ๘๐ มีความพึงพอใจที่เกี่ยวของ รอยละ ๙๐ มีความพึงพอใจที่เกี่ยวของ

กับการดําเนินโครงการ
กับการดําเนินโครงการ
10. สงเสริมและพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อยกระดับระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
2. เพื่อพัฒนาการคัดกรองนักเรียนที่เปนกลุมเสี่ยงและกลุมปญหาได
3. เพื่อใหสามารถจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนานักเรียนได
สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย
เปาหมาย
ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
รอยละ ๘๐ ของนักเรียนเขารวม
รอยละ ๘๖ ของนักเรียนเขารวม
โครงการ
โครงการ
รอยละ ๘๕ นักเรียนไดรับการดูแล
รอยละ ๘๗ นักเรียนไดรับการดูแล
ชวยเหลือ สงเสริมพัฒนาเต็มตาม
ชวยเหลือ สงเสริมพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ
ศักยภาพ

สภาพความสําเร็จ
บรรลุ ไมบรรลุ



11. เสริมสรางพัฒนาการดานรางกายเด็กปฐมวัย
วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อใหเด็กมีน้ําหนักสวนสูงเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
2. เพื่อใหเด็กมีทักษะการเคลื่อนไหวที่เหมาะสมตามวัย
3. เพื่อใหเด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนเอง
2. สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย
เปาหมาย
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
รอยละ 100 ของครูผูเขารวมโครงการ

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
รอยละ 100 ของครูผูเขารวมโครงการ

รอยละ ๘๐ ของนักเรียนที่เขารวมโครงการ รอยละ ๘๒ ของนักเรียนที่เขารวมโครงการ
๖๗

สภาพความสําเร็จ
บรรลุ



ไมบรรลุ

เปาหมาย
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)

รอยละ ๗๕ ของนักเรียนที่เขารวมโครงการ
มีสุขภาพดานรางกายที่สมบูรณ แข็งแรง
ขึ้น มีจิตใจราเริง เบิกบาน มีทักษะการ
เคลื่อนไหวที่ดี
รอยละ ๘๐ ของครูที่เขารวมโครงการ
สามารถพัฒนาการจัดกิจกรรมตางๆได
อยางมีประสิทธิภาพ
รอยละ ๘๐ ของนักเรียนที่เขารวมโครงการ
มีพัฒนาการทางดานรางกายดีขึ้น

รอยละ ๘๓ ของนักเรียนที่เขารวมโครงการ
มีสุขภาพดานรางกายที่สมบูรณ แข็งแรง
ขึ้น มีจิตใจราเริง เบิกบาน มีทักษะการ
เคลื่อนไหวที่ดี
รอยละ ๘๖ ของครูที่เขารวมโครงการ
สามารถพัฒนาการจัดกิจกรรมตางๆได
อยางมีประสิทธิภาพ
รอยละ ๙๑ ของนักเรียนที่เขารวมโครงการ
มีพัฒนาการทางดานรางกายดีขึ้น

สภาพความสําเร็จ
บรรลุ

ไมบรรลุ






12. เสริมสรางพัฒนาการดานอารมณเด็กปฐมวัย
วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อใหเด็กมีความราเริงแจมใส มีความรูสึกที่ดีตอตนเอง
2. เพื่อใหเด็กมีความมั่นใจและกลาแสดงออก
3. เพื่อใหเด็กสามารถควบคุมอารมณตนเองได เหมาะสมกับวัย
4. เพื่อใหเด็กมีความชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ
สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย
สภาพความสําเร็จ
เปาหมาย
ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
บรรลุ ไมบรรลุ

รอยละ๙๐ ของเด็กปฐมวัย เขารวม
รอยละ๙๒ ของเด็กปฐมวัย เขารวม
โครงการ
โครงการ

รอยละ ๘๐ ของเด็กปฐมวัยมีความราเริง รอยละ ๘๔ ของเด็กปฐมวัยมีความราเริง
แจมใส มีความรูสึกที่ดตี อตนเอง
แจมใส มีความรูสึกที่ดีตอตนเอง

รอยละ ๘๐ ของเด็กปฐมวัย มีความมั่นใจ รอยละ ๘๒ ของเด็กปฐมวัย มีความมั่นใจ
และกลาแสดงออก
และกลาแสดงออก

รอยละ ๘๐ ของเด็กปฐมวัย สามารถ
รอยละ ๘๔ ของเด็กปฐมวัย สามารถ
ควบคุมอารมณตนเองได เหมาะสมกับวัย ควบคุมอารมณตนเองได เหมาะสมกับวัย

รอยละ ๘๐ ของเด็กปฐมวัย มีความชื่น รอยละ ๘๕ ของเด็กปฐมวัย มีความชื่น
ชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรัก ชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรัก
ธรรมชาติ
ธรรมชาติ

๖๘

13. เสริมสรางพัฒนาการดานสังคมเด็กปฐมวัย
วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อใหเด็กมีวินัย รับผิดชอบเชื่อฟงคําสั่งสอนของพอแม ครูอาจารย
2. เพื่อใหเด็กมีความซื่อสัตยสุจริต ชวยเหลือแบงปน
3. เพื่อใหเด็กเลนและทํางานรวมกับผูอื่นได
4. เพื่อใหเด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย
สภาพความสําเร็จ
เปาหมาย
ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
บรรลุ ไมบรรลุ
รอยละ ๙oของเด็กมีวินัยความรับผิดชอบ รอยละ ๙o ของเด็กมีวินัย ความรับผิดชอบ

เชื่อฟงคําสั่งสอนของพอแมครูอาจารย
เชื่อฟงคําสั่งสอนของพอแมครูอาจารย
รอยละ ๘๕ของเด็กมีความซื่อสัตยสุจริต
รอยละ ๘๖ ของเด็กมีความซื่อสัตยสุจริต

ชวยเหลือแบงปนมีนาใจเอื้อเฟอชวยเหลือ ชวยเหลือแบงปนมีนาใจเอื้อเฟอชวยเหลือ
ผูอื่น
ผูอื่น
รอยละ ๘o ของเด็กเลนและทํากิจกรรม
รอยละ ๘๓ ของเด็กเลนและทํากิจกรรม
รวมกับผูอื่นยอมรับฟงความคิดเห็นของ
รวมกับผูอื่นยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น

ผูอื่นปฏิบัติตามและสามารถทํางานรวมกับ ปฏิบัติตามและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
ผูอื่นได
ได
รอยละ ๗๕ ของเด็กมีมารยาทในการพูด
รอยละ ๘๗ ของเด็กมีมารยาทในการพูด
การฟงการรับประทานอาหารการแสดง
การฟงการรับประทานอาหารการแสดง

ความเคารพและเขารวมกิจกรรมในวัน
ความเคารพและเขารวมกิจกรรมในวัน
สําคัญทางศาสนาปฏิบัติไดอยางเหมาะสม สําคัญทางศาสนาปฏิบัติไดอยางเหมาะสม

๖๙

กลยุทธที่ ๒ สงเสริมการจัดการศึกษาตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
ประสิทธิภาพ และเปนไปเกณฑ
1. โรงเรียนรักการอาน
วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อเสริมสรางนิสัยรักการอานสําหรับนักเรียน
2. เพื่อใหนักเรียนมีทักษะในการฟง ดู อาน เขียน และตั้งคําถาม
3. เพื่อใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการอาน
สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย
เปาหมาย
ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
รอยละ 90 ของนักเรียนเขารวม
รอยละ 90 ของนักเรียนเขารวม
โครงการ
โครงการ
รอยละ 80 ของนักเรียนเปนบุคคลแหง รอยละ 84 ของนักเรียนเปนบุคคลแหง
การคนควารักการอาน
การคนควารักการอาน
รอยละ 75 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ใน รอยละ 81 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ใน
ดานการอานสูงขึ้น
ดานการอานสูงขึ้น
รอยละ 80 ของนักเรียนสามารถใช
รอยละ 84 ของนักเรียนสามารถใช
เทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอ
เทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอ
ผลงาน
ผลงาน
รอยละ 80 มีความพึงพอใจที่จะดําเนิน รอยละ 89 มีความพึงพอใจที่จะดําเนิน
โครงการ
โครงการ

สภาพความสําเร็จ
บรรลุ ไมบรรลุ
√
√
√
√
√

2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสาระการเรียนรู
วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนใหสูงขึ้นทุกกลุมสาระการเรียนรู
2. เพื่อพัฒนาครูใหมีความรู ความสามารถในการจัดทําแบบทดสอบตามมาตรฐานการ เรียนรู
ทุกกลุมสาระการเรียนรู
สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย
สภาพความสําเร็จ
เปาหมาย
ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
บรรลุ ไมบรรลุ
รอยละ 80 ของนักเรียนชั้น
รอยละ 83 ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 1-6 เขารวมโครงการ ประถมศึกษาปที่ 1-6 เขารวมโครงการ

๗๐

เปาหมาย
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
รอยละ 81 ของครูทุกกลุมสาระการ
เรียนรู มีความรู ความสามารถในการ
จัดทํา แบบทดสอบตาม มาตรฐานการ
เรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู และ
แนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ตามเกณฑการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษา
รอยละ 80 มีของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 8 กลุมสาระการเรียนรู
ในระดับดี และ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) กลุมสาระการเรียนรู
สูงขึ้น ครูผูสอนแตละกลุมสาระการ
เรียนรูของโรงเรียน ดําเนินการจัด
กิจกรรมและจัดการเรียนรูเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ไดรับการ พัฒนาให
สามารถใชกระบวนการวัดผลและ
ประเมินผลเปนกลไกในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของ ผูเรียน

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
รอยละ 82 ของครูทุกกลุมสาระการ
เรียนรู มีความรู ความสามารถในการ
จัดทํา แบบทดสอบตาม มาตรฐานการ
เรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู และ
แนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ตามเกณฑการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษา
รอยละ 82 มีของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 8 กลุมสาระการเรียนรู
ในระดับดี และ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) กลุมสาระการเรียนรู
สูงขึ้น ครูผูสอนแตละกลุมสาระการ
เรียนรูของโรงเรียน ดําเนินการจัด
กิจกรรมและจัดการเรียนรูเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ไดรับการ พัฒนาให
สามารถใชกระบวนการวัดผลและ
ประเมินผลเปนกลไกในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของ ผูเรียน

๗๑

สภาพความสําเร็จ
บรรลุ ไมบรรลุ





3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติ
วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๕ กลุมสาระการเรียนรูทางการทดสอบระดับชาติ
ใหสูงขึ้น
2. เพื่อพัฒนาผูเรียนที่บกพรองทางการเรียนรูใหมีโอกาสเรียนรูไดเทาเทียมกัน
สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย
สภาพความสําเร็จ
เปาหมาย
ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
บรรลุ ไมบรรลุ
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนเขารวม
นักเรียนเขารวมโครงการรอยละ ๙8

โครงการ
รอยละ ๑๐๐ ของครูเขารวมโครงการ
ครูเขารวมโครงการรอยละ ๑๐๐
รอยละ ๑๐๐ ของครูประจําวิชา มี
ครูประจําวิชา มีแบบทดสอบที่สอดคลอง
แบบทดสอบที่สอดคลองกับมาตรฐาน
กับมาตรฐานและตัวชี้วัดรอยละ 97

และตัวชี้วัด
รอยละ 60 ของนักเรียนชั้น ป.๖ มี
นักเรียนชั้น ป.๖ มีผลสัมฤทธิ์ O-Net ทุก

ผลสัมฤทธิ์ O-Net ทุกวิชาสูงขึ้น
วิชาสูงขึ้น รอยละ 61
นักเรียนชั้น ป.๖ รอยละ ๘๐ มีผลการ นักเรียนชั้น ป.๖ มีผลการทดสอบ O
ทดสอบ O-Net สูงกวาคาเฉลี่ย
Net สูงกวาคาเฉลี่ยระดับกลางของ
ระดับกลางของประเทศ
ประเทศ รอยละ 71
นักเรียนรอยละ ๘๐ เขาอบรมเพื่อพัฒนา นักเรียนเขาอบรมเพื่อพัฒนาตนเองรอย

ตนเอง
ละ ๘๔
นักเรียนที่เรียนไมทัน รอยละ ๙๐ ไดรับ นักเรียนที่เรียนไมทัน ไดรับการเรียนซอม

การเรียนซอมเสริม
เสริมรอยละ ๙๒
4. การเรียนรูบนฐานโครงงานทั้งโรงเรียน
วัตถุประสงคของโครงการ
๑. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดสรางองคความรูดวยตนเอง
๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพดานการคิดสรางสรรค การคิดแกปญหา และการคิดขั้นสูง
๓. เพื่อใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีในการทํางานรวมกัน ไดฝกภาวะผูนํา และผูตาม
สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย
สภาพความสําเร็จ
เปาหมาย
ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
บรรลุ ไมบรรลุ
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนเขารวม
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนเขารวม

โครงการ
โครงการ
รอยละ ๙๐ ของครูมีการจัดกิจกรรมการ รอยละ ๙๐ ของครูมีการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูโดยใชโครงงาน
เรียนรูโดยใชโครงงาน
๗๒

5. กาวดวยความรูสูประชาคมอาเซียน
วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแกนักเรียน
2. เพื่อพัฒนาทักษะและเตรียมความพรอมดานภาษาอังกฤษนักเรียนสูสังคมอาเซียน
3. เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับสังคมอาเซียน
4. เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรูในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย
สภาพความสําเร็จ
เปาหมาย
ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
บรรลุ ไมบรรลุ
รอยละ ๙๐ ของนักเรียนเขารวม
นักเรียนเขารวมโครงการ รอยละ ๙๒

โครงการ
รอยละ ๑๐๐ ของครูเขารวมโครงการ
ครูเขารวมโครงการ รอยละ ๑๐๐

รอยละ ๘๐ ของนักเรียนเขารวมกิจกรรม นักเรียนเขารวมกิจกรรม อาเซียนสู

อาเซียนสูชุมชน
ชุมชน รอยละ ๘๔
รอยละ ๘๐ ของนักเรียนสามารถ เรียนรู นักเรียนสามารถเรียนรูแบบบูรณาการ
แบบบูรณาการภาษาอังกฤษกับกลุม
ภาษาอังกฤษกับกลุมสาระฯอื่น รอยละ

สาระฯอื่น
๙๑
รอยละ ๘๐ ของนักเรียนเขารวมกิจกรรม นักเรียนเขารวมกิจกรรมวันประชาคม

วันประชาคมอาเซียน
อาเซียน รอยละ ๘๑
รอยละ ๘๐ ของนักเรียนเขารวมกิจกรรม นักเรียนเขารวมกิจกรรมตลาดนัด

ตลาดนัดอาเซียน
อาเซียน รอยละ ๘๖
รอยละ ๘๕ ของนักเรียนสามารถเรียนรู นักเรียนสามารถเรียนรูจากแหลงเรียนรู

จากแหลงเรียนรูเกี่ยวกับอาเซียน
เกี่ยวกับอาเซียน รอยละ ๙๒
รอยละ ๘๕ ของนักเรียน ไดใชมุมสื่อ
นักเรียน ไดใชมุมสื่อภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ (English Zone)
(English Zone) รอยละ ๘๙
รอยละ ๘๕ ของครูเขารวมศึกษาดูงาน ครูเขารวมการศึกษาดูงานโรงเรียนตางๆ

โรงเรียนตางๆ
รอยละ ๙๐
รอยละ ๙๐ ของนักเรียน ครูและ
นักเรียน ครูและบุคลากรเขารวมการ
บุคลากรเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมเชิงปฏิบัติการฝกทักษะการฟง –

ฝกทักษะการฟง – พูด ภาษาอังกฤษ
พูดภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร รอยละ
เพื่อการสื่อสาร
๙๓

๗๓

6. พัฒนาทักษะการทํางานสูอาชีพที่สนใจ
วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อใหนักเรียนวางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใหนักเรียนทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขและภูมิใจในผลงานตนเอง
3. เพื่อใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจได
สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย
สภาพความสําเร็จ
เปาหมาย
ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
บรรลุ ไมบรรลุ
รอยละ 80 ของนักเรียนที่เขารวม
รอยละ 80 ของนักเรียนที่เขารวม

โครงการ
โครงการ
รอยละ ๑๐๐ ของครูที่เขารวมโครงการ รอยละ ๑๐๐ ของครูที่เขารวมโครงการ

รอยละ ๘๐ ของนักเรียนที่เขารวม
รอยละ ๘๐ ของนักเรียนที่เขารวม
โครงการมีความรูและทักษะการทํางาน โครงการมีความรูและทักษะการทํางาน

การวางแผนการทํางานตามขั้นตอน
การวางแผนการทํางาน ตามขั้นตอน
สามารถฝกปฏิบัติใหทําไดอยางมี
สามารถฝกปฏิบัติใหทําไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ
รอยละ ๘๕ ของนักเรียนที่เขารวม
รอยละ ๘๕ ของนักเรียนที่เขารวม
โครงการรักการทํางาน สามารถปรับตัวที่ โครงการรักการทํางาน สามารถปรับตัวที่
จะมุงมั่นพัฒนางานภูมิใจในผลงานของ จะมุงมั่นพัฒนางานภูมิใจในผลงานของ

ตนเอง สามารถปฏิบัติกิจกรรมการเรียน ตนเอง สามารถปฏิบัติกิจกรรมการเรียน
และผานกิจกรรมจากทางโรงเรียน
และผานกิจกรรมจากทางโรงเรียน
รอยละ ๘๐ ของนักเรียนที่เขารวม
รอยละ ๘๐ ของนักเรียนที่เขารวม
โครงการมีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริต โครงการมีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริต
และสามารถหาความรูรูเกี่ยวกับอาชีพที่ และสามารถหาความรูรูเกี่ยวกับอาชีพที่

ตนเองสนใจผานกิจกรรมการเรียน และ ตนเองสนใจผานกิจกรรมการเรียน และ
ผานกิจกรรมจากทางโรงเรียน
ผานกิจกรรมจากทางโรงเรียน
รอยละ ๙๐ ของครูที่เขารวมโครงการ รอยละ ๙๐ ของครูที่เขารวมโครงการ
สามารถพัฒนาการจัดกระบวนการ
สามารถพัฒนาการจัดกระบวนการ
เรียนรู กิจกรรมทักษะการทํางานให
เรียนรู กิจกรรมทักษะการทํางานให

ดําเนินการอยางตอเนื่อง มีปฏิสัมพันธที่ ดําเนินการอยางตอเนื่อง มีปฏิสัมพันธที่
ดีกับนักเรียนและผูปกครองตลอดจน
ดีกับนักเรียนและผูปกครองตลอดจน
ชุมชน
ชุมชน
ความพึงพอใจที่เกี่ยวของกับการดําเนิน ความพึงพอใจที่เกี่ยวของกับการดําเนิน

โครงการ
โครงการ

๗๔

7. สงเสริมศักยภาพนักเรียนสูความเปนเลิศ
วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดแสดงออกซึ่งความสามารถในดานทักษะทางวิชาการ ดนตรี นาฏศิลป
ศิลปะ และกีฬา
2. เพื่อฝกทักษะใหนักเรียนแสดงความสามารถที่เปนเลิศดานวิชาการ ดนตรี นาฏศิลป ศิลปะและ
กีฬา
.
สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย
สภาพความสําเร็จ
เปาหมาย
ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
บรรลุ ไมบรรลุ
ร อ ยละ 80 ของนั กเรี ย นโรงเรี ย นกฤต ร อ ยละ 80 ของนั กเรี ย นโรงเรี ย นกฤต
ศิล ป วิ ทยา ได เ ข า ร วมโครงการส งเสริม ศิล ปวิทยา ไดเขารวมโครงการสงเสริม 
ศักยภาพนักเรียนสูความเปนเลิศ
ศักยภาพนักเรียนสูความเปนเลิศ
รอยละ ๗0 ของนักเรียนที่เขารวมแขงขัน รอยละ ๗๑ ของนักเรียนที่เขารวมแขงขัน

ทักษะความสามารถมีผลงาน
ทักษะความสามารถมีผลงาน
ร อ ยละ ๗๕ ของนั ก เรี ย นมี ทั ก ษะการ ร อ ยละ ๘๐ ของนั ก เรี ย นมี ทั ก ษะการ
ปฏิบัติงาน สงเสริมศักยภาพของนักเรียน ปฏิบัติงาน สงเสริมศักยภาพของนักเรียน 
และประสบการณ
และประสบการณ
รอยละ ๘0 ของนักเรียนกลาแสดงออก รอยละ ๘๓ ของนักเรียนกลาแสดงออก
ซึ่ ง ความสามารถในด า นทั ก ษะทาง ซึ่ ง ความสามารถในด า นทั ก ษะทาง

วิ ช าการ ดนตรี นาฏศิ ล ป ศิ ล ปะ และ วิ ช าการ ดนตรี นาฏศิ ล ป ศิ ล ปะ และ
กีฬา
กีฬา
ร อ ยละ ๘๐ ของนั ก เรี ย นได รั บ การ ร อ ยละ ๘๖ ของนั ก เรี ย นได รั บ การ
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสูความเปน สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสูความเปน

เลิศทางวิชาการ และกิจกรรมตางๆ เพื่อ เลิศทางวิชาการ และกิจกรรมตางๆ เพื่อ
เพิ่มพูนทักษะในการดํารงชีวิตในสังคม เพิ่มพูนทักษะในการดํารงชีวิตในสังคม
รอยละ ๘๐ มีความพึงพอใจที่เกี่ยวของ รอยละ ๘๐ มีความพึงพอใจที่เกี่ยวของ

กับการดําเนินโครงการ
กับการดําเนินโครงการ

๗๕

8. เสริมสรางพัฒนาการดานสติปญญาเด็กปฐมวัย
วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการการเรียนรูดานสติปญญาที่ดีเหมาะสมกับวัย ตรงตามมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย
2. เพื่อใหเด็กปฐมวัยมีประสบการณ จากแหลงเรียนรูนําไปใชในชีวิตประจําวันได
.
สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย
สภาพความสําเร็จ
เปาหมาย
ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
บรรลุ ไมบรรลุ
รอยละ ๘๐ ของเด็กระดับชั้นปฐมวัยปที่
รอยละ ๙๔ ของเด็กระดับชั้นปฐมวัยปที่

