บทที่ ๑
ขอมูลพืน้ ฐานของสถานศึกษา
ขอมูลพื้นฐาน
ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา ตั้งอยูเลขที่ ๒๐/๒๗ ถนน สุขาภิบาล ๒ ซอย ๕ แขวงประเวศ เขต
ประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ๑๐๒๕๐ โทรศัพท ๐๒-๗๑๔๔๗๑๗-๙ โทรสาร
๐๒-๗๑๔๔๗๑๘
Website: http://www.krittasilphwittaya.com
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เปดสอนตั้งแตชั้นอนุบาลปที่ ๑ ถึงระดับ มัธยมศึกษาปที่ ๓
ประวัติโดยยอ
ประวัติยอโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา กอตั้งขึ้นในปพุทธศักราช ๒๕๐๔ โดยทานบูรพคณาจารย ผูตั้งใจ
อุทิศชีวิตใหกับความเปนครู กลาวคือทานอาจารยปราณี ทานอาจารยอารีย และทานอาจารยอารยา ไบรนาง
กูร ไดรวมกันจัดตั้งโรงเรียนขึ้นดวยความตั้งใจในการวางรากฐานทางคุณธรรมและความรู แกเด็ก เยาวชนไทย
อยางเต็มกําลังความสามารถ โดยกอขึ้นครั้งแรก ณ เลขที่ ๖๑๐/๑ ซอยเอกมัย แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนกฤตศิลปวิทยามีความเจริญกาวหนามาเปนลําดับ
ปพุทธศักราช ๒๕๓๙ สัญญาเชาที่ดินดังกลาวหมดลง ทางโรงเรียนจึงดําเนินการยาย และขอเชาที่ดิน และ
อาคารเรียน ณ เลขที่ ๑๔๑/๙ ถนนออนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ซึ่งโรงเรียนไดมีความ
เจริญกาวหนายิ่งขึ้นเปนลําดับสืบมา
ปพุทธศักราช ๒๕๔๙ ทางโรงเรียนโดยคุณอรุณ คุณดวงพร คุณอาวินน อินทรศวร และคุณจิราภา
เสมอวงศ ไดจัดซื้อที่ดินและจัดตั้งโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา ณ ที่แหงใหม ซึ่งเปนหนาที่ปจจุบัน ณ เลขที่ ๒๐/
๒๗ ถนนสุขาภิบาล ๒ ซอย ๕ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ซึ่งโรงเรียนไดเจริญกาวหนาขึ้นเปน
อยางยิ่งตลอดมา
ปการศึกษา ๒๕๕๓ ไดขยายการศึกษาจากระดับอนุบาล และประถมศึกษา เขาสูระดับมัธยมศึกษา
และมีผลการประเมินคุณภาพศึกษาของโรงเรียนจากสํานักงานรับรองมาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ
สถานศึกษา ในระดับคุณภาพดีมาก
ปการศึกษา 2556 ไดรับการรับรองระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษา
ปฐมวัย ดีมาก และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดีมาก จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
และไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากสํานักงาน
รับรองมาตรฐาน และการประเมินคุณภาพสถานศึกษา

1

ป จ จุ บั น ได ค วามกรุ ณ าในงานวิ ช าการของโรงเรี ย น โดยท า นประธานที่ ป รึ ก ษาฝ า ยวิ ช าการ ท า นรอง
ศาสตราจารย ดร.พิมพันธ เดชะคุปต ทานรองศาสตราจารย พเยาว ยินดีสุข และทานอาจารยพันตรี ดร.ราเชน
มีศรี อดีตอาจารยประจําภาคหลักสูตรและการสอน และเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และโรงเรียนไดรับคําปรึกษา และการดําเนินการ โรงเรียนจากคณะกรรมการสถานศึกษา อาทิ
ทานพระครูสุนทร บุญเขต ทานเจาคณะแขวงลาดกระบัง แพทยหญิงชุติมา ศีลพิพัฒน ทานอาจารยชลอ เกง
รังวัด เปนตน
และในปจจุบันนี้ เปนเวลากวา ๑7 ปแลวที่ทานผูอํานวยการ อาจารยฐานันดร ไบรนางกูร และทาน
ผูจัดการ อาจารยวีณา ไบรนางกูร และคณาจารยของโรงเรียนทุกทานไดดูแลพัฒนาโรงเรียนตลอดมา ดวย
ความตั้งใจสืบตอปณิธานของบูรพคณาจารยทุกทาน ที่ตั้งใจใหโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา เปนสถานศึกษาที่มี
คุณภาพทางการศึกษา เพื่อความเจริญกาวหนาของนักเรียน และเพื่อความเจริญกาวหนาของประเทศชาติไทย
สืบไป
ขอมูลดานการบริหาร
ชื่อ-สกุลผูบริหาร นายฐานันดร ไบรนางกูร
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา
ดํารงตําแหนงที่โรงเรียนนี้ พ.ศ.๒๕๔๔ จนถึงปจจุบัน เปนเวลา ๑4 ป ๕ เดือน
รองผูอํานวยการ (ที่ไดรับแตงตั้ง) ๒ คน
1. ชื่อ นางสาวพรศรี จางวาง
วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรบัณฑิต
2. ชื่อ นางสาวพิสมัย ทิมโพธิ์กลาง วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรบัณฑิต
โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2560
๑. นายฐานันดร
ไบรนางกูร
๒. นางวีณา
ไบรนางกูร
๓. นายอรุณ
อินทรศวร
๔. นางดวงพร
เสมอวงศ
๕. พระครูสุนทรบุญยเขต
๖. นางสาววรรณ
ชาคริตฐากูร
๗. นางสาวจิราภา
เสมอวงศ
๘. นางสาวชลอ
เกงรังวัด
๙. พญ.ชุติมา
ศีลพิพัฒน
๑๐. นายอาวินน
อินทรศวร
๑๑. นายบุญเชิด
พิกุลแยม
๑๒. นางกิตติมา
สุขคุม
๑๓. นางอุไรวรรณ
อิสาณ
๑๔. นายวีระศักดิ์
โคตรทา
๑5. นางสาวพรศรี
จางวาง
คณะกรรมการรวม 4 ฝาย ป 2560
1. นายฐานันดร
ไบรนางกูร
2. นางสาวกัญญา
บัวบาน
3. นางสาวสิริพร
รักษภักดี
4. นายสุทธิพล
วงศสุวัฒน
5. นางประภัสสร
บุญสาใจ
6. นายสะอาด
แสงสวาง
7. นายพนม
ทองเปรม
8. เด็กชายธนวัฒน
สายคําพันธ
9. เด็กหญิงชญานุตม ทัพซาย
10. นางสาวพรศรี
จางวาง
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ผูรับใบอนุญาต
ผูจัดการ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูแทนศิษยเกา
ผูแทนผูปกครอง
ผูแทนผูปกครอง
ผูแทนครู
ผูแทนครู,เลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ,เลขานุการ

ผูรับใบอนุญาต
ผูแทนครู
ผูแทนครู
ผูแทนผูปกครอง
ผูแทนผูปกครอง
ผูแทนชุมชน
ผูแทนชุมชน
ผูแทนนักเรียน
ผูแทนนักเรียน
ผูชวยผูอํานวยการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ,เลขนุการ

จํานวนครู และบุคลากรทั้งหมดในปการศึกษา ๒๕60 แยกเปนฝายดังนี้
ตําแหนง
ปริญญาตรีขึ้นไป
ต่ํากวาปริญญาตรี
ผูบริหาร
๓
ครูผูสอน
๓๘
ครูฝายสนับสนุน
๒
๗
นักการ / เจาหนาที่
๘
รวม
๕๑
๑๕
อายุงานเฉลี่ย / ป
๑๓.๓๒

รวม
๓
๓๘
๑๗
๘
๖๖

แผนการรับนักเรียน ปการศึกษา 2558 – 2560
ป

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

ปการศึกษา 2558

ปการศึกษา 2559

ปการศึกษา 2560

จํานวนหอง

จํานวนนักเรียน

จํานวนหอง

จํานวนนักเรียน

จํานวนหอง

จํานวนนักเรียน

3
3
3

120
120
๑19

3
3
3

120
120
120

3
3
3

120
120
120

9
4
4
4
4
4
3
23
1
1
33

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

9
4
4
4
4
4
4
24
33

4

360
180
159
166
154
150
169
978
1,338

9
4
4
4
4
4
4
24
33

360
180
180
159
166
154
150
989
1,346

ระดับชั้น
อ.๑
อ.๒
อ.๓
รวม

ระดับปฐมวัย
เพศ
ชาย

หญิง

53 65
61 54
64 56
178 175

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รวม ระดับชั้น
118
115
๑๒o
353

ป.๑
ป.๒
ป.๓
ป.๔
ป.๕
ป.๖
รวม

ชาย

เพศ

หญิง

95 78
69 85
80 76
81 90
68 59
72 59
465 447

รวมทั้งสิน

รวม ระดับชั้น
173
154
156
171
127
131
912

ม.๑
ม.๒
ม.3
รวม

เพศ

ชาย หญิง

26
23
49

๑7
19
36

รวม
๔3
42
85

๑,350

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2558-2559
โรงเรี ย นกฤตศิ ล ป วิ ทยาได ดํ า เนิ น การเก็บ รวบรวมขอมูล ผลการทดสอบทางการเรีย นระดับ ชาติ
(O-Net) นําเสนอเปรียบเทียบ 2 ปการศึกษา ดังนี้
1. ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-Net) ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เปรียบเทียบ 2 ป
การศึกษา คือปการศึกษา 2558 และ 2559 ใน 8 กลุมสาระการเรียนรู
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

กลุม สาระการเรียนรู
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ
เฉลี่ย

ป 2558
50.79
45.44
43.59
54.90
51.59
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ป 2559
55.58
39.52
40.59
51.04
43.99

ผลตาง (+/-)
+ 04.79
- 05.92
- 03.00
- 03.86

- 07.60
- 15.59

ปรัชญาของโรงเรียน
นอมนําคุณธรรม กาวนําวิชาการ
นอมนําคุณธรรม
กาวนําวิชาการ

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

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

สีน้ําเงิน
สีชมพู

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

ผลงานความภาคภูมิใจของศิษยเกา โรงเรียนกฤตศิลปวิทยา
นายสามารถ
นายธวัชชัย
นางสาวญาณีทิพย
นางสาววัลยลิกา
เด็กหญิงธิญาดา

มะลูลีม
จิรธรรมประดับ
ยอดยิ่ง
เกศวพิทักษ
จงเจษฎ

นางสาวปณิชา

เมธาวิชิตชัย

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
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นางสาวนัจกร
ใจจันทร
เด็กชายจิตรภาณุ อ่ําบํารุง
นางสาววรรณวนัช ชัชวาลย
นางสาววรินธร
นายรัฐธรรมนูญ
นางสาวณัฐฐิรา

ครองไตรรัตน
ประนมพนธ
ลี้ศัตรูพาย

เปนนักกีฬาลีลาศทีมชาติไทย (เยาวชน)
นักกีฬาทีมชาติ นักฟุตบอลเยาวชนไทย
ไดเขาชิงชนะเลิศ เทควันโดระดับเขตกรุงเทพมหานคร
รุนเยาวชน
ไดรับรางวัลชนะเลิศกีฬาวายน้ํา ระดับเขต
ไดรับรางวัลชนะสิงหมอเตอรคอส
เปนทูตวัฒนธรรม หนูนอยคนเกง ป๒๕๔๓

