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 มัธยมศึกษาปที่ ๓
ประวัติยอโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา กอตั้งขึ้นในปพุทธศักราช ๒๕๐๔ โดยทานบูรพคณาจารย ผู

ตั้งใจอุทิศชีวิต ใหกับความเปนครู กลาวคือทานอาจารยปราณี ทานอาจารยอารีย และทาน
อาจารยอารยา ไบร-นางกูร 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
คุณ จิตราภา เสมอวงศ ไดจัดซื้อที่ดินและจัดตั้งโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา ณ ที่แหงใหม ซึ่งเปน
หน า ที่ ป จ จุ บั น ณ เลขที่ ๒๐/๒๗ ถนนสุ ข าภิ บ าล ๒ ซอย ๕ แขวงประเวศ เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งโรงเรียนไดเจริญกาวหนาขึ้นเปนอยางยิ่งตลอดมา
จนปการศึกษา ๒๕๕๓ ไดขยายการศึกษาจากระดับอนุบาล และประถมศึกษา เขาสู
ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาและมี ผ ลการประเมิ น คุ ณ ภาพศึ ก ษาของโรงเรี ย นจากสํ า นั ก งานรั บ รอง
มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพสถานศึกษา ในระดับคุณภาพดีมาก
ปจจุ บัน ได ความกรุณ าในงานวิช าการของโรงเรียน โดยทา นประธานที่ป รึก ษาฝา ย
วิชาการ ทานรองศาสตราจารย ดร.พิมพันธ เดชะคุปต ทานรองศาสตราจารย พเยาว ยินดีสุข
และทานอาจารยพันตรี ดร. ราเชนต มีศรี อดีตอาจารยประจําภาคหลักสูตรและการสอน และ
เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และโรงเรียนไดรับคําปรึกษา
และการดําเนินการ โรงเรียนจากคณะกรรมการสถานศึกษา อาทิ ทานพระครูสุนทร บุญเขต
ทานเจาคณะแขวงลาดกระบัง แพทยหญิงชุติมา ศีลพิพัฒน ทานอาจารยชลอ เกงรังวัด เปนตน

๑

และในปจจุบันนี้ เปนเวลากวา ๑๕ 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 ๑๐ ป ๕ เดือน
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
เพศ
เพศ
เพศ
ระดับชั้น
รวม ระดับชั้น
รวม ระดับชั้น
รวม
อ.๑
อ.๒
อ.๓
รวม

ชาย

53
61
64
178

หญิง

65
54
56
175

118
115
๑๒o
353

ป.๑
ป.๒
ป.๓
ป.๔
ป.๕
ป.๖
รวม

ชาย

95
69
80
81
68
72
465

รวมทั้งสิน

หญิง

78
85
76
90
59
59
447

173
154
156
171
127
131
912

๑,350

๔

ม.๑
ม.๒
ม.3
รวม

ชาย

หญิง

26 ๑7
23 19
49 36

๔3
42
85

ขอมูลวุฒิการศึกษาของบุคลากร
ลําดับ
ที่

ชื่อ - นามสกุล

๑

คุณครูฐานันดร

ไบรนางกูร

๒.

คุณครูอาวินน

อินทรศวร

๓.

คุณครูพรศรี

จางวาง

๔.

คุณครูขนิษฐา

๕.

วุฒิการศึกษา
ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต
ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต

วิชาเอก

วิชาที่สอนหรือ
งานที่รับผิดชอบ

บริหารการศึกษา

ผูอํานวยการ

บริหารการศึกษา

ผูชวยผูจัดการ

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

อยูแกว

ศึกษาศาสตรบัณฑิต

การวัดและประเมินผล
การศึกษา

ครูประจําชั้นอนุบาล

คุณครูมณีวรรณ

บุญครอง

การศึกษาบัณฑิต

การประถมศีกษา

ครูประจําชั้นอนุบาล

๖.

คุณครูอุบล

ชวงกรุด

ศิลปศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว

ครูประจําชั้นอนุบาล

๗.

คุณครูจารุณี

นากสีสุก

ศิลปศาสตรบัณฑิต

บรรณารักษศาสตร

ภาษาไทย

๘.

คุณครูธญ
ั วนันท

นับงามธนเศรษฐ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

การจัดการทั่วไป

ครูประจําชั้นอนุบาล

๙.

คุณครูสมถวิล

ปลดเจริญ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

นิเทศศาสตร

ภาษาไทย

๑๐.

คุณครูพัชรี

พุมอิ่ม

ศึกษาศาสตรบัณฑิต

ประถมศึกษา

คณิตศาสตร

๑๑.

คุณครูสกาวรัตน

โมราศิลป

ครุศาสตรบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

คณิตศาสตร

๑๒.

คุณครูกลั ยา

เถาแตง

ครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

สังคมศึกษา

๑๓.

คุณครูรจเรข

สองสมาน

ครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

คณิตศาสตร

๑๔.

คุณครูสุวิมล

พอลิละ

ศึกษาศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

๑๕.

คุณครูมงคลวรรณ

บุญพันธ

ครุศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยาและการแนะ
แนว

ภาษาไทย

๑๖.

คุณครูกฤษณา

มากมณี

ครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

ภาษาไทย

๕

ลําดับ
ที่

ชื่อ - นามสกุล

วุฒิการศึกษา

วิชาเอก

วิชาที่สอนหรือ
งานที่รับผิดชอบ

๑๗.

คุณครูอัจฉราวรรณ ตั้งวรธรรม

ครุศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร

คหกรรม

๑๘.

คุณครูภฐิติเศรษฐ

อิ่มจิตร

มนุษยศาสตรบัณฑิต

สื่อสารมวลชน

สังคม

๑๙.

คุณครูจันจิรา

พะชํานิ

ครุศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร

คณิตศาสตร

๒๐.

คุณครูวริ ิยา

รัตนธารี

ศิลปศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว

ภาษาอังกฤษ

๒๑.

คุณครูประภารัตน

แหวนหลอ

ครุศาสตรบัณฑิต

เคมี

วิทยาศาสตร

๒๒.

คุณครูวรี ะศักดิ์

โคตรทา

ศึกษาศาสตรบัณฑิต

คณิตศาสตร

คณิตศาสตร

๒๓.

คุณครูกญ
ั ญา

บัวบาน

ครุศาสตรบัณฑิต

แนะแนว

แนะแนว

๒๔.

คุณครูเชวงศักดิ์

เขียนสันเทียะ

ครุศาสตรบัณฑิต

การประถมศึกษา

คณิตศาสตร

๒๕.

คุณครูณัฐจารี

กองโชคปญญา

ครุศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร

สังคมศึกษา

๒๖.

คุณครูพสิ มัย

ทิมโพธิ์กลาง

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

ภาษาไทย

๒๗.

คุณครูเริงศักดิ์

พิเนตรโชติ

ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

ภาษาไทย

๒๘.

คุณครูดาวัลย

จางวาง

ครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

สังคมศึกษา

๒๙.

คุณครูศิริดา

ดวงโน

มัธยมศึกษาปที่ ๖

ศิลป – คํานวณ

ธุรการ

๓๐.

คุณครูสิริพร

รักษภักดี

ศึกษาศาสตรบัณฑิต

นาฏศิลป

นาฏศิลป

๓๑.

คุณครูชัยรัตน

แจงแสน

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการทั่วไป

คอมพิวเตอร

๓๒.

คุณครูชัยวัฒน

เดริเจะ

การศึกษาบัณฑิต

พลศึกษา

พลศึกษา

๓๓.

คุณครูวโิ รจน

เอื้อพิทักษ

ครุศาสตรบัณฑิต

พลศึกษา

พลศึกษา

๓๔.

คุณครูกรวิกา

งามขํา

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการทั่วไป

ครูประจําชั้นอนุบาล

๖

ลําดับ
ที่

ชื่อ - นามสกุล

วุฒิการศึกษา

วิชาเอก

วิชาที่สอนหรือ
งานที่รับผิดชอบ

๓๕.

คุณครูนริศา

จี่เทศ

ศึกษาศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

สังคมศึกษา

๓๖.

คุณครูอานนท

เนียมจันทร

ศึกษาศาสตรบัณฑิต

พลศึกษา

พลศึกษา

๓๗.

คุณครูปาจรีย

บานชื่น

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการทั่วไป

ครูประจําชั้นอนุบาล

๓๘.

คุณครูชานิศส รา

จันคุณ

ครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

สังคมศึกษา

๓๙.

คุณครูโสภี

ภูบาลชื่น

ครุศาสตรบัณฑิต

สังคมศึกษา

สังคมศึกษา

๔๐.

คุณครูพัฒนพร

วีรพัฒนคุปต

ครุศาสตรบัณฑิต

การศึกษาปฐมวัย

ครูประจําชั้นอนุบาล

๔๑.

คุณครูศุจินันท

บัวเทพ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

สื่อสารมวลชน

ครูประจําชั้นอนุบาล

๔๒.

คุณครูมงคล

คงเจริญพงศ

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ
อุตสาหกรรม

พลศึกษา

๔๓.

คุณครูพุทธิวงษ

บัวเทพ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาชุมชน

พลศึกษา

๔๔.

คุณครูศานติ

ผดุงทรัพย

พุทธศาสตรบัณฑิต

จิตวิทยาการและการ
แนะแนว

ภาษาอังกฤษ

๔๕.

คุณครูสุรศักดิ์

แสงสิงห

ประกาศวิชาชีพ

ชางกล

ครูพิเศษ

๔๖.

คุณครูธญ
ั ญา

อัยลา

ศึกษาศาสตรบัณฑิต

๔๗.

คุณครูพิชญา

จําปาหอม

๔๘.

คุณครูวารุณี

ดุษดีพันธ

๔๙.

คุณครูสุนันทา

คุโนภาศ

๕๐.

คุณครูเกศฤดี

กลิ่นเมือง

๕๑.

คุณครูณัฐพงษ

แสงสวัสดิ์

๕๒.

คุณครูพัฒนพงค

ดําพะธิก

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง
ครุศาสตร
อุตสาหกรรมบัณฑิต
ครุศาสตร
อุตสาหกรรมบัณฑิต
รัฐศาสตรบณ
ั ฑิต

๗

การวัดและประเมินผล
การศึกษา
การจัดการทรัพยากร
มนุษย

ครูประจําชั้นอนุบาล
ครูผูชวยอนุบาล
ครูผูชวยอนุบาล

บริหารการจัดการ

ครูผูชวยอนุบาล

สถาปตยกรรมภายใน

ศิลปะ

สถาปตยกรรมภายใน

การงานอาชีพ

การตางประเทศ

ภาษาอังกฤษ

ลําดับ
ที่

ชื่อ - นามสกุล

๕๓.

คุณครูสุนารี

เปงหนองแซง

๕๔.

คุณครูอรพิน

คํามูล

๕๕.

คุณครูนลิ ยา

ศรีโมรา

๕๖.

คุณครูวสิ ุทธิ์พร

ภูศรี

๕๗.

คุณครูเจนจิรา

พิมพตัน

๕๘.

คุณครูอภิศักดิ์

พิมล

วุฒิการศึกษา

วิชาเอก

มัธยมศึกษาปที่ ๖
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย
ครุศาสตรบณ
ั ฑิต

วิชาที่สอนหรือ
งานที่รับผิดชอบ
ครูผูชวยอนุบาล

พณิชยการ

ครูผูชวยอนุบาล

คอมพิวเตอรธุรกิจ

ครูผูชวยอนุบาล

ออกแบบภายใน

การงานอาชีพ
ครูผูชวยอนุบาล

พลศึกษา

พลศึกษา

จํานวนครู และบุคลากรทัง้ หมดในปการศึกษา ๒๕๕7 แยกเปนฝายดังนี้

ตําแหนง
ผูบริหาร
ครูผูสอน
ครูฝายสนับสนุน
นักการ / เจาหนาที่
รวม
อายุงานเฉลี่ย / ป

ปริญญาตรีขึ้นไป
๓
๓๘
๒
๕๑

ต่ํากวาปริญญาตรี
๗
๘
๑๕
๑๓.๓๒

๘

รวม
๓
๓๘
๑๗
๘
๖๖

ขอมูลทรัพยากรของสถานศึกษา

ขอมูลทรัพยากรของสถานศึกษานี้เปนขอมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕
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
๓ จุด

๙

๕. แหลงเรียนรูภายนอก
ลําดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
21.
22

แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา
สวนหลวง .๙
สนามบินสุวรรณภูมิ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
หองสมุดเพื่อการเรียนรูสวนพระนคร ลาดกระบัง
วัดกระทุมเสือปลา
วัดตะกล่ํา
วัดทุงเศรษฐี
วัดลานบุญ
วัดสุทธาโภชน
วัดลาดกระบัง
ศูนยการเรียนรูหัตถกรรมรีไซเคิล
ศูนยการวิเคราะหและเจียระไนพลอย
ศูนยการเรียนรูธนาคาร
ศูนยการเรียนรูดานหัตถกรรมศิลปะผาปก
ศูนยดอกไมประดิษฐจากดินไทย
ศูนยเลี้ยงปลา ตะพาบ กบ โชคชัยฟารม
การเกษตรกรรม ผักสวนครัว เลี้ยงปลานิล สวนหลวง
สถานตากอากาศบางปู
พิพิธภัณฑกองทัพเรือ
โรงพยาบาลสิรินธร
หอไทยนิทัศน ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย
ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา ทองฟาจําลอง

๑๐

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

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
นายสุเชษฐ
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
อดีตไดรับเปนทูตวัฒนธรรม หนูนอยคนเกง
ป ๒๕๔๓

ผลงานในปการศึกษา ๒๕57
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจําปการศึกษา 2557
ไดรับรางวัล เหรียญทอง
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. เด็กหญิงพิมพชนก เสนาสี
2. เด็กชายอภิชาติ วิเศษโวหาร