๑-๓ เขารวมโครงการ
๑-๓ เขารวมโครงการ
รอยละ ๗๕ ของเด็กปฐมวัยที่เขารวม
รอยละ ๘๗ ของเด็กปฐมวัยที่เขารวม
โครงการมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ
โครงการมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ
ความรูพื้นฐานดานสติปญญาไดอยางมี
ความรูพื้นฐานดานสติปญญาไดอยางมี

คุณภาพเหมาะสมกับวัยจากการผานสื่อ
คุณภาพเหมาะสมกับวัยจากการผานสื่อ
เกมการศึกษา โครงงาน การทดลอง
เกมการศึกษา โครงงาน การทดลอง
และการปฏิบัติกิจกรรม
และการปฏิบัติกิจกรรม
รอยละ ๘๐ ของเด็กปฐมวัยที่เขารวม
รอยละ ๗๗ ของเด็กปฐมวัยที่เขารวม
โครงการสามารถเรียนรูผาน
โครงการสามารถเรียนรูผาน

ประสบการณตรงจากแหลงเรียนรู
ประสบการณตรงจากแหลงเรียนรู
ทัศนศึกษา นําไปใชในชีวิตประจําวันได
ทัศนศึกษา นําไปใชในชีวิตประจําวันได
รอยละ ๘๐ ของเด็กปฐมวัยที่เขารวม
รอยละ ๘๙ ของเด็กปฐมวัยที่เขารวม
โครงการมีพัฒนาการดานสติปญญา
โครงการมีพัฒนาการดานสติปญญา
ประสบการณการเรียนรูไดตรงตาม
ประสบการณการเรียนรูไดตรงตาม

วัตถุประสงค และเกณฑมาตรฐานดาน
วัตถุประสงค และเกณฑมาตรฐานดาน
ผูเรียน
ผูเรียน
รอยละ ๘๐ มีความพึงพอใจที่การดําเนิน รอยละ ๙๑ มีความพึงพอใจที่การ

โครงการ
ดําเนินโครงการ

๗๖

กลยุทธที่ ๓ พัฒนากระบวนการใหบริการทางการศึกษา โดยบูรณาการหลักสูตร แหลงเรียนรูที่
หลากหลาย และภูมิปญญาทองถิ่น
1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
วัตถุประสงคของโครงการ
๑) เพื่อใหสถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น
๒) เพื่อจัดทําและเพิ่มเติมหนวยการเรียนรูตามความสนใจของผูเรียนและสามารถพัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรียนรู
สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย
สภาพความสําเร็จ
เปาหมาย
ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
บรรลุ
ไมบรรลุ
- รอยละ ๙๐ ของครูทุกคนไดรวม
- รอยละ ๙3 ของครูทุกคนไดรวม
จัดทํา
จัดทํา

และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้น
และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
พื้นฐาน
- รอยละ ๙๐ ของหลักสูตรการศึกษาฯ - รอยละ ๙2 ของหลักสูตรการศึกษาฯ
ไดรับการพัฒนาใหเหมาะสมกับ
ไดรับการพัฒนาใหเหมาะสมกับ
สถานการณ มีหลักสูตรที่เหมาะสม
สถานการณ มีหลักสูตรที่เหมาะสม
กับ
กับ

ผูเรียนและการพัฒนานวัตกรรมการ
ผูเรียนและการพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเรียนรูและสื่ออุปกรณการ
จัดการเรียนรูและสื่ออุปกรณการ
เรียน
เรียน
- รอยละ 87 ของสถานศึกษามีหลัก
- รอยละ 90 ของสถานศึกษามีหลัก

สูตรที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น สูตรที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น
- รอยละ 85 ของการจัดทําและเพิ่ม - รอยละ 88 ของการจัดทําและเพิ่ม
เติมหนวยการเรียนรูตามความสนใจ
เติมหนวยการเรียนรูตามความสนใจ

ของผูเรียนและสามารถพัฒนานวัต
ของผูเรียนและสามารถพัฒนานวัต
กรรมการจัดการเรียนรู
กรรมการจัดการเรียนรู

๗๗

2. การจัดสภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรูสูคุณภาพ
วัตถุประสงคของโครงการ
๑. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรู และพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อใหนักเรียนนําความรูไปใช การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม
และความเปนอยูตางๆ ของโรงเรียน
สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย
สภาพความสําเร็จ
เปาหมาย
ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
บรรลุ ไมบรรลุ
รอยละ ๙0 นักเรียนโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา
ไดเขารวมโครงการ จัดสภาพแวดลอมเพื่อการ
เรียนรูสูคณ
ุ ภาพ
รอยละ ๘0 นักเรียนโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา
นําความรูไ ปใช การปรับตัวเขากับ
สภาพแวดลอม การเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดลอมและความเปนอยูตา งๆ
รอย ๘๐ ผูเรียนเกิดการเรียนรู และพัฒนาได
อยางมากตอพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผูเ รียนโดยมุงเนนการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ และมาตราฐานสูงอยางตอเนื่อง
นักเรียนสามารถที่จะเรียนรูนําความรูไปใช
การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม การ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม และความเปนอยู
ตางๆ ของโรงเรียน

รอยละ ๙๕ นักเรียนโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา
ไดเขารวมโครงการ จัดสภาพแวดลอมเพื่อการ
เรียนรูสูคณ
ุ ภาพ และนําทักษะที่เปนประโยชน
มาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ซึง่ เกิดจากการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูประสบการณรวมกัน
รอยละ ๙๐ นักเรียนโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา
นําความรูไ ปใช การปรับตัวเขากับ
สภาพแวดลอม การเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดลอมและความเปนอยูตา งๆ
รอย ๙๐ ผูเรียนเกิดการเรียนรู และพัฒนาได
อยางมากตอพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผูเ รียนโดยมุงเนนการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ และมาตราฐานสูงอยางตอเนื่อง
นักเรียนสามารถที่จะเรียนรูนําความรูไปใช
การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม การ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม และความเปนอยู
ตางๆ ของโรงเรียน

๗๘







3. สรางเสริมสังคมแหงการเรียนรูสูสถานศึกษา
วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อสงเสริมใหครูและนักเรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางภายในสถานศึกษา ระหวาง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ
2. เพื่อใหโรงเรียนกฤตศิลปวิทยามีการสราง และพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา และให
ประโยชนจากแหลงเรียนรูทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา
สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย
สภาพความสําเร็จ
เปาหมาย
ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
บรรลุ ไมบรรลุ
รอยละ 80 ของครูและนักเรียน มีการ รอยละ 86 ของครูและนักเรียน มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคลากร
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคลากร
ภายในสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษา ภายในสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษา

กับครอบครัว ชุมชน และองคกรที่
กับครอบครัว ชุมชน และองคกรที่
เกี่ยวของ
เกี่ยวของ
รอยละ 80 ของโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา รอยละ 83 ของโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา
มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายใน มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายใน
สถานศึกษาและใชประโยชนจากแหลง สถานศึกษาและใชประโยชนจากแหลง

เรียนรูทั้งภายในและภายนอก
เรียนรูทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา
สถานศึกษา
รอยละ 85 ของโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา รอยละ 87 ของโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากร
ภายในสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษา ภายในสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษา

กับครอบครัว ชุมชน และองคกรที่
กับครอบครัว ชุมชน และองคกรที่
เกี่ยวของ
เกี่ยวของ
รอยละ 80 ของโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา รอยละ 84 ของโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา
มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายใน มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายใน
สถานศึกษาและใชประโยชนจากแหลง สถานศึกษาและใชประโยชนจากแหลง
เรียนรูทั้งภายในและภายนอก
เรียนรูทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรูของ สถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษา
ผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษา
รวมทั้งผูที่เกี่ยวของ
รวมทั้งผูที่เกี่ยวของ

๗๙

4. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัย
วัตถุประสงคของโครงการ
๑) เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหเหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น
๒) เพื่อจัดทําและเพิ่มเติมหนวยการเรียนรูตามความสนใจของผูเรียนและสามารถพัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรียนรู
๓) เพื่อใหครูนําหลักสูตรไปพัฒนาจัดการเรียนการสอนใหกับเด็กปฐมวัย
สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย
สภาพความสําเร็จ
เปาหมาย
ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
บรรลุ
ไมบรรลุ
รอยละ ๑๐๐ ของครูเขารวมโครงการ รอยละ ๑๐๐ ของครูเขารวมโครงการ

รอยละ ๘๕ ของครูที่เขารวมโครงการมี รอยละ ๘๓ ของครูที่เขารวมโครงการมี
ความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการ
ความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการ

ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัย
ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัย
รอยละ ๘๐ ของครูที่เขารวมโครงการ รอยละ ๘๖ ของครูที่เขารวมโครงการ
สามารถพัฒนานวัตกรรมการจัดการ
สามารถพัฒนานวัตกรรมการจัดการ

เรียนรู
เรียนรู
รอยละ ๘๐ ของครูที่เขารวมโครงการ รอยละ ๗๔ ของครูที่เขารวมโครงการ
สามารถพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสม สามารถพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสม

กับการเรียนรูของเด็กปฐมวัย
กับการเรียนรูของเด็กปฐมวัย
รอยละ ๘๐ ของครูที่เขารวมโครงการมี รอยละ ๙๑ ของครูที่เขารวมโครงการมี
ความพึงพอใจในการดําเนินโครงการ ความพึงพอใจในการดําเนินโครงการ


๘๐

กลยุทธที่ ๔ สงเสริมและพัฒนาครู นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
1. พัฒนาการจัดการเรียนรูดว ยกระบวนการเรียนรู 5 ขั้นตอน ( 5 STEP )
วัตถุประสงคของโครงการ
๑. เพื่อใหครูมีความรู ความเขาใจในกระบวนการเรียนรู ๕ ขั้นตอน ( 5 STEP s)
๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผูสอนในการจัดทําแผนการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรู ๕ ขั้นตอน
สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย
สภาพความสําเร็จ
เปาหมาย
ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
บรรลุ ไมบรรลุ
ร อ ยละ ๑๐๐ ของครู แ ละบุ ค ลากรเข า ร อ ยละ ๑๐๐ ของครู และบุ ค ลากรเข า

รวมโครงการ
รวมโครงการ
รอยละ 9๐ ของครูผูสอนแตละกลุมสาระ รอยละ ๙๔ ของครูผูสอนแตละกลุมสาระ
มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวย มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวย

แผนการจัดการเรียนรู 5 STEPs
แผนการจัดการเรียนรู 5 STEPs
ร อ ยละ ๙2 ของครู แ ละบุ ค ลากรที่ เ ข า
รวมโครงการสามารถพัฒนาออกแบบสื่อ
อุปกรณไดอยางหลากหลาย
ร อ ยละ ๙๐ ของครู แ ละบุ ค ลากรที่ เ ข า
รวมโครงการมีการจัดทําสื่ออุปกรณมาใช
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู

ร อ ยละ ๙5 ของครู แ ละบุ ค ลากรที่ เ ข า
รวมโครงการสามารถพัฒนาออกแบบสื่อ
อุปกรณไดอยางหลากหลาย
ร อ ยละ ๙6 ของครู แ ละบุ ค ลากรที่ เ ข า
รวมโครงการมีการจัดทําสื่ออุปกรณมาใช
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู




2. พัฒนาการจัดการเรียนรูดว ยกระบวนการ Lesson Study
วัตถุประสงคของโครงการ
๑. เพื่อพัฒนาใหครูไดเรียนรูแนวคิดพัฒนาบทเรียนรวมกัน (Lesson Study)
๒. เพื่อสงเสริมการปฏิรูปการเรียนรูใหสําเร็จ
๓. เพื่อยกระดับใหครูในการพัฒนาบทเรียนเปนหมูคณะแบบกัลยามิตร
สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย
สภาพความสําเร็จ
เปาหมาย
ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
บรรลุ ไมบรรลุ

รอยละ ๑๐๐ ของครูเขารวมโครงการ
รอยละ ๑๐๐ ของครูเขารวมโครงการ
รอยละ ๗๒ ของครูพัฒนาบทเรียน
รอยละ ๗๒ ของครูพัฒนาบทเรียน

รวมกัน(Lesson Study ) ไดอยางมี
รวมกัน(Lesson Study )ไดอยางมี
คุณภาพ
คุณภาพ
รอยละ ๗๔ ของคณะครูที่เขารวม
รอยละ ๗๔ ของครูที่เขารวมโครงการมี

โครงการมีความรูและหลักสําคัญแนวคิด ความรูและหลักสําคัญแนวคิดพัฒนา
พัฒนาบทเรียนรวมกัน(Lesson Study ) บทเรียนรวมกัน(Lesson Study )
๘๑

เปาหมาย
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
รอยละ ๗๓ ของคณะครูผูเปน
องคประกอบของ PLC ดวยชุมขนแหง
การเรียนรูเชิงวิชาชีพสามารถพัฒนา
ความสามารถออกแบบเครื่องมือกรอบ
แบบการสังเกตการณอยางมี
ประสิทธิภาพสอดคลองกับทุกมาตรฐาน
และตัวชี้วัดอยางมีประสิทธิภาพ
รอยละ ๗๙ ของครูเขารวมโครงการ
สามารถพัฒนาความสามารถออกแบบ
กิจกรรมการจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพ
ตามตามแนวการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
ยกระดับคุณภาพใหสอดคลองกับทุก
มาตรฐานและตัวชี้วัดอยางมี
ประสิทธิภาพ
รอยละ ๗๘ ของครูเขารวมโครงการ
สามารถพัฒนาความสามารถออกแบบ
วางแผนการจัดการเรียนรู มีการกําหนด
เปาหมายคุณภาพผูเรียน ครอบคลุมทั้ง
ดานความรู ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะสําคัญอันพึงประสงค
สอดคลองกับทุกมาตรฐานและตัวชี้วัด
อยางมีประสิทธิภาพ
รอยละ ๘๑ มีความพึงพอใจที่การดําเนิน
โครงการ

สภาพความสําเร็จ
ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
บรรลุ ไมบรรลุ
รอยละ ๗๓ ของคณะครูผูเปน
องคประกอบของ PLC ดวยชุมขนแหง
การเรียนรูเชิงวิชาชีพสามารถพัฒนา

ความสามารถออกแบบเครื่องมือกรอบ
แบบการสังเกตการณอยางมี
ประสิทธิภาพสอดคลองกับทุกมาตรฐาน
และตัวชี้วัดอยางมีประสิทธิภาพ
รอยละ ๗๗ ของครูเขารวมโครงการ
สามารถพัฒนาความสามารถออกแบบ
กิจกรรมการจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพ

ตามตามแนวการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
ยกระดับคุณภาพใหสอดคลองกับทุก
มาตรฐานและตัวชี้วัดอยางมี
ประสิทธิภาพ
รอยละ ๗๘ ของครูครูเขารวมโครงการ
สามารถพัฒนาความสามารถออกแบบ
วางแผนการจัดการเรียนรู มีการกําหนด

เปาหมายคุณภาพผูเรียน ครอบคลุมทั้ง
ดานความรู ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะสําคัญอันพึงประสงคสอดคลอง
กับทุกมาตรฐานและตัวชี้วัดอยางมี
ประสิทธิภาพ
รอยละ ๘๑ มีความพึงพอใจที่การดําเนิน

โครงการ

๘๒

3. พัฒนาการผลิต และใชสื่อนวัตกรรมการเรียนรู
วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อสนับสนุนสงเสริมใหครูไดผลิตและพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู
2. เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับผูเรียน
สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย
เปาหมาย
ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
รอยละ 93 ครูผูเขารวมโครงการ
รอยละ 95 ครูผูเขารวมโครงการ
รอยละ 92 ครูทุกทานผลิตและสงสื่อ
รอยละ 97 ครูทุกทานผลิตและสงสื่อ
การเรียนการสอนและนวัตกรรมเขา
การเรียนการสอนและนวัตกรรมเขา
ประกวด
ประกวด
รอยละ 88 ครูมีความรู ความเขาใจใน รอยละ 91 ครูมีความรู ความเขาใจใน
การผลิตสื่อและใชนวัตกรรมการเรียนรู การผลิตสื่อและใชนวัตกรรมการเรียนรู
รอยละ 94 ครูผูสอนสามารถผลิตสื่อ
รอยละ 98 ครูผูสอนสามารถผลิตสื่อ
และใชนวัตกรรมการเรียนรูไดอยางมี
และใชนวัตกรรมการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ
รอยละ 84 ของครูที่เขารวมโครงการ
รอยละ 90 ของครูที่เขารวมโครงการ
สามารถพัฒนาความสามารถออกแบบ สามารถพัฒนาความสามารถออกแบบ
ประเมินผลการเรียนที่มีคุณภาพตาม
ประเมินผลการเรียนที่มีคุณภาพตาม
หลักการวัดและประเมินผลสอดคลองกับ หลักการวัดและประเมินผลสอดคลองกับ
ทุกมาตรฐานและตัวชี้วัดอยางมี
ทุกมาตรฐานและตัวชี้วัดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ
รอยละ 95 มีความพึงพอใจในการ
รอยละ 98 มีความพึงพอใจในการ
ดําเนินโครงการ
ดําเนินโครงการ

๘๓

สภาพความสําเร็จ
บรรลุ ไมบรรลุ
√
√
√
√

√

√

4. พัฒนาการวัดผลประเมินผลนักเรียน
วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อพัฒ นาเครื่องมือวัด และประเมิ นผลการเรี ยนที่มีคุณภาพตามหลักการวัดและประเมิ นผล
สอดคลองกับทุกมาตรฐานและตัวชี้วัด
2. เพื่อพัฒนาครูในการประเมินนักเรียนใหมีประสิทธิภาพ
สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย
สภาพความสําเร็จ
เปาหมาย
ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
บรรลุ ไมบรรลุ
รอยละ 100 ของครูเขารวมโครงการ
รอยละ 100 ของครูเขารวมโครงการ

รอยละ 70 ของแบบวัด และประเมินที่มี รอยละ 76 ของแบบวัด และประเมินที่มี

คุณภาพ
คุณภาพ
รอยละ 75 ของของครูที่เขารวม
รอยละ 83 ของของครูที่เขารวม
โครงการมีความรูหลักการวัดและ
โครงการมีความรูหลักการวัดและ

ประเมินผล จุดมุงหมายของการวัดและ ประเมินผล จุดมุงหมายของการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู
ประเมินผลการเรียนรู
รอยละ 80 ของครูที่เขารวมโครงการ
รอยละ 84 ของครูที่เขารวมโครงการ
สามารถพัฒนาความสามารถออกแบบ สามารถพัฒนาความสามารถออกแบบ
เครื่องมือวัดการเรียนที่มีคุณภาพตาม
เครื่องมือวัดการเรียนที่มีคุณภาพตาม

หลักการวัดและประเมินผลสอดคลองกับ หลักการวัดและประเมินผลสอดคลองกับ
ทุกมาตรฐาน และตัวชี้วัดอยางมี
ทุกมาตรฐาน และตัวชี้วัดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ
รอยละ 80 ของครูที่เขารวมโครงการ
รอยละ 80 ของครูที่เขารวมโครงการ
สามารถพัฒนาความสามารถออกแบบ สามารถพัฒนาความสามารถออกแบบ
ประเมินผลการเรียนที่มีคุณภาพตาม
ประเมินผลการเรียนที่มีคุณภาพตาม

หลักการวัดและประเมินผลสอดคลองกับ หลักการวัดและประเมินผลสอดคลองกับ
ทุกมาตรฐานและตัวชี้วัดอยางมี
ทุกมาตรฐานและตัวชี้วัดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ
รอยละ 80 ของครูที่เขารวมโครงการ
รอยละ 78 ของครูที่เขารวมโครงการ
สามารถพัฒนาความสามารถออกแบบ สามารถพัฒนาความสามารถออกแบบ
ประเมินผลการเรียนที่มีคุณภาพตาม
ประเมินผลการเรียนที่มีคุณภาพตาม

หลักการวัดและประเมินผลสอดคลองกับ หลักการวัดและประเมินผลสอดคลองกับ
ทุกมาตรฐานและตัวชี้วัดอยางมี
ทุกมาตรฐานและตัวชี้วัดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ
รอยละ 80 มีความพึงพอใจที่การดําเนิน รอยละ 91 มีความพึงพอใจที่การดําเนิน

โครงการ
โครงการ

๘๔

5. พัฒนาการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อเพิ่มความรู ความเขาใจ ในการอบรมของครูในการทํางานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
2. เพื่อพัฒนาครูในการนํางานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนมาปรับปรุงแกไขการจัดการเรียนรูที่หลาก
หลายขึ้น
3. เพื่อยกระดับใหคุณครูมีการประกวดแขงขันการทํางานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย
สภาพความสําเร็จ
เปาหมาย
ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
บรรลุ ไมบรรลุ
รอยละ ๑๐๐ ของคุณครูเขารวมโครงการ รอยละ ๑๐๐ ของคุณครูเขารวมโครงการ
√
รอยละ ๙๕ ของครู มีความรู ความเขาใจ รอยละ ๑๐๐ ของครู มีความรู ความ
ในการอบรมการทํ า งานวิ จัย ปฏิบั ติการใน เขาใจ ในการอบรมการทํางานวิจัย
√
ชั้นเรียน
ปฏิบัติการในชั้นเรียน
รอยละ ๙๕ ของครูจัดทํางานวิจัย
รอยละ ๑๐๐ ของครูจัดทํางานวิจัย
√
ปฏิบัติการในชั้นเรียนภาคเรียนละ ๑ เรื่อง ปฏิบัติการในชั้นเรียนภาคเรียนละ ๑ เรื่อง
ร อ ยละ ๘๐ ของครู วิ ท ยาจั ด ทํ า งานวิ จั ย รอยละ ๘๕ ของครูวิทยาจัดทํางานวิจัย
√
ปฏิบัติการในชั้นเรียนไดอยางถูกตอง
ปฏิบัติการในชั้นเรียนไดอยางถูกตอง
รอยละ ๘๐ ของครูจัดการประกวดแขงขัน รอยละ ๘๖ ของครูจัดการประกวดแขงขัน
√
งานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนใหมี
งานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
ประสิทธิภาพมากขึ้น
รอยละ ๘๕ มีความพึงพอใจในการดําเนิน รอยละ ๘๘ มีความพึงพอใจในการ
√
โครงการ
ดําเนินโครงการ
ร อ ยละ ๘๕ ของครู นํ า ผลงานวิ จั ย มา รอยละ ๘๙ ของครูนําผลงานวิจัยมา
√
ปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
6. การนิเทศภายในโรงเรียน
.
วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อนิเทศการสอนของครู ใหการสนับสนุนพัฒนางาน สรางขวัญกําลังใจในการพัฒนาการสอน
2. เพื่อสงเสริมใหครูมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอน และสามารถนําไป
ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อสงเสริมใหครูไดพัฒนาหองเรียนและแหลงเรียนรูในหองเรียนใหมีความเหมาะสม
สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย
๘๕