ผลงานผูเรียนดีเดนในรอบปที่ผานมา
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจําปการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ ศูนยวิชาการกลุมสาระการเรียนรูวิชาตางๆ
ระหวาง วันที่ 3 - 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
รางวัลเหรียญทอง
การแขงขันเรียงรอยถอยความ ป.4-ป.6
1. เด็กหญิงวริณยุพา คงเหล็ก
รางวัลเหรียญทอง
การประกวดเลานิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. เด็กหญิงชญานุตม ทัพซาย
รางวัลเหรียญทอง
การแขงขันจัดสวนถาดแบบแหง ป.4-ป.6
1. เด็กหญิงกัญญารัตน ปวงสุข
2. เด็กหญิงชุติญา กลัดสุขกลอม
3. เด็กหญิงสุภารัตน สุโทสา
รางวัลเหรียญทอง
การแขงขันทําอาหาร น้ําพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. เด็กหญิงธนัชชา ชมสุทธา
2. เด็กหญิงนริสรา บุญนอย
3. เด็กหญิงปรินทร ชาสังข
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รางวัลเหรียญเงิน
การแขงขันกวีเยาวชนคนรุนใหม กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. เด็กหญิงจิรภัทร เทพาคํา
2. เด็กหญิงณัฐณฺชา มิตรสันเทียะ
รางวัลเหรียญเงิน
การแขงขันเครื่องรอน ประเภทรอนไกล ป.4-ป.6
1. เด็กชายประกายวิทย แสงจันทร
2. เด็กชายอิทธินุกูล สมนีย
รางวัลเหรียญเงิน
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. เด็กชายปรินทร กลิ่นทวี
2. เด็กหญิงพลอยศิริ ศรีสุวรรณ
รางวัลเหรียญเงิน
การแขงขันศิลปสรางสรรค ป.1-ป.3
1. เด็กหญิงณัฐชยา ปลื้มไธสง
รางวัลเหรียญเงิน
การแขงขันศิลปสรางสรรค ป.4-ป.6
1. เด็กหญิงลลิภัทร จันมีวงษ
รางวัลเหรียญเงิน
การแขงขันการสรางสรรคภาพดวยการปะติด ป.1-ป.3
1. เด็กชายธันยธร แสงสง
2. เด็กหญิงภัสวี วิวัฏฏกุลธร
รางวัลเหรียญเงิน
การแขงขันการสรางสรรคภาพดวยการปะติด ป.4-ป.6
1. เด็กหญิงพิชญสุดา วารสิน
2. เด็กหญิงมณฑิตา แกวคําสอน
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รางวัลเหรียญเงิน
การแขงขันนาฏศิลปไทยอนุรักษ ป.1-ป.6
1. เด็กหญิงกมลวรรณ ศรีอุบลมาศ
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร พงษไพศาล
3. เด็กหญิงชุติญา กลัดสุขกลอม
4. เด็กหญิงณัฐฐากร ยุดสูงเนิน
5. เด็กหญิงธนัชชา สุขเมือง
6. เด็กหญิงธมลวรรณ คํากา
7. เด็กหญิงนัทธหทัย ศรสุวรรณ
8. เด็กหญิงบัณฑิตา บุญเลิศ
9. เด็กหญิงภัคสิตา บุญกลาง
10. เด็กหญิงรณิดา หงษลีลา
11. เด็กหญิงศศิวิมล จันทรศรี
12. เด็กหญิงสรณี โสภักดี
รางวัลเหรียญเงิน
การปนดินน้ํามัน ปฐมวัย
1. เด็กหญิงชิตากานต ทองเมืองหลวง
2. เด็กหญิงพิชญาภา โยธารัตน
3. เด็กหญิงศิรัญญา บุบผา
รางวัลเหรียญทองแดง
การแขงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. เด็กหญิงสุภาวดี อานาชา
รางวัลเหรียญทองแดง
การแขงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. เด็กหญิงธัญมาศ ดีงามทรัพย
รางวัลเหรียญทองแดง
การแขงขันอานเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. เด็กหญิงสุวภัทร จันทะพันธ
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รางวัลเหรียญทองแดง
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. เด็กหญิงณัฏฐา คํานอย
2. เด็กชายนที เฉลิมเมือง
รางวัลเหรียญทองแดง
การแขงขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. เด็กหญิงขวัญศราวณีย นิธิกุลธรรม
รางวัลเหรียญทองแดง
การแขงขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. เด็กหญิงไอยเรศ ทองรัก
รางวัลเหรียญทองแดง
การสรางภาพดวยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. เด็กหญิงจิรภิญญา สุขประสิทธิ์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ เย็นอิ่มทอง
3. เด็กหญิงฉัตรบงกช ศรีเจริญ
ชมรมฟุตบอล
นักกีฬาฟุตบอลรุนอายุ 10 ป
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันฟุตบอล 7 คน
รายการ กิจกรรมสรางเสริมประสบการณการเปนนักกีฬา ณ.สนามศูนยกีฬาออนนุช
ชมรมฟุตบอล
นักกีฬาฟุตบอลรุนอายุ 12 ป
ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันฟุตบอล 7 คน
รายการ กิจกรรมสรางเสริมประสบการณการเปนนักกีฬา ณ.สนามศูนยกีฬาออนนุช
ชมรมฟุตบอล
นักกีฬาฟุตซอลรุนอายุ 10 ป
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1
รายการ เอี่ยมสุรีย ฟุตซอลลีก 2559 ณ.สนามฟุตซอลโรงเรียนเอี่ยมสุรีย
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ชมรมเทควันโด
การแขงขันเทควันโด RU OPEN ประจําป 2559 วันที่ 12 กันยายน 2559
ณ ยิมเนเซี่ยม 4 มหาวิทยาลัยรามคําแหง (หัวหมาก)
ผลรางวัล
4 เหรียญทอง
1 เหรียญเงิน
6 เหรียญทองแดง
ชมรมเทควันโด
การแขงขันเทควันโด THE PASEO JUNIOR C CLASS ON TOUR 2016 วันที่ 24 ธันวาคม 2559
ณ ศูนยการคา เดอะ พาซิโอ พารค กาญจนาพิเษก (บางแค)
ผลการแขงขัน 17 เหรียญทอง
20 เหรียญเงิน
ถวยรางวัลทีมพัฒนายอดเยี่ยม
ชมรมเทควันโด
การแขงขันเทควันโด ซอง กิ ยอง ชิงแชมปเทควันโด วันที่ 21 มกราคม 2560
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพฯ
ผลการแขงขัน 6 เหรียญทอง
7 เหรียญเงิน
2 เหรียญทองแดง
ถวยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม
ชมรมวายน้ํา
การแขงขันวายน้ํา MOM And ME FAMILY GAME วันที่ 7 สิงหาคม 2559
ณ สระวายน้ําในรม โรงเรียนยุวฑูตศึกษา
ผลการแขงขัน 12 เหรียญทอง
8 เหรียญเงิน
19 เหรียญทองแดง
ถวยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม รุน 10 ป หญิง (ลําดับที่ 4)
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ชมรมวายน้ํา
การแขงขันวายน้ํา CHOMFAR EXTRA MIND ครั้งที่ 2 วันที่ 29 มกราคม 2560
ผลการแขงขัน 15 เหรียญทอง
28 เหรียญเงิน
22 เหรียญทองแดง
ถวยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม รุน 10 ป หญิง (ลําดับที่ 6)
ถวยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม รุน 11 ป หญิง (ลําดับที่ 10)
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บทที่ ๒
การวิเคราะหสถานภาพของสถานศึกษา
วิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
จากการวิเคราะหสถานภาพโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา เกี่ยวกับปจจัยที่เปนจุดแข็ง (Strength) จุดออน
(Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) สรุปไดดังนี้
จุดแข็ง (Strength)
ดานผูเรียน
- นักเรียนไดรับการพัฒนาครอบคลุมทั้ง ๔ ดาน ดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา เหมาะสม
ตามวัย
- นักเรียนมีสุขภาพดี เจริญเติบโตตามวัยมีน้ําหนักสวนสูง ตามเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัย
- นักเรียนมีทักษะดานการพูด การฟง การอาน และการเขียนดี
- มีความรับผิดชอบตอตนเองในการตรงตอเวลา และมี ระเบียบวินัยในการเขาแถว
- นักเรียนมีความเสียสละตอสวนรวม ใหความรวมมือปฏิบัติ กิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนอยางเต็ม
ความสามารถ
- มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะหมี วิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง
และมีวิสัยทัศน
- นักเรียนมีความกระตือรือรนตอการเรียน มีเจตคติที่ดีตอ การเรียนรู ใฝรู ใฝเรียน รูจักแสวงหาและ
พัฒนาตนเองจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ
- สงเสริมใหนักเรียนไดแสดงความสามารถในการรวมกิจกรรม และเขารวมการแขงขันทางวิชาการ
ทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน
- นักเรียนนิสัยรักการอาน รูจักคนควา หาความรูเพิ่มเติมจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ทั้งหองสมุด Internet
หรือสื่อเทคโนโลยีตาง ๆ
- นักเรียนกฤตศิลปวิทยามีมารยาท พูดจาไพเราะไหวสวยเปนที่ชื่นชมแกผูพบเห็น
- นักเรียนมีความซื่อสัตยตอตนเอง และผูอื่นนักเรียนพูดตรงกับความเปนจริง
- นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียน การสอน
- มีศักยภาพดานวิชาการสามารถสอบเขาเรียนตอในโรงเรียนรัฐบาลที่มีชื่อเสียง
- นักเรียนมีจิตใจ เมตตา กรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผ แบงปนสิ่งของปจจัยใหแกผูอื่น
- นักเรียนมีทักษะในการทํางานกลุม มีมนุษยสัมพันธดี มีความสามัคคีชวยเหลือกันและกัน
- นักเรียนมีความตระหนักในโทษของสิ่งเสพติด ทําใหผูเรียนสามารถหางไกล และหลีกเลี่ยงยาเสพติดได
ตลอดจนการรณรงคเรื่องสิ่งเสพติดอยางตอเนื่อง
- นําคําสอนทางดานศาสนามาใชในชีวิตประจําวัน
- นักเรียนรูจักใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการสื่อสารรูจักใช ภาษาสื่อสารกับบุคคลตาง ๆ ไดเหมาะสมตามวัย
- นักเรียนรักการออกกําลังกายและการเลนกีฬา
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จุดแข็ง (Strength)
- นักเรียนมีความสุขในการทํากิจกรรมที่โรงเรียนมี ปฏิสัมพันธกับบุคคลทั่วไปในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
- นักเรียนมีความสนใจและตองการรวมกิจกรรมสงเสริม ความสามารถพิเศษทางดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา
อยางมาก
- นักเรียนแสดงซึ่งความสามารถดานดนตรี ศิลปะ และกีฬา
- นักเรียนสวนใหญมีทัศนคติในการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ
- นักเรียนมีโอกาสไดฝกทักษะทางภาษาโดยตรงจากครู
ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ
ดานครู
- ครูมีความรู ความสามารถ ในการจัดทําแผนและจัดกระบวนการเรียนการสอน
- ครูผูสอนมีวุฒิการศึกษา ความรู ความสามารถสอดคลองกับวิชาการที่สอน
- ครูมีความสามารถในการสรางสื่อการเรียนการสอน และนําเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม ๆ มาใชกับผูเรียน
สม่ําเสมอ
- ครูไดรับการสงเสริมใหเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณตรงอยางตอเนื่องจาก หนวยงาน
ภายนอก
- ครูมีความรู ความสามารถดานการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
- ครูมีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการศึกษาหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
- ครูไดวิเคราะหหลักสูตร และวางแผนการสอนใหสอด คลองกับเปาหมายการศึกษาและเหมาะสมกับสภาพ
ชุมชนและตัวผูเรียน
- ครูมีความรูตรงสาขาวิชาที่สอนและมีประสบการณ และความมุงมั่นถึงความสําเร็จ ควรปฏิบัติหนาที่ดวย
ความรับผิดชอบ
- ครูมีจรรยาบรรณความเปนครู มีความรัก ความเมตตาและปรารถนาตอศิษย
- ครูเปนแบบอยางที่ดีในการดํารงชีวิตตามแบบวิถีชีวิตคนไทย ในการมีสัมมาคารวะผูใหญ
- ครูมีความรูความสามารถสรางเครื่องมือในการวัด และประเมินดวยตนเองอยางหลากหลาย
- ครูไดมีการวัดและประเมินผลผูเรียนทั้งกอนเรียนและหลังเรียน
- ครูมีจํานวนพอเพียงกับจํานวนนักเรียนตามเกณฑ
- ครูทุกทานผานการนิเทศสอนอยางนอยภาคเรียนละ ๑ครั้ง ตลอดจนมีการนิเทศแบบกัลยาณมิตร ระหวาง
โรงเรียนที่เปนเครือขายดวยกัน
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จุดแข็ง (Strength)
ดานผูบริหาร
- มีผลงานโครงสราง การบริหารที่ชัดเจนเปนระบบและเหมาะสม
- เปนประชาธิปไตยในการบริหารงาน
- ทุกฝายปฏิบัติงานโดยยึดการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมาย และแนวนโยบายตามปรัชญาของโรงเรียน
- โรงเรียนมีปรัชญา แผนพัฒนาโรงเรียนชัดเจนครบถวน
- มีการวางแผนจากบุคลากร ที่เกี่ยวของกับการศึกษาทุกฝาย
- มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
- มีการนํากระบวนการ PDCA มาใชในการบริหารงานของแตละฝาย
- แบงการบริหารงานเปนระดับชั้น กลุมสาระมีทีมบริหารงานขึ้นตรงตอฝายบริหาร
- การกระจายอํานาจหนาที่บริการ ไปยังระดับชั้นกลุมสาระ ทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพรวดเร็วปฏิบัติ
ไดเต็มศักยภาพ
- มีแผนการนิเทศอยางเปนระบบและตอเนื่อง
- มีระบบขอมูลสารสนเทศในโรงเรียนในระบบการบันทึก และรายงานผลการประเมิน
- มีเอกสารตรวจสอบการประเมินตนเอง
- ไดรับเอกสารสนับสนุนสงเสริมใหดําเนินงานตามความ สามารถอยางเหมาะสม
- ผูบริหารและครูสรางความสัมพันธที่ดีในการจัดการศึกษา
- โรงเรียนไดรบั การยอมรับจากผูปกครองและชุมชน
- ผูปกครองและชุมชนพรอมใชการสนับสนุนในการจัดการศึกษา
- มีการประชาสัมพันธ โดยออกจดหมายแผนพับเปนระยะๆ
- มีการรายงานความกาวหนาหนวยงานใหกับตนสังกัด
- ผูบริหารใหการพัฒนาความรูแกบุคลากรครูใหทันตอสภาพการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
- สนับสนุนใหผูรวมงานแสวงหาความรู เพื่อพัฒนาตนเอง
- ผูบริหารมีความรู ความสามารถ เชื่อมั่นในตนเอง และมุงมั่นตอความสําเร็จอยางสูง มีวิสัยทัศนกวางไกล
- ผูบริหารเปนแบบอยางในการเปนผูนํามีมนุษยสัมพันธ และเปนที่ยอมรับของผูเกี่ยวของ
- ผูบริหารเปนแบบอยางในดานความกระตือรือรนในการทํางานตลอดจน มุงมั่น ในความสําเร็จของงาน
- ผูบริหารสรางแรงจูงใจ บุคลากรครูในการทํางาน
- ผูบริหารสงเสริมใหบุคลากรไดเขารวม พัฒนาความรู เพื่อนํามาใชในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน
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จุดออน (Weakness)
ดานผูเรียน
- นักเรียนบางคนขาดความเอาใจใสสิ่งที่ไดรับการอบรม ปลูกฝงดานระเบียบวินัยในการมาโรงเรียน และ
มาตราตาง ๆ เชน การไหว การรับประทานอาหาร การพูดจา ระเบียบการเดินผานผูใหญ การเดินแถว การ
แตงกาย ฯลฯ
- นักเรียนในหองมีจํานวนนักเรียนมากเกินไป
- นักเรียนบางสวนยังตองพัฒนาทักษะดานการคัดลายมือ
- นักเรียนบางคนยังขาดความรับผิดชอบในการรักษาสิ่งของ และทรัพยสินของตนเองและสวนรวม
- สิ่งเสริมใหนักเรียนเขารวมแขงขันในดานวิชาการ และกิจกรรมไดมากขึ้น
- นักเรียนบางสวนยังใหความสนใจในเรื่องการเรียนนอยจึงสงผลการในวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ
ภาษาอังกฤษต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน
- นักเรียนบางคนยังขาดความรับผิดชอบ และกระตือรือรน ในการทํากิจกรรม
- นักเรียนบางสวนยังออนดานวิชาการ ยังตองหาแนวทางการพัฒนาดานวิชาการใหมากขึ้น
- นักเรียนบางสวนขาดความเชื่อมั่นในตนเองเนื่องจากพอแม ผูปกครองไมไดเปดโอกาสใหเด็กไดชวยเหลือ
ตนเองตามความสามารถ
- นักเรียนบางสวนมีปญหาดานครอบครัว เชน ครอบครัว แตกแยกขาดความอบอุน
ดานครู
- บุคลากรครูบางคนขาดประสบการณการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
- ครูบางสวนยังใชสื่ออุปกรณไมสม่ําเสมอ
- ครูบางสวนขาดเทคนิค ในดานการสอนที่หลากหลาย
- ครูบางสวนไมเห็นความสําคัญของพระราชบัญญัติการศึกษา
- ครูบางสวนยังจัดกิจกรรมไมเหมาะสมกับกระบวนการการเรียนรู
- ครูไมนําผลการประเมินมาปรับปรุงใชในการเรียนการสอนในครั้งตอไป
- ครูบางคนขาดการพัฒนาการสอน หรือไมมีความกระตือรือรนกับวิชาที่สอน
- ครูบางสวนยังใหความรวมมือ ในการทํางานสวนรวมไมเต็มที่
- การสงเสริมใหบุคลากรเขารับการอบรมไมครบทุกคน
- รายไดของครูยังไมสมดุลกับเศรษฐกิจและคาครองชีพในปจจุบัน
- โรงเรียนไมนําสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชจัดกระบวนการเรียนรู
ดานผูบริหาร
- จํานวนผูบริหารยังมีนอยกวาภาระงานในการบริหาร
- ผูชวยผูบริหารมีภาระงานมากในการสอน
- บุคลากรบางคนขาดความเขาใจในโครงสรางการบริหารงานของโรงเรียน
- ไมสามารถปฏิบัติงานไดครบตามแผนที่กําหนด
- ระบุขอมูลสารสนเทศยังไมสมบูรณ และสอดคลองกับเทคโนโลยี
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จุดออน (Weakness)
- ระบบการเก็บขอมูลสารสนเทศยังไมเปนระบบ
- ผูปกครองบางสวน ไมมีเวลาในการรวมการบริหารงานกับโรงเรียน
- ผูปกครองสวนหนึ่งขาดการรวมมือในการเอาใจใสดูแลบุตรหลานของตนเอง
- ชุมชนผูปกครองมีบทบาทนอยในการมีสว นรวมในการจัดการศึกษา
โอกาส (Opportunity)
ดานผูเรียน
- หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสมัยปจจุบันจะสงเสริมใหเด็กนักเรียนเปนผูกลาคิด กลาทํา และกลาพูด เด็ก
ไดมีโอกาสไดรับขาวสาร และเทคโนโลยี ไดอยางรวดเร็วทั่วถึง
- ไดรับการสงเสริม สนับสนุน จากครูและผูปกครองเปนอยางดี
- ทางโรงเรียนมีนโยบายอยางตอเนื่องเกี่ยวกับการจัดการสอนซอมเสริมใหกับนักเรียนที่ยังมีพัฒนาการชา
- ทางโรงเรียนสนับสนุนกิจกรรมดานตาง ๆ เพื่อใหนักเรียนกลาแสดงออก อยางถูกตอง และมั่นใจ
- สงเสริมการจัดกิจกรรม เพื่อฝกทักษะใหนักเรียนมีความเปนผูนํา และกลาแสดงออก
- ทางโรงเรียนสงเสริมใหมีการแขงขันกับภายนอก
ดานครู
- ครูมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนความรู ในเรื่องการเรียนการสอน รวมถึงเทคนิคการสอนใหกับเพื่อนครูทั้งภายใน
และตางโรงเรียนในรูปแบบกัลยาณมิตร
- ทางโรงเรียนการสนับสนุนใหครูไดศึกษาตอในระดับสูงขึ้น
- สงเสริมและสนับสนุนใหครูไดไปศึกษาดูงานทั้งภายใน และภายนอกประเทศอยางตอเนื่อง
- เชิญวิทยากรที่มีความรู ความชํานาญ ผูเชี่ยวชาญมาใหคําแนะนําและคําปรึกษาเสมอ ๆ
- สงเสริมบุคลากรใหมีความรูประสบการณ การจัดการเรียนรูที่หลากหลาย
- จัดอบรม สัมมนา พัฒนาความรูครูไดรับการพัฒนาดานการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง
ดานผูบริหาร
- ผูบริหารมีโอกาสไดรับการศึกษาสูงขึ้นในขั้นมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต จากโอกาสทางการศึกษาที่มีความ
สะดวก หลากหลายมากยิ่งขึ้น
- ผูบริหารมีโอกาสไดรับคําแนะนําจากคณาจารย คณะครุศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในฐานะประธาน
ที่ปรึกษางานวิชาการของโรงเรียน
- การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนผูบริหารมีสิทธิในการตัดสินใจไดอยางครบถวน
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อุปสรรค (Threat)
ดานผูเรียน
- ผูปกครองบางสวนไมใหความรวมมือ ในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบวินัยเทาที่ควร
- สถานที่ในการจัดกิจกรรมไมเอื้อตอกิจกรรมเทาที่ควร
- ปจจัยที่มีสวนเกี่ยวของเปนบางครั้งมีเวลางบประมาณ
- ผูเรียนบางคนยังใหความรวมมือในการแกไขปญหานอย ตลอดจนผูปกครองบางทานไมรับฟงปญหาและ
เหตุผลของ ลูก ๆ
- นักเรียนบางคนขาดความเอาใจใสตอการเรียนคณิตศาสตร และความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
- นักเรียนบางสวนขาดความรับผิดชอบตอการมาเรียน จึงทําใหการเรียนไมคอยตอเนื่อง ขาดขั้นตอนในการ
วิเคราะห โจทยปญหา
- นักเรียนบางคน ยังไมกลาแสดงออกและไมกลาตัดสินใจดวยตนเอง
- นักเรียนในบางครอบครัว มีปญหาดานครอบครัวและมีแนวโนมที่มีจํานวนมากขึ้น
- สื่อเทคโนโลยีรอบตัวนักเรียนเพิ่มมากขึ้นจนทําใหนักเรียนสนใจการเรียนลดลงหรือจนทําใหนักเรียนปฏิบัติ
ตนไปในทางไมถูกตองมากขึ้น
- ในบางครอบครัวผูปกครองมีภาระหนาที่การงานเพิ่มขึ้นจนไมมีเวลาในการดูแลนักเรียน และมีจํานวนเพิ่ม
มากขึ้น
ดานครู
- การอบรมสัมมนาตามองคกรตาง ๆ จัดขึ้นตรงกับวันที่ทํางาน
- ครูบางกลุมสาระยังมีโอกาสในการเขารวมสัมมนานอย
- งบประมาณในการศึกษาดูงานยังนอย ครูไดรับโอกาสไมทั่วถึง
- ภาระงานตาง ๆ มีมากขึ้นจนกระทั่งมีผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนของครู
- อัตราเงินเดือนของครูยังนอยเมื่อเทียบกับคาครองชีพทําใหมีผลตอขวัญกําลังใจในการทํางาน
- การพัฒนาทางเทคโนโลยีทําใหครูบางทานลําบากในการทําความเขาใจ
ดานผูบริหาร
- ผูบริหารและผูชวยผูบริหารมีภาระงานในการสอนอยูมาก
- ภาระในการผอนชําระการกอสรางโรงเรียน ทําใหยิ่งไมสามารถนํางบประมาณมาพัฒนาการจัดการศึกษาใน
ดานตางๆ ไดอยางครบถวน
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วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
จากการวิ เ คราะห ส ถานภาพโรงเรี ย นกฤตศิ ล ป วิ ท ยา เกี่ ย วกั บ โอกาส (Opportunity) อุ ป สรรค
(Threat) สรุปไดดังนี้
ดานเศรษฐกิจ
ภาวะคุกคาม
1. การเกิดชุมชนแออัด
2. มีคูแขงทางดานการศึกษาเพิ่มมากขึ้น
3. การจราจรมีความคลองตัวนอยลง
4. มีความเหลื่อมล้ํากันดานเศรษฐกิจ
5. คาใชจายในดานเศรษฐกิจ
6. ชาดสภาพคลองตัวทางเศรษฐกิจ
โอกาส