๑๒

ไดรับรางวัล เหรียญทอง
การแขงขันจัดสวนถาดแบบแหง ป.4-ป.6
1. เด็กหญิงญาณิศา สนธิ์จันทร
2. เด็กหญิงวิมลมณี หลาเพชร
3. เด็กหญิงอลิษา สมบัติวงค
ไดรับรางวัล เหรียญเงิน
การแขงขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
เด็กหญิงชญานุตม ทัพซาย
ไดรับรางวัล เหรียญเงิน
การแขงขันการทองอาขยานทํานองเสนาะ ป.1-ป.3
เด็กหญิงธนาภรณ จุยกระยาง
ไดรับรางวัล เหรียญเงิน
การแขงขันนาฏศิลปไทยอนุรักษ ป.1-ป.6
1. เด็กหญิงจตุรพร ทวีรุงศรีทรัพย
2. เด็กหญิงชุดาภา อยูออน
3. เด็กหญิงนารีรัตน โอละลึก
4. เด็กหญิงนุชวรา ภาคทวี
5. เด็กหญิงพัชรดา ถาวรผล
6. เด็กหญิงวราภรณ ฮาดดา
7. เด็กหญิงสุภาภรณ อวมสุข
ไดรับรางวัล เหรียญเงิน
การสรางภาพดวยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. เด็กหญิงกันยา แซยาง
2. เด็กหญิงชินันพร สําเร็จกิจ
3. เด็กหญิงภาพิมล นันทศรี
ไดรับรางวัล เหรียญเงิน
การวาดภาพระบายสีดวยสีเทียน ปฐมวัย
เด็กชายพัชรเมศธ บุญยรัตนเอกธนา

๑๓

ไดรับรางวัล เหรียญทองแดง
การแขงขันการอานออกเสียงและจับใจความสําคัญ ป.1-ป.3
เด็กหญิงศศิวิมล จันทรศรี
การประกวดแขงขันเลาสารคดีอาเซียน กาวสูประชาคมอาเซียน เราพรอมแลว (ในระดับประเทศ)รอบชิง
ชนะเลิศ ณ.ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ
ไดรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ๒
เด็กหญิงพิมพชนก
เสนาสี
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕/๑ (ผูเลา)
เด็กหญิงสตรีรัตน
ขวัญยืน
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕/๑
เด็กหญิงชุดาภา
อยูออน
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕/๑
เด็กหญิงสุเมธา
ปดถามา
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕/๑

๑๔

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

๑๕

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

๑๖

บทที่ ๒
แนวพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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

๑๗

จุดแข็ง (Strength)
- นําคําสอนทางดานศาสนามาใชในชีวิตประจําวัน
- นักเรียนรูจักใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการสื่อสารรูจักใช ภาษาสื่อสารกับบุคคลตาง ๆ ไดเหมาะสมตามวัย
- นักเรียนรักการออกกําลังกายและการเลนกีฬา
- นักเรียนมีความสุขในการทํากิจกรรมที่โรงเรียนมี
ปฏิสัมพันธกับบุคคลทั่วไปในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
- นักเรียนมีความสนใจและตองการรวมกิจกรรมสงเสริม
ความสามารถพิเศษทางดานศิลปะ ดนตรี และกีฬาอยาง
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

๑๘

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

๑๙

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

๒๐

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

๒๑

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

๒๒

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.
6.

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

๒๓

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

ดานสังคม/ศาสนา/วัฒนธรรม
ภาวะคุกคาม

1. การปฏิบัติและการเรียนรูดานพุทธศาสนานอย ทําใหไมมีความเขาใจเกี่ยวกับพุทธศาสนาดีพอ
2. การรับวัฒนธรรมตาง ๆ มาปฏิบัติโดยไมคํานึงถึงความเหมาะสม
3. การเปลี่ยนแปลงทางดานคมนาคม และเทคโนโลยีในทองถิ่น ทําใหสงผลสภาพสังคมวัฒนธรรม
เปลี่ยนแปลงตามไปดวย
4. ชุมชนในสังคมเมืองขาดการปฏิสัมพันธขาดการชวยเหลือซึ่งกันและกันเพราะตองแขงขันกันเชิง
ระบบสังคมสูงขึ้น

๒๔

ดานสังคม/ศาสนา/วัฒนธรรม
5. ผูที่ยายถิ่นเขามาอยูใหมอาจไมมีความเขาใจเกี่ยวกับสภาพทองถิ่นและวัฒนธรรมทองถิ่น
6. ชุมชนบางกลุมมีอคติตอการเรียนภาษาอังกฤษสงผลใหผูปกครองในชุมชนนั้น ๆ ไมสงเสริมการ
เรียน
7. มีแหลงเสื่อมโทรมและชุมชนแออัดมากขึ้น

โอกาส

1.
2.
3.
4.
5.

มีการเผยแพรปฏิบัติตามศาสนาดํารงรักษาคุณคาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
สนับสนุนใหบุคลากรทองถิ่นมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
มีประชากรเพิ่มขึ้น โอกาสขยายทางการศึกษามากขึ้น
บุคคลในทองถิ่นตองมีการศึกษาสูงขึ้น
จัดทําแหลงการเรียนรู ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีทองถิ่น

วิสัยทัศน
โรงเรียนกฤตศิลปวิทยาเปนสถานศึกษาแหงการเรียนรู เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหยั่งยืน

พันธกิจ
๑. พัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเปนไทย ดํารงตนอยูในสังคมบนพื้นฐานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๒. จัดการศึกษาใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ดวยการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
๓. สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาศักยภาพ ตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจของแตละบุคคล
๔. พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

๒๕

๕. สงเสริมการใชเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ
๖. สงเสริมการใชภูมิปญญาทองถิ่น และแหลงเรียนรูทั้งใน และนอกสถานศึกษา
๗. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีคุณภาพ ดวยความรวมมือในการพัฒนาของผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย
๘. สงเสริมใหชุมชนเขามีสวนรวมในการศึกษา เพื่อสนองตอความตองการของชุมชน
๙. เตรียมความพรอมผูเรียน และบุคลากรเพื่อการกาวเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน

๒๖

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

๒๗

อัตลักษณของโรงเรียนกฤตศิลปวทิ ยา
ซื่อสัตย ประพฤติดี มีวนิ ัย
Honest Well-behaved Disciplined
ซื่อสัตย
นิยาม

ซื่อสัตย หมายถึง แงมุมหนึ่งของศีลธรรม แสดงถึงลักษณะของคุณธรรมในแงบวก

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบงชี้
ตัวชี้วัด
- ไมลกั ขโมย
- ไมพูดโกหก
- ตรงตอเวลา

พฤติกรรมบงชี้
- ไมเปนผูลักทรัพย และไมอยากไดของคนอื่นเปนของตนเอง
- ไมลักลอบทําสิ่งที่ตนไมมีสิทธิ์ 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

๒๘

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

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

๒๙

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 คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีสวนรวมในกิจกรรม 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

๓๐

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
- ไมลักลอบทําสิ่งที่ตนไมมีสิทธิ์ 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

๓๑

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

๓๒

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

น้ําหนัก
คะแนน

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

๓๓

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

๓๔

ขยายผล

2) สถานศึกษามีการสงเสริมพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพที่ดีอยูแลว แตควรมีทิศทางในการพัฒนาเพื่อ

2.1) สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาใหผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมากอยูแลวแตควร
กําหนดทิศทางในการพัฒนาเพื่อขยายผลใหมีน้ําหนักตามเกณฑสวนสูงสมสวน มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ
มากยิ่งขึ้น โดยสถานศึกษาควรสงเสริมใหผูเรียนที่มีน้ําหนักตามเกณฑสวนสูงสมสวนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผูเรียน
ระดับชวงชั้นที่ 1 เชน จัดหาหนุมใหผูเรียนไดดื่มเพิ่มเติมจากนมที่ดื่มเปนประจําอีกวันละ 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

๓๕

องคความรูและ กระบวนการทํางาน ครูควรมีการจัดกิจกรรมการสอนที่สอดแทรกกระบวนการคิดวิเคราะห
แบบMind Map โดยผูเรียนชวยกันระดมความคิดแลวเขียนไวบนกระดาษแผนใหญติดไวขางกระดานดํา เมื่อ
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

๓๖

ตอเนื่ อง โดยระบุถึงป ญหาอุปสรรคที่พบในปที่ผ านมาไว ในหลั กการและเหตุผ ล เพื่ อไมใหเกิดเปนจุ ดอ อน
แบบเดิมขึ้นมาอีกในสถานศึกษา

แนวการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา ๒๕๕7

กลยุทธที่ ๑ ปลูกฝง และพัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึง
ประสงค
๑. โครงการผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
เปาหมาย
(เชิงปริมาณ และคุณภาพ)
๑. เพื่อใหนักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตาม
๑. ผูเรียนรอยละ ๙๐ แสดงออกถึง คุณลักษณะอัน
หลักสูตร
พึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
๒. เพื่อใหนักเรียนมีความเอื้ออาทรผูอื่นและกตัญู
ขั้นพื้นฐาน ครบ ๘ ประการ
๒. ผูเรียนรอยละ ๙๐ มีคุณลักษณะทั้ง ๔ ดาน คือ
กตเวทีตอผูมีพระคุณ
(๑) ความเอื้อเฟอเผื่อแผ มีน้ําใจใหความ
๓. เพื่อใหนักเรียนยอมรับความคิด และวัฒนธรรมที่
ชวยเหลือผูอื่น (๒) การเปนลูกที่ดีของพอแม
แตกตาง
(หมายรวมถึง ผูปกครองและผูมีพระคุณ) (๓)
๔. เพื่อใหนักเรียนตระหนัก รูคุณคารวมอนุรักษ และ
การเปนนักเรียนที่ดี(๔) การบําเพ็ญประโยชนตอ
พัฒนาสิ่งแวดลอม
สังคมโดยมีความโดดเดนในดานการบําเพ็ญ
ประโยชนตอสังคม โดยมีความโดดเดนในดาน
การบําเพ็ญประโยชนตอสังคม
๓. ผูเรียนรอยละ ๙๐ สามารถแสดงความคิดเห็น
พูดคุยกันดวยความสุภาพ รับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่นดวยความเขาใจที่ดี
๔. ผูเรียนรอยละ ๙๐ แสดงมารยาทที่เหมาะสมให
เกียรติกันและกัน เชน ไมแสดงอาการดูหมิ่น
หรือรังเกียจ ในเรื่องที่ตนไมชอบ
๕. ผูเรียนรอยละ ๙๐ เห็นประโยชนของการมี
วัฒนธรรมที่หลากหลาย ในสังคม
วัตถุประสงค

๓๗

เปาหมาย
(เชิงปริมาณ และคุณภาพ)
๖. ผูเรียนรอยละ ๙๐ รวมกิจกรรมทางวัฒนธรรม
และสังคม ทองถิ่นและปรับตัวไดอยางกลมกลืน
ทั้งในและนอกสถานศึกษาดวยความเต็มใจเปน
แบบอยางที่ดี

วัตถุประสงค

กลยุทธที่ ๒ สงเสริมการจัดการศึกษาตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนที่ประสิทธิภาพ และเปนไปเกณฑ
๑. โครงการผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหนักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ
และออกกําลังกายสม่ําเสมอ
๒. เพื่อใหนักเรียนมีน้ําหนัก สวนสูง
และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน
๓. เพื่อใหนักเรียนสามารถปองกันตนเองจากสิ่ง
เสพติดใหโทษ และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะ
ที่เสี่ยงตอความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ
และปญหาทางเพศ
๔. เพื่อใหนักเรียนเห็นคุณคาในตนเอง
มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม
๕. เพื่อใหนักเรียนมีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติ
ผูอื่น
๖. สรางผลงานจากเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ
ดนตรี/นาฏศิลป กีฬา/นันทนาการจิตนาการ

เปาหมาย
(เชิงปริมาณ และคุณภาพ)
๑. ผูเรียนรอยละ ๙๐ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ
และออกกําลังกายสม่ําเสมอ
๒. ผูเรียนรอยละ ๘๐ มีน้ําหนักสวนสูงและมี
สมรรถภาพทางกายเกณฑมาตรฐาน
๓. ผูเรียนรอยละ ๙๐ สามารถปองกันตนเองจากสิ่ง
เสพติดใหโทษ และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่
เสี่ยงตอความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุและปญหา
ทางเพศ
๔. ผูเรียนรอยละ ๘๐ เห็นคุณคาในตนเองมีความ
มั่นใจ กลา แสดงออกอยางเหมาะสม
๕. ผูเรียนรอยละ ๙๐ มีมนุษยสัมพันธที่ดีและให
เกียรติผูอื่น
๖. ผูเรียนรอยลุ ๘๐ สรางผลงานจากเขารวม
กิจกรรมดานศิลปะดนตรี/นาฏศิลป กีฬา/
นันทนาการจิตนาการ

๓๘

๒. โครงการผูเรียนมีทักษะใน การแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง
วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน
และแสดงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด
แหลงเรียนรู และสื่อตาง ๆ รอบตัว
๒. เพื่อใหนักเรียนมีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด
เขียน และตั้งคําถามเพื่อคนควาความรูเพิ่มเติม
๓. เพื่อใหนักเรียนเรียนรูรวมกันเปนกลุม และ
เปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรูระหวางกัน
๔. เพื่อใหนักเรียนสามารถใชเทคโนโลยีการเรียนรู
และนําเสนอผลงาน

เปาหมาย
(เชิงปริมาณ และคุณภาพ)
๑. ผูเรียนรอยละ ๙๐ มีนิสัยรักการอานและแสดงหา
ความรูดวยตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรู และ
สื่อตาง ๆรอบตัว
๒. ผูเรียนรอยละ ๙๐ มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด
เขียน และตั้งคําถามเพื่อคนควาความรูเพิ่มเติม
๓. ผูเรียนรอยละ ๙๐ รูรวมกันเปนกลุม และ เปลี่ยน
ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรูระหวางกัน
๔. เพื่อใหนักเรียนสามารถใชเทคโนโลยีการเรียนรู
และนําเสนอผลงาน

๓. โครงการผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาได อยางมี
สติสมเหตุผล
วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหนักเรียนสรุปความคิดจากเรื่องที่อาน ฟง
และดู และ สื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง
๒. เพื่อใหนักเรียนสามารถนําเสนอวิธีคิด วิธี
แกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
๓. เพื่อใหนักเรียนสามารถกําหนดเปาหมาย
คาดการณตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ
๔. เพื่อใหนักเรียนมีความคิดริเริ่ม และสรางสรรค
ผลงานดวย ความภาคภูมิใจ