เปาหมาย
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
รอยละ 80 ของครูเขารวมกิจกรรม
รอยละ 84 ของครูนิเทศการสอน ๑
ครั้ง ตอ เดือน
รอยละ 85 เยี่ยมชมชั้นเรียน ภาค
เรียนละ ๒ ครั้ง
รอยละ ๘6 ของครูอบรมเชิงวิชาการ 1
ครั้ง/เดือน
รอยละ 88 ของครูนําผลไปปรับปรุงการ
เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลอยางสม่ําเสมอ
รอยละ ๘8 ของครูสามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรูที่หลากหลายและเนนผูเรียน
เปนสําคัญ
รอยละ ๘3 ของครูและนักเรียนรวมกัน
พั ฒ นาจั ด ห อ งเรี ย นและบริ เ วณภายใน
โรงเรียนใหเปนแหลงเรียนรูที่เหมาะสม
เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะ
เต็มศักยภาพตามมาตรฐาน

สภาพความสําเร็จ
ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
บรรลุ ไมบรรลุ
รอยละ 80 ของครูเขารวมกิจกรรม

รอยละ 84 ของครูนิเทศการสอน ๑

ครั้ง ตอ เดือน
รอยละ 85 เยี่ยมชมชั้นเรียน ภาค

เรียนละ ๒ ครั้ง
รอยละ ๘6 ของครูอบรมเชิงวิชาการ 1

ครั้ง/เดือน
รอยละ 85 ของครูนําผลไปปรับปรุงการ
เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ และเกิด

ประสิทธิผลอยางสม่ําเสมอ
รอยละ ๘9 ของครูสามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรูที่หลากหลายและเนนผูเรียน 
เปนสําคัญ
รอยละ ๘3 ของครูและนักเรียนรวมกัน
พั ฒ นาจั ด ห อ งเรี ย นและบริ เ วณภายใน
โรงเรียนใหเปนแหลงเรียนรูที่เหมาะสม 
เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะ
เต็มศักยภาพตามมาตรฐาน

๘๖

7. อบรมพัฒนา ศึกษาดูงาน คณะคุณครูและบุคลากร
วัตถุประสงคของโครงการ
๑. เพื่อพัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
๒. เพื่อเสริมสรางประสบการณใหกับครูและบุคลากร
สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย
สภาพความสําเร็จ
เปาหมาย
ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
บรรลุ ไมบรรลุ
ร อ ยละ ๑๐๐ ของครู แ ละบุ ค ลากรเข า ร อ ยละ ๑๐๐ ของครู และบุ ค ลากรเข า 
รวมโครงการ
รวมโครงการ
ร อ ยละ ๘๐ ของครู แ ละบุ ค ลากรที่ เ ข า รอยละ ๘๓.๕ ของครูและบุคลากรที่เขา 
ร ว มโครงการมี ความรู ความสามารถใน รว มโครงการมีความรูความสามารถใน
การจั ดกิ จ กรรมการเรี ย นการสอน โดย การจัดกิจ กรรมการเรี ย นการสอน โดย
เน น นั ก เรี ย นเป น ศู น ย ก ลาง และใช เน น นั ก เรี ย นเป น ศู น ย ก ลาง และใช
รูปแบบการสอนที่หลากหลาย
รูปแบบการสอนที่หลากหลาย
ร อ ยละ ๙๐ ของครู แ ละบุ ค ลากรที่ เ ข า ร อ ยละ ๙๔ ของครู แ ละบุ ค ลากรที่ เ ข า 
ร ว มโครงการ นํ า ประสบการณ จ าก ร ว มโครงการ นํ า ประสบการณ จ าก
การศึ ก ษาดู ง านมาพั ฒ นาและสร า ง การศึ ก ษาดู ง านมาพั ฒ นาและสร า ง
นวัตกรรมประกอบการเรียนการสอนที่มี นวัตกรรมประกอบการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพ และเหมาะสมกับศักยภาพของ คุณภาพ และเหมาะสมกับศักยภาพของ
ผูเรียน
ผูเรียน
ร อ ยละ ๗๕ ของนั ก เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ร อ ยละ ๗๖ ของนั ก เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ 
ทางการเรี ย นสู ง ขึ้ น ทุ ก กลุ ม สาระการ ทางการเรี ย นสู ง ขึ้ น ทุ ก กลุ ม สาระการ
เรียนรู
เรียนรู

๘๗

กลยุทธที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ผลที่เกิดกับผูเรียนเปน
สําคัญ
1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเพื่อองคกรคุณภาพ
วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อสรางเครือขายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นตามเกณฑ
คุณภาพการบริหาร
2. เพื่อกําหนดวิสัยทัศนและกระบวนการปฏิบัติงานใหกับคณะผูบริหาร บุคลากรของโรงเรียนและ
คณะกรรมการสถานศึกษา
สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย
สภาพความสําเร็จ
เปาหมาย
ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
บรรลุ ไมบรรลุ
รอยละ 100 ของคณะผูบริหาร ครู และ รอยละ 100 ของคณะผูบริหาร ครู และ

คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน
กฤตศิลปวิทยาเขารวมโครงการ
กฤตศิลปวิทยาเขารวมโครงการ
รอยละ 90 มีการสรางเครือขาย
รอยละ 94 มีการสรางเครือขาย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนา
องคกรใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นตามเกณฑ องคกรใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นตามเกณฑ
คุณภาพการบริหาร
คุณภาพการบริหาร
รอยละ 90 กําหนดวิสัยทัศนและ
รอยละ 93 กําหนดวิสัยทัศนและ

กระบวนการปฏิบัติงานใหกับคณะ
กระบวนการปฏิบัติงานใหกับคณะ
ผูบ ริหาร บุคลากรของโรงเรียนและ
ผูบ ริหาร บุคลากรของโรงเรียนและ
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา
รอยละ 92 ความพึงพอใจที่เกี่ยวกับ
รอยละ 96 ความพึงพอใจที่เกี่ยวกับ

การดําเนินโครงการ
การดําเนินโครงการ

๘๘

2. ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อจัดทํามาตรฐานการศึกษาและแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
2. เพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
3. เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและนําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย
สภาพความสําเร็จ
เปาหมาย
ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
บรรลุ ไมบรรลุ
สถานศึกษามีการจัดทํามาตรฐาน
สถานศึกษามีการจัดทํามาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาและ
การศึกษาของสถานศึกษาและ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่เหมาะสม แผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่เหมาะสม
ตามหลักวิชาการ รอยละ 80
ตามหลักวิชาการ รอยละ 86
สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบ และ สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบ และ

ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษารอยละ 80
การศึกษาของสถานศึกษารอยละ 87
สถานศึกษามีการนําผลการประเมิน
สถานศึกษามีการนําผลการประเมิน

คุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่องรอยละ 80
ตอเนื่องรอยละ 91
รอยละ 90 มีความพึงพอใจที่เกี่ยวกับ รอยละ 94 มีความพึงพอใจที่เกี่ยวกับ

การดําเนินโครงการ
การดําเนินโครงการ

๘๙

3. ชุมชนสัมพันธ
วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน
2. โรงเรียนสามารถติดตอสื่อสารกับชุมชน เพื่อตอบสนองความตองการ และปรับปรุงแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นระหวางโรงเรียนกับชุมชนได
สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย
สภาพความสําเร็จ
เปาหมาย
ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
บรรลุ ไมบรรลุ
รอยละ 90 ของผูเขารวมโครงการ เขา รอยละ 90 ของผูเขารวมโครงการ เขา

รวมโครงการ
รวมโครงการ
รอยละ 70 ของผูเขารวมโครงการ มี
รอยละ 70 ของผูเขารวมโครงการ มี
ความสัมพันธอันดีตอกัน เขาใจปญหาซึ่ง ความสัมพันธอันดีตอกัน เขาใจปญหาซึ่ง

กันและกัน และรวมมือกันแกไขปญหา กันและกัน และรวมมือกันแกไขปญหา
ดวยความสามัคคี
ดวยความสามัคคี
4. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนระดับปฐมวัย
วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพและดําเนินตามแผนพัฒนาการศึกษา ของ
สถานศึกษาที่มุงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษา
สรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมาย
สภาพความสําเร็จ
เปาหมาย
ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
บรรลุ ไมบรรลุ
รอยละ ๑๐๐ ของครูทุกทานในระดับ
รอยละ ๑๐๐ ของครูทุกทานในระดับ

ปฐมวัยของโรงเรียนกฤตศิลปวิทยาในป ปฐมวัยของโรงเรียนกฤตศิลปวิทยาในป
การศึกษา 255๙ เขารับการอบรม
การศึกษา 255๙ เขารับการอบรม
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนระดับปฐมวัย
โรงเรียนระดับปฐมวัย
รอยละ ๘๐ ของโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา รอยละ ๘๓ ของโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา
มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน

คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ทุกป
ทุกป
รอยละ ๗๘ ของการติดตาม ตรวจสอบ รอยละ ๘๐ ของการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพภายในนําผลการ
และประเมินคุณภาพภายในนําผลการ
ประเมินทั้งภายในและภายนอกไปใชใน ประเมินทั้งภายในและภายนอกไปใชใน

๙๐

เปาหมาย
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
การวางแผน การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง ผูเกี่ยวของ
รอยละ ๘๐ มีความพึงพอใจที่การดําเนิน
โครงการ

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
การวางแผน การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง ผูเกี่ยวของ
รอยละ ๘๙ มีความพึงพอใจที่การดําเนิน
โครงการ

๙๑

สภาพความสําเร็จ
บรรลุ ไมบรรลุ


บทที่ ๓
ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย
มาตรฐาน /
ตัวบงชี้

จํานวน
นักเรียน
ทังหมด

จํานวนนักเรียน
ที่ผานเกณฑ
คุณภาพ

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได

เทียบกับ
ระดับคุณภาพ

แปล
ความหมาย

ดานที่ ๑ มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน

20

18.15

๕

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย
๑.๑ มีน้ําหนัก สวนสูง
360
314

87.22

๕
๑

4.66
0.87

๕
๔

ดีเยี่ยม
ดีมาก

เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
๑.๒ มีทักษะการเคลื่อนไหว
ตามวัย
๑.๓ มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพของตน
๑.๔ หลีกเลี่ยงตอสภาวะที่
เสี่ยงตอโรค อุบัติเหตุ ภัย
และสิ่งเสพติด

คิดเปน
รอยละ

360

327

90.83

๑.๕

1.36

๕

ดีเยี่ยม

360

348

96.67

๑.๕

1.45

๕

ดีเยี่ยม

360

351

97.50

๑

0.98

๕

ดีเยี่ยม

วิธีการพัฒนา กิจกรรมที่จัด ไดแก ดื่มกินดีมีมารยาท ปฐมวัยไรพุง หนูนอยแข็งแรง กีฬาสีอนุบาล ๕ส
ปฐมวั ย สงเสริ มสุขภาพอนามั ย อย.น อย ลูกๆกฤตศิลปป ลอดภัย ในโรงเรีย น กิจ กรรมทั้งหมดนี้ อยูภ ายใต
โครงการเสริมสรางพัฒนาการดานรางกายเด็กปฐมวัย เพื่อใหเด็กมีรางกายเจริญเติบโตตามวัย มีน้ําหนักสวนสูง
ตามเกณฑมาตรฐาน มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย สามารถดูแลรักษาสุขภาพ และหลีกเลี่ยงตอสภาวะที่เสี่ยง
ตอโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด
ผลการพัฒนา เด็กมีน้ําหนัก สวนสูง ตามเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และมี
รางกายสมบูรณ แข็งแรงตามวัย สามารถเลนออกกาลังกายอยางตอเนื่องไดประมาณ ๕ นาที โดยไมเหนื่อยงาย
ในระดับอนุบาลปที่ 2 และเลนออกกาลังกายอยางตอเนื่องไดประมาณ ๑๐ นาที โดยไมเหนื่อยงายในระดับ
อนุบาลปที่ 3 เด็กมีทักษะในการเคลื่อนไหวรางกาย การใชและการประสานสัมพันธกันของกลามเนื้อใหญ
กลามเนื้อเล็ก และความสัมพันธระหวางมือกับตาไดเหมาะสมตามวัย เด็กสามารถดูแลสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภั ย ของตนเองได เ หมาะสมตามวัย เด็ก ปฏิบัติ ตนตามขอ ตกลงเกี่ย วกับ ความปลอดภัย ของชั้น เรีย น
๙๒

สามารถบอกโทษของสิ่งเสพติด และสิ่งมอมเมา และปฏิเสธสิ่งเสพติด และสิ่งมอมเมา และหลีกเลี่ยงตอสภาวะ
ที่เสี่ยงตอโรคอุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด
รองรอยการพยายาม ขอมูลจากสถิติและแฟมสะสมผลงาน งานโครงการกิจกรรม ภาพถาย
นิทรรศการ แบบประเมินพฤติกรรม เกณฑมาตรฐานกระทรวงสาธารณะสุข
แนวทางการพัฒนาในอนาคต นําผลการพัฒนามาวางแผนในการพัฒนากิจกรรมในครั้งตอไป โดย
เนนกิจกรรม และการใหความรูเพื่อนักเรียนเขาใจการใชชีวิตในสังคมบริโภคนิยมวัตถุนิยม การใชสื่อโฆษณา
การใชสื่อสาธารณะ ซึ่งมีผลตอสุขภาวะ สุนทรียภาพและการมีความสุขที่ยั่งยืนแทจริงของชีวิต รวมถึงการ
พัฒนาความรูของนักเรียนในดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป กีฬา นันทนาการของประเทศในประชาคมอาเซียน

๙๓

มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจ
มาตรฐาน /
ตัวบงชี้

จํานวน
นักเรียน
ทังหมด

จํานวนนักเรียน
ที่ผานเกณฑ
คุณภาพ

คิดเปน
รอยละ

มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจ
๒.๑ ราเริงแจมใส มี
ความรูสึกที่ดีตอตนเอง
๒.๒ มีความมั่นใจและ
กลาแสดงออก
๒.๓ ควบคุมอารมณ
ตนเองไดเหมาะสมกับวัย
๒.๔ ชื่นชมศิลปะ ดนตรี
การเคลื่อนไหว และรัก
ธรรมชาติ

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได

เทียบกับ
ระดับคุณภาพ

แปล
ความหมาย

๕

4.42

4

ดีมาก

360

344

95.56

๑

0.96

๕

ดีเยี่ยม

360

259

71.94

๑

0.77

3

ดี

360

293

81.39

1

0.81

4

ดีมาก

360

347

96.39

2

1.93

๕

ดีเยี่ยม

วิธีการพัฒนา กิจกรรมที่จัดไดแก มือนอยสรางสรรค นันทนาการยามเชา สงเสริมประสบการณดาน
รางกาย สังคม อารมณ – จิตใจ หนูรักธรรมชาติ ทัศนศึกษาสยามโอเชี่ยนเวิลด มือนอยสรางสรรค ซึ่งอยูภายใต
โครงการเสริมสรางพัฒนาการดานอารมณเด็กปฐมวัย เพื่อใหเด็กมีลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออกทางอารมณ
จิตใจและความรูสึกที่เหมาะสมกับวัย มีความสุข ราเริง แจมใส มีความรูสึกที่ดีตอตนเอง และมีความมั่นใจ กลา
แสดงออก และควบคุ มการแสดงออกของอารมณ อย างเหมาะสมกับ วัย เมื่อ เผชิญ กั บ สถานการณต าง ๆ
ตลอดจนชื่นชมศิลปะดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ
ผลการพัฒนา เด็กแสดงถึงสภาวะของจิตใจที่มีความราเริง สดชื่น แจมใส แสดงออกถึงการยอมรับ
และชื่นชมความสามารถและผลงานของตนเอง เด็กมีความมั่นใจในตนเองและกลาแสดงออกอยางเหมาะสมกับ
วัย และสถานการณ เด็กแสดงอารมณ ความรูสึกไดเหมาะสมกับวัยและสถานการณ อดทน อดกลั้นไดเหมาะสม
ตามวัย โดยเด็กอายุ ๔ ป เรมิ ควบคุมอารมณไดบางขณะ และเด็กอายุ ๕ ป ควบคุมอารมณไดดีขึ้นมี
เหตุผล เด็กมีความชื่นชมโดยแสดงความสนใจเขารวมกิจกรรมและมีความสุขขณะทางานศิลปะ มีความสุขกับ
เสียงเพลงและกิจกรรมดานดนตรี การทาทาทางประกอบ รองเพลง ฟงเพลง การเคาะจังหวะ มีความสุขกับการ
เคลื่อนไหวตามจิตนาการ สนใจธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
รองรอยความพยายาม ขอมูลจากแบบประเมินพฤติกรรม งานโครงการกิจกรรม แบบบันทึก แฟม
สะสมผลงาน ภาพถาย

๙๔

แนวทางการพัฒนาในอนาคต การบูรณาการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค
ลงในทุกกิจกรรมในชีวิตประจําวันของนักเรียน การพัฒนาสื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่เขาถึงจิตใจของ
นักเรียนยิ่งขึ้น การดูแลชวยเหลือปญหาของนักเรียนเปนรายบุคคล

๙๕

มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการดานสังคม
มาตรฐาน /
ตัวบงชี้

จํานวน
นักเรียน
ทังหมด

จํานวนนักเรียน
ที่ผานเกณฑ
คุณภาพ

คิดเปน
รอยละ

มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการดานสังคม
๓.๑ มีวินัย รับผิดชอบ
เชื่อฟงคําสั่งสอนของพอ
แม ครูอาจารย
๓.๒ มีความซื่อสัตย
ชวยเหลือแบง
๓.๓ เลนและทํางาน
รวมกับผูอื่นได
๓.๔ ประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและศาสนา
ที่ตนนับถือ

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได

เทียบกับ
ระดับคุณภาพ

แปล
ความหมาย

๕

4.57

๕

ดีเยี่ยม

360

332

92.22

๒

1.84

๕

ดีเยี่ยม

360

311

86.39

๑

0.86

4

ดีมาก

360

327

90.83

๑

0.91

๕

ดีเยี่ยม

360

344

95.56

๑

0.96

๕

ดีเยี่ยม

วิธี การพั ฒนา ไดจั ด กิจ กรรมออมวัน นี้ชีวิตแจมใส เทาชิดมือพนมกมศีร ษะ พี่ พบน อง เตรียมเด็ก
ปฐมวัย กาวสูพลเมืองอาเซียน สาสนรักจากครูสูผูปกครอง หนูนอยวิถีพุทธ ทัศนศึกษาสวนวนธรรม แหลง
เรียนรูทองถิ่น (วัดกระทุมเสือปลา) ซึ่งอยูภายใตโครงการเสริมสรางพัฒนาการดานสังคมเด็กปฐมวัย เพื่อใหเด็ก
มีพฤติกรรมแสดงออกดานสังคมไดอยางเหมาะสมกับวัยโดยมีวินัย มีความรับผิดชอบเชื่อฟงคาสั่งสอนของพอ
แม ครู อาจารย มีความซื่อสัตย สุจริต ชวยเหลือ แบงปน เลนและทํางานรวมกับผูอื่นได และประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทย และศาสนาที่ตนนับถือ
ผลการพั ฒ นา เด็ กสามารถปฏิบั ติตามขอตกลง จัด เก็บ ของเลน ของใช รูจักการรอคอย มีความ
รับผิดชอบ ปฏิบัติกิจกรรมไดสําเร็จ เชื่อฟงคําสั่งสอนของพอแม ครูอาจารย เด็กไมนําทรัพยสินหรือสิ่งของของ
ผูอื่นมาเปนของตนเอง ยอมรับผิดเมื่อตนเองกระทําความผิด มีน้ําใจ เอื้อเฟอ แบงปน ชวยเหลือผูอื่น เด็กเลน
และทากิจกรรมรวมกับผูอื่น ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ปฏิบัติตาม และสามารถทางานรวมกับผูอื่นได
เด็กมีมารยาทในการพูด การฟง การรับประทานอาหาร ตลอดจนแสดงความเคารพตอผูอื่นตามวัฒนธรรมไทย
และปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือไดตามวัย

๙๖

รองรอยความพยายาม นักเรียนมีการทําโครงงาน มีการจัดกิจกรรมเปนกลุม มีการบันทึกการอาน
การศึกษาคนควา การเขาแขงขัน ประกวดนอกสถานที่ของนักเรียนในทักษะการอาน ฟง พูด ดูเห็นการนําวัสดุ
เหลือกลับมาใชใหม
- โครงการที่นักเรียนจัดทําขึ้น
- แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล
- การแขงขันประกวดนอกสถานที่ของนักเรียน
แนวทางการพัฒนาในอนาคต การจัดกิจกรรมการเรียนรู หรือการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูควร
เนนประสบการณตรง และใหนักเรียนเรียนรูเกี่ยวประชาคมอาเซียน และจัดใหมีโครงการพานักเรียนไปทัศน
ศึกษามากขึ้น เปนตน

๙๗

มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพฒ
ั นาการดานสติปญญา
มาตรฐาน /
ตัวบงชี้

จํานวน
นักเรียน
ทังหมด

มาตรฐานที่ ๔
เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา
๔.๑ สนใจเรียนรูสิ่ง
360
รอบตัว ซักถามอยาง
ตั้งใจ และรักการเรียนรู
๔.๒ มีความคิดรวบยอด
360
เกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ ที่เกิด
จากประสบการณการ
เรียนรู
๔.๓ มีทักษะทางภาษาที่
360
เหมาะสมกับวัย
๔.๔ มีทักษะกระบวนการ 360
ทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร
๔.๕ มีจินตนาการและ
360
ความคิดสรางสรรค