1.
2.
3.
4.
5.

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

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

1.
2.
3.
4.

การจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
มีอิสระในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
สนองนโยบายรัฐบาลดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น
การสรางคุณภาพและความมั่นคงบุคลากร

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

1.
2.
3.
4.
5.

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

น้ําหนัก
คะแนน

กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ตัวบงชี้ที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย
๕.๐๐
ตัวบงชี้ที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจสมวัย
๕.๐๐
ตัวบงชี้ที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการดานสังคมสมวัย
๕.๐๐
ตัวบงชีท้ ี่ 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
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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
คะแนนรวม

น้ําหนัก
(คะแนน)

คะแนน
ที่ได

ระดับ
คุณภาพ

๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๒๐.๐๐
๑๐.๐๐

9.76
9.68
9.57
9.64
10.29
8.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
พอใช
ดี

๕.๐๐

4.80

ดีมาก

๕.๐๐

4.87

ดีมาก

๕.๐๐

5.00

ดีมาก

๕.๐๐

5.00

ดีมาก

๕.๐๐

5.00

ดีมาก

๕.๐๐

5.00

ดีมาก

๑๐๐.๐๐

86.61

ดี

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

มีสัมมาคารวะ มานะเรียนรู กตัญูชาติไทย
มีสัมมาคารวะ
นิยาม
มีสัมมาคารวะ หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่แสดงถึงการใชวาจา ใจ และกาย ตอบุคคลอื่นอยาง
สุภาพและออนนอม
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบงชี้
ตัวชี้วัด
- กิริยาทาทางที่ออกมาทางกาย

- กิริยาทาทางที่ออกมาทางวาจา

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

มานะเรียนรู
นิยาม
มานะเรียนรู หมายถึง ตั้งใจมุงมั่นศึกษาเลาเรียน ใชเวลาวางใหเปนประโยชนตอการศึกษาเลาเรียน
ศึกษาคนควาจากแหลงความรูตางๆ ทบทวนบทเรียนสม่ําเสมอ ตั้งใจทํางานที่ครูมอบหมาย
ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบงชี้
ตัวชี้วัด

- รักการอาน
- ใชเทคโนโลยีอยางสรางสรรค

พฤติกรรมบงชี้
- มีการเรียนรูอยางสม่ําเสมอจากการอาน
- มีการเรียนรูอยางสม่ําเสมอจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่
สรางสรรค
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ตัวชี้วัด
- รักทํางานกลุม

พฤติกรรมบงชี้
- มีการเรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู
ระหวางกัน

กตัญูชาติไทย
นิยาม
กตัญูชาติไทย หมายถึง หมายถึง การรูจักบุญคุณของประเทศชาติที่ใหความสงบสุขอยูในปจจุบัน มี
ความภาคภูมิใจในความเปนชาติไทยที่มี ๓ สถาบันเปนหลัก คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบัน
พระมหากษัตริย ซึ่งคนไทยทุกคนเคารพเทิดทูน

ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบงชี้
ตัวชี้วัด
- เปนพลเมืองดีของชาติ
- สามัคคีเพื่อชาติ
- สืบสานวัฒนธรรม
- นอมนําความดีจากศาสตร
พระราชา

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

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

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

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

ซื่อสัตย

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

ประพฤติดี

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

มีวินัย

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

พฤติกรรมบงชี้
- เคารพในสิทธิ์การมากอนหลัง
- เมื่อขึ้น หรือลงบันได ชิดขวามือเสมอ
- ไมวิ่ง หรือแซงบนบันได
- ปดไฟเมื่อทําไมใชหองน้ําแลว
- ปดน้ําเมื่อชําระลาง สวนตาง ๆ เรียบรอย
- เมื่อมีขยะ ใหทิ้งขยะที่ถังเสมอ
- ถามีถังแยกขยะ ก็แยกไดอยางถูกตอง
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กลยุทธการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
๑. ปลูกฝง และพัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
๒. ส ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รขั้ น พื้ น ฐาน เพื่ อ ให เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นที่ มี
ประสิทธิภาพ และเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
๓. พั ฒ นากระบวนการการให บ ริ ก ารทางการศึ ก ษาโดยบูร ณาการหลั กสู ต ร สื่ อ แหล งเรี ย นรู ที่
หลากหลาย และภูมิปญญาทองถิ่น
๔. สงเสริม และพัฒนาครู นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษา
๕. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบ โดยมุงสัมฤทธิ์ผลที่เกิดกับผูเรียนเปนสําคัญ
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บทที่ ๔
โครงการตามกลยุทธของโรงเรียน พรอมเปาหมายและงบประมาณ ระยะ ๓ ป
กลยุทธที่ ๑ ปลูกฝง และพัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
กลยุทธระดับแผนงาน
(โครงการ)
1. โครงการวิถีธรรมสูวิถีชีวิตที่
พอเพียง
2. โครงการกตัญูชาติไทยดวยใจจิต
อาสา
3. โครงการวันสําคัญของสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย
4. โครงการสงเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน
5. โครงการนักเรียนสงางามดวย
ระเบียบวินยั
6. โครงการนักเรียนงดงามตาม
มารยาทไทย
7. โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
8. โครงการโรงเรียนสิ่งแวดลอมเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
9. โครงการโรงเรียนปลอดยาเสพติด
และอบายมุข
10. โครงการสงเสริมและพัฒนาระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน

ตัวชี้วัดสูความสําเร็จ
1.1 รอยละของนักเรียนที่มสี ุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพและออกกําลัง
กายสม่ําเสมอ
1.2 รอยละของนักเรียนที่มีนา้ํ หนัก
สวนสูง และมีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑมาตรฐาน
1.3 รอยละของนักเรียนที่ปองกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษ
และหลีกเลีย่ งตนเองจาก
สภาวะทีเ่ สี่ยงตอความรุนแรง
โรค ภัย อุบัตเิ หตุ และปญหา
ทางเพศ
1.4 รอยละของนักเรียนที่เห็นคุณคา
ในตนเอง มีความมั่นใจ กลา
แสดงออกอยางเหมาะสม
1.5 รอยละของนักเรียนที่มมี นุษย
สัมพันธที่ดีและใหเกียรติผูอื่น

ป 2558

เปาหมาย (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
ป 2559

รอยละ 85 ของนักเรียนที่มีสุข
นิสัยในการดูแลสุขภาพและ
ออกกําลังกายสม่ําเสมอ
รอยละ 85ของนักเรียนที่มี
น้ําหนัก สวนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ
มาตรฐาน
รอยละ 85 ของนักเรียนที่
ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให
โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะทีเ่ สี่ยงตอความรุนแรง
โรค ภัย อุบัตเิ หตุ และปญหา
ทางเพศ
รอยละ 85 ของนักเรียนที่เห็น
คุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ
กลาแสดงออกอยางเหมาะสม
รอยละ 85 ของนักเรียนที่มี
มนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติ
ผูอื่น

34

รอยละ 88 ของนักเรียนที่มีสุข
นิสัยในการดูแลสุขภาพและ
ออกกําลังกายสม่ําเสมอ
รอยละ 88ของนักเรียนที่มี
น้ําหนัก สวนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ
มาตรฐาน
รอยละ 88 ของนักเรียนที่
ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให
โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะทีเ่ สี่ยงตอความรุนแรง
โรค ภัย อุบัตเิ หตุ และปญหา
ทางเพศ
รอยละ 88 ของนักเรียนที่เห็น
คุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ
กลาแสดงออกอยางเหมาะสม
รอยละ 88 ของนักเรียนที่มี
มนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติ
ผูอื่น

ป 2560

รอยละ 90 ของนักเรียนที่มีสุข
นิสัยในการดูแลสุขภาพและ
ออกกําลังกายสม่ําเสมอ
รอยละ 90ของนักเรียนที่มี
น้ําหนัก สวนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ
มาตรฐาน
รอยละ 90 ของนักเรียนที่
ปองกันตนเองจากสิง่ เสพติดให
โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะทีเ่ สี่ยงตอความรุนแรง
โรค ภัย อุบัตเิ หตุ และปญหา
ทางเพศ
รอยละ 90 ของนักเรียนที่เห็น
คุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ
กลาแสดงออกอยางเหมาะสม
รอยละ 90 ของนักเรียนที่มี
มนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติ
ผูอื่น

กลยุทธระดับแผนงาน
(โครงการ)

ตัวชี้วัดสูความสําเร็จ

11. โครงการเสริมสรางพัฒนาการดาน 1.6 รอยละของนักเรียนทีส่ ราง
รางกายเด็กปฐมวัย
ผลงานจากการเขารวมกิจกรรม
12. โครงการเสริมสรางพัฒนาการดาน
ดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป
อารมณเด็กปฐมวัย
กีฬา/นันทนาการตามจิตนาการ
13. โครงการเสริมสรางพัฒนาการดาน
สังคมเด็กปฐมวัย
1.7 รอยละของนักเรียนที่มี
คุณลักษณะที่พึงประสงคตาม
หลักสูตร

ป 2558

เปาหมาย (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
ป 2559

ป 2560

รอยละ 85 ของนักเรียนที่
สรางผลงานจากการเขารวม
กิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี/
นาฏศิลป กีฬา/นันทนาการ
ตามจินตนาการ
รอยละ 90 ของนักเรียนที่มี
คุณลักษณะที่พึงประสงคตาม
หลักสูตร

รอยละ 88 ของนักเรียนที่
สรางผลงานจากการเขารวม
กิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี/
นาฏศิลป กีฬา/นันทนาการ
ตามจินตนาการ
รอยละ 92 ของนักเรียนที่มี
คุณลักษณะที่พึงประสงคตาม
หลักสูตร

รอยละ 90 ของนักเรียนที่
สรางผลงานจากการเขารวม
กิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี/
นาฏศิลป กีฬา/นันทนาการ
ตามจินตนาการ
รอยละ 95 ของนักเรียนที่มี
คุณลักษณะที่พึงประสงคตาม
หลักสูตร

1.8 รอยละของนักเรียนที่เอื้ออาทร
ผูอื่นและกตัญูกตเวทีตอผูมี
พระคุณ

รอยละ 90 ของนักเรียนที่เอื้อ
อาทรผูอื่นและกตัญูกตเวที
ตอผูมีพระคุณ

รอยละ 92 ของนักเรียนที่เอื้อ
อาทรผูอื่นและกตัญูกตเวที
ตอผูมีพระคุณ

รอยละ 95 ของนักเรียนที่เอื้อ
อาทรผูอื่นและกตัญูกตเวที
ตอผูมีพระคุณ

1.9 รอยละของนักเรียนที่ยอมรับ
ความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกตาง
1.10 รอยละของนักเรียนทีต่ ระหนัก รู
คุณคา รวมอนุรักษและพัฒนา
สิ่งแวดลอม

รอยละ 85 ของนักเรียนที่
ยอมรับความคิดและวัฒนธรรม
ที่แตกตาง
รอยละ 85 ของนักเรียนที่
ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษ
และพัฒนาสิ่งแวดลอม

รอยละ 88 ของนักเรียนที่
ยอมรับความคิดและวัฒนธรรม
ที่แตกตาง
รอยละ 88 ของนักเรียนที่
ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษ
และพัฒนาสิ่งแวดลอม

รอยละ 90 ของนักเรียนที่
ยอมรับความคิดและวัฒนธรรม
ที่แตกตาง
รอยละ 90 ของนักเรียนที่
ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษ
และพัฒนาสิ่งแวดลอม

1.1 รอยละของเด็กมีน้ําหนักสวนสูง
เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

รอยละ 85 ของเด็กมีน้ําหนัก
สวนสูงเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน

รอยละ 88 ของเด็กมีน้ําหนัก
สวนสูงเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน

รอยละ 90 ของเด็กมีน้ําหนัก
สวนสูงเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน

1.2 รอยละของเด็กที่มีทักษะการ
เคลื่อนไหวตามวัย

รอยละ 85 ของเด็กทีม่ ีทักษะ
การเคลื่อนไหวตามวัย

รอยละ 88 ของเด็กทีม่ ีทักษะ
การเคลื่อนไหวตามวัย

รอยละ 90 ของเด็กทีม่ ีทักษะ
การเคลื่อนไหวตามวัย

35

กลยุทธระดับแผนงาน
(โครงการ)

ตัวชี้วัดสูความสําเร็จ
1.3 รอยละของเด็กที่มีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพของตน

ป 2558

เปาหมาย (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
ป 2559

ป 2560

รอยละ 85 ของเด็กทีม่ ีสุขนิสยั รอยละ 88 ของเด็กทีม่ ีสุขนิสยั รอยละ 90 ของเด็กทีม่ ีสุขนิสยั
ในการดูแลสุขภาพของตน
ในการดูแลสุขภาพของตน
ในการดูแลสุขภาพของตน