เปาหมาย
(เชิงปริมาณ และคุณภาพ)
๑. ผูเรียนรอยละ ๙๐ สรุปความคิดเรื่องที่อาน ฟง
และดู และ สื่อสารโดยการพูด หรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง
๒. ผูเรียนรอยละ ๘๕ สามารถนําเสนอวิธีคิด วิธี
แกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
๓. ผูเรียนรอยละ ๙๐ สามารถกําหนดเปาหมาย
คาดการณตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ
๔. ผูเรียนรอยละ ๘๕ มีความคิดริเริ่ม และ
สรางสรรค
ผลงานดวย ความภาคภูมิใจ

๓๙

๔. โครงการผูเรียนมีความรู และทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร
วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละ
กลุมสาระเปนไปตามเกณฑ
๒. เพื่อใหนักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญ
ตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ
๓. เพื่อใหนักเรียนมีผลการประเมินการอาน คิด
วิเคราะหและเขียนเปนไปตามเกณฑ
๔. เพื่อใหนักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเปนไป
ตามเกณฑ

เปาหมาย
(เชิงปริมาณ และคุณภาพ)
๑. ผูเรียนรอยละ ๘๕ ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ย กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ตามเกณฑ
ที่สถานศึกษากําหนด
๒. ผูเรียนรอยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ตามเกณฑที่
สถานศึกษากําหนด
๓. ผูเรียนรอยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ตามเกณฑที่
สถานศึกษากําหนด
๔. ผูเรียนรอยละ ๘๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ตามเกณฑที่ สถานศึกษากําหนด
๕. ผูเรียนรอยละ ๙๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา และพลศึกษา ตาม
เกณฑท่สี ถานศึกษากําหนด
๖. ผูเรียนรอยละ ๙๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ตามเกณฑที่
สถานศึกษากําหนด
๗. ผูเรียนรอยละ ๙๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด
๘. ผูเรียนรอยละ ๘๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศตามเกณฑ
ที่สถานศึกษากําหนด
๙. ผูเรียนรอยละ ๘๕ ผานการประเมินสมรรถนะ
สําคัญตามหลักสูตร ตามเกณฑที่สถานศึกษา
กําหนด

๔๐

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(เชิงปริมาณ และคุณภาพ)
๑๐. ผูเรียนรอยละ ๘๕ ที่มีผลการประเมินการอาน
คิดวิเคราะหและเขียนเปนไปตามเกณฑที่
สถานศึกษากําหนด
๑๑. ผูเรียนรอยละ ๖๐ ไดผลการทดสอบรวบยอด
เฉลี่ยระดับชาติสูงกวาเกณฑตามเกณฑที่
สถานศึกษากําหนด

๕. โครงการผูเรียนมีทักษะใน การทํางาน รักการทํางานสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และมีเจตคติที่ดี
ตออาชีพสุจริต
วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหนักเรียนสามารถวางแผนการทํางาน
และดําเนินการจนสําเร็จ
๒. เพื่อใหนักเรียนสามารถทํางานอยางมีความสุข
มุงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง
๓. เพื่อใหนักเรียนสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
๔. เพื่อใหนักเรียนมีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริต
และหาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ

เปาหมาย
(เชิงปริมาณ และคุณภาพ)
๑. ผูเรียนรอยละ ๙๐ สามารถวางแผนการทํางาน
และดําเนินการจนสําเร็จ
๒. ผูเรียนรอยละ ๙๐ สามารถทํางานอยางมี
ความสุข
มุงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
๓. ผูเรียนรอยละ ๙๐ สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
๔. ผูเรียนรอยละ ๙๐ นักเรียนมีความรูสึกที่ดีตอ
อาชีพสุจริต และหาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจ

๔๑

กลยุทธที่ ๓ พัฒนากระบวนการใหบริการทางการศึกษา โดยบูรณาการหลักสูตร แหลง
เรียนรู
ที่หลากหลาย และภูมิปญญาทองถิ่น
๑. โครงการสถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
อยางรอบดาน
วัตถุประสงค
๑. หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลอง
กับทองถิ่น
๒. จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายใหผูเรียน
เลือกเรียนตามถนัดความสามารถและความ
สนใจ
๓. จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมและ
ตอบสนองความตองการความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจของผูเรียน
๔. สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูท ี่ให
ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไดดวย
ตนเอง
๕. นิเทศภายใน กํากับติดตามตรวจสอบ และนํา
ผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยาง
สม่ําเสมอ
๖. จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคน

เปาหมาย
(เชิงปริมาณ และคุณภาพ)
๑. สถานศึกษาดําเนินการไดดี และ มีรองรอย
หลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได ตาม
วัตถุประสงค ขอ ๑
๒. สถานศึกษาดําเนินการไดดี และมีรองรอย
หลักฐานชัดเจนสามารถตรวจสอบได ตาม
วัตถุประสงค ขอ ๒
๓. สถานศึกษาดําเนินการไดดี และมีรองรอย
หลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได ตาม
วัตถุประสงค ขอ ๓
๔. สถานศึกษาดําเนินการไดดี และมีรองรอย
หลักฐานชัดเจนสามารถตรวจสอบได ตาม
วัตถุประสงค ขอ ๔
๕. ครูรอยละ ๙๐ ที่มีการจัดการเรียนรูดีขึ้น
เนื่องจากการปรับปรุงตามคําแนะนํา (ทั้งรายกลุม
และรายคน)

๔๒

๒. โครงการสถานศึกษามีการจัดการสถาพแวดลอม และการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาศักยภาพ
เปาหมาย
(เชิงปริมาณ และคุณภาพ)

วัตถุประสงค
๑. หองเรียนหองปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง
สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะดวก
พอเพียง อยูในสภาพใชการไดดี สภาพแวดลอม
รมรื่น และมีแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน
๒. จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัยของผูเรียน
๓. จัดหองสมุดที่ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เอื้อใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองและหรือเรียนรู
แบบมีสวนรวม

๓. โครงการสถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู
วัตถุประสงค
๑. มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายใน
สถานศึกษาและใชประโยชนจากแหลงเรียนรู
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษา รวมทั้งผูเกี่ยวของ
๒. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากร
ภายในสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับ
ครอบครัวชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ

เปาหมาย
(เชิงปริมาณ และคุณภาพ)
๑. ผูเรียนรอยละ ๙๐ สามารถแสวงหาความรูและ
เรียนรูดวยตนเองตามอัธยาศัย สามารถนําความรู
ไปใชประโยชนไดอยางเหมาะสม สนับสนุนให
ผูเรียนบุคลากรภายในสถานศึกษาและผูมีสวน
เกี่ยวของเกิดกระบวนการเรียนรูจากแหลงเรียนรู
ทั้งภายในและภายนอก
๒. สถานศึกษารอยละ ๘๐ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษากับครอบครัว
ชุมชนและ องคกรที่เกี่ยวของ

๔๓

กลยุทธที่ ๔ สงเสริมและพัฒนาครู นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล
๑. โครงการครูปฏิบัติงาน ตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
เปาหมาย
(เชิงปริมาณ และคุณภาพ)
๑. ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนทั้ง
๑. ครูรอยละ ๙๐ มีการกําหนดเปาหมายคุณภาพ
ดานความรู ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ
ผูเรียนทั้งดานความรู ทักษะกระบวนการ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค
สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค
๒. ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และใช
๒. ครูรอยละ ๙๐ มีการวิเคราะหผูเรียนเปน
ขอมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรูเพื่อ
รายบุคคล และใชขอมูลในการวางแผนการจัดการ
พัฒนาศักยภาพของผูเรียน
เรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน
๓. ครูออกแบบและจัดการเรียนรูที่ตอบสนอง
๓. ครูรอยละ ๘๕ ออกแบบและจัดการเรียนรูที่
ความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการ
ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและ
ทางสติปญญา
พัฒนาการทางสติปญญา
๔. ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการ ๔. ครูรอยละ ๘๕ ใชสื่อและ เทคโนโลยีที่เหมาะสม
นําบริบทและภูมิปญญาของทองถิ่นมาบูรณาการ
ผนวกกับการนําบริบทและภูมิปญญาของทองถิ่น
ในการจัดการเรียนรู
มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู
๕. ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุงเนนการ
๕. ครูรอยละ ๘๕ มีการวัดและประเมินผลที่มุงเนน
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการที่
การพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการที่
หลากหลาย
หลากหลาย
๖. ครูใหคําแนะนําคําปรึกษา และแกไขปญหาใหแก ๖. ครูรอยละ ๙๐ ใหคําแนะนําคําปรึกษา และแกไข
นักเรียนทั้งดานการเรียน และคุณภาพชีวิตดวย
ปญหาใหแกนักเรียนทั้งดานการเรียน และ
ความเสมอภาค
คุณภาพชีวิตดวยความเสมอภาค
๗. ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู ๗. ครูรอยละ ๙๐ มีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการ
ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใชผลในการปรับการ
จัดการเรียนรูในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใชผลใน
สอน
การปรับการสอน
๘. ครูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี และเปน ๘. ครูรอยละ ๙๐ ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยาง
สมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
ที่ดี และเปนมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
๙. ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ไดรับ
๙. ครูรอยละ ๙๐ จัดการเรียนการสอนตามวิชาที่
มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ
ไดรับมอบหมายต็มเวลา เต็มความสามารถ
วัตถุประสงค

๔๔

๒. โครงการผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
วัตถุประสงค
๑. ผูบริหารมีวิสัยทัศนดภาวะผูนํา และความคิด
ริเริ่มที่เนนการพัฒนาผูเรียน
๒. ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและ
ใชขอมูลผลการประเมินผล หรือผลการวิจัย
เปนฐานคิดทั้งดานวิชาการและการจัดการ
๓. ผูบริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาใหบรรลุ
เปาหมายตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ
๔. ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ใหพรอมรับการกระจายอํานาจ
๕. นักเรียน ผูปกครองและชุมชนพึงพอในผลการ
บริหารจัดการศึกษา
๖. ผูบริหารใหคําแนะนําคําปรึกษาทางวิชาการ
และเอาใจใสการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ
และเต็มเวลา

เปาหมาย
(เชิงปริมาณ และคุณภาพ)
๑. ผูบริหารมีวิสัยทัศนภาวะผูนําและความคิดริเริ่มที่
เนนการพัฒนาผูเรียน
๒. ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใช
ขอมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเปนฐานคิด
ทั้งดานวิชาการและการจัดการ
๓. ผูบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาใหบรรลุ
เปาหมายตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ
๔. ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให
พรอมรับการกระจายอํานาจ
๕. นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการ
บริหารจัดการศึกษา
๖. ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและ
เอาใจใสการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็ม
เวลาระดับคุณภาพ ๔ หมายถึง ทําเปนประจํา
สม่ําเสมอ
ระดับคุณภาพ ๓ หมายถึงทําเปนประจํา
บอยครั้ง
ระดับคุณภาพ ๒ หมายถึงทําบางเปนบางครั้ง
ระดับคุณภาพ ๑ หมายถึง ทํานอยมาก

๔๕

กลยุทธที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบ โดยมุง ผลสัมฤทธิ์ผลที่เกิดกับ
ผูเรียนเปนสําคัญ
๑. โครงการคณะกรรมการสถานศึกษา และ ผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติานตามบทบาทหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
วัตถุประสงค
๑. คณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัติหนาที่
ตามที่ระเบียบกําหนด
๒. คณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตามดูแล
และขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถานศึกษาให
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย
๓. ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาสถานศึกษา

เปาหมาย
(เชิงปริมาณ และคุณภาพ)
๑. คณะกรรมการสถานศึกษารอยละ ๑๐๐ รูและ
ปฏิบัติหนาที่ตามที่ระเบียบกําหนด
๒. คณะกรรมการสถานศึกษารอยละ ๘๐ กํากับ
ติดตามดูแล และขับเคลื่อนการดําเนินงาน ของ
สถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย
๓. ผูปกครองและชุมชน รอยละ ๘๐ เขามามีสวน
รวมในการพัฒนาสถานศึกษา

๒. โครงการสถานศึกษามีการ ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
วัตถุประสงค
๑. กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๒. จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุงพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๓. จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศใน
การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา
๔. ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

เปาหมาย
(เชิงปริมาณ และคุณภาพ)
๑. สถานศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
๒. สถานศึกษาจัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๓. สถานศึกษาจัดระบบขอมูลสารสนเทศ และใช
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา
๔. ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๕. สถานศึกษานําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง

๔๖

๓. โครงการพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนนที่กําหนดขึ้น
วัตถุประสงค
๑. จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนบรรลุ
ตามเปาหมาย วิสัยทัศนปรัชญา และจุดเนน
ของสถานศึกษา
๒. ผลการดําเนินงานสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตาม
เปาหมายวิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนนของ
สถานศึกษา

เปาหมาย
(เชิงปริมาณ และคุณภาพ)
๑. รอยละ ๙๐ สถานศึกษามีการศึกษาวิเคราะห
และใชขอมูลสารสนเทศตามวิสัยทัศน ปรัชญา
และจุดเนนที่กําหนดขึ้น
๒. รอยละ ๙๐ สถานศึกษามีขอตกลงรวมกัน
ระหวางสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัด หรือ
หนวยงานอื่นๆ
๓. รอยละ ๙๐ สถานศึกษามีการจัดโครงการ
กิจกรรมพิเศษเดนชัดตอบสนองตามวิสัยทัศน
ปรัชญา และจุดเนนที่กําหนดขึ้น
๔. รอยละ ๙๐ สถานศึกษามีการดําเนินงาน
โครงการ กิจกรรม พิเศษเปนระบบตามวงจร
คุณภาพ (PDCA)
๕. รอยละ ๙๐ สถานศึกษามีสวนรวมของผูบริหาร
สถานศึกษา ครู ผูเรียนผูปกครองและผูเกี่ยวของ
ตอการดําเนินงานตามโครงการกิจกรรมพิเศษ
๖. รอยละ ๙๐ สถานศึกษามีการนิเทศ ติดตามการ
ดําเนินงานตามโครงการกิจกรรมพิเศษอยาง
ตอเนื่อง
๗. รอยละ ๙๐ สถานศึกษามีการสรุปโครงการ
กิจกรรมพิเศษที่แสดงใหเห็นถึงสัมฤทธิผลของ
โครงการ กิจกรรมพิเศษตอบสนองตามวิสัยทัศน
ปรัชญา และจุดเนนที่กําหนดขึ้น