จํานวนนักเรียน
ที่ผานเกณฑ
คุณภาพ

คิดเปน
รอยละ

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได

เทียบกับ
ระดับคุณภาพ

แปล
ความหมาย

๕

๔.50

๕

ดีเยี่ยม

326

90.56

1

0.91

๕

ดีเยี่ยม

315

87.50

1

0.88

4

ดีมาก

322

89.44

1

0.89

4

ดีมาก

329

91.39

1

0.91

๔

ดีเยี่ยม

328

91.11

1

0.91

๕

ดีเยี่ยม

วิธีการพัฒนา ไดจัดกิจกรรมเรียนเลนผานประสบการณสําคัญ เรียนรูอยางหลากหลาย ทัศนศึกษา
ซาฟารีเวิลด เด็กปฐมวัยเรียนรูพิพิธภัณฑทองถิ่นเขตลาดกระบัง ซึ่งอยูภายใตโครงการเสริมสรางพัฒนาการดาน
สติปญญาเด็กปฐมวัย เพื่อใหเด็กมีลักษณะพฤติกรรม สนใจเรียนรูสิ่งรอบตัว ซักถามอยางตั้งใจและรักการ
เรียนรู มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ที่เกิดจากประสบการณการเรียนรู มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับ
วัย มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และมีจินตนาการและความคิดสรางสรรค
ผลการพัฒนา เด็กสนใจเขารวมกิจกรรมการเรียนรูดวยความตั้งใจ ซักถามในสิ่งที่ตนเองอยากรู และ
มุงมั่น ที่จ ะเรีย นรู ดวยวิธี การต าง ๆ ที่เหมาะสมกับ วัย ไดดว ยตนเอง ชักชวนผูอื่น ปฏิบัติและมีคุณลักษณะ
พฤติกรรมโดดเดนเปนแบบอยางแกผูอื่น เด็กบอกคุณลักษณะ คุณสมบัติ ความเหมือน ความแตกตาง จําแนก
ประเภท จัดหมวดหมู และบอกความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ ที่เกิดจากการเรียนรูไดดวยตนเองอยางถูกตอง
คลองแคลวไดดวยตนเอง เด็ กใชภ าษาสื่ อสารใหผูอื่นรับรูด วยภาษา ท าทาง การเขียน สัญลักษณ สะทอน
ความคิด ความรูสึกภายใน เพื่อสรางปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นไดอยางถูกตองและมีคุณลักษณะพฤติกรรมโดด
๙๘

เดน เปนแบบอยางได เด็กมีความสามารถในการเรียนรูโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร ไดตามกระบวนการ และชี้แนะผูอื่นได และเด็กถายทอดความคิด จินตนาการ สรางสรรค
ผลงานที่มีรายละเอียด แปลกใหม และหลากหลาย ไดเดนชัด ไดรับการยอมรับจากเพื่อน ครู ผูเกี่ยวของ
รองรอยความพยายาม การจัดทําแผนการจัดการจัดประสบการณ และการทําโครงงาน การจัด
แสดงผลงาน การสงนักเรียนเขาแขงขันกิจกรรมตางๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
แนวทางการพัฒนาในอนาคต การจัดกิจกรรมการเรียนรูผานประสบการณตรง โดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ เพื่อพัฒนาใหนักเรียนเกิดความคิดรวบยอดและพัฒนาทักษะทั้ง ๔ ดาน

๙๙

มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัตงิ านตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐาน /
ตัวบงชี้

จํานวน
ครู
ทังหมด

จํานวนครู
ที่ผานเกณฑ
คุณภาพ

คิดเปน
รอยละ

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได

เทียบกับ
ระดับคุณภาพ

แปล
ความหมาย

ดานที่ ๒ มาตรฐานดานการจัดการศึกษา

๖๕

๖๓.๕๑

๕

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๕ ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร
๕.๑ ครูเขาใจปรัชญา
16
16
100.00
หลักการ และธรรมชาติ
ของการจัดการศึกษา
ปฐมวัยและสามารถนํามา
ประยุกตในการจัด
ประสบการณ
๕.๒ ครูจัดทํา
16
14
87.50
ประสบการณที่สอดคลอง
กับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและสามารถจัด
ประสบการณที่
หลากหลาย สอดคลองกับ
ความแตกตางระหวาง
บุคคล
๕.๓ ครูบริหารจัดการชั้น
16
16
100.00
เรียนที่สรางวินัยเชิงบวก
๕.๔ ครูใชสื่อและ
16
16
100.00
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
พัฒนาการของเด็ก
๕.๕ ครูใชเครื่องมือการ
16
15
93.75
วัดและประเมิน
พัฒนาการของเด็กอยาง
หลากหลายและสรุป
รายงานผลพัฒนาการของ
เด็กแกผูปกครอง

๒๐
2

19
2

๕
5

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

2

1.75

4

ดีมาก

2

2

5

ดีเยี่ยม

2

2

5

ดีเยี่ยม

2

1.88

5

ดีเยี่ยม

๑๐๐

มาตรฐาน /
ตัวบงชี้

๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนา
การจัดการเรียนรูที่ตน
รับผิดชอบ และใชผลใน
การปรับการจัด
ประสบการณ
๕.๗ ครูจัดสิ่งแวดลอมให
เกิดการเรียนรูได
ตลอดเวลา
๕.๘ ครูมีปฎิสัมพันธที่ดี
กับเด็กและผูปกครอง
๕.๙ ครูมีวุฒิและความรู
ความสามารถในดาน
การศึกษาปฐมวัย
๕.๑๐ ครูจัดทําสารนิทัศน
และนํามาไตรตรองเพื่อใช
ประโยชนในการพัฒนา
เด็ก

จํานวน
ครู
ทังหมด

จํานวนครู
ที่ผานเกณฑ
คุณภาพ

คิดเปน
รอยละ

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได

เทียบกับ
ระดับคุณภาพ

แปล
ความหมาย

16

100.00

2

2

5

ดีเยี่ยม

16

16

100.00

2

2

5

ดีเยี่ยม

16

16

100.00

2

2

5

ดีเยี่ยม

16

13

81.25

2

1.63

4

ดีมาก

16

14

87.50

2

1.75

4

ดีมาก

16

วิธีการพัฒนา โรงเรียนมีวิธีการพัฒนาใหนักเรียนมีความรู และทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร ดังนี้
๑. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา แจงและประชาสัมพันธใหนักเรียน ครู ผูปกครองและผูที่
เกี่ยวของทราบ นําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนรู วัดผลประเมินผลเพื่อพัฒนาโดยความรวมมือระหวาง
ผูปกครองกับคุณครูในระหวางภาคเรียนและวัดผลประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียนในปลายภาคเรียน
๒. พัฒนาครูในดานเทคนิคการจัดการเรีย นรู เทคนิคการจัดกิ จกรรมพัฒ นานักเรีย นการ
พัฒนาการวัดผลและประเมินผลทั้งดานความรู สมรรถนะที่สําคัญ การอาน คิด วิเคราะหและเขียน
๓. พัฒนานักเรียนใหเกิดทักษะทั้ง ๔ ดาน จัดกิจกรรม เชน การสอนเสริม พี่สอนนอง เพื่อน
สอนเพื่อน เปนตน
เยี่ยม

ผลการพัฒนา จากผลการดําเนินงาน จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑคุณภาพ อยูในระดับคุณภาพ ดี

๑๐๑

รองรอยความพยายาม บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ แผนปฏิบัติงานประจําป
รายงานการดําเนินงาน / โครงงาน / กิจกรรม ภาพกิจกรรรม แบบประเมินพัฒนาการทั้ง ๔ ดาน เปนตน
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
๑. จัดกิจกรรมและบรรยากาศที่สงเสริมการเรียนรู เพื่อกระตุนใหนักเรียนมีความตั้งใจและ
มุงมั่นในการเรียนรูยิ่ง ๆ ขึ้น
๒. จัดกิจกรรมและบรรยากาศใหคุณครูมีความมุงมั่นในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาการ
จัดการเรียนรู การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนแผนการจัดประสบการณ

๑๐๒

มาตรฐานที่ ๖ ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
มาตรฐาน /
ตัวบงชี้

ระดับ
คุณภาพ

คิดเปน
รอยละ

มาตรฐานที่ ๖ ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๖.๑ ผูบริหารเขาใจปรัชญา
5
100.00
และหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย
๖.๒ ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะ
5
100.00
ผูนําและความคิดริเริ่มที่เนน
การพัฒนาเด็กปฐมวัย
๖.๓ ผูบริหารใชหลักการบริหาร
4
80.00
แบบมีสวนรวมและใชขอมูลการ
ประเมินผลหรือการวิจัยเปนฐาน
คิดทั้งดานวิชาการและการ
จัดการ
๖.๔ ผูบริหารสามารถบริหาร
5
100.00
จัดการการศึกษาใหบรรลุ
เปาหมายตามแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา
๖.๕ ผูบริหารสงเสริมและพัฒนา
5
100.00
ศักยภาพบุคลากรใหมี
ประสิทธิภาพ
๖.๖ ผูบริหารใหคําแนะนํา
5
100.00
คําปรึกษาทางวิชาการและเอา
ใจใสการจัดการศึกษาปฐมวัย
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา
๖.๗ เด็ก ผูปกครอง และ
5
91.25
ชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร
จัดการศึกษาปฐมวัย

๑๐๓

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได

เทียบกับ
ระดับ
คุณภาพ

แปลความหมาย

๒๐

19.23

๕

ดีเยี่ยม

๓

๓

๕

ดีเยี่ยม

๓

๓

๕

ดีเยี่ยม

๓

2.4

4

ดีมาก

๓

๓

๕

ดีเยี่ยม

๓

๓

๕

ดีเยี่ยม

๓

๓

๕

ดีเยี่ยม

๒

1.83

๕

ดีเยี่ยม

วิธีการพัฒนา ผูบริหารมีการงานอยางเปนระบบโดยเปดโอกาสใหครู นักเรียน ผูปกครอง กรรมการ
สถานศึกษารวมทั้งชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน มีการพัฒนาครูใหมีความรู ความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอนมีการปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมใหรมรื่นสวยงาม มีบรรยากาศแหงการ
เรียนรู ปรับปรุงหลั กสูตร/สื่อการเรีย นการสอนสูมาตรฐานสากล ปลูกฝ งคุณธรรม จริ ยธรรม และค านิย ม
ตลอดจนความรู ความสามารถ ใหนักเรียนเปนคนดีของสังคมพรอมเปนประชาคมโลกที่มีคุณภาพ
ผลการพัฒนา ผูบริหารมีความรูความเขาใจ สามารถอธิบายความหมายของปรัชญา แนวคิด หลักการ
และจุดหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัย ไดอยางชัดเจนและสามารถอธิบาย ถายทอดและชี้แนะแกผูอื่นได
และเปนที่ยอมรับจากผูเกี่ยวของ ความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะหขอมูลสารสนเทศตาง ๆ เพื่อนามาใช
ในการวาง แผนการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย ความสามารถในการแสดงทิศทางของการพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาในอนาคตที่ สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาและชุมชน การคิดริเริ่ม เทคนิค วิธีการใหม ๆ มา
ใชในการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย การใหความชวยเหลือ กระตุนครูและบุคลากรใหรวมมือในการพัฒนา
คุ ณ ภาพเด็ ก ปฐมวั ย ผู บ ริ ห ารใช ห ลั ก การบริ ห ารแบบมี ส ว นร ว ม โดยเป ด โอกาสให ผู เ กี่ ย วข อ งทุ ก ฝ า ย
ประกอบด ว ย ครู ผู ป กครอง คณะกรรมการสถานศึ ก ษา ชุ ม ชน และหน ว ยงานอื่ น ได รั บ รู แ ละให ข อ มู ล
สารสนเทศ ใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะรวมทั้งเปนแบบอยางที่ดี สามารถใหคาแนะนา ชี้แนะแกผูบริหาร
สถานศึกษาอื่น ๆ ได ผูบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว รอยละ ๘๐
ขึ้น ไป ของจานวนโครงการ/กิจ กรรม ที่กําหนดไวในแผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา สถานศึกษามีแผนงาน
โครงการ หรือกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาบุคลากร ดวยวิธีการที่หลากหลาย โดดเดน สามารถนําไปเป น
แบบอยางแกสถานศึกษาอื่นได มีการนิเทศติดตาม ประเมินการดําเนินงานตามกิจกรรมและระยะเวลาที่กําหนด
ในแผนงาน โครงการ ครบถวน มีการนิเทศอยางเปนระบบโดดเดน เปนแบบอยางแกสถานศึกษาอื่นได ผูบริหาร
สามารถใหคาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการในประเด็นตอไปนี้ไดครบถวน ประกอบดวย การพัฒนาและการใช
หลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู การสราง พัฒนาและการเลือกใชสื่อการเรียนรู การวัดและประเมิน
พัฒนาการเด็ก การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู เอาใจใสการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยมีการติดตามกากับ
ประเมินและนาผลการประเมินไปพัฒนาหรือปรับปรุงอยางตอเนื่อง รวมทั้งเปนแบบอยางที่ดี สามารถใหคา
แนะนา ชี้แนะแกผูบริหารสถานศึกษาอื่น ๆ ได ตามความสามารถทั้งในและนอกเวลาทาการ โดยมีผลการ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๖ ในระดับ ดีเยี่ยม
รองรอยความพยายาม แผนปฏิบัติงานประจําป ปฏิทินปฏิบัติงานประจําป รายงานการประชุมครู
ประจําเดือน รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฝายตาง ๆ สารสนเทศโรงเรียน ผลการประกันคุณภาพ
ของสถานศึกษา รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรสถานศึกษา
แนวทางการพัฒนาในอนาคต ระดมทรัพยากรจากทุกภาคสวนมารวมในการพัฒนาโรงเรียน

๑๐๔

มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา
มาตรฐาน /
ตัวบงชี้

ระดับ
คุณภาพ

คิดเปน
รอยละ

มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา
๗.๑ มีหลักสูตรการจัด
การศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาและนําสูการ
ปฏิบัติไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
๗.๒ มีระบบและกลไกให
ผูมีสวนรวมทุกฝาย
ตระหนักและเขาใจการ
จัดการศึกษาปฐมวัย
๗.๓ จัดกิจกรรม
เสริมสรางความตระหนัก
รูและความเขาใจหลักการ
จัดการศึกษาปฐมวัย
๗.๔ สรางการมีสวนรวม
และแสวงหาความรวมมือ
กับผูปกครอง ชุมชน และ
ทองถิ่น
๗.๕ จัดสิ่งอํานวยความ
สะดวกเพื่อพัฒนาเด็ก
อยางรอบดาน

คะแนนเต็ม

คะแนน
ที่ได

เทียบกับ
แปลความหมาย
ระดับคุณภาพ

๒๐

20

๕

ดีเยี่ยม

5

100.00

4

4

๕

ดีเยี่ยม

5

100.00

4

4

๕

ดีเยี่ยม

5

100.00

4

4

4

ดีเยี่ยม

5

100.00

4

4

๕

ดีเยี่ยม

5

100.00

4

4

๕

ดีเยี่ยม

วิธีการพัฒนา มีการนิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน
อยางสม่ําเสมอ มีการสรุปผลการดําเนินการอยางมีระบบและนําผลมาใช ระดมสมองและยอมรับขอเสนอแนะ
ในผลการดําเนินงานในดานตาง ๆ รวมทั้งสงเสริมและใหขวัญและกําลังใจในการทํางานอยางจริงใจ
ผลการพัฒนา คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ประกอบดวยผูมีสวน
เกี่ ย วข องหลายฝา ย ไดแก ครู ผู บ ริ ห ารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึ กษา ผู ป กครอง ผู แทนชุ มชน/
ผูทรงคุณวุฒิ และหลักสูตรผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา มีการนําผลการวิเคราะหเด็ก
บริบท สภาพปญหา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา ความสอดคลอง/สัมพันธของหัวขอสําคัญของหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย ของสถานศึกษา เช น
๑๐๕

วิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค สาระการเรียนรูรายป การจัดประสบการณ การสราง
บรรยากาศการเรียนรู สื่อและแหลงการเรียนรู การประเมินพัฒนาการ การบริหารจัดการหลักสูตร เปนตน การ
นิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา และสรุปผลทุก
ภาคเรียน และ/หรือทุกป มีการนําผลการนิเทศ กากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการใชหลักสูตร และ/
หรือผลการวิจัยที่เกี่ยวของมาปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาทุกปการศึกษา มี
ระบบและกลไกใหผูมีสวนเกี่ยวของเกิดความตระหนัก และเขาใจการจัดการศึกษาปฐมวัย มีผลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานที่ ๗ ในระดับ ดีเยี่ยม
รองรอยความพยายาม แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจาป โครงการ/กิจกรรม ผลการรายงานประจาปของโรงเรียน ระดับปฐมวัย แผนการจัดประสบการณ
เอกสารรายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็ก สมุดบันทึกการประชุมผูปกครอง สมุดบันทึกการประชุมภาคี
เครือขายผูปกครอง บันทึกรายงานการประชุม คําสั่งตางๆ ที่เกี่ยวของ
แนวทางการพั ฒนาในอนาคต วางแผนเปน ระยะ มีแนวทาง หรือทางเลือกใหผูป ฏิบัติอยางเปน
รูปธรรมมากขึ้น

๑๐๖

มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
มาตรฐาน /
ตัวบงชี้

ระดับ
คุณภาพ

คิดเปนรอย
ละ

มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
๘.๑ กําหนดมาตรฐาน
5
100.00
การศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา
๘.๒ จัดทําแผนพัฒนาการ
5
100.00
จัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุงคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
๘.๓ จัดระบบขอมูล
5
100.00
สารสนเทศและใชสารสนเทศ
ในการบริหารจัดการ
๘.๔ ติดตามตรวจสอบ
5
100.00
และประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา
๘.๕ นําผลการประเมิน
5
100.00
คุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใชวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง
๘.๖ จัดทํารายงาน
5
100.00
ประจําปที่เปนรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได

เทียบกับ
ระดับคุณภาพ

แปล
ความหมาย

๒๐

20

๕

ดีเยี่ยม

1

1

๕

ดีเยี่ยม

1

1

๕

ดีเยี่ยม

1

1

4

ดีเยี่ยม

0.5

0.5

๕

ดีเยี่ยม

0.5

0.5

๕

ดีเยี่ยม

1

1

๕

ดีเยี่ยม

๑๐๗

วิธีการพัฒนา โรงเรียนมีวิธกี ารพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ดังนี้
๑. กําหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
๒. จัดทําโครงการ/กิจกรรมที่มุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
๓. จัดทําขอมูลสารสนเทศและใชขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพของ
โรงเรียน
๔. แตงตั้งคณะกรรมการดูแล รับผิดชอบติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน
๕. นําผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง
๖. จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในพรอมประชาสัมพันธและเผยแพร
ใหหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ผลการพัฒนา จากการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนการดําเนินงาน ผลการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานที่ ๘ อยูในระดับ ดีเยี่ยม
รองรอยความพยายาม แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป รายงาน
การดําเนินงานตามแผน รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเอกสารสนเทศ
บันทึกการประชุมครู บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหาร บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ภาพกิจกรรมตาง ๆ เปนตน
แนวทางการพัฒนาในอนาคต นําผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกไปใชในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเปนประจําอยางตอเนื่องและอยางจริงจัง

๑๐๘

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัตงิ านตาม
บทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐาน /
ตัวบงชี้

ระดับ
คุณภาพ

คิดเปน
รอยละ

ดานที่ 3
มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยาง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๙.๑ เปนแหลงเรียนรูเพื่อ
5
100.00
พัฒนาการเรียนรูของเด็ก
และบุคลกร ใน
สถานศึกษา
๙.๒ มีการแลกเปลี่ยน
4
80.00
เรียนรูรวมกันภายใน
สถานศึกษา ระหวาง
สถานศึกษากับครอบครัว
ชุมชน และองคกรที่
เกี่ยวของ

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได

เทียบกับ
ระดับคุณภาพ

แปล
ความหมาย

5

4.5

๕

ดีเยี่ยม

5

4.5

๕

ดีเยี่ยม

2.5

2.5

๕

ดีเยี่ยม

2.5

2

4

ดีมาก

วิธีการพัฒนา สถานศึกษาจัดใหมีการปรับเปลี่ยนภูมิทัศนของแหลงเรียนรู เพื่อใหมีบรรยากาศในการ
เรียนที่ดีขึ้น นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช และโรงเรียนมีความสัมพันธอันดีกับชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยงของ
ผลการพัฒนา สถานศึกษามีการกําหนดวิธีการหรือขั้นตอนการดําเนินงานสราง และพัฒนาแหลง
เรียนรูภายในสถานศึกษาโดยใหการสนับสนุนสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการเรียนรูตามวัย ใฝเรียนรูดวยตนเองตาม
ความสามารถ สามารถนาความรูไปใชในชีวิตประจาวันประโยชนไดอยางเหมาะสม สนับสนุนใหเด็ก บุคลากร
ภายในสถานศึ ก ษาและผู มีส ว นเกี่ ย วข องเกิด กระบวนการเรี ย นรูจ ากแหลง เรีย นรู ทั้งภายในและภายนอก
ตลอดจนผูบริหารสถานศึกษา ครู เด็ก พอแม ผูปกครอง ชุมชน ผูที่มีสวนเกี่ยวของและองคกรที่มีสวนเกี่ยวของ
กับสถานศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูผานกิจกรรม สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ แหลงเรียนรู องคความรูตางๆ
จนสามารถสรางความรู ทักษะ มีระบบการจัดการความรู มีการถายทอดความรู แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันทั้ง
บุคลากรภายในสถานศึ กษา ระหว างสถานศึกษากับ ครอบครัว ระหว างสถานศึกษากับ ชุมชนและองคกรที่
เกี่ยวของ ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๙ ในระดับ ดีเยี่ยม

๑๐๙

รองรอยความพยายาม แผนงานโครงการ ผลการประเมินโครงการ การพัฒนาโครงการ และภาพถาย
แนวทางการพัฒนาในอนาคต พัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนใหทุกบริเวณสามารถเปนแหลง
เรียนรูที่ห ลากหลาย และเป นสถานที่ ที่นําเสนอผลงานนั กเรี ยนเพื่ อความภาคภู มิใจและแลกเปลี่ย นเรี ยนรู
รวมถึงการจัดทําแหลงเรียนรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ซึ่งบุคคลภายนอกสามารถเขาเรียนรูได