1.4 รอยละของเด็กที่หลีกเลี่ยงตอ
รอยละ 90 ของเด็กที่
สภาวะทีเ่ สี่ยงตอโรค อุบัตเิ หตุ ภัย หลีกเลี่ยงตอสภาวะที่เสี่ยงตอ
และสิ่งเสพติด
โรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพ
ติด
1.5 รอยละของเด็กที่ราเริงแจมใส มี
รอยละ 85 ของเด็กทีร่ าเริง
ความรูส ึกที่ดีตอตนเอง
แจมใส มีความรูสึกทีด่ ีตอ
ตนเอง
1.6 รอยละของเด็กทีม่ ีความมั่นใจและ รอยละ 85 ของเด็กทีม่ ีความ
กลาแสดงออก
มั่นใจและกลาแสดงออก
1.7 รอยละของเด็กทีค่ วบคุมอารมณ รอยละ 85 ของเด็กทีค่ วบคุม
ตนเองไดเหมาะสมกับวัย
อารมณตนเองไดเหมาะสมกับ
วัย
1.8 รอยละของเด็กทีช่ ื่นชมศิลปะ
รอยละ 85 ของเด็กทีช่ ื่นชม
ดนตรี การเคลื่อนไหว และรัก
ศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว
ธรรมชาติ
และรักธรรมชาติ
1.9 รอยละของเด็กทีม่ ีวินัย รับผิดชอบ รอยละ 85 ของเด็กทีม่ ีวินัย
เชื่อฟงคาสั่งสอนของพอแม ครู
รับผิดชอบ เชื่อฟงคาสั่งสอน
อาจารย
ของพอแม ครูอาจารย
1.10รอยละของเด็กทีม่ ีความซื่อสัตย
รอยละ 85 ของเด็กทีม่ ีความ
สุจริต ชวยเหลือแบงปน
ซื่อสัตยสุจริต ชวยเหลือ
แบงปน
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รอยละ 92 ของเด็กที่
หลีกเลี่ยงตอสภาวะที่เสี่ยงตอ
โรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพ
ติด
รอยละ 88 ของเด็กทีร่ าเริง
แจมใส มีความรูสึกทีด่ ีตอ
ตนเอง
รอยละ 88 ของเด็กทีม่ ีความ
มั่นใจและกลาแสดงออก
รอยละ 88 ของเด็กทีค่ วบคุม
อารมณตนเองไดเหมาะสมกับ
วัย
รอยละ 88 ของเด็กทีช่ ื่นชม
ศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว
และรักธรรมชาติ
รอยละ 88 ของเด็กทีม่ ีวินัย
รับผิดชอบ เชื่อฟงคาสั่งสอน
ของพอแม ครูอาจารย
รอยละ 88 ของเด็กทีม่ ีความ
ซื่อสัตยสุจริต ชวยเหลือ
แบงปน

รอยละ 95 ของเด็กที่
หลีกเลี่ยงตอสภาวะที่เสี่ยงตอ
โรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพ
ติด
รอยละ 90 ของเด็กทีร่ าเริง
แจมใส มีความรูสึกทีด่ ีตอ
ตนเอง
รอยละ 90 ของเด็กทีม่ ีความ
มั่นใจและกลาแสดงออก
รอยละ 90 ของเด็กทีค่ วบคุม
อารมณตนเองไดเหมาะสมกับ
วัย
รอยละ 90 ของเด็กทีช่ ื่นชม
ศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว
และรักธรรมชาติ
รอยละ 90 ของเด็กทีม่ ีวินัย
รับผิดชอบ เชื่อฟงคาสั่งสอน
ของพอแม ครูอาจารย
รอยละ 890 ของเด็กทีม่ ีความ
ซื่อสัตยสุจริต ชวยเหลือ
แบงปน

กลยุทธระดับแผนงาน
(โครงการ)

ตัวชี้วัดสูความสําเร็จ
1.10รอยละของเด็กทีเ่ ลนและทํางาน
รวมกับผูอื่นได
1.10รอยละของเด็กที่ประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและศาสนาทีต่ นนับ
ถือ

ป 2558

เปาหมาย (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
ป 2559

รอยละ 85 ของเด็กทีเ่ ลนและ
ทํางานรวมกับผูอื่นได
รอยละ 85 ของเด็กทีป่ ระพฤติ
ตนตามวัฒนธรรมไทยและ
ศาสนาที่ตนนับถือ
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รอยละ 88 ของเด็กทีเ่ ลนและ
ทํางานรวมกับผูอื่นได
รอยละ 88 ของเด็กทีป่ ระพฤติ
ตนตามวัฒนธรรมไทยและ
ศาสนาที่ตนนับถือ

ป 2560

รอยละ 90 ของเด็กทีเ่ ลนและ
ทํางานรวมกับผูอื่นได
รอยละ 90 ของเด็กทีป่ ระพฤติ
ตนตามวัฒนธรรมไทยและ
ศาสนาที่ตนนับถือ

กลยุทธที่ ๒ สงเสริมการจัดการศึกษาตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ประสิทธิภาพ และเปนไปเกณฑ
กลยุทธระดับแผนงาน
(โครงการ)
1. โครงการโรงเรียนรักการอาน
2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 8 กลุมสาระ การ
เรียนรู
3. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการทดสอบระดับชาติ
4. โครงการการเรียนรูบนฐานโครงงาน
ทั้งโรงเรียน
5. โครงการกาวดวยความรูสูประชาคม
อาเซียน
6. โครงการพัฒนาทักษะการทํางานสู
อาชีพที่สนใจ
7. โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียนสู
ความเปนเลิศ
8. โครงการเสริมสรางพัฒนาการดาน
รางกายเด็กปฐมวัย

ตัวชี้วัดสูความสําเร็จ

ป 2558

2.1 รอยละของนักเรียนที่มีนสิ ยั รัก
การอานและแสวงหาความรู
ดวยตนเองจากหองสมุด แหลง
เรียนรู และสื่อตางๆ รอบตัว
2.2

2.3

2.4
2.5

เปาหมาย (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
ป 2559

รอยละ 90 ของนักเรียนที่มี
นิสัยรักการอานและแสวงหา
ความรูดวยตนเองจากหองสมุด
แหลงเรียนรู และสื่อตางๆ
รอบตัว
รอยละของนักเรียนที่มีทักษะใน รอยละ 85 ของนักเรียนที่มี
การอาน ฟง ดู พูด เขียน และ ทักษะในการอาน ฟง ดู พูด
ตั้งคําถามเพื่อคนควาหาความรู เขียน และตั้งคําถามเพื่อ
เพิ่มเติม
คนควาหาความรูเพิ่มเติม
รอยละของนักเรียนที่เรียนรู
รอยละ 90 ของนักเรียนที่
รวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยน
เรียนรูร วมกันเปนกลุม
ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นเพื่อ
ระหวางกัน
การเรียนรูระหวางกัน
รอยละของนักเรียนที่ใช
รอยละ 85 ของนักเรียนที่ใช
เทคโนโลยีในการเรียนรูแ ละ
เทคโนโลยีในการเรียนรูแ ละ
นําเสนอผลงาน
นําเสนอผลงาน
รอยละของนักเรียนทีส่ รุป
รอยละ 80 ของนักเรียนที่สรุป
ความคิดจากเรื่องที่อาน ฟง
ความคิดจากเรื่องที่อาน ฟง
และดู และสื่อสารโดยการพูด และดู และสื่อสารโดยการพูด
หรือเขียนตามความคิดของ
หรือเขียนตามความคิดของ
ตนเอง
ตนเอง
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รอยละ 92 ของนักเรียนที่มี
นิสัยรักการอานและแสวงหา
ความรูดวยตนเองจากหองสมุด
แหลงเรียนรู และสื่อตางๆ
รอบตัว
รอยละ 88 ของนักเรียนที่มี
ทักษะในการอาน ฟง ดู พูด
เขียน และตั้งคําถามเพื่อ
คนควาหาความรูเพิ่มเติม
รอยละ 92 ของนักเรียนที่
เรียนรูร วมกันเปนกลุม
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นเพื่อ
การเรียนรูระหวางกัน
รอยละ 88 ของนักเรียนที่ใช
เทคโนโลยีในการเรียนรูแ ละ
นําเสนอผลงาน
รอยละ 82 ของนักเรียนที่สรุป
ความคิดจากเรื่องที่อาน ฟง
และดู และสื่อสารโดยการพูด
หรือเขียนตามความคิดของ
ตนเอง

ป 2560

รอยละ 95 ของนักเรียนที่มี
นิสัยรักการอานและแสวงหา
ความรูดวยตนเองจากหองสมุด
แหลงเรียนรู และสื่อตางๆ
รอบตัว
รอยละ 90 ของนักเรียนที่มี
ทักษะในการอาน ฟง ดู พูด
เขียน และตั้งคําถามเพื่อ
คนควาหาความรูเพิ่มเติม
รอยละ 95 ของนักเรียนที่
เรียนรูร วมกันเปนกลุม
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นเพื่อ
การเรียนรูระหวางกัน
รอยละ 90 ของนักเรียนที่ใช
เทคโนโลยีในการเรียนรูแ ละ
นําเสนอผลงาน
รอยละ 85 ของนักเรียนที่สรุป
ความคิดจากเรื่องที่อาน ฟง
และดู และสื่อสารโดยการพูด
หรือเขียนตามความคิดของ
ตนเอง

กลยุทธระดับแผนงาน
(โครงการ)

ตัวชี้วัดสูความสําเร็จ

ป 2558

เปาหมาย (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
ป 2559

2.6 รอยละของนักเรียนที่นําเสนอวิธี รอยละ 80 ของนักเรียนที่
คิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือ นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหา
วิธีการของตนเอง
ดวยภาษาหรือวิธีการของ
ตนเอง
2.7 รอยละของนักเรียนทีก่ ําหนด
รอยละ 80 ของนักเรียนที่
เปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจ กําหนดเปาหมาย คาดการณ
แกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบ ตัดสินใจแกปญ
 หาโดยมีเหตุผล
ประกอบ
2.8 รอยละของนักเรียนที่มคี วามคิด รอยละ 80 ของนักเรียนที่มี
ริเริม่ และสรางสรรคผลงาน
ความคิดริเริม่ และสรางสรรค
ดวยความภาคภูมิใจ
ผลงานดวยความภาคภูมิใจ
2.9 รอยละของผลสัมฤทธิ์ทางการ
รอยละ 75 ของผลสัมฤทธิ์
เรียนแตละกลุมสาระเปนไป
ทางการเรียนแตละกลุมสาระ
ตามเกณฑ
เปนไปตามเกณฑ
2.10 รอยละของผลการประเมิน
รอยละ 75 ของผลการประเมิน
สมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร
สมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร
เปนไปตามเกณฑ
เปนไปตามเกณฑ
2.11 รอยละของผลการประเมินการ
รอยละ 75 ของผลการประเมิน
อาน คิดวิเคราะห และเขียน
การอาน คิดวิเคราะห และเขียน
เปนไปตามเกณฑ
เปนไปตามเกณฑ
2.12 รอยละของผลการทดสอบ
รอยละ 70 ของผลการทดสอบ
ระดับชาติเปนไปตามเกณฑ
ระดับชาติเปนไปตามเกณฑ
2.13 รอยละของนักเรียนที่วาง
รอยละ 85 ของนักเรียนที่วาง
แผนการทํางานและดําเนินการ แผนการทํางานและดําเนินการ
จนสําเร็จ
จนสําเร็จ
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รอยละ 82 ของนักเรียนที่
นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหา
ดวยภาษาหรือวิธีการของ
ตนเอง
รอยละ 82 ของนักเรียนที่
กําหนดเปาหมาย คาดการณ
ตัดสินใจแกปญ
 หาโดยมีเหตุผล
ประกอบ
รอยละ 82 ของนักเรียนที่มี
ความคิดริเริม่ และสรางสรรค
ผลงานดวยความภาคภูมิใจ
รอยละ 77 ของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแตละกลุมสาระ
เปนไปตามเกณฑ
รอยละ 77 ของผลการประเมิน
สมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร
เปนไปตามเกณฑ
รอยละ 77 ของผลการประเมิน
การอาน คิดวิเคราะห และเขียน
เปนไปตามเกณฑ
รอยละ 72 ของผลการทดสอบ
ระดับชาติเปนไปตามเกณฑ
รอยละ 88 ของนักเรียนที่วาง
แผนการทํางานและดําเนินการ
จนสําเร็จ