๔๗

๔. โครงการการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและสงเสริม
สถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
วัตถุประสงค
๑. จัดโครงการกิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนอง
นโยบาย จุดเนน ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา
๒. ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย

เปาหมาย
(เชิงปริมาณ และคุณภาพ)
๑. รอยละ ๙๐ สถานศึกษามีการศึกษาวิเคราะห
และใชขอมูลสารสนเทศดานนโยบายของตนสังกัด
จุดเนนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในการจัดทํา
แผนงาน โครงการ
๒. รอยละ ๙๐ สถานศึกษามีขอตกลงรวมกัน
ระหวางสถานศึกษาและ หนวยงานตนสังกัด หรือ
หนวยงานอื่นๆ
๓. รอยละ ๙๐ สถานศึกษามีการจัดโครงการ
กิจกรรมพิเศษเดนชัดตอบสนองนโยบาย จุดเนน
ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา อยางนอย ๒
โครงการหรือกิจกรรมพิเศษตอป
๔. รอยละ ๙๐ สถานศึกษามีการดําเนินงานโครงการ
กิจกรรมพิเศษ เปนระบบตามวงจรคุณภาพ
(PDCA)
๕. รอยละ ๙๐ สถานศึกษามีสวนรวมของผูบริหาร
สถานศึกษา ครู ผูเรียนผูปกครองและผูเกี่ยวของ
ตอการดําเนินงานตามโครงการกิจกรรมพิเศษ
๖. รอยละ ๙๐ สถานศึกษามีการนิเทศติดตามการ
ดําเนินงานตาโครงการกิจกรรมพิเศษอยาง
ตอเนื่อง
๗. รอยละ ๙๐ สถานศึกษามีการสรุป โครงการ
กิจกรรมพิเศษที่แสดงเห็นถึงสัมฤทธิผลของ
โครงการกิจกรรมพิเศษตอบสนองนโยบายและ
จุดเนนตามแนวทางปฏิรูป การศึกษา

๔๘

บทที่ ๓
ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย
มาตรฐาน /
ตัวบงชี้

ดานที่ ๑ มาตรฐานดาน
คุณภาพผูเรียน

จํานวน
นักเรียน
ทังหมด

จํานวนนักเรียน
ที่ผานเกณฑ
คุณภาพ

คิดเปน
รอยละ

มาตรฐานที่ ๑ เด็กมี
พัฒนาการดานรางกาย
๑.๑ มีน้ําหนัก สวนสูง
เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน
๑.๒ มีทักษะการ
เคลื่อนไหวตามวัย
๑.๓ มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพของตน
๑.๔ หลีกเลี่ยงตอสภาวะ
ที่เสี่ยงตอโรค อุบัติเหตุ
ภัย และสิ่งเสพติด

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได

เทียบกับ
ระดับคุณภาพ

แปล
ความหมาย

๕

๔.๖๖

๕

ดีเยี่ยม

๕

๔.๗๗

๕

ดีเยี่ยม

๓๕๓

๓๐๐

๘๔.๙๘

๑

๐.๘๔

๔

ดีมาก

๓๕๓

๓๕๑

๙๙.๔๔

๑.๕

๑.๔๙

๕

ดีเยี่ยม

๓๕๓

๓๕๐

๙๙.๑๕

๑.๕

๑.๔๘

๕

ดีเยี่ยม

๓๕๓

๓๔๐

๙๖.๓๑

๑

๐.๙๖

๕

ดีเยี่ยม

๔๙

วิธีการพัฒนา กิจกรรมที่จัด ไดแก การออกกําลังกาย กีฬาคณะสี วันรักษสุขภาพ ทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายการแกไขรายบุคคลของนักเรียนที่สมรรถภาพทางกาย การแกไขรายบุคคลของนักเรียนที่สมรรถภาพ
ทางกายไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน แอโรบิก อ.ย.นอย โยคะวัยเรียน รณรงคเพื่อปองกันเอดสและโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ รณรงคการงดสูบบุหรี่ จัดนิทรรศการ แผนพับ ปายความรูดานสุขภาพอนามัย บริการตรวจ
สุขภาพ และตรวจรักษาโดยแพทยและทันตแพทย บริการสุขาภิบาล จัดกิจกรรมกลุมตาง ๆ จัดกิจกรรมดาน
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป กีฬา และนันทนาการตามจินตนาการ อาทิ เชิญวิทยากรทองถิ่น การแสดงนาฏศิลป
ภายใน และภายนอกโรงเรียน พิธีไหวครู เปนตน
ผลการพัฒนา นักเรียนมีพัฒนาการในดานตาง ๆ เพิ่มขึ้น จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑคุณภาพ อยูใน
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
รองรอยการพยายาม ขอมูลจากสถิติและแฟมสะสมผลงาน งานโครงการกิจกรรม ภาพถาย
นิทรรศการ แบบประเมินพฤติกรรม เกณฑมาตรฐานกระทรวงสาธารณะสุข
แนวทางการพัฒนาในอนาคต นําผลการพัฒนามาวางแผนในการพัฒนากิจกรรมในครั้งตอไป โดย
เนนกิจกรรม และการใหความรูเพื่อนักเรียนเขาใจการใชชีวิตในสังคมบริโภคนิยมวัตถุนิยม การใชสื่อโฆษณา
การใชสื่อสาธารณะ ซึ่งมีผลตอสุขภาวะ สุนทรียภาพและการมีความสุขที่ยั่งยืนแทจริงของชีวิต รวมถึงการ
พัฒนาความรูของนักเรียนในดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป กีฬา นันทนาการของประเทศในประชาคมอาเซียน

๕๐

มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจ
มาตรฐาน /
ตัวบงชี้

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

จํานวน
นักเรียน
ทังหมด

จํานวนนักเรียน
ที่ผานเกณฑ
คุณภาพ

คิดเปน
รอยละ

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได

เทียบกับ
ระดับคุณภาพ

แปล
ความหมาย

๕

๔.๗๔

๕

ดีเยี่ยม

๓๕๓

๓๔๐

๙๖.๓๑

๑

๐.๙๖

๕

ดีเยี่ยม

๓๕๓

๓๐๐

๘๔.๙๘

๑

๐.๘๔

๔

ดีมาก

๓๕๓

๓๕๑

๙๙.๔๓

๑

๐.๙๙

๕

ดีเยี่ยม

๓๕๓

๓๔๕

๙๗.๗๓

๒

๑.๙๕

๕

ดีเยี่ยม

วิธีการพัฒนา กิจกรรมที่จัดไดแกกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมเทิดพระเกียรติใน
สถาบันพระมหากษัตริย กิจกรรมวันสําคัญสถาบันชาติไทย กิจกรรมแสดงความกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ
กิจกรรมงามดวยมารยาทไทย กิจกรรมระเบียบวินัย กิ จ กรรมส ง เสริ ม ประชาธิ ป ไตย กิ จ กรรมโตไปไม โ กง
กิจกรรมจิตอาสากิจกรรมรักษสิ่งแวดลอม นันทนาการยามเขาปฐมวัย รองเลนเตนระบํา หนูรักธรรมชาติ มือ
นอยสรางสรรค เปนตน อีกทั้งโรงเรียนไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยแทรกคุณธรรม จริยธรรม และ
คานิยมที่พึงประสงคในทุกกลุมสาระการเรียนรู เพื่อใหนักเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค
ผลการพัฒนา นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร มีความเอื้ออาทรผูอื่น และกตัญู
กตเวทีตอผูมีพระคุณ ยอมรับความคิด และวัฒนธรรมที่แตกตางมีความตระหนักรูคุณคา รวมอนุรักษ และ
พัฒนาสิ่งแวดลอม
รองรอยความพยายาม ขอมูลจากแบบประเมินพฤติกรรม งานโครงการกิจกรรม แบบบันทึก แฟม
สะสมผลงาน ภาพถาย

๕๑

แนวทางการพัฒนาในอนาคต การบูรณาการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค
ลงในทุกกิจกรรมในชีวิตประจําวันของนักเรียน การพัฒนาสื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่เขาถึงจิตใจของ
นักเรียนยิ่งขึ้น การดูแลชวยเหลือปญหาของนักเรียนเปนรายบุคคล

มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการดานสังคม
มาตรฐาน /
ตัวบงชี้

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

จํานวน
นักเรียน
ทังหมด

จํานวนนักเรียน
ที่ผานเกณฑ
คุณภาพ

คิดเปน
รอยละ

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได

เทียบกับ
ระดับคุณภาพ

แปล
ความหมาย

๔.๖๓
๑.๘๙

๕
๕

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

๓๕๓

๓๓๕

๙๔.๙๐

๕
๒

๓๕๓

๓๔๒

๙๖.๘๘

๑

๐.๙๖

๕

ดีเยี่ยม

๓๕๓

๓๔๐

๙๖.๓๑

๑

๐.๙๖

๕

ดีเยี่ยม

๓๕๓

๒๙๐

๘๒.๑๕

๑

๐.๘๒

๔

ดีมาก

วิธีการพัฒนา วางแผนการจัดการเรียนรู โดยจัดทําแผนการจัดประสบการณ และกิจกรรมการเรียนรู
ที่ใหนักเรียนมีประสบการณตรง มีการทําวิจัย ศึกษาดูงาน ทัศนศึกษา เนนการจัดกิจกรรมเรียนที่เปน
กระบวนการกลุม ใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมจริง ปลูกฝงลูกรักใหเปนนักอาน พี่พบนอง การเรียนรูแบบ
โครงงาน เรียนเลนผานประสบการณสําคัญ
ผลการพัฒนา มีแผนการจัดการเรียนรูที่เหมาะกับการจัดกิจกรรมเนนผูเรียนเปนสําคัญ เรียนรูจาก
ประสบการณตรง

๕๒

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

๕๓

มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพฒ
ั นาการดานสติปญญา
มาตรฐาน /
ตัวบงชี้

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

จํานวน
นักเรียน
ทังหมด

จํานวนนักเรียน
ที่ผานเกณฑ
คุณภาพ

คิดเปน
รอยละ

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได

เทียบกับ
ระดับคุณภาพ

แปล
ความหมาย

๕

๔.๕๓

๕

ดีเยี่ยม

๓๕๓

๓๓๐

๙๓.๔๘

๑

๐.๙๓

๕

ดีเยี่ยม

๓๕๓

๓๒๖

๙๒.๓๕

๑

๐.๙๒

๕

ดีเยี่ยม

๓๕๓

๓๒๐

๙๐.๖๕

๑

๐.๙๐

๕

ดีเยี่ยม

๓๕๓

๓๐๐

๘๔.๙๘

๑

๐.๘๔

๔

ดีมาก

๓๕๓

๓๓๔

๙๔.๖๑

๑

๐.๙๔

๕

ดีเยี่ยม

วิธีการพัฒนา เนนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยจัดกิจกรรม เตรียมเด็กปฐมวัย กาวสู
พลเมืองอาเซียน แหลงเรียนรูทองถิ่น สงเสริมประสบการณดานรางกาย สังคม อารมณ จิตใจ เรียนเลนผาน
ประสบการณสําคัญ การเรียนรูแบบโครงงาน การเรียนรูอยางหลากหลาย สงเสริมทักษะทางภาษา สาสนรัก
จากครูสูผูปกครอง ปลูกฝงลูกรักใหเปนนักอาน การใชประสาทสัมผัสทั้ง ๕ หนังสือนิทานทํามือหนู ๆ ทําได
สงเสริมคิดริเริ่มสรางสรรค และการทํางานเปนกลุม ตามความถนัดและความสนใจของผูเรียน
ผลการพัฒนา ผูเรียน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สงเสริมประสบการณทั้ง ๔ ดาน ใหนักเรียนเรียนรู
ผานจากประสบการณจริง

๕๔

รองรอยความพยายาม การจัดทําแผนการจัดการจัดประสบการณ และการทําโครงงาน การจัด
แสดงผลงาน การสงนักเรียนเขาแขงขันกิจกรรมตางๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
แนวทางการพัฒนาในอนาคต การจัดกิจกรรมการเรียนรูผานประสบการณตรง โดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ เพื่อพัฒนาใหนักเรียนเกิดความคิดรวบยอดและพัฒนาทักษะทั้ง ๔ ดาน

๕๕

มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัตงิ านตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐาน /
ตัวบงชี้

ดานที่ ๒ มาตรฐานดาน
การจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๕ ผูเรียนมี
ความรูและทักษะที่
จําเปนตามหลักสูตร
๕.๑ ครูเขาใจปรัชญา
หลักการ และธรรมชาติ
ของการจัดการศึกษา
ปฐมวัยและสามารถนํามา
ประยุกตในการจัด
ประสบการณ
๕.๒ ครูจัดทํา
ประสบการณที่สอดคลอง
กับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและสามารถจัด
ประสบการณที่
หลากหลาย สอดคลองกับ
ความแตกตางระหวาง
บุคคล
๕.๓ ครูบริหารจัดการชั้น
เรียนที่สรางวินัยเชิงบวก
๕.๔ ครูใชสื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
พัฒนาการของเด็ก
๕.๕ ครูใชเครื่องมือการ
วัดและประเมิน
พัฒนาการของเด็กอยาง
หลากหลายและสรุป

จํานวน
ครู
ทังหมด

จํานวนครู
ที่ผานเกณฑ
คุณภาพ

คิดเปน
รอยละ

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได

เทียบกับ
ระดับคุณภาพ

แปล
ความหมาย

๖๕

๖๓.๕๑

๕

ดีเยี่ยม

๒๐

๑๘.๕๑

๕

ดีเยี่ยม

๑๔

๑๔

๑๐๐

๒

๒

๕

ดีเยี่ยม

๑๔

๑๒

๘๕.๗๑

๒

๑.๗๑

๔

ดีมาก

๑๔

๑๓

๙๒.๘๕

๒

๑.๘๕

๕

ดีเยี่ยม

๑๔

๑๓

๙๒.๘๕

๒

๑.๘๕

๕

ดีเยี่ยม

๑๔

๑๓

๙๒.๘๕

๒

๑.๘๕

๕

ดีเยี่ยม

๕๖

มาตรฐาน /
ตัวบงชี้

รายงานผลพัฒนาการของ
เด็กแกผูปกครอง
๕.๖ ครูวิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรูที่
ตนรับผิดชอบ และใชผล
ในการปรับการจัด
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