๑๑๐

มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน และ
จุดเนนการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
มาตรฐาน /
ตัวบงชี้

ระดับ
คุณภาพ

คิดเปน
รอยละ

ดานที่ 4
มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมาย
ตามปรัชญา วิสัยทัศน และจุดเนนการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา
๑๐.๑ จัดโครงการ
5
100.00
กิจกรรมพัฒนาเด็กใหบรรลุ
ตามเปาหมาย ปรัชญา
วิสัยทัศนและจุดเนนการ
จัดการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา
๑๐.๒ ผลการดําเนินงาน
5
83.46
บรรลุตามเปาหมาย

เทียบกับ
ระดับ แปลความหมาย
คุณภาพ

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได

5

4.17

๕

ดีเยี่ยม

5

4.17

๕

ดีเยี่ยม

3

2.5

๕

ดีเยี่ยม

2

1.67

5

ดีเยี่ยม

วิธีการพัฒนา สถานศึกษาไดกําหนดเปาประสงคในการพัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพดานนักเรียน จัด
การศึกษาใหนักเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู เปนคนดี มีสุนทรียภาพดานศิลปะ และดนตรี รูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานสังคมไทยสูสากล สงเสริมใหครูเปนผูมีความรู มีคุณธรรม มีทักษะการจัดการเรียนรู
และใชสื่อเทคโนโลยีไดอยางหลากหลายสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ จัดการและบริหารโรงเรียน
ใหเปนแหลงเรียนรูที่ทันสมัย สะอาด รมรื่น สวยงาม เปนระเบียบเรียบรอยและปลอดภัย สรางความเชื่อมั่น
ศรัทธา และการมีสวนรวมในการจัดการโดยดําเนินการผานงาน/โครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน
ผลการพัฒนา ผูบริหาร ครู บุคลากร ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการกําหนด
จุดเนน เอกลักษณ แผนการปฏิบัติงานโดยรวมกันกําหนดเปาหมายและกลยุทธ การดําเนินงานของโรงเรียน มี
การศึกษาระบบการมีสวนรวมของผูเรียน และบุคลาการในการปฏิบัติตามกลยุทธอยางครบถวน มีบุคลากร
รอย ๙๐ ใหความรวมมือในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง มีการประเมินความพึงพอใจของผูมีสวนเกี่ยวของ การ
ดําเนินงานบรรลุตามจุดเนน เอกลักษณ วิสัยทัศน เปาประสงคของโรงเรียน ชุมชน ผูปกครองยอมรับ ศรัทธาให
ความรวมมือเปนอยางดี นักเรียนและโรงเรียนไดรับรางวัลจากองคกรภายนอก แผนปฏิบัติงานประจําป
แผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน มีความสอดคลองกับเอกลักษณ จุดเนนของโรงเรียน มีเอกสารรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจําปที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา มีเกียรติบัตร โลบันทึกการไดรับรางวัล

๑๑๑

การยกยองเปนแบบอยางในการปฏิบัติที่ดีจากผลการสัมภาษณจากชุมชน และผูปกครองผลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานที่ ๑๐ ในระดับ ดีเยี่ยม
รองรอยความพยายาม สถานศึกษาไดวางแผน โครงการ กิจกรรมโดยการทํางานร วมกันของครู
บุคลากร ชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาเปน ไปอยางดี สอดคลองกับวิสัยทั ศน และปรัชญาของโรงเรีย น
ภายใตพันธกิจที่มุงปลูกฝงใหบุคลาการของโรงเรียนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย นักเรียนเปน
คนดี มีความรูความสามารถศิลปะ ดนตรี ตามความถนัด ดํารงอยูในสังคมอยางมีความสุข คุณภาพของครูและ
บุคลากรของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ ระบบบริหารจัดการคํานึกถึงความรวมมือของชุมชนและเครือขายที่มีสวน
รวมในการพัฒนา โดยนอมนําหลักปฏิบัติ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวในการบริหารจัดการและ
พัฒนา การดําเนินการพัฒนาไดจัดใหมีการประเมินผลความพึงพอใจของผูมีสวนรวม และมีสวนเกี่ยวของกับ
โรงเรียน รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ กิจกรรม นําเสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นฐาน ครู และ
หนวยงานตนสังกัดอยางเปนระบบสม่ําเสมอ ความมุงมั่นและการวางแผน การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ของบุคลากรทุกฝาย ทําใหบรรลุผลสําเร็จเปนไปตามเปาประสงค เปนไปตามจุดเนนวิสัยทัศน ปรัชญา พันธกิจ
และเอกลักษณของโรงเรียน
แนวทางการพัฒนาในพัฒนารูปแบบกิจกรรม การปลูกฝงเพื่อบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา
และจุดเนนของโรงเรียนที่มีรูปแบบเขากับความสนใจ ความประทับใจของพัฒนาการของนักเรียนในปจจุบัน
อาทิ การใชสื่อเทคโนโลยี การใชกิจกรรมการแสดง เพลง เปนตน และที่สําคัญคือการใหจุดเนนของโรงเรียนอยู
ในการปฏิบัติของชีวิตประจําวันจนเปนอุปนิสัย คุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา

๑๑๒

มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
ยกระดับคุณภาพใหสูงขึ้น
มาตรฐาน /
ตัวบงชี้

ระดับ
คุณภาพ

คิดเปน
รอยละ

คะแนนเต็ม

คะแนน
ที่ได

เทียบกับ
ระดับ
คุณภาพ

แปล
ความหมาย

5

4.63

๕

ดีเยี่ยม

5

4.63

๕

ดีเยี่ยม

3

2.5

๕

ดีเยี่ยม

2

1.63

5

ดีเยี่ยม

ดานที่ 5
มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม
มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบาย
และแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให
สูงขึ้น
๑๑.๑ จัดโครงการ
5
100.00
กิจกรรมสงเสริมสนับสนุน
ตามนโยบายเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาปฐมวัย
๑๑.๒ ผลการดําเนินงาน
5
81.54
บรรลุตามเปาหมาย

วิธีการพัฒนา โรงเรียนมีวิธีการพัฒนาการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนนแนวทางปฏิรูปการศึกษา
เพื่อพัฒนาและสงเสริมโรงเรียนใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น โดยการสงเสริมและสนับสนุนการ ดําเนินงาน /
โครงการ / กิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ 5 ส การสงเสริมชีวบริเวณภายในโรงเรียน พัฒนาแหลงเรียนรูภายในอาคาร
เรียน สวนสมุนไพร
ผลการพัฒนา โรงเรียนมีผลการประเมินที่บรรลุตามปรัชญาและวิสัยทัศนของโรงเรียน ผลการ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๑ ในระดับ ดีเยี่ยม
รองรอยความพยายาม แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา / แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป
โครงการที่สนับสนุนนโยบาย จุดเนน ปรัชญาและวิสัยทัศนของโรงเรียนและรายงานการดําเนินงานโครงการ
ดังกลาว ภาพกิจกรรมตาง ๆ แฟม
แนวทางการพัฒนาในอนาคต พัฒนารูปแบบกิจกรรม และรายละเอียดของกิจกรรมที่เนนการพัฒนา
กระบวนการคิด บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยบูรณาการความเปนพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน
และพลเมืองโลก

๑๑๓

ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๑ ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ
มาตรฐาน / ตัวบงชี้
ดานที่ ๑
มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน

จํานวน
นักเรียน
ทังหมด

จํานวนนักเรียน
ที่ผานเกณฑ
คุณภาพ

คิดเปน
รอยละ

มาตรฐานที่ ๑ ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ
๑.๑ มีสุขนิสยั ในการดูแลสุขภาพ
และออกกําลังกายสม่ําเสมอ
๑.๒ มีนา้ํ หนัก สวนสูงและมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ
มาตรฐาน
๑.๓ ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให
โทษ และหลีกเลีย่ งตนเองจากสภาวะ
ที่เสี่ยงตอความรุนแรง โรค ภัย
อุบัติเหตุและปญหาทางเพศ
๑.๔ เห็นคุณคาในตนเองมีความ
มั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม
๑.๕ มีมนุษยสัมพันธที่ดีและให
เกียรติผูอื่น
๑.๖ สรางผลงานจากเขารวม
กิจกรรมดานศิลปะดนตรี/นาฏศิลป
กีฬา/นันทนาการตามจิตนาการ

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได

เทียบกับ
ระดับ
คุณภาพ

แปล
ความหมาย

๓๐

27.03

๕

ดีเยี่ยม

๕

๔.64

๕

ดีเยี่ยม

964

874

90.66

๐.๕๐

0.45

๕

ดีเยี่ยม

964

833

86.41

๐.๕๐

0.43

4

ดีมาก

964

941

97.61

๑.๐๐

0.98

5

ดีเยี่ยม

964

817

84.75

๑.๐๐

0.85

4

ดีมาก

964

905

93.88

๑.๐๐

0.94

5

ดีเยี่ยม

964

954

98.96

๑.๐๐

0.99

5

ดีเยี่ยม

วิธีการพัฒนา กิจกรรมที่จัดภายใตโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ โรงเรียนปลอดยาเสพติด และ
อบายมุข สงเสริมและพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ผลการพัฒนา ผูเรียนรูจักดูแลตนเองใหมีสุขภาพแข็งแรง รักษาสุขภาพอนามัยสวนตนและเขารวม
กิจ กรรมการออกกํา ลั งกายอย างสม่ํา เสมอ มีสวนรวมในการเผยแพรและรณรงคเกี่ย วกับ การดูแลสุขภาพ
ผูเรียนมีพัฒนาการทางรางกายเจริญเติบโตสมบูรณตามวัยโดยเปรียบเทียบนํ้าหนัก สวนสูงกับอายุตามเกณฑ
มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และมีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน
ผูเรียนรูเทาทันและสามารถปฏิบัติตนใหพนจากสิ่งเสพติด สิ่งมอมเมา และอบายมุขตาง ๆ รูจักวิธีดูแลรักษา
ตนเองใหปลอดภัยจากเหตุความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไมรูตัวจากโรคและอุบัติภัย รวมทั้งจากอุบัติเหตุ การ
๑๑๔

ทะเลาะวิวาท และปญหาทางเพศรูจักและเขาใจตนเอง รูวาอะไรคือจุดเดนและจุดดอยของตนเอง มีความ
พยายามจะพัฒนาและปรับปรุงตนเองอยางสม่ําเสมอ มีความมั่นคงทางอารมณ ภาคภูมิใจในตนเอง มองโลกใน
แงดี สรางขวัญและกําลังใจในตนเองได มีความมุงมั่นในการที่จะไปใหถึงเปาหมาย ไมกลัวความลมเหลว ความ
ผิดหวัง แสดงออกไดอยางมีมารยาททางสังคมเหมาะสมกับเพศวัย และบทบาทหนาที่ มีความสามารถในการ
สรางความสัมพันธที่ดีกับผูอื่น สื่อสารระหวางบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพ เสริมสรางความรวมมือรวมใจกับ
ผูอื่น สรางความสงบสุข จัดการกับความขัดแยงได ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล ปฏิบัติตนตอผูอื่นดวย
ความสุภาพออนโยน ออนนอม ไมแสดงพฤติกรรมที่สงผลเสียตอตนเองและผูอื่น ปรับตัวไดดี ยืดหยุนตอสิ่งที่
เปลี่ยนแปลง คํานึงถึงสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอื่น มีความชอบและเห็นคุณคาของศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป
กีฬา และนันทนาการ เขารวมกิจกรรมตาง ๆ อยางมีความสุข สรางสรรคผลงานไดตามจินตนาการของตน และ
สามารถใช ประโยชน จ ากศิ ล ปะ ดนตรี นาฏศิล ป กีฬาและหรือนัน ทนาการ ในชีวิตประจําได อยู ในระดับ
คุณภาพ ดีเยี่ยม
รองรอยการพยายาม ขอมูลจากสถิติและแฟมสะสมผลงาน งานโครงการกิจกรรม ชมรม ภาพถาย
นิทรรศการ ชุมนุม
แนวทางการพัฒนาในอนาคต พัฒนาการจัดกิจกรรม การปลูกฝงความรูเพื่อนักเรียนเขาใจในการใช
ชีวิตในสังคมทุนนิยม สังคมวัตถุนิยม สังคมบริโภคนิยม การติดสิ่งสาธารณะ การติดเกม ภัยจากสารเสพติด ซึ่ง
มีผลตอสุขภาวะ สุนทรียภาพ และการมีความรูที่ย่ังยืนของชีวิต พัฒนาทักษะชีวิตดวยการยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความสุขที่ยั่งยืนแทจริง รวมถึงการใหความรูแกนักเรียนในดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป
กีฬา นันทนาการของประเทศในประชาคมอาเซียน

๑๑๕

มาตรฐานที่ ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค
มาตรฐาน /ตัวบงชี้

จํานวน จํานวนนักเรียน
นักเรียน ที่ผานเกณฑ
ทังหมด
คุณภาพ

คิดเปน
รอยละ

มาตรฐานที่ ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค

๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค
ตามหลักสูตร
๒.๒ เอื้ออาทรผูอื่นและกตัญู
กตเวทีตอผูมีพระคุณ
๒.๓ ยอมรับความคิด และ
วัฒนธรรมที่แตกตาง
๒.๔ ตระหนัก รูคุณคารวมอนุรักษ
และพัฒนาสิ่งแวดลอม

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได

เทียบกับ
ระดับ
คุณภาพ

แปล
ความหมาย

๕

๔.51

๕

ดีเยี่ยม

964

878

91.08

๒

1.82

๕

ดีเยี่ยม

964

906

93.98

๑

0.94

4

ดีเยี่ยม

964

839

87.03

๑

0.87

๔

ดีมาก

964

845

87.66

๑

0.88

4

ดีมาก

วิธีการพัฒนา กิจกรรมที่จัดภายใตโครงการวิถีธรรมสูวิถีชีวิตที่พอเพียง วันสําคัญของสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย กตัญูชาติไทยดวยใจจิตอาสา สงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน นักเรียนสงางามดวย
ระเบียบวินัย นักเรียนงดงามตามมารยาทไทย โรงเรียนสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เพื่อใหผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเอื้ออาทรตอผูอื่น
กตัญูกตเวทีตอบุพการีและผูมีพระคุณ ยอมรับความคิด และวัฒนธรรมที่แตกตาง เพื่อการอยูรวมกันอยางมี
ความสุข มีความตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม และเปนคนดีของสังคม
ผลการพั ฒ นา ผู เ รี ย นมี คุณ ลักษณะอั น พึงประสงคต ามหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่งระบุไว ๘ ประการ ไดแก ๑)รักชาติ ศาสน กษัตริย ๒)ซื่อสัตยสุจริต๓)มีวินัย ๔)ใฝเรียนรู
๕)อยูอยางพอเพียง ๖)มุงมั่นในการทํางาน ๗)รักความเปนไทย ๘)มีจิตสาธารณะ แสดงออกถึงความมีนํ้าใจ
เอื้อเฟอเผื่อแผแกผูดอยโอกาสหรือออนแอกวาใหความชวยเหลือผูอื่นหรือมีสวนรวมที่แสดงถึงความรับผิดชอบ
ในฐานะสมาชิ กที่ ดี ของสั งคมแสดงความกตั ญ ูก ตเวที โดยประพฤติ ตนถูกต องเหมาะสม เอาใจใส ดูแ ล
ชวยเหลือกิจการงานตอบแทนผูมีพระคุณ ประพฤติตนเปนนักเรียนที่ดี โดยแสดงความสุภาพ นอบนอม โอบ
ออมอารีชวยเหลือผูอื่น รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน มุงมั่นในการเรียน ดูแลรักษาสถานที่ สิ่งของทั้งสวนรวม
และสวนตัว ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข แสดง
ความคิด เห็ น ของตนอย า งสุภ าพ ยอมรับฟงความคิดเห็น ของผูอื่น ดว ยความเขาใจ เห็น ประโยชนจากการ
แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน ยอมรับและเห็นความงามในความแตกตางทางวัฒนธรรม เชน กฎกติกาแหง
กิริยามารยาท การแตงกาย ภาษาพูด ภาษาเขียน ศาสนา พิธีกรรม ความคิด ความเชื่อ เปนตน และสามารถ
แก ป ญหา อยู ร ว มกั น ได ดว ยความเข าใจที่ถูกตอง มีการสื่อสารอยางสรางสรรค เขาใจถึงความสําคัญของ
๑๑๖

สิ่งแวดลอมอยางถูกตองชัดเจน รูคุณคาของสิ่งแวดลอมผลกระทบในการใชและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เขา
รวมคิด รวมทําในกิจกรรม โครงการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม และบํารุงรักษาสาธารณสมบัติ อยูในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม

ภาพถาย

รองรอยความพยายาม
ขอมู ล จากแบบประเมิ น พฤติ กรรม งานโครงการ กิ จ กรรม ชมรม แบบบั น ทึ ก แฟ มสะสม ผลงาน

แนวทางการพัฒนาในอนาคต
พัฒนาการสรางสภาพแวดลอมในการเจริญเติบโตของนักเรียน กลาวคือ การปฏิบัติตนเปนตัวอยาง
ของคุณครู และบุคลากรทุกทานภายในโรงเรียน กิจกรรมตางๆ ที่จัดขึ้นแกนักเรียน การอบรมปลูกฝงนักเรียน
ใหเปนไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตร พรอมบูรณาการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ลงใน
กิจกรรมในชีวิตประจําวันของนักเรียน และสรางความรูคุณคาในการอนุรักษ และพัฒนาสิ่งแวดลอมดวยการ
ปฏิบัติจริงของนักเรียน

๑๑๗

มาตรฐานที่ ๓ ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรียนรู และ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
มาตรฐาน /
ตัวบงชี้

จํานวน จํานวนนักเรียน
นักเรียน ที่ผานเกณฑ
ทังหมด
คุณภาพ

คิดเปน
รอยละ

มาตรฐานที่ ๓ ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรียนรู และ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

๓.๑ มีนิสัยรักการอาน
และแสดงหาความรูดวยตนเองจาก
หองสมุด แหลงเรียนรู และสื่อ
ตาง ๆ รอบตัว
๓.๒ มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด
เขียน และตั้งคําถามเพื่อคนควา
ความรูเพิ่มเติม
๓.๓ เรียนรูรวมกันเปนกลุม และ
เปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู
ระหวางกัน
๓.๔ ใชเทคโนโลยีการเรียนรู และ
นําเสนอผลงาน

คะแน
น
เต็ม

คะแนน
ที่ได

เทียบกับ
ระดับ
คุณภาพ

แปล
ความหมาย

๕

๔.๕4

๕

ดีเยี่ยม

964

933

96.78

๒

1.94

5

ดีเยีย่ ม

964

798

82.78

๑

0.83

4

ดีมาก

964

906

93.98

๑

0.94

5

ดีเยี่ยม

964

811

84.13

๑

0.84

4

ดีมาก

วิธีการพัฒนา กิจกรรมที่จัดภายใตโครงการโรงเรียนรักการอาน กาวดวยความรูสูประชาคมอาเซียน เพื่อให
ผูเรียนมีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรูและสื่อตาง ๆ รอบตัว มีทักษะ
ในการอาน ฟง ดู พูด เขียน และตั้งคําถาม เพื่อคนควาหาความรูเพิ่มเติม เรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรูระหวางกัน และสามารถใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอผลงาน
ผลการพัฒนา ผูเรียนแสดงออกถึงความชอบอานหนังสือ บทความ หรือสิ่งพิมพตาง ๆ มีความตั้งใจ
และตองการที่จะอาน มีการแสดงออกเปนเวลานาน เห็นไดจากการอานหนังสือทุกที่เมื่อมีเวลาและโอกาส
ตองการจะอานเองโดยไมมีตองบังคับ พอใจที่จะอานอยางไมมีที่สิ้นสุด และมีทัศนคติทางบวกเกี่ยวกับการอาน
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูที่ผูเรียนริเริ่มดวยตนเองตามความสนใจรูจักคนหาความรูจากหองสมุด แหลง
เรียนรู และสื่อตาง ๆ รอบตัว สามารถอานหนังสือ บทความ หรือสิ่งพิมพตาง ๆ ไดอยางถูกตองตามหลักเกณฑ
การอาน อานไดอยางคลองแคลว และสามารถจับประเด็นเนื้อหาที่อานได สามารถจับประเด็นใจความหลักจาก
สิ่งที่ฟงไดอยางถูกตองครบถวน สามารถสังเกตสิ่งตาง ๆ รอบตัวแลวสรุปเปนความรูได สามารถกําหนดประเด็น
ในการพูดคุย ซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอื่นได และสามารถเขียนถายทอดความรู
๑๑๘

ความรูสึกนึกคิด เรื่องราวตลอดจนประสบการณตาง ๆ ไปสูผูอื่นได จับคูหรือจับกลุมกับเพื่อนเพื่อเรียนรูรวมกัน
มีการแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นองคความรู และวิธีการเรียนรูระหวางกัน แบงหนาที่และความรับผิดชอบใน
การเรียนรูรวมกันไดอยางเหมาะสม มีความรู ความเขาใจ และสามารถใชเทคโนโลยีในการสื่อสาร สืบคน และ
นําเสนอขอมูล และหรือผลงานเพื่อพัฒนาการเรียนรูของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ
รองรอยความพยายาม มีการจัดการอบรม ประชุม สัมมนาของครูและนักเรียน นักเรียนมีการทํา
โครงงานมากขึ้น มีการจัดกิจกรรมเปนกลุม มีการบันทึกการอาน การศึกษาคนควา การเขาแขงขัน ประกวด
นอกสถานที่ของนักเรียนในทักษะการอาน ฟง พูด ดูเห็นและการผลิตสิ่งตาง ๆ ควรใชเทคโนโลยีในการนําเสนอ
ชิ้นงาน
- การเขารวมการอบรม ประชุม สัมมนาของนักเรียน
- โครงการที่นักเรียนจัดทําขึ้น
- บันทึกการอานของนักเรียน
- การแขงขันประกวดนอกสถานที่ของนักเรียน
แนวทางการพัฒนาในอนาคต พัฒนาการจัดการเรียนรูโดยแผนการจัดการเรียนรูที่เนนวิธีการทาง
วิทยาศาสตร วิธีการสอนแบบ ๕ STEPS วิธีการสอนแบบสืบสอบ และวิธกี ารสอนแบบโครงงาน เพื่อพัฒนา
ทักษะดานการสืบสอบ การอภิปราย การสรุปขอมูล การสื่อความหมายของขอมูล โดยการบูรณาการการใช
เทคโนโลยีในการเรียนรู และการนําเสนอผลงาน รวมถึงการพัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน และหองสมุด
ของโรงเรียน