ป 2560

รอยละ 85 ของนักเรียนที่
นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหา
ดวยภาษาหรือวิธีการของ
ตนเอง
รอยละ 85 ของนักเรียนที่
กําหนดเปาหมาย คาดการณ
ตัดสินใจแกปญ
 หาโดยมีเหตุผล
ประกอบ
รอยละ 85 ของนักเรียนที่มี
ความคิดริเริม่ และสรางสรรค
ผลงานดวยความภาคภูมิใจ
รอยละ 77 ของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแตละกลุมสาระ
เปนไปตามเกณฑ
รอยละ 77 ของผลการประเมิน
สมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร
เปนไปตามเกณฑ
รอยละ 77 ของผลการประเมิน
การอาน คิดวิเคราะห และเขียน
เปนไปตามเกณฑ
รอยละ 75 ของผลการทดสอบ
ระดับชาติเปนไปตามเกณฑ
รอยละ 90 ของนักเรียนที่วาง
แผนการทํางานและดําเนินการ
จนสําเร็จ

กลยุทธระดับแผนงาน
(โครงการ)

ตัวชี้วัดสูความสําเร็จ

ป 2558

เปาหมาย (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
ป 2559

ป 2560

2.14 รอยละของนักเรียนทีท่ ํางาน
รอยละ 85 ของนักเรียนที่
อยางมีความสุข มุงมั่นพัฒนางาน ทํางานอยางมีความสุข มุงมั่น
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงาน
และภูมใิ จในผลงานของตนเอง
ของตนเอง
2.15 รอยละของนักเรียนที่ทํางาน
รอยละ 85 ของนักเรียนที่
รวมกับผูอื่นได
ทํางานรวมกับผูอื่นได

รอยละ 88 ของนักเรียนที่
ทํางานอยางมีความสุข มุงมั่น
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง
รอยละ 88 ของนักเรียนที่
ทํางานรวมกับผูอื่นได

รอยละ 90 ของนักเรียนที่
ทํางานอยางมีความสุข มุงมั่น
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง
รอยละ 90 ของนักเรียนที่
ทํางานรวมกับผูอื่นได

2.16 รอยละของนักเรียนทีม่ ีความรูสึก
ที่ดีตออาชีพสุจริตและหา
ความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจ
2.1 รอยละของเด็กที่สนใจเรียนรูส ิ่ง
รอบตัว ซักถามอยางตั้งใจ และรัก
การเรียนรู
2.2 รอยละของเด็กที่มีความคิดรวบ
ยอดเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ที่เกิดจาก
ประสบการณการเรียนรู
2.3 รอยละของเด็กที่มีทักษะทางภาษา
ที่เหมาะสมกับวัย
2.4 รอยละของเด็กที่มีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร
2.5 รอยละของเด็กที่มีจินตนาการและ
ความคิดสรางสรรค

รอยละ 88 ของนักเรียนที่มี
ความรูส ึกที่ดีตออาชีพสุจริตและ
หาความรูเ กี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจ
รอยละ 88 ของเด็กทีส่ นใจ
เรียนรูส ิ่งรอบตัว ซักถามอยาง
ตั้งใจ และรักการเรียนรู
รอยละ 82 ของเด็กทีม่ ีความคิด
รวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ที่เกิด
จากประสบการณการเรียนรู
รอยละ 88 ของเด็กทีม่ ีทักษะ
ทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
รอยละ 78 ของเด็กทีม่ ีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร
รอยละ 82 ของเด็กทีม่ ี
จินตนาการและความคิด
สรางสรรค

รอยละ 90 ของนักเรียนที่มี
ความรูส ึกที่ดีตออาชีพสุจริตและ
หาความรูเ กี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจ
รอยละ 90 ของเด็กทีส่ นใจ
เรียนรูส ิ่งรอบตัว ซักถามอยาง
ตั้งใจ และรักการเรียนรู
รอยละ 85 ของเด็กทีม่ ีความคิด
รวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ที่เกิด
จากประสบการณการเรียนรู
รอยละ 90 ของเด็กทีม่ ีทักษะ
ทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
รอยละ 80 ของเด็กทีม่ ีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร
รอยละ 85 ของเด็กทีม่ ี
จินตนาการและความคิด
สรางสรรค

รอยละ 85 ของนักเรียนที่มี
ความรูส ึกที่ดีตออาชีพสุจริตและ
หาความรูเ กี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจ
รอยละ 85 ของเด็กทีส่ นใจ
เรียนรูส ิ่งรอบตัว ซักถามอยาง
ตั้งใจ และรักการเรียนรู
รอยละ 80 ของเด็กทีม่ ีความคิด
รวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ที่เกิด
จากประสบการณการเรียนรู
รอยละ 85 ของเด็กทีม่ ีทักษะ
ทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
รอยละ 75 ของเด็กทีม่ ีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร
รอยละ 80 ของเด็กทีม่ ี
จินตนาการและความคิด
สรางสรรค
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กลยุทธที่ ๓ พัฒนากระบวนการใหบริการทางการศึกษา โดยบูรณาการหลักสูตร แหลงเรียนรูที่หลากหลาย และภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
กลยุทธระดับแผนงาน
(โครงการ)

ตัวชี้วัดสูความสําเร็จ

1. โครงการพัฒนาหลักสูตร
3.1 คุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษา
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เหมาะสมและสอดคลองกับ
2. โครงการการจัดสภาพแวดลอมเพื่อ
ทองถิ่น
การเรียนรูสคู ุณภาพ
3.2 คุณภาพของการจัดรายวิชา
3. โครงการสรางเสริมสังคมแหงการ
เพิม่ เติมที่หลากหลายใหผูเรียน
เรียนรูส สู ถานศึกษา
เลือกเรียนตามความถนัด
4. โครงการพัฒนาและปรับปรุง
ความสามารถและความสนใจ
หลักสูตรปฐมวัย
3.3 คุณภาพของการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนทีส่ งเสริมและ
ตอบสนองความตองการ
ความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจของผูเรียน
3.4 คุณภาพของการสนับสนุนใหครู
จัดกระบวนการเรียนรูที่ให
ผูเรียนไดลงมือปฏิบตั ิจริงจน
สรุปความรูไ ดดวยตนเอง
3.5 คุณภาพของการนิเทศภายใน
กํากับ ติดตามตรวจสอบ และ
นําผลไปปรับปรุงการเรียนการ
สอนอยางสม่ําเสมอ

ป 2558

เปาหมาย (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
ป 2559

คุณภาพระดับดีมากของ
หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสม
และสอดคลองกับทองถิ่น
คุณภาพระดับดีมากของการจัด
รายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให
ผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด
ความสามารถและความสนใจ
คุณภาพระดับดีมากของการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริม
และตอบสนองความตองการ
ความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจของผูเรียน
คุณภาพระดับดีมากของการ
สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการ
เรียนรูที่ใหผูเรียนไดลงมือ
ปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไ ดดวย
ตนเอง
คุณภาพระดับดีมากของการ
นิเทศภายใน กํากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และนําผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนอยาง
สม่ําเสมอ
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คุณภาพระดับดีมากของ
หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสม
และสอดคลองกับทองถิ่น
คุณภาพระดับดีมากของการจัด
รายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให
ผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด
ความสามารถและความสนใจ
คุณภาพระดับดีมากของการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริม
และตอบสนองความตองการ
ความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจของผูเรียน
คุณภาพระดับดีมากของการ
สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการ
เรียนรูที่ใหผูเรียนไดลงมือ
ปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไ ดดวย
ตนเอง
คุณภาพระดับดีมากของการ
นิเทศภายใน กํากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และนําผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนอยาง
สม่ําเสมอ

ป 2560

คุณภาพระดับดีมากของ
หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสม
และสอดคลองกับทองถิ่น
คุณภาพระดับดีมากของการจัด
รายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให
ผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด
ความสามารถและความสนใจ
คุณภาพระดับดีมากของการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริม
และตอบสนองความตองการ
ความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจของผูเรียน
คุณภาพระดับดีมากของการ
สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการ
เรียนรูที่ใหผูเรียนไดลงมือ
ปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไ ดดวย
ตนเอง
คุณภาพระดับดีมากของการ
นิเทศภายใน กํากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และนําผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนอยาง
สม่ําเสมอ

กลยุทธระดับแผนงาน
(โครงการ)

ตัวชี้วัดสูความสําเร็จ
3.6 คุณภาพของการจัดระบบดูแล
ชวยเหลือผูเ รียนที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง
ผูเรียนทุกคน
3.7 คุณภาพของหองเรียน
หองปฏิบัติการ อาคารเรียน
มั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่ง
อํานวยความสะดวก พอเพียง อยู
ในสภาพใชการไดดี สภาพแวดลอม
รมรื่น และมีแหลงเรียนรูส ําหรับ
ผูเรียน
3.8 คุณภาพของการจัดโครงการ
กิจกรรมทีส่ งเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของ
ผูเรียน
3.9 คุณภาพของการจัดหองสมุดที่
ใหบริการสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอื้อใหผเู รียน
เรียนรูด วยตนเองและหรือ
เรียนรูแบบมีสวนรวม
3.9 คุณภาพของการสรางและพัฒนา
แหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา
และใชประโยชนจากแหลง
เรียนรู ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาการ

ป 2558

เปาหมาย (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
ป 2559

คุณภาพระดับดีมากของการ
จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน
ที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคน
คุณภาพระดับดีมากของ
หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคาร
เรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย
มีสิ่งอํานวยความสะดวก พอเพียง
อยูในสภาพใชการไดดี
สภาพแวดลอมรมรื่น และมีแหลง
เรียนรูส ําหรับผูเ รียน
คุณภาพระดับดีมากของการ
จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริม
สุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผูเ รียน
คุณภาพระดับดีมากของการจัด
หองสมุดที่ใหบริการสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให
ผูเรียนเรียนรูดวยตนเองและ
หรือเรียนรูแบบมีสวนรวม
คุณภาพระดับดีมากของการ
สรางและพัฒนาแหลงเรียนรู
ภายในสถานศึกษาและใช
ประโยชนจากแหลงเรียนรู ทั้ง
ภายในและภายนอก
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คุณภาพระดับดีมากของการ
จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน
ที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคน
คุณภาพระดับดีมากของ
หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคาร
เรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย
มีสิ่งอํานวยความสะดวก พอเพียง
อยูในสภาพใชการไดดี
สภาพแวดลอมรมรื่น และมีแหลง
เรียนรูส ําหรับผูเ รียน
คุณภาพระดับดีมากของการ
จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริม
สุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผูเ รียน
คุณภาพระดับดีมากของการจัด
หองสมุดที่ใหบริการสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให
ผูเรียนเรียนรูดวยตนเองและ
หรือเรียนรูแบบมีสวนรวม
คุณภาพระดับดีมากของการ
สรางและพัฒนาแหลงเรียนรู
ภายในสถานศึกษาและใช
ประโยชนจากแหลงเรียนรู ทั้ง
ภายในและภายนอก

ป 2560

คุณภาพระดับดีมากของการ
จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน
ที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคน
คุณภาพระดับดีมากของ
หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคาร
เรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย
มีสิ่งอํานวยความสะดวก พอเพียง
อยูในสภาพใชการไดดี
สภาพแวดลอมรมรื่น และมีแหลง
เรียนรูส ําหรับผูเ รียน
คุณภาพระดับดีมากของการ
จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริม
สุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผูเ รียน
คุณภาพระดับดีมากของการจัด
หองสมุดที่ใหบริการสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให
ผูเรียนเรียนรูดวยตนเองและ
หรือเรียนรูแบบมีสวนรวม
คุณภาพระดับดีมากของการ
สรางและพัฒนาแหลงเรียนรู
ภายในสถานศึกษาและใช
ประโยชนจากแหลงเรียนรู ทั้ง
ภายในและภายนอก

กลยุทธระดับแผนงาน
(โครงการ)