๑๔

๑๓

๙๒.๘๕

๒

๑.๘๕

๕

ดีเยี่ยม

๑๔

๑๓

๙๒.๘๕

๒

๑.๘๕

๕

ดีเยี่ยม

๑๔

๑๓

๙๒.๘๕

๒

๑.๘๕

๕

ดีเยี่ยม

๑๔

๑๓

๙๒.๘๕

๒

๑.๘๕

๕

ดีเยี่ยม

๑๔

๑๓

๙๒.๘๕

๒

๑.๘๕

๕

ดีเยี่ยม

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

๕๗

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

๕๘

มาตรฐานที่ ๖ ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
มาตรฐาน /
ตัวบงชี้

มาตรฐานที่ ๖ ผูบริหาร
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
๖.๑ ผูบริหารเขาใจ
ปรัชญาและหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย
๖.๒ ผูบริหารมีวิสัยทัศน
ภาวะผูนําและความคิด
ริเริ่มที่เนนการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย
๖.๓ ผูบริหารใชหลักการ
บริหารแบบมีสวนรวมและ
ใชขอมูลการประเมินผล
หรือการวิจัยเปนฐานคิดทั้ง
ดานวิชาการและการ
จัดการ
๖.๔ ผูบริหารสามารถ
บริหารจัดการการศึกษา
ใหบรรลุเปาหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา
๖.๕ ผูบริหารสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรให
มีประสิทธิภาพ
๖.๖ ผูบริหารให
คําแนะนํา คําปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใสการ

คะแนน
เต็ม

ระดับ
คุณภาพ

คะแนน
ที่ได

เทียบกับ
ระดับคุณภาพ

แปลความหมาย

๒๐

๒๐

๕

ดีเยี่ยม

๑.๐๐

๓

๓

๕

ดีเยี่ยม

๑๐๐

๓

๓

๕

ดีเยี่ยม

๑.๐๐

๓

๓

๕

ดีเยี่ยม

๑.๐๐

๓

๓

๕

ดีเยี่ยม

๑.๐๐

๓

๓

๕

ดีเยี่ยม

๑.๐๐

๓

๓

๕

ดีเยี่ยม

๕๙

มาตรฐาน /
ตัวบงชี้

จัดการศึกษาปฐมวัยเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา
๖.๗ เด็ก ผูปกครอง และ
ชุมชนพึงพอใจผลการ
บริหารจัดการศึกษา
ปฐมวัย

คะแนน
เต็ม

ระดับ
คุณภาพ

คะแนน
ที่ได

เทียบกับ
ระดับคุณภาพ

แปลความหมาย

๑.๐๐

๒

๒

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 บุคลากรทุกฝายใหความรวมมืออยางดียิ่ง ทําใหโรงเรียนไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง
ผลงานที่ ปรากฏทํ า ให โ รงเรี ยนไดรั บ ความพึงพอใจจาก นักเรีย น ผูป กครอง และชุมชน ผลการบริหารจัด
การศึกษา โดยมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๖ ในระดับ ดีเยี่ยม
รองรอยความพยายาม แผนปฏิบัติงานประจําป ปฏิทินปฏิบัติงานประจําป รายงานการประชุมครู
ประจําเดือน รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฝายตาง ๆ สารสนเทศโรงเรียน ผลการประกันคุณภาพ
ของสถานศึกษา รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรสถานศึกษา
แนวทางการพัฒนาในอนาคต ระดมทรัพยากรจากทุกภาคสวนมารวมในการพัฒนาโรงเรียน

๖๐

มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา
มาตรฐาน /
ตัวบงชี้

มาตรฐานที่ ๗ แนวการ
จัดการศึกษา
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

คะแนน
เต็ม

ระดับ
คุณภาพ

คะแนน
ที่ได

เทียบกับ
ระดับคุณภาพ

แปลความหมาย

๒๐

๒๐

๕

ดีเยี่ยม

๔

๔

๔

๕

ดีเยี่ยม

๔

๔

๔

๕

ดีเยี่ยม

๔

๔

๔

๕

ดีเยี่ยม

๔

๔

๔

๕

ดีเยี่ยม

๔

๔

๔

๕

ดีเยี่ยม

วิธีการพัฒนา มีการนิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน
อยางสม่ําเสมอ มีการสรุปผลการดําเนินการอยางมีระบบและนําผลมาใช ระดมสมองและยอมรับขอเสนอแนะ
ในผลการดําเนินงานในดานตาง ๆ รวมทั้งสงเสริมและใหขวัญและกําลังใจในการทํางานอยางจริงใจ
ผลการพัฒนา ครูผูสอนมีการจัดการจัดการเรียนการสอนที่จะสงผลตอผูเรียนอยางรอบดานมีการ
ทํางานอยางเปนระบบนําสูครูมืออาชีพ ครูมีขวัญและกําลังใจที่จัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ มีผล
การประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๗ ในระดับ ดีเยี่ยม

๖๑

รองรอยความพยายาม โครงการ/ภาพถายในการจัดกิจกรรมตาง ๆ โครงสรางหลักสูตรแกนกลาง
สถานศึกษา ชิ้นงานหรือผลงานนักเรียน การจัดนิทรรศการ การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน ครูและบุคลากรมีความสุขกับการทํางาน
แนวทางการพัฒนาในอนาคต วางแผนเปนระยะ มีแนวทาง หรือทางเลือกใหผูปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรมมากขึ้น

๖๒

มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
มาตรฐาน /
ตัวบงชี้

มาตรฐานที่ ๘
สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง
๘.๑ กํ า หนดมาตรฐาน
การศึ ก ษาปฐมวั ย ของ
สถานศึกษา
๘.๒ จัดทําแผนพัฒนาการ
จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
สถานศึ กษาที่ มุงคุ ณภาพ
ตามมาตรฐานการศึ กษา
ของสถานศึกษา
๘ .๓ จั ด ร ะ บ บ ข อ มู ล
ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ใ ช
สารสนเทศในการบริ หาร
จัดการ
๘.๔ ติ ด ตามตรวจสอบ
แล ะป ร ะเ มิ น คุ ณภ า พ
ภายในตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา
๘.๕ นํ า ผลการประเมิ น
คุ ณ ภาพทั้ ง ภายในและ
ภายนอกไปใช ว างแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง
๘ .๖ จั ด ทํ า ร า ย ง า น
ประจํ า ป ที่ เ ป น รายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน

คะแนน
เต็ม

ระดับ
คุณภาพ

คะแนน
ที่ได

เทียบกับ
ระดับคุณภาพ

แปลความหมาย

๕

๕

๕

ดีเยี่ยม

๑

๑

๑

๕

ดีเยี่ยม

๑

๑

๑

๕

ดีเยี่ยม

๑

๑

๑

๕

ดีเยี่ยม

๐.๕

๐.๕

๐.๕

๕

ดีเยี่ยม

๐.๕

๐.๕

๐.๕

๕

ดีเยี่ยม

๑

๑

๑

๕

ดีเยี่ยม

๖๓

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

๖๔

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัตงิ านตาม
บทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐาน /
ตัวบงชี้

มาตรฐานดานการสราง
สังคมแหงการเรียนรู
มาตรฐานที่ ๙
คณะกรรมการ
สถานศึกษา และ
ผูปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
๙.๑ เปนแหลงเรียนรูเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูของเด็ก
และบุคลกร ใน
สถานศึกษา
๙.๒ มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกันภายใน
สถานศึกษา ระหวาง
สถานศึกษากับครอบครัว
ชุมชน และองคกรที่
เกี่ยวของ

คะแนน
เต็ม

ระดับ
คุณภาพ

คะแนน
ที่ได

เทียบกับ
ระดับคุณภาพ

แปลความหมาย

๕

๕

๕

ดีเยี่ยม

๑.๐๐

๕

๕

๕

ดีเยี่ยม

๑.๐๐

๒.๕

๒.๕

๕

ดีเยี่ยม

๑.๐๐

๒.๕

๒๕

๕

ดีเยี่ยม

วิธีการพัฒนา สถานศึกษาจัดใหมีการปรับเปลี่ยนภูมิทัศนของแหลงเรียนรู เพื่อใหมีบรรยากาศในการ
เรียนที่ดีขึ้น นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช และโรงเรียนมีความสัมพันธอันดีกับชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยงของ
ผลการพัฒนา สถานศึกษามีบรรยากาศในการเรียนรูที่ดีขึ้น เปนที่ยอมรับของชุมชน และสังคม
ภายนอก ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๙ ในระดับ ดีเยี่ยม

๖๕

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

๖๖

มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน และ
จุดเนนการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
มาตรฐาน /
ตัวบงชี้

มาตรฐานดานอัตลักษณ
ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนา
สถานศึกษาใหบรรลุ
เปาหมายตามปรัชญา
วิสัยทัศน และจุดเนนการ
จัดการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา
๑๐.๑ จัดโครงการ
กิจกรรมพัฒนาเด็กใหบรรลุ
ตามเปาหมาย ปรัชญา
วิสัยทัศนและจุดเนนการ
จัดการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา
๑๐.๒ ผลการดําเนินงาน
บรรลุตามเปาหมาย

คะแนน
เต็ม

ระดับ
คุณภาพ

คะแนน
ที่ได

เทียบกับ
ระดับคุณภาพ

แปลความหมาย

๕

๕

๕

ดีเยี่ยม

๕

๕

๕

ดีเยี่ยม

๑.๐๐

๓

๓

๕

ดีเยี่ยม

๕๐.๐๐

๒

๒

๕

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

๖๗

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 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

๖๘

มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
ยกระดับคุณภาพใหสูงขึ้น
มาตรฐาน /
ตัวบงชี้

มาตรฐานดานมาตรการ
สงเสริม
มาตรฐานที่ ๑๑ การ
พัฒนาสถานศึกษาตาม
นโยบายและแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
ยกระดับคุณภาพให
สูงขึ้น
๑๑.๑ จัดโครงการ
กิจกรรมสงเสริมสนับสนุน
ตามนโยบายเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาปฐมวัย
๑๑.๒ ผลการดําเนินงาน
บรรลุตามเปาหมาย

คะแนน
เต็ม

ระดับ
คุณภาพ

คะแนน
ที่ได

เทียบกับ
ระดับคุณภาพ

แปลความหมาย

๕

๕

๕

ดีเยี่ยม

๕

๕

๕

ดีเยี่ยม

๒.๐๐

๓

๓

๕

ดีเยี่ยม

๒.๐๐

๒

๒

๕

ดีเยี่ยม

วิธีการพัฒนา โรงเรียนมีวิธีการพัฒนาการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนนแนวทางปฏิรูปการศึกษา
เพื่อพัฒนาและสงเสริมโรงเรียนใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น โดยการสงเสริมและสนับสนุนการ ดําเนินงาน /
โครงการ / กิจกรรมตาง ๆ ดังนี้
๑. วันประชาคมอาเซียน
๒. อาเซียนสูชุมชน
๓. หองสมุดอาเซียน
๔. การเรียนรูแบบโครงงานทั้งโรงเรียน
๕. คายบมเพราะคิด
๖. นิทรรศการโครงงานนักเรียน

๖๙

ผลการพัฒนา โรงเรียนมีผลการประเมินที่บรรลุตามปรัชญาและวิสัยทัศนของโรงเรียน ผลการ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๑ ในระดับ ดีเยี่ยม
รองรอยความพยายาม แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา / แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป
โครงการที่สนับสนุนนโยบาย จุดเนน ปรัชญาและวิสัยทัศนของโรงเรียนและรายงานการดําเนินงานโครงการ
ดังกลาว ภาพกิจกรรมตาง ๆ แฟม
แนวทางการพัฒนาในอนาคต พัฒนารูปแบบกิจกรรม และรายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ นนการพัฒนา
กระบวนการคิด บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยบูรณาการความเปนพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน
และพลเมืองโลก

๗๐

ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๑ ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ
มาตรฐาน /
ตัวบงชี้
ดานที่ ๑
มาตรฐานดานคุณภาพ
ผูเรียน
มาตรฐานที่ ๑ ผูเรียนมี
สุขภาวะที่ดี และมี
สุนทรียภาพ
๑.๑ มีสุขนิสยั ในการดูแลสุขภาพ
และออกกําลังกายสม่ําเสมอ

จํานวน
นักเรียน
ทังหมด

จํานวนนักเรียน
ที่ผานเกณฑ
คุณภาพ

คิดเปน
รอยละ

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได

เทียบกับ
ระดับ
คุณภาพ

แปล
ความหมาย

๓๐

๒๗.๒๒

๕

ดีเยี่ยม

๕

๔.๖๐

๕

ดีเยี่ยม

๑,๐๒๘

๙๗๗

๙๕.๐๓

๐.๕๐

๐.๔๗

๕

ดีเยี่ยม

๑.๒ มีนา้ํ หนัก สวนสูงและมี
๑,๐๒๘
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ
มาตรฐาน
๑.๓ ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให ๑,๐๒๘
โทษ และหลีกเลีย่ งตนเองจากสภาวะ
ที่เสี่ยงตอความรุนแรง โรค ภัย
อุบัติเหตุและปญหาทางเพศ

๙๔๘

๙๒.๒๑

๐.๕๐

๐.๔๖

๕

ดีเยี่ยม

๙๙๔

๙๖.๖๙

๑.๐๐

๐.๙๖

๕

ดีเยี่ยม

๑.๔ เห็นคุณคาในตนเองมีความ
มั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม
๑.๕ มีมนุษยสัมพันธที่ดีและให
เกียรติผูอื่น
๑.๖ สรางผลงานจากเขารวม
กิจกรรมดานศิลปะดนตรี/นาฏศิลป
กีฬา/นันทนาการตามจิตนาการ