๑๑๙

มาตรฐานที่ ๔ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค
ตัดสินใจแกปญ
 หาไดอยางมีสติสมเหตุผล
มาตรฐาน /
ตัวบงชี้

จํานวน จํานวนนักเรียน
นักเรียน ที่ผานเกณฑ
ทังหมด
คุณภาพ

คิดเปน
รอยละ

มาตรฐานที่ ๔ ผูเรียนมีความสามารถในการคิด
อยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได

เทียบกับ
ระดับ
คุณภาพ

แปล
ความหมาย

๕

4.50

๕

ดีเยีย่ ม

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อาน ฟง
และดู และ สื่อสารโดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง

๙๒๗

841

87.24

๒

1.74

4

ดีมาก

๔.๒ นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวย
ภาษาหรือวิธีการของตนเอง

๙๒๗

875

90.77

๑

0.91

5

ดีเยี่ยม

๔.๓ กําหนดเปาหมายคาดการณ
ตัดสินใจแกปญ
 หาโดยมีเหตุผล
ประกอบ

๙๒๗

887

92.01

๑

0.92

5

ดีเยี่ยม

๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และสรางสรรค
ผลงานดวย ความภาคภูมิใจ

๙๒๗

892

92.53

๑

0.93

5

ดีเยี่ยม

วิธีการพัฒนา กิจกรรมที่จัด ภายใตโครงการการเรียนรูบนฐานโครงงานทั้งโรงเรียน เพื่อใหผูเรียนมี
ความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ และคิดไดตลอดแนว มีการจัดระเบียบความคิด ใชเหตุและผลในการ
อางอิงแนวคิด สรุปความคิดจากเรื่องที่อาน ฟง และดู สื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง
นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง มีความคิดริเริ่ม และสรางสรรคผลงานดวยความ
ภาคภูมิใจ กําหนดเปาหมาย คาดการณ และตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
ผลการพัฒนา ผูเรียนมีความสามารถในการสรุปความคิดจากเรื่องที่อาน ฟง และดู โดยแยกแยะ
ขอเท็จจริง รายละเอียด จัดกลุมขอมูล จัดกลุมความคิด เชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม และสื่อสารเพื่อ
เสนอความคิดจากเรื่องที่อาน ฟง และดู โดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง มีความสามารถในการ
นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาตาง ๆ โดยใชภาษาพูดหรือเขียน หรือดวยวิธีการอื่นตามความคิดของตนเอง เชน
การอธิบาย การเขียนผังความคิด (Mind map) การเขียนรายงาน การเขียนเรียงความ การใชสื่อประกอบการ
นําเสนอ เพื่อใหผูอื่นเขาใจ มีความสามารถในการกําหนดเปาหมายที่จะทําใหสําเร็จ โดยการรวบรวมขอมูล
จัดระบบขอมูล และวิ เคราะหขอมู ลที่เกี่ย วของกั บป ญหา คาดคะเนสถานการณห รือคาดคะเนคําตอบเพื่ อ
กําหนดเปาหมาย และกําหนดทางเลือกตัดสินใจแกปญหาโดยใชขอมูลสารสนเทศที่นาเชื่อถือมาสนับสนุนหรือ
โตแยง มีความสามารถในการคิดริเริ่ม รวบรวม ผสมผสานและแตกความคิดจากเดิมไปสูความคิดแปลกใหมที่ไม
๑๒๐

ซํ้าของเดิม เชื่อมโยงหรือผสมผสานประสบการณเกาเขากับประสบการณใหม สรางสรรคและพัฒนาผลงานดวย
ตนเอง มี ผ ลงานแปลกใหม และมี ก ารนํ า เสนอหรื อเผยแพร ผ ลงานทั้ ง ในและนอกสถานศึ ก ษาด ว ยความ
ภาคภูมิใจ อยูในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
ร องรอยความพยายาม การจัดทําแผนการจัดการเรีย นรูของครู นักเรีย นดําเนินการเรีย นรูดว ย
กระบวนการสืบสอบและการทําโครงงาน จัดใหมีกิจกรรมรักการอาน กิจกรรมชุมนุม หรือชมรมตาง ๆ การจัด
แสดงผลงานของนักเรียนจากกลุมสาระตาง ๆ หรือกิจกรรมชุมนุม การสงนักเรียนเขาแขงขันกิจกรรมตางๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน การจัดคายเพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียน เชน คายภาษาอังกฤษ คาย
วิทยาศาสตร คายลูกเสือ – เนตรนารี เปนตน ภาพถายกิจกรรมตางๆ
แนวทางการพัฒนาในอนาคต พัฒนาการจัดการเรียนรูโดยแผนการจัดการเรียนรูที่เนนวิธีการทาง
วิทยาศาสตร วิธีการสอนแบบ ๕ STEPS วิธีการสอนแบบสืบสอบ และวิธีการสอนแบบโครงงาน เพื่อพัฒนา
ทักษะดานการตั้งสมมติฐาน การออกแบบวิธีการเก็บขอมูล การเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล การสรุปองค
ความรูรวมถึงการนําชิ้นงานหรือภาระงานที่เกิดขึ้นเพื่อบริการแกสังคม

๑๒๑

มาตรฐานที่ ๕ ผูเรียนมีความรู และทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร
มาตรฐาน /
ตัวบงชี้

จํานวน จํานวนนักเรียน
นักเรียน ที่ผานเกณฑ
ทังหมด
คุณภาพ

คิดเปน
รอยละ

มาตรฐานที่ ๕ ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร

๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละ
กลุมสาระเปนไปตามเกณฑ
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะ
สําคัญตามหลักสูตรเปนไปตาม
เกณฑ
๕.๓ ผลการประเมินการอาน คิด
วิเคราะหและเขียนเปนไปตามเกณฑ
๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติ
เปนไปตามเกณฑ

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได

เทียบกับ
ระดับ
คุณภาพ

แปล
ความหมาย

๕

๔.28

๔

ดีมาก

964

871

90.35

๑

0.91

5

ดีเยี่ยม

964

922

95.64

๑

0.96

5

ดีเยี่ยม

964

859

89.11

๒

1.78

4

ดีมาก

168

108

64.29

๑

0.64

2

พอใช

วิธีการพัฒนา กิจกรรมที่จัด ภายใตโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสาระการเรียนรู
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติ เพื่อใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยทั้ง ๘ กลุมสาระ มี
ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร และมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน เปนไปตาม
เกณฑที่สถานศึกษากําหนดรวมทั้งมีผลการทดสอบระดับชาติเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
ผลการพัฒนา ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยทั้ง ๘ กลุมสาระการเรียนรู เปนไปตามเกณฑที่
สถานศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษากําหนด ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด
ซึ่งไดแกความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญหาความสามารถใน
การใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลยีทุกกลุมสาระการเรียนรู มีผลการประเมินการอาน คิด
วิเคราะหและเขียนในภาพรวมจากการจัดการเรียนการสอน การสงเสริมและการพัฒนาผูเรียน มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหและเขียนเรื่องหรือขอความที่ไดจากการอาน ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด มีผลการ
ทดสอบรวบยอดระดับชาติในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เฉลี่ย
ตามเกณฑ

๑๒๒

รองรอยความพยายาม บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ แผนปฏิบัติงานประจําป
รายงานการดําเนินงาน / โครงงาน / กิจกรรม ภาพกิจกรรรมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการประเมินสมรรถนะ
ที่สําคัญ ผลการประเมินการอาน คิด วิเคราะหและเขียน ผลการประเมินการทดสอบระดับชาติ เปนตน
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
๑. การพั ฒ นาผลการทดสอบระดั บ ชาติ ด ว ยการติ ด ตามข อ มู ล ของสถาบั น ทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติโดยละเอียด วิเคราะหรายละเอียดของขอสอบที่ผานมา จัดการเรียนการสอนใหครบถวนทุก
มาตรฐาน และตัวชี้วัดจัดการเรียนเสริมในเวลาพิเศษเพื่อเตรียมความพรอมในการทดสอบระดับชาติ
๒. พัฒนาการการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู โดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตร วิธีการสอนแบบ
สืบสอบ วิธีการสอนแบบ ๕ STEPS วิธีการสอนแบบโครงงาน เพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียนในการคิด
ระดับสูงและพัฒนาทักษะตามสมรรถนะสําคัญ ๕ ประการ

๑๒๓

มาตรฐานที่ ๖ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่นได และมีเจตคติทดี่ ีตอ อาชีพสุจริต
มาตรฐาน /
ตัวบงชี้

จํานวน
นักเรียน
ทังหมด

จํานวนนักเรียน
ที่ผานเกณฑ
คุณภาพ

คิดเปน
รอยละ

มาตรฐานที่ ๖ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน
สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต
๖.๑ วางแผนการทํางาน
964
852
88.38
และดําเนินการจนสําเร็จ
๖.๒ ทํางานอยางมีความสุข
มุงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจ
ในผลงานของตนเอง
๖.๓ ทํางานรวมกับผูอื่นได
๖.๔ มีความรูสึกที่ดีตอ
อาชีพสุจริต และหาความรู
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจ

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได

เทียบกับ
ระดับคุณภาพ

แปล
ความหมาย

๕

๔.56

๕

ดีเยี่ยม

2

1.77

4

ดีมาก

964

906

93.98

1

0.94

5

ดีเยี่ยม

964
964

868
914

90.04
94.81

1
1

0.90
0.95

5
5

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

วิธีการพัฒนา กิจกรรมที่จัดภายใตโครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียนสูความเปนเลิศ เพื่อใหผูเรียนมี
ความสามารถในการทํางานอยางเปนระบบ โดยมีการวางแผนการทํางานดําเนินงานตามแผนอยางรอบคอบ
เอาใจใส มานะ พากเพียร มีการตรวจสอบทบทวนการทํางานเปนระยะ ๆ จนงานที่ดําเนินการบรรลุผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค และเปาหมายที่กําหนดจนสําเร็จอยางมีคุณภาพ ทํางานอยางมีความสุข มุงมั่นพัฒนางาน
และภูมิใจในผลงานของตนเอง สามารถทํางานเปนหมูคณะได มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริต สามารถบอก
แหลงขอมูลเกี่ยวกับอาชีพ และหาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
ผลการพัฒนา ผูเรียนทํางานอยางเปนขั้นตอนและเปนระบบ โดยมีความสามารถในการวางแผนการ
ทํางาน ดําเนินงานตามขั้นตอนที่กําหนด มีการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง แกไขการทํางานเปนระยะ ๆ ไม
กอใหเกิดปญหา อุปสรรคในการทํางาน จนงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดอยางมี
คุณภาพ และปรับ ปรุ งพัฒ นางานอยางตอเนื่ อง มีความรู สึกพึ งพอใจและชื่ นชอบตองานที่ไดรับ มอบหมาย
ปฏิบัติงานดวยความกระตือรือรน ตั้งใจ และพากเพียร มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน
ยอมรับในคําวิพากษ วิจารณ ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และมุงมั่นพัฒนางานใหเกิดความสมบูรณยิ่ง ๆ ขึ้น
และรูสึกชื่นชมตอผลสําเร็จของผลงาน ปฏิบัติตามกฎ ขอตกลงในการอยูรวมกัน มีความสามารถในการทํางาน
โดยใชกระบวนการกลุมและปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ใหความรวมมือ แสดงความคิดเห็น
ยอมรับความคิดเห็น เปนผูนําและผูตามที่ดี มีมนุษยสัมพันธ ประสานการทํางานปฏิบัติงานตามบทบาทและ
๑๒๔

หน า ที่ ที่ได รั บ มอบหมายจนบรรลุ ผ ลสําเร็จ มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจ ริต สามารถบอกแหลงขอมูล และ
แสวงหาความรูในอาชีพที่ตนเองสนใจ เพื่อนําเสนอใหผูอื่นเห็นประโยชนและคุณคา ระดับคุณภาพระดับ
รองรอยความพยายาม มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานกิจกรรมของนักเรียนขอมูลจากสถิติ และ
แฟมสะสมผลงาน งานโครงการ กิจกรรม ชมรม ภาพถาย
แนวทางการพัฒนาในอนาคต พัฒนาความรูในการใชหลักธรรมเพื่อการครองตน ครองคน ครองงาน
ความรูในการวางแผน การบริหารงาน การทํางานเปนหมูคณะ การใชวงจร PDCA ในการทํางาน รวมถึงการจัด
ใหมีผูทรงคุณวุฒิในสาขาอาชีพตางๆ ไดแนะนําตามความสนใจของนักเรียน ทั้งนี้โดยบูรณาการกับความเขาใจ
ในอาชีพ และโอกาสในการประกอบอาชีพของประเทศตางๆ ในประชาคมอาเซียน

๑๒๕

มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัตงิ านตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ
มาตรฐาน /
ตัวบงชี้

จํานวน
นักเรียน
ทังหมด

จํานวนครู
ที่ผานเกณฑ
คุณภาพ

คิดเปน
รอยละ

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได

ดานที่ ๒
50 47.74
มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานหนาที่ตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ
9.51
และเกิดประสิทธิผล
๗.๑ ครูมีการกําหนด
39
35
89.74
1
0.90
เปาหมายคุณภาพผูเรียนทั้ง
ดานความรู ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค
๗.๒ ครูมีการวิเคราะห
ผูเรียนเปนรายบุคคล และ
ใชขอมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผูเรียน
๗.๓ ครูออกแบบและ
จัดการเรียนรูที่ตอบสนอง
ความแตกตางระหวาง
บุคคลและพัฒนาการทาง
สติปญญา
๗.๔ ครูใชสื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวก
กับการนําบริบทและภูมิ
ปญญาของทองถิ่นมาบูรณา
การในการจัดการเรียนรู
๗.๕ ครูมีการวัดและ
ประเมินผลที่มุงเนนการ
พัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียนดวยวิธีการที่
หลากหลาย
๗.๖ ครูใหคําแนะนํา
คําปรึกษา และแกไขปญหา
ใหแกนักเรียนทั้งดานการ

เทียบกับ
ระดับ
คุณภาพ

แปล
ความหมาย

5

ดีเยี่ยม

5

ดีเยี่ยม

5

ดีเยี่ยม

39

39

100.00

1

1

5

ดีเยี่ยม

39

34

87.18

2

1.74

4

ดีมาก

39

37

94.87

1

0.95

5

ดีเยี่ยม

39

39

100.00

1

1

5

ดีเยี่ยม

39

36

92.31

1

0.92

5

ดีเยี่ยม

๑๒๖

มาตรฐาน /
ตัวบงชี้
เรียน และคุณภาพชีวิตดวย
ความเสมอภาค
๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัย
และพัฒนาการจัดการ
เรียนรูในวิชาที่ตน
รับผิดชอบ และใชผลในการ
ปรับการสอน
๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตน
เปนแบบอยางที่ดี และเปน
สมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
๗.๙ ครูจัดการเรียนการ
สอนตามวิชาทีไ่ ดรับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ

จํานวน
นักเรียน
ทังหมด

จํานวนครู
ที่ผานเกณฑ
คุณภาพ

คิดเปน
รอยละ

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได

เทียบกับ
ระดับ
คุณภาพ

แปล
ความหมาย

39

39

100.00

1

1

5

ดีเยี่ยม

39

39

100.00

1

1

5

ดีเยี่ยม

39

39

100.00

1

1

5

ดีเยี่ยม

วิธีการพัฒนา โรงเรียนมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู โดยมีการกําหนด
เป า หมายคุ ณ ภาพผู เ รี ย นทั้ ง ด า นความรู ทัก ษะ กระบวนการ สมรรถนะ และคุ ณลั กษณะอัน พีง ประสงค
กําหนดใหครูไดทําการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล นําไปเขียนแผนการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของนักเรียน มีการติดตามการใชสื่อและเทคโนโลยีในกระบวนการเรียนการสอนตามบริบทของเนื้อหา และ
กิจกรรมการเรียนรู สนับสนุนสงเสริมใหครูใชภูมิปญญาทองถิ่นมาบูรณาการกับการเรียนการสอน จัดอบรม
พัฒนาครูในดานการวัดและประเมินผลที่มุงเนนพัฒนาการของผูเรียน แลวนําไปกําหนดในแผนการจัดการ
เรียนรู ครูทําวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูอยางตอเนื่อง และครูมีการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติตนใหเปน
แบบอยางที่ดี
ผลการพัฒนา มีครูสามารถกําหนดเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนครอบคลุมทั้งดานความรู
ทักษะกระบวนการ สมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคที่สอดคลองกับความมุงหมายของหลักสูตร
สถานศึกษา วิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล จัดทําสารสนเทศอยางเปนระบบ ใชขอมูลสารสนเทศจากผลการ
วิเคราะหผูเรียนมาใชในการวางแผนจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับความแตกตางระหวางบุคคล ศึกษาหลักสูตร
สถานศึกษา มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด สมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค มาออกแบบการ
จัดการเรียนรูโดยเลือกใชวิธีสอน เทคนิคการสอนสื่อ/แหลงเรียนรู การวัดและประเมินผล เพื่อใหผูเรียนได
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทางสมอง จัดการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญดวยกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายและเชื่อวาทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเอง
ได ศึกษาหลั กการใช สื่อ เลื อกใช สื่อที่ มีคุณภาพ มีความเหมาะสม หลากหลายสอดคลองกับ วิธีการเรีย นรู
๑๒๗

ธรรมชาติของสาระการเรียนรู และความแตกตางของผูเรียน โดยจัดหา จัดทํา พัฒนาหรือปรับปรุงสื่อดวย
การศึกษาคนควา วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู ทั้งนี้มีการนําภูมิปญญาทองถิ่น เทคโนโลยีตาง ๆ มาประยุกตใน
การจัดการเรียนการสอน รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่ออยางตอเนื่อง ศึกษาหลักการ
วัดและประเมินผล จุดมุงหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู ซึ่งอยูบนหลักพื้นฐาน ๒ ประการ คือ การ
ประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียน และเพื่อตัดสินผลการเรียน โดยผูเรียนจะตองไดรับการพัฒนาและประเมินตาม
ตัวชี้วัด เพื่อใหบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู สะทอนสมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของ
ผูเรียนดวยวิธีการวัดและประเมินที่หลากหลาย เพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศที่แสดงถึงพัฒนาการความกาวหนา
และความสําเร็จทางการเรียนของผูเรียน มีความรัก เมตตา เอาใจใส เอื้ออาทรชีวิตความเปนอยูของผูเรียนทุก
คนอยางใกลชิด มีการศึกษาผูเรียนเปนรายบุคคล เพื่อนําขอมูลมาวางแผนในการใหความดูแลชวยเหลือ ให
คําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหาของผูเรียนทั้งดานการเรียนและคุณภาพชีวิตดวยความเทาเทียมกัน มี
การศึกษา คนควา แสวงหาความรูเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา มีความรูในการวิจัย มีการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
แกปญหา และหรือพัฒนาผูเรียนในกลุมสาระการเรียนรูที่ตนรับผิดชอบ อยางนอยปละ ๑ รายการ ผลจากการ
วิจัยในชั้นเรียนแสดงถึงการแกปญหาและหรือพัฒนาผูเรียนได และไดรับการยอมรับ มีการเผยแพรผลงานวิจัย
มีการนํ าผลการวิจั ย ไปใชในการพั ฒ นาการจัดการเรียนรูของครู รวมทั้งพัฒ นาการเรีย นรูของผูเรีย นอยาง
ตอเนื่อง ครูยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความ
ยุติธรรมและเมตตาธรรม มีความรับผิดชอบตอหนาที่และงานที่ไดรับมอบหมายพัฒนาตนเองใหมีความกาวหนา
ในวิชาชีพ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีในการดําเนินชีวิต ทั้งตอตนเอง ครอบครัว และสังคม ใหความรวมมือใน
การแกไขปญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษามีความรักสามัคคีในหมูคณะ รวมทั้งรวมปกปองและรักษาชื่อเสียง
ของสถานศึกษา อุทิศตน ทุมเทแรงกาย แรงใจในการปฏิบัติงานสอนตามกลุมสาระที่ไดรับมอบหมายอยาง
ครบถวน และมุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามที่หลักสูตรกําหนดผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๗ ใน
ระดับดีเยี่ยม
รองรอยความพยายาม มีหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุมสาระ แผนการจัดการเรียนรู วิจัยในชั้น
เรี ย น ระเบี ย นสะสม แบบบั น ทึ กหลั ง สอน บั น ทึ กการซอ มเสริ ม บอร ด ป า ยนิ เ ทศ ภาพถ า ยแสดงการจั ด
บรรยากาศในชั้นเรียน การจัดมุมความรูในหองเรียน แบบบันทึกการใชสื่อและนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการ
ศึ กษา รายงานการใช สื่ อ บั น ทึ กการใชหองสื่อ ประสม ภาพถายการเรีย นการสอนโดยใชวิท ยากรทองถิ่ น
แบบทดสอบศักยภาพนักเรียน แบบสํารวจประวัตินักเรียน รายงานวิจัย หลักฐานการเผยแพรงานวิจัย บันทึก
การลงเวลาปฏิบัติราชการ รางวัลครูปฏิบัติหนาที่ดีเดน ภาพถายการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของครู รายงานผล
การปฏิบัติหนาที่ของครู ตารางสอนครู และบันทึกการเขาชั้นเรียน
แนวทางการพัฒนาในอนาคต กําหนดนโยบายยุทธศาสตร และแผนการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน
โดยพัฒนาครูผูสอนใหสามารถจัดการศึกษาตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูประชาชมอาเซียน

๑๒๘

มาตรฐานที่ ๘ ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
มาตรฐาน /
ตัวบงชี้