ตัวชี้วัดสูความสําเร็จ
เรียนรูของผูเ รียนและบุคลากร
ของสถานศึกษา รวมทั้งผูที่
เกี่ยวของ
3.9 คุณภาพของการแลกเปลี่ยน
เรียนรูร ะหวางบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหวาง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน
และองคกรที่เกี่ยวของ
3.10คุณภาพหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษาและนําสูการ
ปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.11คุณภาพของระบบและกลไกใหผูมี
สวนรวมทุกฝายตระหนักและ
เขาใจการจัดการศึกษาปฐมวัย
3.12คุณภาพในการจัดกิจกรรม
เสริมสรางความตระหนักรูและ
ความเขาใจหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย
3.13คุณภาพในสรางการมีสวนรวมและ
แสวงหาความรวมมือกับผูป กครอง
ชุมชนและทองถิ่น

ป 2558

เปาหมาย (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
ป 2559

สถานศึกษา เพื่อพัฒนาการ
เรียนรูของผูเ รียนและบุคลากร
ของสถานศึกษา รวมทั้งผูที่
เกี่ยวของ
คุณภาพระดับดีมากของการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูร ะหวาง
บุคลากรภายในสถานศึกษา
ระหวางสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองคกรที่
เกี่ยวของ
คุณภาพดีเยี่ยมหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาและนําสูการปฏิบตั ิ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
คุณภาพดีเยี่ยมของระบบและ
กลไกใหผูมีสวนรวมทุกฝาย
ตระหนักและเขาใจการจัด
การศึกษาปฐมวัย
คุณภาพดีเยี่ยมในการจัด
กิจกรรมเสริมสรางความ
ตระหนักรูและความเขาใจ
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
คุณภาพดีเยี่ยมในสรางการมี
สวนรวมและแสวงหาความ
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สถานศึกษา เพื่อพัฒนาการ
เรียนรูของผูเ รียนและบุคลากร
ของสถานศึกษา รวมทั้งผูที่
เกี่ยวของ
คุณภาพระดับดีมากของการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูร ะหวาง
บุคลากรภายในสถานศึกษา
ระหวางสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองคกรที่
เกี่ยวของ
คุณภาพดีเยี่ยมหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาและนําสูการปฏิบตั ิ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
คุณภาพดีเยี่ยมของระบบและ
กลไกใหผูมีสวนรวมทุกฝาย
ตระหนักและเขาใจการจัด
การศึกษาปฐมวัย
คุณภาพดีเยี่ยมในการจัด
กิจกรรมเสริมสรางความ
ตระหนักรูและความเขาใจ
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
คุณภาพดีเยี่ยมในสรางการมี
สวนรวมและแสวงหาความ

ป 2560

สถานศึกษา เพื่อพัฒนาการ
เรียนรูของผูเ รียนและบุคลากร
ของสถานศึกษา รวมทั้งผูที่
เกี่ยวของ
คุณภาพระดับดีมากของการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูร ะหวาง
บุคลากรภายในสถานศึกษา
ระหวางสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองคกรที่
เกี่ยวของ
คุณภาพดีเยี่ยมหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาและนําสูการปฏิบตั ิ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
คุณภาพดีเยี่ยมของระบบและ
กลไกใหผูมีสวนรวมทุกฝาย
ตระหนักและเขาใจการจัด
การศึกษาปฐมวัย
คุณภาพดีเยี่ยมในการจัด
กิจกรรมเสริมสรางความ
ตระหนักรูและความเขาใจ
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
คุณภาพดีเยี่ยมในสรางการมี
สวนรวมและแสวงหาความ

กลยุทธระดับแผนงาน
(โครงการ)

ตัวชี้วัดสูความสําเร็จ

3.14คุณภาพในจัดสิ่งอานวยความ
สะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอยางรอบ
ดาน

ป 2558

เปาหมาย (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
ป 2559

รวมมือกับผูปกครอง ชุมชนและ
ทองถิ่น
คุณภาพดีเยี่ยมในจัดสิ่งอานวย
ความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็ก
อยางรอบดาน
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รวมมือกับผูปกครอง ชุมชนและ
ทองถิ่น
คุณภาพดีเยี่ยมในจัดสิ่งอานวย
ความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็ก
อยางรอบดาน

ป 2560

รวมมือกับผูปกครอง ชุมชนและ
ทองถิ่น
คุณภาพดีเยี่ยมในจัดสิ่งอานวย
ความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็ก
อยางรอบดาน

กลยุทธที่ ๔ สงเสริมและพัฒนาครู นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
กลยุทธระดับแผนงาน
(โครงการ)

ตัวชี้วัดสูความสําเร็จ

ป 2558

1. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู 4.1 รอยละของครูที่มีการกําหนด
ดวยกระบวนการเรียนรู 5
เปาหมายคุณภาพผูเรียนทั้งดาน
ขั้นตอน ( 5 STEP )
ความรู ทักษะกระบวนการ
2. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึง
ดวยกระบวนการ Lesson Study
ประสงค
3. โครงการพัฒนาการผลิต และใชสื่อ 4.2 รอยละของครูที่มีการวิเคราะห
นวัตกรรมการเรียนรู
ผูเรียนเปนรายบุคคล และใช
4. โครงการพัฒนาการวัดผล
ขอมูลในการวางแผนการจัดการ
ประเมินผลนักเรียน
เรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
5. โครงการพัฒนาการทําวิจัย
ผูเรียน
ปฏิบัติการในชั้นเรียน
4.3 รอยละของครูทีอ่ อกแบบและ
6. โครงการการนิเทศภายในโรงเรียน
การจัดการเรียนรูที่ตอบสนอง
7. โครงการอบรมพัฒนา ศึกษาดูงาน
ความแตกตางระหวางบุคคลและ
คณะคุณครูและบุคลากร
พัฒนาการทางสติปญ
 ญา

เปาหมาย (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
ป 2559

รอยละ 85 ของครูที่มีการ
กําหนดเปาหมายคุณภาพ
ผูเรียนทั้งดานความรู ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค
รอยละ 80 ของครูที่มีการ
วิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล
และใชขอมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผูเรียน
รอยละ 80 ของครูที่ออกแบบ
และการจัดการเรียนรูที่
ตอบสนองความแตกตาง
ระหวางบุคคลและพัฒนาการ
ทางสติปญญา
4.4 รอยละของครูที่ใชสอื่ และ
รอยละ 85 ของครูที่ใชสื่อและ
เทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมผนวกกับการ เทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมผนวกกับ
นําบริบทและภูมิปญญาของ
การนําบริบทและภูมิปญ
 ญาของ
ทองถิ่นมาบูรณาการในการจัดการ ทองถิ่นมาบูรณาการในการ
เรียนรู
จัดการเรียนรู
4.5 รอยละของครูที่มีการวัดและ
รอยละ 80 ของครูที่มีการวัด
ประเมินผลที่มุงเนนการ
และประเมินผลที่มุงเนนการ
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รอยละ 88 ของครูที่มีการ
กําหนดเปาหมายคุณภาพ
ผูเรียนทั้งดานความรู ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค
รอยละ 82 ของครูที่มีการ
วิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล
และใชขอมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผูเรียน
รอยละ 82 ของครูที่ออกแบบ
และการจัดการเรียนรูที่
ตอบสนองความแตกตาง
ระหวางบุคคลและพัฒนาการ
ทางสติปญญา
รอยละ 88 ของครูที่ใชสื่อและ
เทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมผนวกกับ
การนําบริบทและภูมิปญ
 ญาของ
ทองถิ่นมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู
รอยละ 82 ของครูที่มีการวัด
และประเมินผลที่มุงเนนการ

ป 2560

รอยละ 90 ของครูที่มีการ
กําหนดเปาหมายคุณภาพ
ผูเรียนทั้งดานความรู ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค
รอยละ 85 ของครูที่มีการ
วิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล
และใชขอมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผูเรียน
รอยละ 85 ของครูที่ออกแบบ
และการจัดการเรียนรูที่
ตอบสนองความแตกตาง
ระหวางบุคคลและพัฒนาการ
ทางสติปญญา
รอยละ 90 ของครูที่ใชสื่อและ
เทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมผนวกกับ
การนําบริบทและภูมิปญ
 ญาของ
ทองถิ่นมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู
รอยละ 85 ของครูที่มีการวัด
และประเมินผลที่มุงเนนการ

กลยุทธระดับแผนงาน
(โครงการ)

ตัวชี้วัดสูความสําเร็จ

ป 2558

พัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ดวย
วิธีการที่หลากหลาย
4.6 รอยละของครูที่ใหคําแนะนํา
คําปรึกษา และแกไขปญหาใหแก
ผูเรียนทั้งดานการเรียนและ
คุณภาพชีวิตดวยความเสมอภาค

เปาหมาย (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
ป 2559

พัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
ดวยวิธีการที่หลากหลาย
รอยละ 80 ของครูที่ให
คําแนะนํา คําปรึกษา และแกไข
ปญหาใหแกผูเรียนทั้งดานการ
เรียนและคุณภาพชีวิตดวยความ
เสมอภาค
4.7 รอยละของครูที่มีการศึกษา วิจัย รอยละ 80 ของครูที่มี
และพัฒนาการจัดการเรียนรูใน
การศึกษา วิจัยและพัฒนาการ
วิชาที่ตนรับผิดชอบ และใชผลใน จัดการเรียนรูในวิชาที่ตน
การปรับการสอน
รับผิดชอบ และใชผลในการปรับ
การสอน
4.8 รอยละของครูที่ประพฤติปฏิบัติ รอยละ 95 ของครูที่ประพฤติ
ตนเปนแบบอยางที่ดี และเปน
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
สมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
และเปนสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา
4.9 รอยละของครูที่จดั การเรียนการ รอยละ 95 ของครูที่จัดการ
สอนตามวิชาที่ไดรบั มอบหมายเต็ม เรียนการสอนตามวิชาทีไ่ ดรับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็ม
เวลา เต็มความสามารถ
ความสามารถ
4.10 รอยละของครูที่ครูเขาใจปรัชญา รอยละ 85 ของครูทเี่ ขาใจ
หลักการ และธรรมชาติของการ ปรัชญาหลักการ และธรรมชาติ
จัดการศึกษาปฐมวัยและสามารถ ของการจัดการศึกษาปฐมวัย
นํามาประยุกตใชในการจัด
และสามารถนํามาประยุกตใชใน
ประสบการณ
การจัดประสบการณ
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พัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
ดวยวิธีการที่หลากหลาย
รอยละ 82 ของครูที่ให
คําแนะนํา คําปรึกษา และแกไข
ปญหาใหแกผูเรียนทั้งดานการ
เรียนและคุณภาพชีวิตดวยความ
เสมอภาค
รอยละ 82 ของครูที่มี
การศึกษา วิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรูในวิชาที่ตน
รับผิดชอบ และใชผลในการปรับ
การสอน
รอยละ 97 ของครูที่ประพฤติ
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
และเปนสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา
รอยละ 97 ของครูที่จัดการ
เรียนการสอนตามวิชาทีไ่ ดรับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ
รอยละ 88 ของครูทเี่ ขาใจ
ปรัชญาหลักการ และธรรมชาติ
ของการจัดการศึกษาปฐมวัย
และสามารถนํามาประยุกตใชใน
การจัดประสบการณ

ป 2560

พัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
ดวยวิธีการที่หลากหลาย
รอยละ 85 ของครูที่ให
คําแนะนํา คําปรึกษา และแกไข
ปญหาใหแกผูเรียนทั้งดานการ
เรียนและคุณภาพชีวิตดวยความ
เสมอภาค
รอยละของครูที่มีการศึกษา
วิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรูในวิชาที่ตนรับผิดชอบ
และใชผลในการปรับการสอน
รอยละ 99 ของครูที่ประพฤติ
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
และเปนสมาชิกทีด่ ีของ
สถานศึกษา
รอยละ 99ของครูที่จดั การเรียน
การสอนตามวิชาทีไ่ ดรับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ
รอยละ 90 ของครูทเี่ ขาใจ
ปรัชญาหลักการ และธรรมชาติ
ของการจัดการศึกษาปฐมวัย
และสามารถนํามาประยุกตใชใน
การจัดประสบการณ

กลยุทธระดับแผนงาน
(โครงการ)