๑,๐๒๘

๙๒๕

๘๙.๙๘

๑.๐๐

๐.๘๙

๔

ดีมาก

๑,๐๒๘

๙๒๖

๙๐.๐๗

๑.๐๐

๐.๙๐

๕

ดีเยี่ยม

๑,๐๒๘

๙๕๕

๙๒.๘๙

๑.๐๐

๐.๙๒

๕

ดีเยี่ยม

๗๑

วิธีการพัฒนา
กิจกรรมที่จัด ไดแก การออกกําลังกาย การแขงขันกีฬาระหวางหองเรียน กีฬาคณะสี กีฬาภายนอก
วันรักษสุขภาพ ทดสอบสมรรถภาพทางกายการแกไขรายบุคคลของนักเรียนที่สมรรถภาพทางกาย การแกไข
รายบุคคลของนักเรียนที่สมรรถภาพทางกายไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน แอโรบิก อ.ย.นอย โยคะวัยเรียน
รณรงคเพื่อปองกันเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ รณรงคการงดสูบบุหรี่ จัดนิทรรศการ แผนพับ ปาย
ความรูดานสุขภาพอนามัย บริการตรวจสุขภาพ และตรวจรักษาโดยแพทยและทันตแพทย บริการสุขาภิบาล
จัดกิจกรรมกลุมตาง ๆ จัดกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป กีฬา และนันทนาการตามจินตนาการ อาทิ เชิญ
วิทยากรท องถิ่ น รว มสอนการแสดงโขนสด และเทศกาลละครกรุงเทพฯ การแสดงนาฏศิล ปภ ายใน และ
ภายนอกโรงเรียน พิธีไหวครู ครอบครูโขนละคร ไหวครูดนตรีไทย เปนตน

เยี่ยม

ผลการพัฒนา
นักเรียนมีพัฒนาการในดานตาง ๆ เพิ่มขึ้น จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑคุณภาพ อยูในระดับคุณภาพ ดี
รองรอยการพยายาม
ขอมูลจากสถิติและแฟมสะสมผลงาน งานโครงการกิจกรรม ชมรม ภาพถาย นิทรรศการ ชุมนุม

แนวทางการพัฒนาในอนาคต
พัฒนาการจัดกิจกรรม การปลูกฝงความรูเพื่อนักเรียนเขาใจในการใชชีวิตในสังคมทุนนิยม สังคมวัตถุ
นิยม สังคมบริโภคนิยม การติดสิ่งสาธารณะ การติดเกม ภัยจากสารเสพติด ซึ่งมีผลตอสุขภาวะ สุนทรียภาพ
และการมีความรูที่ยั่งยืนของชีวิต พัฒนาทักษะชีวิตดวยการยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความสุขที่
ยั่งยืนแทจริง รวมถึงการใหความรูแกนักเรียนในดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป กีฬา นันทนาการของประเทศใน
ประชาคมอาเซียน

๗๒

มาตรฐานที่ ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค
มาตรฐาน /
ตัวบงชี้
มาตรฐานที่ ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค
๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตาม
หลักสูตร

จํานวน จํานวนนักเรียน
นักเรียน ที่ผานเกณฑ
ทังหมด
คุณภาพ

คิดเปน
รอยละ

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได

เทียบกับ
ระดับ
คุณภาพ

แปล
ความหมาย

๕

๔.๖๐

๕

ดีเยี่ยม

๑,๐๒๘

๙๗๗

๙๕.๐๓

๒

๑.๙๐

๕

ดีเยี่ยม

๒.๒ เอื้ออาทรผูอื่นและกตัญูกตเวที
ตอผูมีพระคุณ

๑,๐๒๘

๙๗๖

๙๔.๙๔

๑

๐.๙๔

๕

ดีเยี่ยม

๒.๓ ยอมรับความคิด และวัฒนธรรม
ที่แตกตาง

๑,๐๒๘

๘๗๐

๘๔.๖๓

๑

๐.๘๔

๔

ดีมาก

๒.๔ ตระหนัก รูคุณคารวมอนุรักษ
และพัฒนาสิ่งแวดลอม

๑,๐๒๘

๙๔๙

๙๒.๓๑

๑

๐.๙๒

๕

ดีเยี่ยม

วิธีการพัฒนา
กิ จ กรรมที่ จั ด ได แ ก กิ จ กรรมวั น สํ า คั ญ ทางพระพุ ท ธศาสนา กิ จ กรรมเทิ ด พระเกี ย รติ ใ นสถาบั น
พระมหากษัตริย กิจกรรมวันสําคัญสถาบันชาติไทย กิจกรรมแสดงความกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ กิจกรรม
งามดวยมารยาทไทย กิจกรรมระเบียบวินยั กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมโตไปไมโกง กิจกรรมจิ ต
อาสากิจ กรรมรั กษสิ่งแวดล อม เป นตน อีกทั้งโรงเรี ยนไดจัด กิจ กรรมการเรียนการสอนโดยแทรกคุณธรรม
จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคในทุกกลุมสาระการเรียนรู เพื่อใหนักเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค
ผลการพัฒนา
นักเรี ยนมี คุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร มีความเอื้ออาทรผูอื่น และกตัญูกตเวทีตอผูมี
พระคุณ ยอมรับความคิด และวัฒนธรรมที่แตกตางมีความตระหนักรูคุณคา รวมอนุรักษ และพัฒนาสิ่งแวดลอม

๗๓

รองรอยความพยายาม
ขอมูลจากแบบประเมินพฤติกรรม งานโครงการกิจกรรม ชมรม แบบบันทึก แฟมสะสม
ผลงาน ภาพถาย
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
พัฒนาการสรางสภาพแวดลอมในการเจริญเติบโตของนักเรียน กลาวคือ การปฏิบัติตนเปนตัวอยาง
ของคุณครู และบุคลากรทุกทานภายในโรงเรียน กิจกรรมตางๆ ที่จัดขึ้นแกนักเรียน การอบรมปลูกฝงนักเรียน
ใหเปนไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตร พรอมบูรณาการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ลงใน
กิจกรรมในชีวิตประจําวันของนักเรียน และสรางความรูคุณคาในการอนุรักษ และพัฒนาสิ่งแวดลอมดวยการ
ปฏิบัติจริงของนักเรียน

๗๔

มาตรฐานที่ ๓ ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรียนรู และ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
มาตรฐาน /
ตัวบงชี้
มาตรฐานที่ ๓ ผูเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรียนรู
และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
๓.๑ มีนสิ ัยรักการอาน
และแสดงหาความรูดวยตนเองจาก
หองสมุด แหลงเรียนรู และสื่อ
ตาง ๆ รอบตัว
๓.๒ มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด
เขียน และตั้งคําถามเพื่อคนควา
ความรูเพิ่มเติม
๓.๓ เรียนรูรวมกันเปนกลุม และ
เปลี่ยนความคิด
เห็นเพื่อการเรียนรูร ะหวางกัน
๓.๔ ใชเทคโนโลยีการเรียนรู และ
นําเสนอผลงาน

จํานวน จํานวนนักเรียน
นักเรียน ที่ผานเกณฑ
ทังหมด
คุณภาพ

คิดเปน
รอยละ

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได

เทียบกับ
ระดับ
คุณภาพ

แปล
ความหมาย

๕

๔.๕๑

๕

ดีเยี่ยม

๑,๐๒๘

๙๓๙

๙๑.๓๔

๒

๑.๘๒

๕

ดีเยี่ยม

๑,๐๒๘

๙๓๐

๙๐.๔๖

๑

๐.๙๐

๕

ดีเยี่ยม

๑,๐๒๘

๙๑๘

๘๙.๒๙

๑

๐.๘๙

๔

ดีมาก

๑,๐๒๘

๙๓๔

๙๐.๘๕

๑

๐.๙๐

๕

ดีเยี่ยม

วิธีการพัฒนา วางแผนการจัดการเรียนรู โดยจัดทําแผนการเรียนรูที่เปนการเรียนรูจากการอานและใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ และกิจกรรมการเรียนรูที่ใหนักเรียนมีประสบการณตรง มีการทําวิจัย ใหครูและนักเรียน
เขาอบรม ศึกษาดูงาน ทัศนศึกษา เนนการจัดกิจกรรมเรียนที่เปนกระบวนการกลุม ใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม
จริง มีการนิเทศจัดทําโครงการรักการอานและอื่นๆ กิจกรรมบรรณนิทัศนหนังสือ การเยี่ยมชมสํานักพิมพ การ
จัดตลาดนัดหนังสือ บันทึกรักการอาน
ผลการพัฒนา มีแผนการจัดการเรียนรูที่เหมาะกับการจัดกิจกรรมที่เนนใหผูเรียนคนควาหาความรู
และใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และกิจกรรมใหนักเรียนมีประสบการณตรง มีการแกปญหาปรับปรุงจากผลการทํา
วิจัย นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในดานการศึกษาคนควา

๗๕

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

๗๖

มาตรฐานที่ ๔ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค
ตัดสินใจแกปญ
 หาไดอยางมีสติสมเหตุผล
มาตรฐาน /
ตัวบงชี้
มาตรฐานที่ ๔ ผูเรียนมี
ความสามารถในการคิด
อยางเปนระบบ คิดสรางสรรค
ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสม
เหตุผล
๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อาน ฟง
และดู และ สื่อสารโดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง

จํานวน จํานวนนักเรียน
นักเรียน ที่ผานเกณฑ
ทังหมด
คุณภาพ

คิดเปน
รอยละ

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได

เทียบกับ
ระดับ
คุณภาพ

แปล
ความหมาย

๕

๔.๕๗

๕

ดีเยี่ยม

๑,๐๒๘

๙๔๑

๙๑.๕๓

๒

๑.๘๓

๕

ดีเยี่ยม

๔.๒ นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวย
ภาษาหรือวิธีการของตนเอง

๑,๐๒๘

๙๕๒

๙๒.๖๐

๑

๐.๙๒

๕

ดีเยี่ยม

๔.๓ กําหนดเปาหมายคาดการณ
ตัดสินใจแกปญ
 หาโดยมีเหตุผล
ประกอบ

๑,๐๒๘

๙๒๒

๘๙.๖๘

๑

๐.๘๙

๔

ดีมาก

๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และสรางสรรค
ผลงานดวย ความภาคภูมิใจ

๑,๐๒๘

๙๕๙

๙๓.๒๘

๑

๐.๙๓

๕

ดีเยี่ยม

วิธีการพัฒนา เนนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางใหผูเรียนไดใชความสามารถทางสมอง
ในด านความรู ทั กษะ และประสบการณที่มีอยูเดิมมาประมวลเปน ความรูใหม วิธีการใหมเพื่อนําไปใชใน
สถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมสงเสริมกระบวนการคิดวิเคราะหใหผูเรียนสามารถคิดวิเคราะห สังเคราะห
อยางเปนระบบ มีวิจารณญาณ สามารถคาดการณได อยางถูกตอง มีสติในการเลือกแนวทางแกปญหาและ
ประเมินสถานการณไดสงเสริมคิดริเริ่มสรางสรรค และการทํางานเปนกลุม ตามความถนัดและความสนใจของ
ผูเรียน มีการประกาศเกียรติคุณเสริมกําลังใจ เพื่อเปนตัวอยางแกนักเรียนคนอื่น ๆ
ผลการพั ฒนา ผู เ รี ย นมี ความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห มีวิจ ารณญาณ มีความคิด
สรางสรรค คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศนมากขึ้น

๗๗

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

๗๘

มาตรฐานที่ ๕ ผูเรียนมีความรู และทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร
มาตรฐาน /
ตัวบงชี้
มาตรฐานที่ ๕ ผูเรียนมีความรูและ
ทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร
๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละ
กลุมสาระเปนไปตามเกณฑ

จํานวน จํานวนนักเรียน
นักเรียน ที่ผานเกณฑ
ทังหมด
คุณภาพ

คิดเปน
รอยละ

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได

เทียบกับ
ระดับ
คุณภาพ

แปล
ความหมาย

๕

๔.๒๔

๔

ดีมาก

๑,๐๒๘

๘๗๔

๘๕.๐๑

๑

๐.๘๕

๔

ดีมาก

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญ
ตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ

๑,๐๒๘

๙๗๕

๙๔.๘๔

๑

๐.๙๔

๕

ดีเยี่ยม

๕.๓ ผลการประเมินการอาน คิด
วิเคราะหและเขียนเปนไปตามเกณฑ

๑,๐๒๘

๙๖๙

๙๔.๒๖

๒

๑.๘๘

๕

ดีเยี่ยม

๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเปนไป
ตามเกณฑ

๑๒๖

๗๓

๕๗.๙๓

๑

๐.๕๗

๒

พอใช

วิธีการพัฒนา โรงเรียนมีวิธีการพัฒนาใหนักเรียนมีความรู และทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร ดังนี้
๑. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา แจงและประชาสัมพันธใหนักเรียน ครู ผูปกครองและผูที่เกี่ยวของ
ทราบ นําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนรู วัดผลประเมินผลเพื่อพัฒนาโดยความรวมมือระหวางผูปกครองกับ
คุณครูในระหวางภาคเรียนและวัดผลประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียนในปลายภาคเรียน
๒. พัฒนาครูในดานเทคนิคการจัดการเรียนรู เทคนิคการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนการพัฒนาการ
วัดผลและประเมินผลทั้งดานความรู สมรรถนะที่สําคัญ การอาน คิด วิเคราะหและเขียน
๓. พัฒนานักเรียนใหยกระดับผลสัมฤทธิ์ทั้งดานความรู สมรรถนะที่สําคัญ การอาน คิด วิเคราะหและ
เขียน และจัดกิจกรรม เชน การสอนเสริม พี่สอนนอง เพื่อนสอนเพื่อน เปนตน
ผลการพัฒนา จากผลการดําเนินงาน จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑคุณภาพ อยูในระดับคุณภาพ ดีมาก