ระดับ
คุณภาพ

คิดเปน
รอยละ

มาตรฐานที่ ๘ ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๘.๑ ผูบริหารมีวิสัยทัศน
5
100.00
ภาวะผูน ํา และความคิด
ริเริ่มที่เนนการพัฒนา
ผูเรียน
๘.๒ ผูบริหารใชหลักการ
บริหารแบบมีสวนรวมและ
ใชขอมูลผลการประเมินผล
หรือผลการวิจัยเปนฐานคิด
ทั้งดานวิชาการและการ
จัดการ
๘.๓ ผูบริหารสามารถ
บริหารจัดการศึกษาให
บรรลุเปาหมายตามที่
กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ
๘.๔ ผูบริหารสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรให
พรอมรับการกระจาย
อํานาจ
๘.๕ นักเรียน ผูปกครอง
และชุมชนพึงพอในผลการ
บริหารจัดการศึกษา
๘.๖ ผูบริหารใหคําแนะนํา
คําปรึกษาทางวิชาการและ
เอาใจใสการศึกษาอยางเต็ม
เวลา

คะแนนเต็ม

คะแนน
ที่ได

เทียบกับ
ระดับคุณภาพ

แปล
ความหมาย

10

9.60

๕

ดีเยี่ยม

1

1

๕

ดีเยี่ยม

4

80.00

2

1.60

4

ดีมาก

5

100.00

2

2

๕

ดีเยี่ยม

5

100.00

2

2

๕

ดีเยี่ยม

5

100.00

1

1

๕

ดีเยี่ยม

5

100.00

2

2

๕

ดีเยี่ยม

๑๒๙

วิธีการพัฒนา ผูบริหารมีการงานอยางเปนระบบโดยเปดโอกาสใหครู นักเรียน ผูปกครอง กรรมการ
สถานศึกษารวมทั้งชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน มีการพัฒนาครูใหมีความรู ความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอนมีการปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมใหรมรื่นสวยงาม มีบรรยากาศแหงการ
เรียนรู ปรับปรุงหลั กสูตร/สื่อการเรีย นการสอนสูมาตรฐานสากล ปลูกฝ งคุณธรรม จริ ยธรรม และค านิย ม
ตลอดจนความรู ความสามารถ ใหนักเรียนเปนคนดีของสังคมพรอมเปนประชาคมโลกที่มีคุณภาพ
ผลการพัฒนา ผูบริหารมีความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะหขอมูลสารสนเทศตาง ๆ ในปจจุบัน
สูกรอบการพัฒนาผูเรียนในอนาคต มีความสามารถในการเปนผูนํา มีความสามารถในการริเริ่มวิธีการใหม ๆ มา
พัฒนาปรับปรุง และเผยแพร แนะนําใหบุคลากรในสถานศึกษานําไปปรับใช เพื่อพัฒนาผูเรี ยน ใชหลักการ
บริหารแบบมีสวนรวม โดยเปดโอกาสใหครู ผูเรียน ผูปกครองชุมชนและหนวยงานอื่นไดรับรูและใหขอมูล
สารสนเทศ ใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ เสนอและเลือกแนวทางประกอบการตัดสินใจ กําหนดนโยบายใน
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนดําเนินงาน ติดตามตรวจสอบ ปรับปรุงพัฒนา และใชขอมูลผลการประเมิน หรือ
ผลการวิจัยมาใชในการบริหารจัดการศึกษา และสงเสริมพัฒนาคุณภาพผูเรียน มีการบริหารจัดการการศึกษาให
บรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการโดยใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย
รวมรับผิดชอบดําเนินงานตามบทบาทหนาที่ มีการนิเทศ ติดตาม กํากับ และประเมินผลการดําเนินงาน และ
สรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน มีแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความ
เข าใจ มี ความสามารถและมี ส วนรว มในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาครอบคลุ มทั้ง๔ ดานของ
สถานศึ กษา ได แก งานวิ ช าการ งานดานงบประมาณ งานดา นบริห ารบุค คล และงานดา นบริ ห าร มีการ
ดําเนินงาน นิเทศติดตาม ประเมินการดําเนินงาน และรายงานผลประจําปตามแผนงาน โครงการหรือกิจกรรม
ตามระยะเวลาที่กําหนด มีการนําผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพครูและบุคลากรอยางตอเนื่อง
เปนระบบ สามารถใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการทั้งการพัฒนาและการใชหลักสูตรสถานศึกษา การ
จัดการเรียนรู การสราง การพัฒนา และการเลือกใชสื่อการเรียนรูการวัดและประเมินผลการเรียนรู การวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู และเอาใจใสการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยมีการติดตามกํากับ ประเมินและนําผล
การประเมินไปพัฒนาหรือปรับปรุงอยางตอเนื่องตามภารกิจอยางเต็มความสามารถและเต็มเวลาทําการ โดยมี
ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๘ ในระดับ ดีเยี่ยม
รองรอยความพยายาม แผนปฏิบัติงานประจําป ปฏิทินปฏิบัติงานประจําป รายงานการประชุมครู
ประจําเดือน รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฝายตาง ๆ สารสนเทศโรงเรียน ผลการประกันคุณภาพ
ของสถานศึกษา รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรสถานศึกษา
แนวทางการพัฒนาในอนาคต ระดมทรัพยากรจากทุกภาคสวนมารวมในการพัฒนาโรงเรียน

๑๓๐

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐาน /
ตัวบงชี้

ระดับ
คุณภาพ

คิดเปน
รอยละ

คะแนนเต็ม

คะแนน
ที่ได

เทียบกับ
ระดับ
คุณภาพ

แปล
ความหมาย

5

4.83

5

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง
ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล

๙.๑ คณะกรรมการ
สถานศึกษารูและปฏิบัติ
หนาที่ตามที่ระเบียบ
กําหนด
๙.๒ คณะกรรมการ
สถานศึกษากํากับติดตาม
ดูแล และขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานของสถานศึกษา
ใหบรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมาย
๙.๓ ผูปกครองและชุมชน
เขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาสถานศึกษา

5

100.00

2

2

5

ดีเยี่ยม

5

100.00

1

1

5

ดีเยี่ยม

5

91.56

2

1.83

5

ดีเยี่ยม

วิธีการพัฒนา สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง และชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาที่อยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อรับทราบการ
ดําเนินงานและมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน สถานศึกษารายงานความกาวหนาการดําเนินงานของโรงเรียน
อยางมีระบบ มีการประสานกับชุมชนในพื้นที่ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ
ผลการพัฒนา คณะกรรมการสถานศึกษา มีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติหนาที่ ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๓ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา
ด ว ยการบริ ห ารจั ดการและการปฏิ บั ติห น าที่ข องสถานศึก ษาขั้ น พื้น ฐานที่เ ปน นิ ติบุค คลในสั งกัด เขตพื้น ที่
การศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ และมาตรา ๒๖ ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.๒๕๔๗ และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ สงเสริม สนับสนุน และใหความเห็น ขอเสนอแนะ แนวทางการ
พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา กํากับ ดูแล ติดตามกระบวนการดําเนินงานของสถานศึกษา เพื่อ
นําไปสูการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด และผูปกครองและ
ชุมชนไดรับโอกาสอยางเสมอภาคในการมีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา โดยมีกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรูซึ่งกันและกัน นับตั้งแตการแสดงความคิดเห็นการวางแผน การดําเนินการ การแกไขปญหา ตลอดจนการ
๑๓๑

ควบคุ ม กํา กั บ ติดตามและประเมิ น ผลมีสวนรว มในการวางแนวทาง นโยบายเพื่อประโยชนในการพัฒ นา
การศึกษาใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๙ ในระดับ ดีเยี่ยม
รองรอยความพยายาม บันทึกสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา การนําเสนอ
โครงการและงานตาง ๆ การจัดกิจกรรมตาง ๆ และมีการประสานกับชุมชน
แนวทางการพัฒนาในอนาคต จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอยางสม่ําเสมอ อยาง
นอยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง เพื่อรับทราบการดําเนินงาน และมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน สถานศึกษารายงาน
ความกาวหนาการดําเนินงานของโรงเรียนอยางมีระบบมากขึ้น เพื่อใหคณะกรรมการไดรับทราบ และพึงพอใจมี
การประสานกับชุมชนในพื้นที่ใหมากยิ่งขึ้น จัดกิจกรรมตาง ๆ นําชุมชนเขาสูสถานศึกษา

๑๓๒

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน
มาตรฐาน /
ตัวบงชี้

ระดับ
คุณภาพ

คิดเปน
รอยละ

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดทํา
หลักสูตรกระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน
๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษา
4
80.00
เหมาะสมและสอดคลองกับ
ทองถิ่น
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่
หลากหลายใหผูเรียนเลือก
เรียนตามถนัดความสามารถ
และความสนใจ
๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนที่สงเสริมและ
ตอบสนองความตองการ
ความสามารถ ความถนัด
และความสนใจของผูเรียน
๑๐.๔ สนับสนุนใหครูจัด
กระบวนการเรียนรูที่ให
ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง
จนสรุปความรูไดดวยตนเอง
๑๐.๕ นิเทศภายใน กํากับ
ติดตามตรวจสอบ และนํา
ผลไปปรับปรุงการเรียนการ
สอนอยางสม่าํ เสมอ
๑๐.๖ จัดระบบดูแล
ชวยเหลือผูเรียนที่มี
ประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคน

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได

เทียบกับ
ระดับ
คุณภาพ

แปล
ความหมาย

10

8.80

5

ดีเยี่ยม

2

1.60

4

ดีมาก

4

80.00

2

1.60

4

ดีมาก

5

100.00

1

1

5

ดีเยี่ยม

5

100.00

1

1

5

ดีเยี่ยม

4

80.00

2

1.60

4

ดีมาก

5

100.00

2

2

5

ดีเยี่ยม

๑๓๓

วิ ธี การพั ฒนา มี ก ารพั ฒ นาหลัก สูตรสถานศึก ษาที่ส อดคลอ งและครอบคลุ มหลั ก สู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และแสดงจุดเนนของสถานศึกษา โดยมีการออกแบบโครงสรางหลักสูตรใหมีรายวิชา
เพิ่มเติม กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่หลากหลาย ใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจ มี
การบริหารจัดการที่สงเสริมใหครูนําหลักสูตรสูการจัดการเรียนรูในหองเรียน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ
บรรลุตามมาตรฐานหลักสูตรจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหนักเรียนทุกคนไดรับบริการอยางทั่วถึง มีการ
นิเทศ ติดตาม กํากับดูแลการใชหลักสูตรใหเกิดประสิทธิภาพ นําผลการนิเทศ การจัดการเรียนรูมาเปนขอมูลใน
การพัฒนาผูเรียน และปรับปรุงการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง
ผลการพัฒนา โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่นําเปาหมาย จุดเนนการพัฒนาผูเรียนใน
ระดับ ทองถิ่ น สาระการเรี ยนรูทองถิ่น มาจัดการเรีย นรูเกี่ยวกับทองถิ่น ในดานตางๆ เชน เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม ฯลฯ เพื่อใหผูเรียนมีโอกาสเรียนรูเรื่องราวของชุมชน ทองถิ่น ซึ่งเปนสภาพแวดลอมในชีวิต ทําให
เกิดความรัก ความผูกพัน ความภาคภูมิใจ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีของชุมชน มีสวนรวมในการดูแล แกไข
ปญหา และพัฒนาทองถิ่นของตนเอง มีการจัดรายวิชาเพิ่มเติมไดอยางหลากหลายภายใตสัดสวนเวลาเรียนตาม
โครงสรางหลักสูตร รายวิชาเพิ่มเติมมีเนื้อหาสาระเหมาะสมตามโครงสรางที่จัดใหผูเรียนมีโอกาสเลือกเรียนตาม
ความสนใจหรือความต องการ ตั วชี้ วัด/ผลการเรีย นรูที่คาดหวังของรายวิชาเพิ่มเติมตอบสนองจุดเนน ของ
สถานศึกษา และมีรายวิชาเพิ่มเติมอยางนอย ๒ รายวิชาที่บูรณาการขามกลุมสาระการเรียนรู และมีจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนครบถวนตามโครงสรางหลักสูตร กิจกรรมที่จัดเพื่อตอบสนองความสามารถ ความถนัด ความ
สนใจของผูเรียน (กิจกรรม ชุมนุม ชมรม) มีหลากหลาย และผูเรียนทุกคนมีโอกาสเลือกเรียนไดอยางเทาเทียม
กัน มีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมความรักชาติ ศาสน กษัตริย รักความเปนไทย และอยูอยางพอเพียง และจัดให
ผูเรียนทุกคนรวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอทองถิ่น ชุมชน และสังคม มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่
๑๐ ในระดับ ดีเยี่ยม
รองรอยความพยายาม โครงการ/ภาพถายในการจัดกิจกรรมตาง ๆ โครงสรางหลักสูตรแกนกลาง
สถานศึกษา ชิ้นงานหรือผลงานนักเรียน การจัดนิทรรศการ การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน ครูและบุคลากรมีความสุขกับการทํางาน
แนวทางการพั ฒนาในอนาคต วางแผนเปน ระยะ มีแนวทาง หรือทางเลือกใหผูป ฏิบัติอยางเปน
รูปธรรมมากขึ้น

๑๓๔

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมให
ผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
มาตรฐาน /
ตัวบงชี้

ระดับ
คุณภาพ

คิดเปน
รอยละ

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอม
และการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ
๑๑.๑ หองเรียน
5
100.00
หองปฏิบัติการ อาคารเรียน
มั่นคง สะอาดและปลอดภัย
มีสิ่งอํานวยความสะดวก
พอเพียง อยูในสภาพใชการ
ไดดี สภาพแวดลอมรมรื่น
และมีแหลงเรียนรูสําหรับ
ผูเรียน
๑๑.๒ จัดโครงการ
กิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัย
ของผูเรียน
๑๑.๓ จัดหองสมุดที่
ใหบริการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอื้อใหผูเรียน
เรียนรูดวยตนเองและหรือ
เรียนรูแบบมีสวนรวม

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได

เทียบกับ
ระดับ
คุณภาพ

แปล
ความหมาย

10

10

5

ดีเยี่ยม

4

4

5

ดีเยี่ยม

5

100.00

3

3

5

ดีเยี่ยม

5

100.00

3

3

5

ดีเยี่ยม

วิธีการพัฒนา ทําแผนงาน/โครงการ พัฒนา ปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษาอยางตอเนื่อง จัดใหมีการ
อบรมสัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนการดําเนินงาน จัดใหมีการรณรงคประชาสัมพันธ ใหนักเรียน
ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดลอม มีจิตสาธารณะ โดยมีการอบรมนักเรียนที่หนาเสาธงในหอประชุม จัดกิจกรรม
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และมีสวนรวมในการดูแลสถานที่และสิ่งแวดลอม จัดโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริม
สุขภาพ อนามัย และความปลอดภัยของผูเรียนเปนประจําสม่ําเสมออยางตอเนื่อง
ผลการพั ฒนา ถานศึกษามีหองเรียน หองปฏิบัติการ หองน้ํา โรงอาหาร หอประชุม ที่ส ะอาดถูก
สุขลักษณะ มีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนรู ไดแก สื่อ วัสดุอุปกรณตาง ๆ
พอเพียงกับผูเรียนและอยูในสภาพใชการไดดี มีสภาพแวดลอมที่สวยงามรมรื่น และมีแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน
๑๓๕

ภายในสถานศึกษา ไดจัดทําโครงการ กิจกรรม ที่สงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียนตามสุข
บัญญัติแหงชาติ ๑๐ ประการ และดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรมที่กําหนดไวโดยหลายฝายมีสวนรวม มีการ
ประเมินผลโครงการ กิจกรรม และนําผลการประเมินไปพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง สงผลให
ผูเรียนรูจักดูแลตนเองใหมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง รูจักรักษาสุขภาพอนามัยสวนตน มีสุขภาพจิตดี และรูจัก
หลีกเลี่ยงหรือปองกันตนเองจากอุบัติเหตุ สิ่งมอมเมาและอบายมุข ตลอดจนจัดหองสมุดใหมีระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยสอดคลองกับความตองการของผูเรียน เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรูและ
สรางนิสัยรักการอานอยางยั่งยืน ผูเรียนสามารถเขาถึงสารสนเทศไดอยางรวดเร็ว เอื้อใหผูเรียนเรียนรูดวย
ตนเองและหรือเรียนรูแบบมีสวนรวม ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๑ ในระดับ ดีเยี่ยม
รองรอยความพยายาม มีการประเมิน แผน/งาน/โครงการ/กิจกรรม จากฝายกลุมสาระ งานตาง ๆ
และมีแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน
แนวทางการพัฒนาในอนาคต จัดทําแบบสํารวจความคิดเห็นความตองการของนักเรียน ครู และ
บุคลากรในโรงเรียน เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง แผน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ของโรงเรียนตอไป

๑๓๖

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพในของสถานศึกษาตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรฐาน /
ตัวบงชี้

ระดับ
คุณภาพ

คิดเปน
รอยละ

คะแนนเต็ม

คะแนน
ที่ได

เทียบกับ
ระดับ
คุณภาพ

แปลความหมาย

5

5

5

ดีเยี่ยม

1

1

๕

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
๑๒.๑ กําหนดมาตรฐาน
5
100.00
การศึกษาของสถานศึกษา
๑๒.๒ จัดทําและดําเนินการ
ตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่
มุงพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
๑๒.๓ จัดระบบขอมูล
สารสนเทศและใช
สารสนเทศในการบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา
๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
๑๒.๕ นําผลการประเมิน
คุณภาพทั้งภายใน และ
ภายนอกไปใชวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง
๑๒.๖ จัดทํารายงาน
ประจําปที่เปนรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน

5

100.00

1

1

๕

ดีเยี่ยม

5

100.00

1

1

4

ดีเยี่ยม

5

100.00

0.5

0.5

๕

ดีเยี่ยม

5

100.00

0.5

0.5

๕

ดีเยี่ยม

5

100.00

1

1

๕

ดีเยี่ยม

๑๓๗

วิธีการพัฒนา โรงเรียนมีวิธีการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ดังนี้ กําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน จัดทําโครงการ/กิจกรรมที่มุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน จัดทําขอมูลสารสนเทศและใชขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
แตงตั้งคณะกรรมการดูแล รับผิดชอบติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน นําผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในพรอมประชาสัมพันธและเผยแพรให
หนวย งานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ผลการพัฒนา จากการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนการดําเนินงาน ผลการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานที่ ๑๒ อยูในระดับ ดีเยี่ยม
รองรอยความพยายาม แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป รายงาน
การดําเนินงานตามแผน รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเอกสารสนเทศ
บันทึกการประชุมครู บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหาร บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ภาพกิจกรรมตาง ๆ เปนตน
แนวทางการพัฒนาในอนาคต นําผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกไปใชในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเปนประจําอยางตอเนื่องและอยางจริงจัง

๑๓๘

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนสังคม
แหงการเรียนรู
มาตรฐาน /
ตัวบงชี้

ระดับ
คุณภาพ

คิดเปน
รอยละ

คะแนนเต็ม

คะแนน
ที่ได

เทียบกับ
ระดับ
คุณภาพ

แปล
ความหมาย

10

10

5

ดีเยี่ยม

10

10

5

ดีเยี่ยม

5

5

5

ดีเยี่ยม

5

5

5

ดีเยี่ยม

ดานที่ ๓
มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู
มาตรฐานที่ ๑๓
สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุนให
สถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู
๑๓.๑ มีการสรางและ
5
100.00
พัฒนาแหลงเรียนรูภายใน
สถานศึกษาและใช
ประโยชนจากแหลงเรียนรู
ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษา
รวมทั้งผูเกี่ยวของ
๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางบุคลากร
ภายในสถานศึกษา ระหวาง
สถานศึกษากับครอบครัว
ชุมชน และองคกรที่
เกี่ยวของ

5

100.00

วิธีการพัฒนา สถานศึกษาจัดใหมีการกําหนดวิธีการหรือขั้นตอนการดําเนินงานการสงเสริมชวยเหลือ
สนับสนุนใหมีกระบวนการที่เกื้อหนุนใหบุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน ผูปกครอง และผูที่มีสวนเกี่ยวของเกิด
การเรียนรูโดยผานสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ แหลงการเรียนรู องคความรูตาง ๆจนสามารถสรางความรู ทักษะ
มีระบบการจัดการความรู มีการถายทอดความรู แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันทั้งบุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน
ผูปกครองและผูมีสวนเกี่ยวของ

๑๓๙

ผลการพัฒนา สถานศึกษามีการกําหนดวิธีการหรือขั้นตอนการดําเนินงานการพัฒนาแหลงเรียนรู
ภายในสถานศึกษาโดยใหการสนับสนุนสงเสริมใหผูเรียนใฝเรียนใฝรู แสวงหาความรูและเรียนรูดวยตนเองตาม
อัธยาศัย สามารถนําความรูไปใชประโยชนไดอยางเหมาะสม สนับสนุนใหผูเรียนบุคลากรภายในสถานศึกษา
และผูมีสวนเกี่ยวของเกิดกระบวนการเรียนรูจากแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกผูบริหารสถานศึกษา ครู
นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน ผูที่มีสวนเกี่ยวของและองคกรที่มีสวนเกี่ยวของกับสถานศึกษา มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูผานกิจกรรม สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศแหลงการเรียนรู องคความรูตางๆ จนสามารถสรางความรู ทักษะ
มีร ะบบการจั ดการความรู มีการถ า ยทอดความรู แลกเปลี่ย นเรีย นรูรว มกัน ทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษา
ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว ระหวางสถานศึกษากับชุมชนและองคกรที่เกี่ยวของ ผลการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานที่ ๑๓ ในระดับ ดีเยี่ยม
รองรอยความพยายาม แผนงานโครงการ ผลการประเมินโครงการ การพัฒนาโครงการ และภาพถาย
แนวทางการพัฒนาในอนาคต พัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนใหทุกบริเวณสามารถเปนแหลง
เรียนรูที่ห ลากหลาย และเป นสถานที่ ที่นําเสนอผลงานนั กเรี ยนเพื่ อความภาคภู มิใจและแลกเปลี่ย นเรี ยนรู
รวมถึงการจัดทําแหลงเรียนรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ซึ่งบุคคลภายนอกสามารถเขาเรียนรูได อีกทั้งการ
รวมกับองคกรภายนอก อาทิ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในการแลกเปลี่ยนประสบการณเพื่อการ
พัฒนาการศึกษาของนักเรียน

๑๔๐

มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญาและ
จุดเนนทีก่ ําหนดขึ้น
มาตรฐาน /
ตัวบงชี้

ระดับ
คุณภาพ

คิดเปน
รอยละ

ดานที่ 4
มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุ
เปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนนที่
กําหนดขึ้น
๑๔.๑ จัดโครงการ
5
100.00
กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียน
บรรลุตามเปาหมาย
วิสัยทัศนปรัชญา และ
จุดเนนของสถานศึกษา
๑4.๒ ผลการดําเนินงาน
สงเสริมใหผูเรียนบรรลุ
ตามเปาหมาย วิสัยทัศน
ปรัชญา และจุดเนนของ
สถานศึกษา

5

83.46

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได

เทียบกับ
ระดับ
คุณภาพ

แปล
ความหมาย

5

4.17

๕

ดีเยี่ยม

5

4.17

๕

ดีเยี่ยม

3

2.5

๕

ดีเยี่ยม

2

1.67

5

ดีเยี่ยม

วิธีการพัฒนา สถานศึกษาไดกําหนดเปาประสงคในการพัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพดานนักเรียน จัด
การศึกษาใหนักเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู เปนคนดี มีสุนทรียภาพดานศิลปะ และดนตรี รูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานสังคมไทยสูสากล สงเสริมใหครูเปนผูมีความรู มีคุณธรรม มีทักษะการจัดการเรียนรู
และใชสื่อเทคโนโลยีไดอยางหลากหลายสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ จัดการและบริหารโรงเรียน
ใหเปนแหลงเรียนรูที่ทันสมัย สะอาด รมรื่น สวยงาม เปนระเบียบเรียบรอยและปลอดภัย สรางความเชื่อมั่น
ศรัทธา และการมีสวนรวมในการจัดการโดยดําเนินการผานงาน/โครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน

๑๔๑

ผลการพั ฒนา ผู บริ ห าร ครู บุคลากร ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีสว นรวมในการกําหนด
จุดเนน เอกลักษณ แผนการปฏิบัติงานโดยรวมกันกําหนดเปาหมายและกลยุทธ การดําเนินงานของโรงเรียน มี
การศึกษาระบบการมีสวนรวมของผูเรียน และบุคลาการในการปฏิบัติตามกลยุทธอยางครบถวน มีบุคลากร
รอย ๙๐ ใหความรวมมือในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง มีการประเมินความพึงพอใจของผูมีสวนเกี่ยวของ การ
ดําเนินงานบรรลุตามจุดเนน เอกลักษณ วิสัยทัศน เปาประสงคของโรงเรียน ชุมชน ผูปกครองยอมรับ ศรัทธาให
ความร ว มมื อเป น อย า งดี นั กเรี ย นและโรงเรีย นไดรับ รางวัล จากองคกรภายนอก แผนปฏิบัติงานประจําป
แผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน มีความสอดคลองกับเอกลักษณ จุดเนนของโรงเรียน มีเอกสารรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจําปที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา มีเกียรติบัตร โลบันทึกการไดรับรางวัล
การยกย องเปน แบบอยา งในการปฏิบัติที่ดีจ ากผลการสัมภาษณจากชุมชน และผูปกครองผลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานที่ ๑๔ ในระดับ ดีเยี่ยม
รองรอยความพยายาม สถานศึกษาไดวางแผน โครงการ กิจกรรมโดยการทํางานร วมกันของครู
บุคลากร ชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาเปน ไปอยางดี สอดคลองกับวิสัยทัศน และปรัชญาของโรงเรีย น
ภายใตพันธกิจที่มุงปลูกฝงใหบุคลาการของโรงเรียนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย นักเรียนเปน
คนดี มีความรูความสามารถศิลปะ ดนตรี ตามความถนัด ดํารงอยูในสังคมอยางมีความสุข คุณภาพของครูและ
บุคลากรของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ ระบบบริหารจัดการคํานึกถึงความรวมมือของชุมชนและเครือขายที่มีสวน
รวมในการพัฒนา โดยนอมนําหลักปฏิบัติ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวในการบริหารจัดการและ
พัฒนา การดําเนินการพัฒนาไดจัดใหมีการประเมินผลความพึงพอใจของผูมีสวนรวม และมีสวนเกี่ยวของกับ
โรงเรียน รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ กิจกรรม นําเสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นฐาน ครู และ
หนวยงานตนสังกัดอยางเปนระบบสม่ําเสมอ ความมุงมั่นและการวางแผน การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ของบุคลากรทุกฝาย ทําใหบรรลุผลสําเร็จเปนไปตามเปาประสงค เปนไปตามจุดเนนวิสัยทัศน ปรัชญา พันธกิจ
และเอกลักษณของโรงเรียน
แนวทางการพัฒนาในพัฒนารูปแบบกิจกรรม การปลูกฝงเพื่อบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา
และจุดเนนของโรงเรียนที่มีรูปแบบเขากับความสนใจ ความประทับใจของพัฒนาการของนักเรียนในปจจุบัน
อาทิ การใชสื่อเทคโนโลยี การใชกิจกรรมการแสดง เพลง เปนตน และที่สําคัญคือการใหจุดเนนของโรงเรียนอยู
ในการปฏิบัติของชีวิตประจําวันจนเปนอุปนิสัย คุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา

๑๔๒

มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูป
การศึกษา เพื่อพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น
มาตรฐาน /
ตัวบงชี้

ระดับ
คุณภาพ

คิดเปน
รอยละ

ดานที่ ๕
มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย
จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนา
และสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
๑๕.๑ จัดโครงการ
5
100.00
กิจกรรมพิเศษเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย จุดเนน
ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา
๑๕.๒ ผลการดําเนินงาน
บรรลุเปาหมาย

5

92.54

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได

เทียบกับ
ระดับ
คุณภาพ

แปล
ความหมาย

5

4.63

๕

ดีเยี่ยม

5

4.85

๕

ดีเยี่ยม

3

3

๕

ดีเยี่ยม

2

1.85

5

ดีเยี่ยม

วิธีการพัฒนา โรงเรียนมีวิธีการพัฒนาการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนนแนวทางปฏิรูปการศึกษา
เพื่อพัฒนาและสงเสริมโรงเรียนใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น โดยการสงเสริมและสนับสนุนการ ดําเนินงาน /
โครงการ / กิจกรรมตาง ๆ ดังนี้
๑. เศรษฐกิจพอเพียง
๒. การทําโครงงานอาเซียนของนักเรียน
๓. อาเซียนสูชมชน
ผลการพั ฒนา โรงเรี ยนมี ผ ลการประเมิน ที่บ รรลุตามปรัช ญาและวิสัย ทัศนของโรงเรีย น ผลการ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๕ ในระดับ ดีเยี่ยม
ร อ งรอยความพยายาม แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ กษา / แผนกลยุ ท ธ แผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป
โครงการที่สนับสนุนนโยบาย จุดเนน ปรัชญาและวิสัยทัศนของโรงเรียนและรายงานการดําเนินงานโครงการ
ดังกลาว ภาพกิจกรรมตาง ๆ แฟม

๑๔๓

แนวทางการพัฒนาในอนาคต พัฒนารูปแบบกิจกรรม และรายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ นนการพัฒนา
กระบวนการคิด บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยบูรณาการความเปนพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน
และพลเมืองโลก

๑๔๔

บทที่ ๔
สรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการนําไปใช
ในปการศึกษา ๒๕๕8 ไดนําเสนอผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการ โดยสรุปทั้งที่เปนจุดเดน และจุดที่
ควรพัฒนา ตลอดจนปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งความตองการ
การชวยเหลือจากหนวยงานตนสังกัด ดังนี้
๑. สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม
ผลการดําเนินงานในภาพรวม
ผลการดําเนินงานในภาพรวมโดยสรุปจากการดําเนินการในทุกๆ ดาน ตามนโยบายการบริหารการ
จัดการตลอดปการศึกษา สงผลใหโรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีระดับ
คุณภาพในระดับ ๕ คุณภาพ ดีเยี่ยม
๒. จุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา
ระดับปฐมวัย
๒.๑ ดานคุณภาพผูเรียน
๑) จุดเดน
โรงเรียนไดจัดกิจกรรมตาง เพื่อสงเสริมสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตใหแกนักเรียนเปนอยาง
มาก ทั้งนี้โรงเรียนมุงเนนถึงผูเรียนใหมีความพรอมทางดานรางกาย ไมวาจะเปนกลามเนื้อเล็ก หรือกลามเนื้อ
ใหญ ที่จะสงเสริมใหพัฒนาการของนักเรียนไดดียิ่งขึ้น และเมื่อมีพัฒนาการดานรางกายดีแลว สติปญญา และ
อารมณ รวมถึงจิตใจก็จะดีขึ้นตามบนพื้นฐานของการพัฒนาที่ถูกตอง ของการจัดการศึกษา และพัฒนาการ
ใหแกผูเรียน
ดังนั้นโรงเรียนดําเนินการใหมีโครงการตรวจสุขภาพของบุคลากร ครู และนักเรียน ประจําป บันทึกผล
การตรวจสุขภาพของนักเรียนทุกคน และจัดเก็บไวที่งานอนามัย ตลอดจนกานใหวัคซีนแกนักเรียนทุกคน ให
ครบตาม กรุมอนามัยไดกําหนดไวดวย
๒) จุดที่ควรพัฒนา
การใหแหลงเรียนรู และสงเสริมประสบการณ ทางโรงเรียนไดจัดกิจกรรมใหแกผูเรียนเปนอยางมากอยู
แลวในดานการเสริมประสบการณ แตในทั้งนี้ มิใชการอธิบายถึงจุดที่ควรพัฒนา แตจะเปนมุงเนนในจุดนี้เพิ่ม
ยิ่งขึ้น เพื่อใหเปนไปตามพัฒนาการดานสติปญญาไดดียิ่งขึ้นอีกดวย
๒.๒ ดานการจัดการศึกษา
๑) จุดเดน
ในการจัดการศึกษาในระดับประถมวัยเปนสิ่งที่สําคัญอยางมาก และทางโรงเรียนไดจัดกิจกรรมใหเด็ก
ไดเปนอยางดี มุงเนนกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม ที่เสริมสรางศักยภาพของนักเรียนไดเปนอยางดี
โรงเรียนมีการจัดประสบการณใหแกนักเรียนอยางหลายรูแบบ ซึ่งเปนการเนนทักษะกระบวนการคิด
ของนักเรียน รวมถึงการการจัดประสบการณสอนโดยมีการเรียนรูแบบโครงงาน ซึ่งการเรียนรูแบบนี้จะเนนให
๑๔๕

ผูเรียนสรางความรูไดดวยตนเองบนพื้นฐานของความรู ความสามารถ และความสนใจของนักเรียนเอง โดยที่
ครูผูสอนเปนผูใหความอํานวยสะดวกใหแกผูเรียนไมวาจะเปนการเสริมประสบการณใหนักเรียน โดยการไป
ทัศนศึกษายังแหลงเรียนรูที่จริง ทั้งนี้เปนแหลงเรียนรูที่สามารถอยูภายในโรงเรียน และภายนอกโรงเรียนอีก
ดวย
๒) จุดที่ควรพัฒนา
โรงเรียนสามารถใหโรงเรียนใหเปนแหลงเรียนรูไดดีอยูแลว จึงอยากใหเพิ่มแหลงเรียนรูของระดั บ
ปฐมวัยภายในโรงเรียนใหมากยิ่งขึ้น เพื่อจะไดจัดประสบการณใหผูเรียนไดดียิ่งขึ้น
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.๓ ดานคุณภาพผูเรียน
๑) จุดเดน
โรงเรียนดําเนินการใหมีโครงการตรวจสุขภาพของบุคลากร ครู และนักเรียน ประจําป บันทึกผลการ
ตรวจสุขภาพของนักเรียนทุกคน และจัดเก็บไวที่งานอนามัย มีการจัดทําสถิติการรายงานน้ําหนัก สวนสูงของ
นักเรี ย นโดยภาพรวมภาคเรี ย นละ ๑ ครั้ง บัน ทึกสถิติการเจ็บ ปว ยของ นักเรียนในแตล ะเดือน และจัดทํา
รายงานสรุปภาคเรียนละครั้ง มีระบบสงตอผูปวยในกรณีที่นักเรียนไดรับบาดเจ็บรุนแรงจะตองมีการนําสง
โรงพยาบาลซึ่งอยูใกลโรงเรียน นอกจากนี้ยังสงเสริมใหนักเรียนออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ โดยการจัดเตรียม
อุปกรณการเลนกีฬา ใหนักเรียนสามารถเบิกไปใชเลนไดตามความถนัดและความสนใจ สงเสริมพัฒนากิจกรรม
ผูเรียน รวมอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมกิจกรรมวันสําคัญ อาสารักษปาดูแลสิ่งแวดลอม
โรงเรียนไดดําเนินการ พัฒนา ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ในการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล โดยครูที่
ปรึกษาจะตองใหความเอาใจใสดูแลเปนกรณีพิเศษ มีการจัดทําแฟมขอมูลระเบียนประวัติที่ชัดเจนของนักเรียน
ทําใหสามารถคัดกรองนักเรียนได ๓ กลุม คือ กลุมปกติ กลุมเสี่ยง และกลุมมีปญหาที่ตองใหการชวยเหลืออยาง
เรงดวน เมื่อสามารถจําแนกนักเรียนออกเปนกลุมตาง ๆ แลว โรงเรียนไดกําหนดมาตรการที่จะปองกัน และ
ชวยเหลือนักเรียนแตละกลุมอยางจริงจังดวยวิธีการที่หลากหลาย
โรงเรียนไดรับความรวมมือจากผูปกครอง ชุมชน และเจาหนาที่ตํารวจเปนอยางดี ในการดําเนินการ
ตามมาตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในโรงเรียน แมโรงเรียนจะอยูในชุมชนที่มีความเสี่ยงตอปญหา
การแพรระบาดของสารเสพติด แตนักเรียนของโรงเรียนทุกคนปลอดยาเสพติด
สถานศึกษามีการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและไดกําหนดเปนขอปฏิบัติสําคัญที่จะดําเนินการ
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ผูเรียนใหพัฒนาสูงขึ้น การจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญนั้น โรงเรียนมีนโยบายใหครูทุกคนในแต
ละระดับชั้นจัดทําแผนการจัดการเรียนรูตองยึดหลักวา ผูเรียนมีความสําคัญสูงสุด กระบวนการจัดการศึกษา
ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตาม ธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ จัดแหลงเรียนรูภายในไวอยางเหมาะสม
เพียงพอตอผูเรียน จัดกิจกรรมใหนักเรียนไดศึกษาจากแหลงเรียนรูภายนอกตอเนื่องทุกปการศึกษา มีระบบการ
สงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ใชภูมิปญญาทองถิ่น สงเสริมการจัดทําวิจัยในชั้นเรียนและมี
การประเมินผลที่หลากหลายตามสภาพจริง

๑๔๖

๒) จุดที่ควรพัฒนา
- การใชแหลงเรียนรู และการจัดกิจกรรมการเรียนที่นําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชยังมีปริมาณนอย การจัด
กิจกรรมที่มุงเนนยกระดับผลสัมฤทธิ์ในกลุมต่ํา กลุมพอใช ใหเปนกลุมดี ยังขาดการปฏิบัติที่ตอเนื่อง จริงจัง
การยกระดับผลสัมฤทธิ์แตละกลุมสาระประสบผลสําเร็จในระดับหนึ่ง นักเรียนสวนใหญยังตองไดรับการพัฒนา
ตอไป
- ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของนักเรียนมีแนวโนมเปลี่ยนแปลงที่พัฒนาขึ้นโดยรวม แตยังไมผานเกณฑจึง
ตองมุงเนนพัฒนาตอไปเปนสําคัญ
๒.๒ ดานการจัดการศึกษา
๑) จุดเดน
การจัดการเรียนการสอน
- จัดหลักสูตรใหผูเรียนไดเลือกเรียนอยางหลากหลาย เพื่อสํารวจความถนัดและความสนใจของตนเอง
- จัดกิจกรรมประสบการณตาง ๆ ใหผูเรียนไดรูจักและเขาใจตนเองและสามารถแสวงหาแนวทางใน
การพัฒนาตนเอง
- สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูดานวิชาการอยางเต็มความสามารถ ไดมีโอกาสหาความรูและทักษะจาก
แหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน อยางเหมาะสม เพียงพอ
- จัดใหมีการศึกษา ติดตาม และแกไขขอบกพรองของผูเรียนอยางตอเนื่อง
- ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ไดใชวิธีผสมผสานการใหความรูกับการปฏิบัติจริง โดยเนน
กระบวนการเรียนรู กระบวนการคิดอยางมีเหตุผล และกระบวนการกลุม
- ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมตาง ๆ ไดสอดแทรกการเสริมสรางคานิยมและการ
พัฒนาจริยธรรมอยางสม่ําเสมอในการเสริมสรางคานิยม ไดปลูกฝงคานิยมที่เปนพื้นฐาน และคุณลักษณะอันพึง
ประสงคตามหลักสูตร และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควบคูไปดวย
ดานครูผูสอน
- โรงเรียนสงเสริมใหครูทุกคนทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรูและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน มี
การวางแผนเพื่อดําเนินการสําหรับการศึกษาคนควาแนวทางการดําเนินการท าวิจัยในชั้นเรียน และกําหนด
เปาหมายใหครูมีการจัดทําวิจัยในชั้นเรียนปละ ๑ เรื่อง และรวบรวมบทคัดยอวิจัยในชั้นเรียนใหเปนภาพรวม
ของโรงเรียนตอไป
- จัดกิจกรรมใหครูไดเรียนรูภาษาสากลสําหรับการสื่อสาร โดยครูผูสอนตางชาติเพื่อพัฒนาทักษะภาษา
ใหสามารถนําไปใชในการจัดการเรียนรูสูความเปนสากล
ดานหลักสูตรการเรียนการสอน
- จัดการเรียนการสอนโดยเนนนักเรียนเปนสําคัญ จัดบรรยากาศใหเอื้อตอการเรียนรู น าเทคโนโลยีมา
ใชและพัฒนาการเรียนการสอน จัดการศึกษาผานเครือขายและสื่อตาง ๆ
- จัดวิชาชีพใหนักเรียนเลือกเรียนอยางหลากหลาย ตามความถนัด ความสนใจ มีการฝกปฏิบัติจริงใน
โรงเรียน และสงนักเรียนไปฝกปฏิบัตินอกสถานศึกษา
๑๔๗

- จัดกิจกรรมใหนักเรียนพัฒนาสุขภาพรางกาย สุขภาพจิต บุคลิกภาพ เสริมภูมิคุมกันทางความคิด
ปองกันสารเสพติดและโรคเอดส
- เสริมความรู จิตสํานึกในการอนุรักษ ฟนฟูและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทย การใชภาษาไทยใหถูกตอง
เหมาะสมสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรมแกนกั เรียน
- จัดกิจกรรมใหนักเรียนมีสวนรวมในการปกครองแบบประชาธิปไตย เชน การเลือกตั้งคณะกรรมการ
นักเรียน ประธานนักเรียน สงเสริมใหนักเรียนกลาแสดงความคิดเห็นภายใตสิทธิหนาที่ที่เหมาะสม ฝกทักษะ
การท างานรวมกัน สามารถปฏิบัติตนเปนทั้งผูนําและผูตามที่ดีได
- จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ กิจกรรมคายวิชาการ คายคุณธรรมจริยธรรมตาง ๆ
ทําใหนักเรียนไดเรียนรูจากสถานการณจริงที่เหมาะสม ฝกทักษะการท างานรวมกัน สามารถเรียนรูวิธีการ
แกปญหาจากสถานการณจริงได
๒) จุดที่ควรพัฒนา
- ครูสวนใหญทําวิจัยในชั้นเรียนยังไมครบทุกคนตามเปาหมาย ทั้งยังเปนการทําวิจัยเพื่อแกปญหาการ
เรียนรูของผูเรียน แตขาดการเผยแพรและรวบรวมเพื่อการศึกษาคนควา
- การจัดการเรียนรูสูมาตรฐานสากล
- การนิเทศเพื่อแกปญหาการเรียนการสอน
๒.๓ ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู
๑) จุดเดน
- จัดทําโครงการและกิจกรรมที่หลากหลายสําหรับสงเสริมการเรียนรูเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ สงเสริมการ
เขารวมกิจกรรมคายตางๆซึ่งเปนหลักสูตรนอกหองเรียนใหกับผูเรียนนอกจากจะไดรับความรูทางวิชาการ การ
อบรมทางดานคุณธรรมแลว ยังทําใหผูเรียนสามารถปรับตัวในการอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข ฝก
ทักษะการท างานรวมกัน และที่สําคัญผูเรียนสามารถเรียนรูวิธีการแกปญหาจากสถานการณจริงได

บุคลากร

การพัฒนาแหลงเรียนรู
- ปรับปรุงพัฒนาแหลงเรียนรูตางๆภายในโรงเรียน
- จั ด สภาพแวดล อมโรงเรี ย นใหส ะอาด รม รื่น สวยงามน าอยู และปลอดภัย สําหรับ นัก เรีย นและ

- จัดใหมีสถานที่ที่สามารถพักผอน สามารถใชเปนสถานที่เรียนและจัดกิจกรรมนอกหองเรียนได
- จัดหองเรียนใหสะอาด สวยงาม และมีแสงสวางเพียงพอ
- จัดทําโครงการ ปรับปรุงพื้นที่ ภูมิทัศนและสถานที่ใหเปนแหลงเรียนรูนอกหองเรียน
- ปรับปรุงหองปฏิบัติการตาง ๆ ใหมีความพรอม เปนหองเรียนคุณภาพ สามารถใหนักเรียนใชในการ
ฝกปฏิบัติได
- ปรับปรุงหองคอมพิวเตอรและระบบอินเตอรเน็ต
- ปรับปรุงหองสมุดใหสามารถบริการนักเรียนไดอยางทั่วถึงทุกรูปแบบ และจัดหาหนังสือและตางๆที่
นักเรียนสนใจไวบริการอยางเพียงพอ
๑๔๘