๗๙

รองรอยความพยายาม บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ แผนปฏิบัติงานประจําป
รายงานการดําเนินงาน / โครงงาน / กิจกรรม ภาพกิจกรรรมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการประเมินสมรรถนะ
ที่สําคัญ ผลการประเมินการอาน คิด วิเคราะหและเขียน ผลการประเมินการทดสอบระดับชาติ เปนตน
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
๑. การพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ ดวยการติดตามขอมูลของสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติโดยละเอียด วิเคราะหรายละเอียดของขอสอบที่ผานมา จัดการเรียนการสอนใหครบถวนทุก
มาตรฐาน และตัวชี้วัดจัดการเรียนเสริมในเวลาพิเศษเพื่อเตรียมความพรอมในการทดสอบระดับชาติ
๒. พัฒนาการการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู โดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตร วิธีการสอนแบบ
สืบสอบ วิธีการสอนแบบ ๕ STEPS วิธีการสอนแบบโครงงาน เพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียนในการคิด
ระดับสูงและพัฒนาทักษะตามสมรรถนะสําคัญ ๕ ประการ

๘๐

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

มาตรฐานที่ ๖ ผูเรียนมี
ทักษะในการทํางาน รัก
การทํางาน สามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นได
และมีเจตคติที่ดีตออาชีพ
สุจริต
๖.๑ วางแผนการทํางาน
และดําเนินการจนสําเร็จ
๖.๒ ทํางานอยางมี
ความสุข มุงมั่นพัฒนา
งาน และภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง
๖.๓ ทํางานรวมกับผูอื่น
ได
๖.๔ มีความรูสึกที่ดีตอ
อาชีพสุจริต และหา
ความรูเกี่ยวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจ

จํานวน
นักเรียน
ทังหมด

จํานวนนักเรียน
ที่ผานเกณฑ
คุณภาพ

คิดเปน
รอยละ

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได

เทียบกับ
ระดับคุณภาพ

แปลความหมาย

๕

๔.๗๐

๕

ดีเยี่ยม

๑,๐๒๘

๙๘๕

๙๕.๘๑

๒.๐๐

๑.๙๑

๕

ดีเยี่ยม

๑,๐๒๘

๙๘๘

๙๖.๑๐

๑.๐๐

๐.๙๖

๕

ดีเยี่ยม

๑,๐๒๘

๙๑๐

๘๘.๕๒

๑.๐๐

๐.๘๘

๔

ดีมาก

๑,๐๒๘

๙๗๙

๙๕.๒๓

๑.๐๐

๐.๙๕

๕

ดีเยี่ยม

วิ ธี การพั ฒนา จัดกิ จ กรรมส งเสริมเกี่ย วกับ ทักษะการทํางาน และอาชีพสุจ ริตที่ห ลากหลาย เชน
กิจกรรมเงินทองของมีคา หนึ่งผลิตภัณฑหนึ่งชั้นเรียน บัญชีออมทรัพย สงเสริมการเรียนรู และประสบการณ
เพื่องานอาชีพ อีกทั้งกิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการทํางานกลุม เชน การทําโครงงานในทุกกลุมสาระการ
เรียนรู การเขาคายลูกเสือ-เนตรนารี การแสดง และการแขงขันในระบบการทํางานเปนทีม เปนตน
ผลการพัฒนา นักเรียนมีการวางแผนการทํางานและดําเนินการ ทํางานอยางมีความสุข มีการพัฒนา
งาน มีความภูมิใจในผลงานของตนเอง สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได รวมทั้งมีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริต ละ
หาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ

๘๑

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

๘๒

มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัตงิ านตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ
มาตรฐาน /
ตัวบงชี้

ดานที่ ๒ มาตรฐานดาน
การจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๗
ครูปฏิบัติงานหนาที่ตาม
บทบาทหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล
๗.๑ ครูมีการกําหนด
เปาหมายคุณภาพผูเรียน
ทั้งดานความรู ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ
และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค
๗.๒ ครูมีการวิเคราะห
ผูเรียนเปนรายบุคคล
และใชขอมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของ
ผูเรียน
๗.๓ ครูออกแบบและ
จัดการเรียนรูที่ตอบสนอง
ความแตกตางระหวาง
บุคคลและพัฒนาการทาง
สติปญญา
๗.๔ ครูใชสื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ผนวกกับการนําบริบท
และภูมิปญญาของ

คะแนน
เต็ม

ระดับ
คุณภาพ

คะแนน
ที่ได

เทียบกับ
ระดับคุณภาพ

แปลความหมาย

๕๐.๐๐

๕

๔๖.๑๔

๕

ดีเยี่ยม

๑๐.๐๐

๕

๙.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๘๗.๘๐

๑.๐๐

๐.๘๗

๔

ดีมาก

๙๒.๖๘

๑.๐๐

๐.๙๒

๕

ดีเยี่ยม

๘๗.๘๐

๒.๐๐

๑.๗๕

๔

ดีมาก

๙๒.๖๘

๑.๐๐

๐.๙๒

๕

ดีเยี่ยม

๘๓

มาตรฐาน /
ตัวบงชี้

ทองถิ่นมาบูรณาการใน
การจัดการเรียนรู
๗.๕ ครูมีการวัดและ
ประเมินผลที่มุงเนนการ
พัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียนดวยวิธีการที่
หลากหลาย
๗.๖ ครูใหคําแนะนํา
คําปรึกษา และแกไข
ปญหาใหแกนักเรียนทั้ง
ดานการเรียน และ
คุณภาพชีวิตดวยความ
เสมอภาค
๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัย
และพัฒนาการจัดการ
เรียนรูในวิชาที่ตน
รับผิดชอบ และใชผลใน
การปรับการสอน
๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติ
ตนเปนแบบอยางที่ดี และ
เปนสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา
๗.๙ ครูจัดการเรียนการ
สอนตามวิชาที่ไดรับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ

คะแนน
เต็ม

ระดับ
คุณภาพ

คะแนน
ที่ได

เทียบกับ
ระดับคุณภาพ

แปลความหมาย

๙๒.๖๐

๑.๐๐

๐.๙๒

๕

ดีเยี่ยม

๙๐.๒๔

๑.๐๐

๐.๙๐

๕

ดีเยี่ยม

๙๕.๑๒

๑.๐๐

๐.๙๕

๕

ดีเยี่ยม

๘๒.๙๓

๑.๐๐

๐.๘๒

๔

ดีมาก

๙๕.๑๒

๑.๐๐

๐.๙๕

๕

ดีเยี่ยม

วิธีการพัฒนา โรงเรียนมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู โดยมีการกําหนด
เปาหมายคุณภาพผูเรียนทั้งดานความรู ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพีงประสงค
กําหนดใหครูไดทําการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล นําไปเขียนแผนการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของนักเรียน มีการติดตามการใชสื่อและเทคโนโลยีในกระบวนการเรียนการสอนตามบริบทของเนื้อหา และ
กิจกรรมการเรียนรู สนับสนุนสงเสริมใหครูใชภูมิปญญาทองถิ่นมาบูรณาการกับการเรียนการสอน จัดอบรม
พัฒนาครูในดานการวัดและประเมินผลที่มุงเนนพัฒนาการของผูเรียน แลวนําไปกําหนดในแผนการจัดการ

๘๔

เรียนรู ครูทําวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูอยางตอเนื่อง และครูมีการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติตนใหเปน
แบบอยางที่ดี
ผลการพัฒนา ครูมีความรูความเขาใจ และมีความตระหนักถึงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ได
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ครูไดรับรางวัลครูผูปฏิบัติงานดีเดน ทําใหนักเรียนพัฒนาศักยภาพดี
ขึ้น มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๗ ในระดับดีเยี่ยม
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

๘๕

มาตรฐานที่ ๘ ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
มาตรฐาน /
ตัวบงชี้

มาตรฐานที่ ๘ ผูบริหาร
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
๘.๑ ผูบริหารมีวิสัยทัศน
ภาวะผูนํา และความคิด
ริเริ่มที่เนนการพัฒนา
ผูเรียน
๘.๒ ผูบริหารใชหลักการ
บริหารแบบมีสวนรวม
และใชขอมูลผลการ
ประเมินผล หรือ
ผลการวิจัยเปนฐานคิดทั้ง
ดานวิชาการและการ
จัดการ
๘.๓ ผูบริหารสามารถ
บริหารจัดการศึกษาให
บรรลุเปาหมายตามที่
กําหนดไวในแผนปฏิบัติ
การ
๘.๔ ผูบริหารสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ใหพรอมรับการกระจาย
อํานาจ
๘.๕ นักเรียน ผูปกครอง
และชุมชนพึงพอในผล
การบริหารจัดการศึกษา

คะแนน
เต็ม

ระดับ
คุณภาพ

คะแนน
ที่ได

เทียบกับ
ระดับคุณภาพ

แปลความหมาย

๑๐.๐๐

๕

๑๐

๕

ดีเยี่ยม

๑

๑

๑

๕

ดีเยี่ยม

๒

๒

๒

๕

ดีเยี่ยม

๒

๒

๒

๕

ดีเยี่ยม

๒

๒

๒

๕

ดีเยี่ยม

๑

๑

๑

๕

ดีเยี่ยม

๘๖

มาตรฐาน /
ตัวบงชี้

คะแนน
เต็ม

ระดับ
คุณภาพ

คะแนน
ที่ได

เทียบกับ
ระดับคุณภาพ

แปลความหมาย

๘.๖ ผูบริหารให
คําแนะนําคําปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใส
การศึกษาอยางเต็มเวลา

๒

๒

๒

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 บุคลากรทุกฝายใหความรวมมืออยางดียิ่ง ทําใหโรงเรียนไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง
ผลงานที่ ปรากฏทํ า ให โ รงเรี ยนไดรั บ ความพึงพอใจจาก นักเรีย น ผูป กครอง และชุมชน ผลการบริหารจัด
การศึกษา โดยมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๘ ในระดับ ดีเยี่ยม
รองรอยความพยายาม แผนปฏิบัติงานประจําป ปฏิทินปฏิบัติงานประจําป รายงานการประชุมครู
ประจําเดือน รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฝายตาง ๆ สารสนเทศโรงเรียน ผลการประกันคุณภาพ
ของสถานศึกษา รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรสถานศึกษา
แนวทางการพัฒนาในอนาคต ระดมทรัพยากรจากทุกภาคสวนมารวมในการพัฒนาโรงเรียน

๘๗

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐาน /
ตัวบงชี้

มาตรฐานที่ ๙
คณะกรรมการ
สถานศึกษา และ
ผูปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
๙.๑ คณะกรรมการ
สถานศึกษารูและปฏิบัติ
หนาที่ตามที่ระเบียบ
กําหนด
๙.๒ คณะกรรมการ
สถานศึกษากํากับติดตาม
ดูแล และขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานของ
สถานศึกษาใหบรรลุผล
สําเร็จตามเปาหมาย
๙.๓ ผูปกครองและชุมชน
เขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาสถานศึกษา

คะแนน
เต็ม

ระดับ
คุณภาพ

คะแนน
ที่ได

เทียบกับ
ระดับคุณภาพ

แปล
ความหมาย

๕.๐๐

๕

๔.๗๐

๕

ดีเยี่ยม

๒.๐๐

๕

๒.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๑.๐๐

๕

๐.๘๐

๔

ดีมาก

๒.๐๐

๕

๑.๙๐

๕

ดีเยี่ยม

วิธีการพัฒนา สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง และชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท
หน า ที่ อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และประสิ ท ธิ ผ ล มี การประชุ ม คณะกรรมการสถานศึ ก ษา เพื่ อ รั บ ทราบการ
ดําเนินงานและมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน สถานศึกษารายงานความกาวหนาการดําเนินงานของโรงเรียน
อยางมีระบบ มีการประสานกับชุมชนในพื้นที่ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ

๘๘

ผลการพัฒนา คณะกรรมการสถานศึกษาไดรับ กํากับ ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ของสถานศึกษาใหบรรลุสําเร็จตามเปาหมาย และสถานศึกษาไดมีรายงานผลการประชุมตอหนวยงานตนสังกัด
ทราบ พึงพอใจในการดําเนินงานของโรงเรียน ผูปกครองและชุมชนรักโรงเรียน และมีสวนรวมในการพัฒนา
สถานศึกษา 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

๘๙

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน
มาตรฐาน /
ตัวบงชี้

มาตรฐานที่ ๑๐
สถานศึกษามีการจัดทํา
หลักสูตรกระบวนการ
เรียนรู และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเรียน
อยางรอบดาน
๑๐.๑ หลักสูตร
สถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคลองกับทองถิ่น
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติม
ที่หลากหลายใหผูเรียน
เลือกเรียนตามถนัด
ความสามารถและความ
สนใจ
๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนที่สงเสริมและ
ตอบสนองความตองการ
ความสามารถ ความถนัด
และความสนใจของ
ผูเรียน
๑๐.๔ สนับสนุนใหครูจัด
กระบวนการเรียนรูที่ให
ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง
จนสรุปความรูไดดวย
ตนเอง

คะแนน
เต็ม

ระดับ
คุณภาพ

คะแนน
ที่ได

เทียบกับ
ระดับคุณภาพ

แปลความหมาย

๑๐.๐๐

๕

๙.๒๐

๕

ดีเยี่ยม

๒.๐๐

๕

๒.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๒.๐๐

๕

๑.๘๐

๕

ดีเยี่ยม

๑.๐๐

๕

๐.๘๕

๔

ดีมาก

๑.๐๐

๕

๐.๗๕

๔

ดีมาก

๙๐

มาตรฐาน /
ตัวบงชี้
๑๐.๕ นิเทศภายใน กํากับ
ติดตามตรวจสอบ และนํา
ผลไปปรับปรุงการเรียนการ
สอนอยางสม่าํ เสมอ
๑๐.๖ จัดระบบดูแล
ชวยเหลือผูเรียนที่มี
ประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคน

คะแนน
เต็ม
๒.๐๐

ระดับ
คุณภาพ
๕

คะแนน
ที่ได
๑.๘๐

เทียบกับ
ระดับคุณภาพ
๕

๒.๐๐

๕

๒.๐๐

๕

แปลความหมาย
ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

วิธีการพัฒนา มีการนิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน
อยางสม่ําเสมอ มีการสรุปผลการดําเนินการอยางมีระบบและนําผลมาใช ระดมสมองและยอมรับขอเสนอแนะ
ในผลการดําเนินงานในดาน
ตาง ๆ รวมทั้งสงเสริมและใหขวัญและกําลังใจในการทํางานอยางจริงใจ
ผลการพัฒนา ครูผูสอนมีการจัดการจัดการเรียนการสอนที่จะสงผลตอผูเรียนอยางรอบดานมีการ
ทํางานอยางเปนระบบนําสูครูมืออาชีพ ครูมีขวัญและกําลังใจที่จัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ มีผล
การประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๐ ในระดับ ดีเยี่ยม
รองรอยความพยายาม โครงการ/ภาพถายในการจัดกิจกรรมตาง ๆ โครงสรางหลักสูตรแกนกลาง
สถานศึกษา ชิ้นงานหรือผลงานนักเรียน การจัดนิทรรศการ การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน ครูและบุคลากรมีความสุขกับการทํางาน
แนวทางการพัฒนาในอนาคต วางแผนเปนระยะ มีแนวทาง หรือทางเลือกใหผูปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรมมากขึ้น

๙๑

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมให
ผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
มาตรฐาน /
ตัวบงชี้

มาตรฐานที่ ๑๑
สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดลอมและการ
บริการที่สงเสริมให
ผูเรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ
๑๑.๑ หองเรียน
หองปฏิบัติการ อาคาร
เรียนมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัย มีสิ่งอํานวย
ความสะดวกพอเพียง อยู
ในสภาพใชการไดดี
สภาพแวดลอมรมรื่น และ
มีแหลงเรียนรูสําหรับ
ผูเรียน
๑๑.๒ จัดโครงการ
กิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพ
อนามัยและความ
ปลอดภัยของผูเรียน
๑๑.๓ จัดหองสมุดที่
ใหบริการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอื้อใหผูเรียน
เรียนรูดวยตนเองและ
หรือเรียนรูแบบมีสวนรวม

คะแนน
เต็ม

ระดับ
คุณภาพ

คะแนน
ที่ได

เทียบกับ
ระดับคุณภาพ

แปลความหมาย

๑๐.๐๐

๕

๙.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๔.๐๐

๕

๔.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๓.๐๐

๕

๒.๕๐

๕

ดีเยี่ยม

๓.๐๐

๕

๒.๕๐

๕

ดีเยี่ยม

วิธีการพัฒนา ทําแผนงาน/โครงการ พัฒนา ปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษาอยางตอเนื่อง จัดใหมีการ
อบรมสัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนการดําเนินงาน จัดใหมีการรณรงคประชาสัมพันธ ใหนักเรียน
ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดลอม มีจิตสาธารณะ โดยมีการอบรมนักเรียนที่หนาเสาธงในหอประชุม จัดกิจกรรม

๙๒

สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และมีสวนรวมในการดูแลสถานที่และสิ่งแวดลอม จัดโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริม
สุขภาพ อนามัย และความปลอดภัยของผูเรียนเปนประจําสม่ําเสมออยางตอเนื่อง
ผลการพัฒนา สถานศึ กษามีบ รรยากาศ สิ่งแวดล อม สถานที่ ถูกสุขลักษณะ และสวยงาม ชว ยให
ผูเรียนอยูในสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี นักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษามี
ความปลอดภัย จากอุ บั ติเหตุ และอุ บั ติภัย มีวัส ดุ- อุป กรณที่อยูในสภาพดี ใชการไดไมกอใหเกิดอัน ตราย มี
บรรยากาศที่สงเสริมการเรียนรู และการทํากิจกรรมที่เหมาะสม ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๑ ใน
ระดับ ดีเยี่ยม
รองรอยความพยายาม มีการประเมิน แผน/งาน/โครงการ/กิจกรรม จากฝายกลุมสาระ งานตาง ๆ
และมีแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน
แนวทางการพัฒนาในอนาคต จัดทําแบบสํารวจความคิดเห็นความตองการของนักเรียน ครู และ
บุคลากรในโรงเรียน เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง แผน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ของโรงเรียนตอไป

๙๓

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพในของสถานศึกษาตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรฐาน /
ตัวบงชี้

มาตรฐานที่ ๑๒
สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง
๑๒.๑ กําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
๑๒.๒ จัดทําและ
ดําเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
ที่มุงพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
๑๒.๓ จัดระบบขอมูล
สารสนเทศและใช
สารสนเทศในการบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา
๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา

คะแนน
เต็ม

ระดับ
คุณภาพ

คะแนน
ที่ได

เทียบกับ
ระดับคุณภาพ

แปลความหมาย

๕.๐๐

๕

๕.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๑.๐๐

๕

๑.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๑.๐๐

๕

๑.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๑.๐๐

๕

๑.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๐.๕๐

๕

๐.๕๐

๕

ดีเยี่ยม

๙๔

มาตรฐาน /
ตัวบงชี้

๑๒.๕ นําผลการประเมิน
คุณภาพทั้งภายใน และ
ภายนอกไปใชวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง
๑๒.๖ จัดทํารายงาน
ประจําปที่เปนรายงาน
การประเมินคุณภาพ
ภายใน

คะแนน
เต็ม

ระดับ
คุณภาพ

คะแนน
ที่ได

เทียบกับ
ระดับคุณภาพ

แปลความหมาย

๕

ดีเยี่ยม

๑.๐๐

๕

๑.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๐.๕๐

๕

๐.๕๐

วิธีการพัฒนา โรงเรียนมีวิธกี ารพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ดังนี้
๗. กําหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
๘. จัดทําโครงการ/กิจกรรมที่มุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
๙. จัดทําขอมูลสารสนเทศและใชขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพของ
โรงเรียน
๑๐. แตงตั้งคณะกรรมการดูแล รับผิดชอบติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษา
ของโรงเรียน
๑๑. นําผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง
๑๒. จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในพรอมประชาสัมพันธและเผยแพร
ใหหนวย
งานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ผลการพัฒนา จากการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนการดําเนินงาน ผลการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานที่ ๑๒ อยูในระดับ ดีเยี่ยม

๙๕

รองรอยความพยายาม แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป รายงาน
การดําเนินงานตามแผน รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเอกสารสนเทศ
บันทึกการประชุมครู บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหาร บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ภาพกิจกรรมตาง ๆ เปนตน
แนวทางการพัฒนาในอนาคต นําผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกไปใชในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเปนประจําอยางตอเนื่องและอยางจริงจัง

๙๖

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนสังคม
แหงการเรียนรู
มาตรฐาน /
ตัวบงชี้

ดานที่ ๓
มาตรฐานดานการสราง
สังคมแหงการเรียนรู
มาตรฐานที่ ๑๓
สถานศึกษามีการสราง
สงเสริม สนับสนุนให
สถานศึกษาเปนสังคม
แหงการเรียนรู
๑๓.๑ มีการสรางและ
พัฒนาแหลงเรียนรูภายใน
สถานศึกษาและใช
ประโยชนจากแหลง
เรียนรูทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อ
พัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษา รวมทั้ง
ผูเกี่ยวของ
๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางบุคลากร
ภายในสถานศึกษา
ระหวางสถานศึกษากับ
ครอบครัวชุมชน และ
องคกรที่เกี่ยวของ

คะแนน
เต็ม

ระดับ
คุณภาพ

คะแนน
ที่ได

เทียบกับ
ระดับคุณภาพ

แปลความหมาย

๑๐.๐๐

๕

๙.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๑๐.๐๐

๕

๙.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๕.๐๐

๕

๔.๕๐

๕

ดีเยี่ยม

๕.๐๐

๕

๔.๕๐

๕

ดีเยี่ยม

๙๗

วิธีการพัฒนา สถานศึกษาจัดใหมีการปรับเปลี่ยนภูมิทัศนของแหลงเรียนรู เพื่อใหมีบรรยากาศในการ
เรียนที่ดีขึ้น นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช และโรงเรียนมีความสัมพันธอันดีกับชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยงของ
ผลการพัฒนา สถานศึกษามีบรรยากาศในการเรียนรูที่ดีขึ้น เปนที่ยอมรับของชุมชน และสังคม
ภายนอก ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๓ ในระดับ ดีเยี่ยม
รองรอยความพยายาม แผนงานโครงการ ผลการประเมินโครงการ การพัฒนาโครงการ และ
ภาพถาย
แนวทางการพัฒนาในอนาคต พัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนใหทุกบริเวณสามารถเปนแหลง
เรียนรูที่หลากหลาย และเปนสถานที่ที่นําเสนอผลงานนักเรียนเพื่อความภาคภูมิใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมถึงการจัดทําแหลงเรียนรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ซึ่งบุคคลภายนอกสามารถเขาเรียนรูได อีกทั้งการ
รวมกับองคกรภายนอก อาทิ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในการแลกเปลี่ยนประสบการณเพื่อการ
พัฒนาการศึกษาของนักเรียน

๙๘

มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญาและ
จุดเนนทีก่ ําหนดขึ้น
มาตรฐาน /
ตัวบงชี้

ดานที่ ๔
มาตรฐานดานอัตลักษณ
ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๔ การ
พัฒนาสถานศึกษาให
บรรลุเปาหมายตาม
วิสัยทัศน ปรัชญาและ
จุดเนนที่กําหนดขึ้น
๑๔.๑ จัดโครงการ
กิจกรรมที่สงเสริมให
ผูเรียนบรรลุตาม
เปาหมาย วิสัยทัศน
ปรัชญา และจุดเนนของ
สถานศึกษา
๑๕.๒ ผลการดําเนินงาน
สงเสริมใหผูเรียนบรรลุ
ตามเปาหมาย วิสัยทัศน
ปรัชญา และจุดเนนของ
สถานศึกษา

คะแนน
เต็ม

ระดับ
คุณภาพ

คะแนน
ที่ได

เทียบกับ
ระดับคุณภาพ

แปลความหมาย

๕.๐๐

๕

๔.๘๐

๕

ดีเยี่ยม

๕.๐๐

๕

๔.๘๐

๕

ดีเยี่ยม

๓.๐๐

๕

๓.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๒.๐๐

๕

๑.๘๐

๕

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

๙๙

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 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

๑๐๐

มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูป
การศึกษา เพื่อพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น
มาตรฐาน /
ตัวบงชี้

ดานที่ ๕
มาตรฐานดานมาตรการ
สงเสริม
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัด
กิจกรรมตามนโยบาย
จุดเนน แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา เพื่อ
พัฒนาและสงเสริม
สถานศึกษาใหยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น
๑๕.๑ จัดโครงการ
กิจกรรมพิเศษเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย
จุดเนน ตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา
๑๕.๒ ผลการดําเนินงาน
บรรลุเปาหมาย

คะแนน
เต็ม

ระดับ
คุณภาพ

คะแนน
ที่ได

เทียบกับ
ระดับคุณภาพ

แปลความหมาย

๕.๐๐

๕

๕

๕

ดีเยี่ยม

๕.๐๐

๕

๕

๕

ดีเยี่ยม

๓.๐๐

๕

๕

๕

ดีเยี่ยม

๒.๐๐

๕

๕

๕

ดีเยี่ยม

วิธีการพัฒนา โรงเรียนมีวิธีการพัฒนาการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนนแนวทางปฏิรูปการศึกษา
เพื่อพัฒนาและสงเสริมโรงเรียนใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น โดยการสงเสริมและสนับสนุนการ ดําเนินงาน /
โครงการ / กิจกรรมตาง ๆ ดังนี้
๗. วันประชาคมอาเซียน
๘. อาเซียนสูชุมชน
๙. หองสมุดอาเซียน
๑๐. การเรียนรูแบบโครงงานทั้งโรงเรียน
๑๑. คายบมเพราะคิด
๑๒. นิทรรศการโครงงานนักเรียน

๑๐๑

ผลการพัฒนา โรงเรียนมีผลการประเมินที่บรรลุตามปรัชญาและวิสัยทัศนของโรงเรียน ผลการ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๕ ในระดับ ดีเยี่ยม
รองรอยความพยายาม แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา / แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป
โครงการที่สนับสนุนนโยบาย จุดเนน ปรัชญาและวิสัยทัศนของโรงเรียนและรายงานการดําเนินงานโครงการ
ดังกลาว ภาพกิจกรรมตาง ๆ แฟม
แนวทางการพัฒนาในอนาคต พัฒนารูปแบบกิจกรรม และรายละเอียดของกิจกรรมทีเ่ นนการพัฒนา
กระบวนการคิด บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยบูรณาการความเปนพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน
และพลเมืองโลก

๑๐๒

บทที่ ๔
สรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการนําไปใช
ในปการศึกษา ๒๕๕7 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

๑๐๓

โรงเรียนมีการจัดประสบการณใหแกนักเรียนอยางหลายรูแบบ ซึ่งเปนการเนนทักษะกระบวนการคิด
ของนักเรียน รวมถึงการการจัดประสบการณสอนโดยมีการเรียนรูแบบโครงงาน ซึ่งการเรียนรูแบบนี้จะเนนให
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

๑๐๔

สงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ใชภูมิปญญาทองถิ่น สงเสริมการจัดทําวิจัยในชั้นเรียนและมี
การประเมินผลที่หลากหลายตามสภาพจริง
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

๑๐๕

ดานหลักสูตรการเรียนการสอน
- จัดการเรียนการสอนโดยเนนนักเรียนเปนสําคัญ จัดบรรยากาศใหเอื้อตอการเรียนรู น าเทคโนโลยีมา
ใชและพัฒนาการเรียนการสอน จัดการศึกษาผานเครือขายและสื่อตาง ๆ
- จัดวิชาชีพใหนักเรียนเลือกเรียนอยางหลากหลาย ตามความถนัด ความสนใจ มีการฝกปฏิบัติจริงใน
โรงเรียน และสงนักเรียนไปฝกปฏิบัตินอกสถานศึกษา
- 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

๑๐๖

- จัดทําโครงการ ปรับปรุงพื้นที่ ภูมิทัศนและสถานที่ใหเปนแหลงเรียนรูนอกหองเรียน
- ปรับปรุงหองปฏิบัติการตาง ๆ ใหมีความพรอม เปนหองเรียนคุณภาพ สามารถใหนักเรียนใชในการ
ฝกปฏิบัติได
- ปรับปรุงหองคอมพิวเตอรและระบบอินเตอรเน็ต
- ปรับปรุงหองสมุดใหสามารถบริการนักเรียนไดอยางทั่วถึงทุกรูปแบบ และจัดหาหนังสือและตางๆที่
นักเรียนสนใจไวบริการอยางเพียงพอ

๑๐