ตัวชี้วัดสูความสําเร็จ
4.11 รอยละของครูที่จดั ทําแผนการจัด
ประสบการณที่สอดคลองกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ
สามารถจัดประสบการณการ
เรียนรูที่หลากหลายสอดคลอง
กับความแตกตางระหวางบุคคล
4.12 รอยละของครูที่บริหารจัดการชั้น
เรียนที่สรางวินัยเชิงบวก
4.13 รอยละของครูที่ใชสื่อ และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคลอง
กับพัฒนาการของเด็ก
4.14 รอยละของครูที่ใชเครื่องมือการ
วัดและประเมินพัฒนาการของ
เด็กอยางหลากหลายและสรุป
รายงานผลพัฒนาการของเด็กแก
ผูปกครอง
4.14 รอยละของครูที่วิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรูที่ตน
รับผิดชอบ และใชผลในการปรับ
การจัดประสบการณ
4.15 รอยละของครูที่จดั สิ่งแวดลอมให
เกิดการเรียนรูไดตลอดเวลา

ป 2558

เปาหมาย (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
ป 2559

รอยละของครูที่จดั ทําแผนการ
จัดประสบการณทสี่ อดคลองกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ
สามารถจัดประสบการณการ
เรียนรูที่หลากหลายสอดคลอง
กับความแตกตางระหวางบุคคล
รอยละ 80 ของครูทบี่ ริหาร
จัดการชั้นเรียนที่สรางวินัยเชิง
บวก
รอยละ 85 ของครูทใี่ ชสื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
สอดคลองกับพัฒนาการของเด็ก
รอยละ 80 ของครูทใี่ ช
เครื่องมือการวัดและประเมิน
พัฒนาการของเด็กอยาง
หลากหลายและสรุปรายงานผล
พัฒนาการของเด็กแกผูปกครอง
รอยละ 80 ของครูทวี่ ิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรูที่ตน
รับผิดชอบ และใชผลในการปรับ
การจัดประสบการณ
รอยละ 85 ของครูที่จดั
สิ่งแวดลอมใหเกิดการเรียนรูได
ตลอดเวลา
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รอยละของครูที่จดั ทําแผนการ
จัดประสบการณทสี่ อดคลองกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ
สามารถจัดประสบการณการ
เรียนรูที่หลากหลายสอดคลอง
กับความแตกตางระหวางบุคคล
รอยละ 82 ของครูทบี่ ริหาร
จัดการชั้นเรียนที่สรางวินัยเชิง
บวก
รอยละ 88 ของครูทใี่ ชสื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
สอดคลองกับพัฒนาการของเด็ก
รอยละ 82 ของครูทใี่ ช
เครื่องมือการวัดและประเมิน
พัฒนาการของเด็กอยาง
หลากหลายและสรุปรายงานผล
พัฒนาการของเด็กแกผูปกครอง
รอยละ 82 ของครูทวี่ ิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรูที่ตน
รับผิดชอบ และใชผลในการปรับ
การจัด
รอยละ 88 ของครูที่จดั
สิ่งแวดลอมใหเกิดการเรียนรูได
ตลอดเวลา

ป 2560

รอยละของครูที่จดั ทําแผนการ
จัดประสบการณทสี่ อดคลองกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ
สามารถจัดประสบการณการ
เรียนรูที่หลากหลายสอดคลอง
กับความแตกตางระหวางบุคคล
รอยละ 85 ของครูทบี่ ริหาร
จัดการชั้นเรียนที่สรางวินัยเชิง
บวก
รอยละ 90 ของครูทใี่ ชสื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
สอดคลองกับพัฒนาการของเด็ก
รอยละ 85 ของครูทใี่ ช
เครื่องมือการวัดและประเมิน
พัฒนาการของเด็กอยาง
หลากหลายและสรุปรายงานผล
พัฒนาการของเด็กแกผูปกครอง
รอยละ 85 ของครูทวี่ ิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรูที่ตน
รับผิดชอบ และใชผลในการปรับ
การจัด
รอยละ 90 ของครูที่จดั
สิ่งแวดลอมใหเกิดการเรียนรูได
ตลอดเวลา

กลยุทธระดับแผนงาน
(โครงการ)

ตัวชี้วัดสูความสําเร็จ
4.16 รอยละของครูที่มีปฏิสมั พันธที่ดี
กับเด็ก และผูปกครอง
4.17 รอยละของครูที่มีวุฒิและความรู
ความสามารถในดานการศึกษา
ปฐมวัย
4.18 รอยละของครูที่จดั ทําสารนิทัศน
และนามาไตรตรองเพื่อใช
ประโยชนในการพัฒนาเด็ก

ป 2558

เปาหมาย (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
ป 2559

รอยละ 85 ของครูทมี่ ี
ปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็ก และ
ผูปกครอง
รอยละ 80 ของครูทมี่ ีวุฒิและ
ความรูความสามารถในดาน
การศึกษาปฐมวัย
รอยละ 82 ของครูทจี่ ดั ทําสาร
นิทัศนและนามาไตรตรองเพื่อใช
ประโยชนในการพัฒนาเด็ก
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รอยละ 88 ของครูทมี่ ี
ปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็ก และ
ผูปกครอง
รอยละ 82 ของครูที่มีวุฒิและ
ความรูความสามารถในดาน
การศึกษาปฐมวัย
รอยละ 85 ของครูทจี่ ดั ทําสาร
นิทัศนและนามาไตรตรองเพื่อใช
ประโยชนในการพัฒนาเด็ก

ป 2560

รอยละ 90 ของครูทมี่ ี
ปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็ก และ
ผูปกครอง
รอยละ 85 ของครูทมี่ ีวุฒิและ
ความรูความสามารถในดาน
การศึกษาปฐมวัย
รอยละ 88 ของครูทจี่ ดั ทําสาร
นิทัศนและนามาไตรตรองเพื่อใช
ประโยชนในการพัฒนาเด็ก

กลยุทธที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบ โดยมุง ผลสัมฤทธิ์ผลที่เกิดกับผูเรียนเปนสําคัญ
กลยุทธระดับแผนงาน
(โครงการ)

ตัวชี้วัดสูความสําเร็จ

ป 2558

1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
5.1 คุณภาพของผูบริหารทีม่ ีวิสยั ทัศน
บริหารเพื่อองคกรคุณภาพ
ภาวะผูนํา และความคิดริเริม่ ที่เนน
2. โครงการระบบประกันคุณภาพ
การพัฒนาผูเรียน
ภายในสถานศึกษา
3. โครงการชุมชนสัมพันธ
5.2 คุณภาพของผูบ ริหารที่ใชหลักการ
4. โครงการพัฒนาระบบประกัน
บริหารแบบมีสว นรวมและใชขอมูล
คุณภาพภายในโรงเรียนระดับปฐมวัย
ผลการประเมินหรือผลการวิจยั
เปนฐานคิดทั้งดานวิชาการและ
การจัดการ
5.3 คุณภาพของผูบริหารทีส่ ามารถ
บริหารจัดการการศึกษาใหบรรลุ
เปาหมายตามที่กําหนดไวใน
แผนปฏิบัติการ

เปาหมาย (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
ป 2559

คุณภาพระดับดีมากของ
ผูบริหารที่มีวิสยั ทัศน ภาวะผูนํา
และความคิดริเริ่มทีเ่ นนการ
พัฒนาผูเรียน
คุณภาพดีมากของผูบริหารที่ใช
หลักการบริหารแบบมีสวนรวม
และใชขอมูลผลการประเมิน
หรือผลการวิจัย เปนฐานคิดทั้ง
ดานวิชาการและการจัดการ
คุณภาพระดับดีมากของ
ผูบริหารที่สามารถบริหาร
จัดการการศึกษาใหบรรลุ
เปาหมายตามที่กําหนดไวใน
แผนปฏิบัติการ
5.4 คุณภาพของผูบริหารทีส่ งเสริมและ คุณภาพระดับดีมากของ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอม ผูบริหารที่สงเสริมและพัฒนา
รับการกระจายอํานาจ
ศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับ
การกระจายอํานาจ
5.5 รอยละของนักเรียน ผูปกครอง
รอยละ 85 ของนักเรียน
และชุมชนที่พึงพอใจผลการบริหาร ผูปกครอง และชุมชนที่พึง
การจัดการศึกษา
พอใจผลการบริหารการจัด
การศึกษา
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ป 2560

คุณภาพระดับดีมากของผูบริหาร คุณภาพระดับดีมากของ
ที่มีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และ ผูบริหารที่มีวิสยั ทัศน ภาวะผูนํา
ความคิดริเริม่ ที่เนนการพัฒนา และความคิดริเริ่มทีเ่ นนการ
ผูเรียน
พัฒนาผูเรียน
คุณภาพดีมากของผูบริหารที่ใช คุณภาพดีมากของผูบริหารที่ใช
หลักการบริหารแบบมีสวนรวม หลักการบริหารแบบมีสวนรวม
และใชขอมูลผลการประเมินหรือ และใชขอมูลผลการประเมิน
ผลการวิจัย เปนฐานคิดทั้งดาน หรือผลการวิจัย เปนฐานคิดทั้ง
วิชาการและการจัดการ
ดานวิชาการและการจัดการ
คุณภาพระดับดีมากของ
คุณภาพระดับดีมากของ
ผูบริหารที่สามารถบริหาร
ผูบริหารที่สามารถบริหาร
จัดการการศึกษาใหบรรลุ
จัดการการศึกษาใหบรรลุ
เปาหมายตามที่กําหนดไวใน เปาหมายตามที่กําหนดไวใน
แผนปฏิบัติการ
แผนปฏิบัติการ
คุณภาพระดับดีมากของ
คุณภาพระดับดีมากของ
ผูบริหารที่สงเสริมและพัฒนา ผูบริหารที่สงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับ ศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับ
การกระจายอํานาจ
การกระจายอํานาจ
รอยละ 88 ของนักเรียน
รอยละ 90 ของนักเรียน
ผูปกครอง และชุมชนที่พึง
ผูปกครอง และชุมชนที่พึง
พอใจผลการบริหารการจัด
พอใจผลการบริหารการจัด
การศึกษา
การศึกษา

กลยุทธระดับแผนงาน
(โครงการ)

ตัวชี้วัดสูความสําเร็จ
5.6 คุณภาพของผูบริหารที่ให
คําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการ
และเอาใจใสการจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา
5.7 คุณภาพของคณะกรรมการ
สถานศึกษารูและปฏิบัติหนาที่
ตามที่ระเบียบกําหนด
5.8 คุณภาพของคณะกรรมการ
สถานศึกษากํากับติดตาม ดูแล
และขับเคลื่อนการดําเนินงานของ
สถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมาย
5.9 คุณภาพของผูปกครองและชุมชน
เขามามีสวนรวมในการพัฒนา
สถานศึกษา
5.10คุณภาพในการกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
5.11 คุณภาพในการจัดทําและ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุง

ป 2558

เปาหมาย (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
ป 2559

คุณภาพระดับดีมากของ
ผูบริหารที่ใหคําแนะนํา
คําปรึกษาทางวิชาการและเอา
ใจใสการจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา
คุณภาพระดับดีมากของ
คณะกรรมการสถานศึกษารู
และปฏิบตั ิหนาที่ตามที่
ระเบียบกําหนด
คุณภาพระดับดีมากของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
กํากับติดตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานของ
สถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จ
ตามเปาหมาย
คุณภาพระดับดีมากของ
ผูปกครองและชุมชนเขามามี
สวนรวมในการพัฒนา
สถานศึกษา
คุณภาพระดับดีมากในการ
กําหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
คุณภาพระดับดีมากในการจัดทํา
และดําเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
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คุณภาพระดับดีมากของ
ผูบริหารที่ใหคําแนะนํา
คําปรึกษาทางวิชาการและเอา
ใจใสการจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา
คุณภาพระดับดีมากของ
คณะกรรมการสถานศึกษารู
และปฏิบตั ิหนาที่ตามที่
ระเบียบกําหนด
คุณภาพระดับดีมากของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
กํากับติดตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานของ
สถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จ
ตามเปาหมาย
คุณภาพระดับดีมากของ
ผูปกครองและชุมชนเขามามี
สวนรวมในการพัฒนา
สถานศึกษา
คุณภาพระดับดีมากในการ
กําหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
คุณภาพระดับดีมากในการจัดทํา
และดําเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ป 2560

คุณภาพระดับดีมากของ
ผูบริหารที่ใหคําแนะนํา
คําปรึกษาทางวิชาการและเอา
ใจใสการจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา
คุณภาพระดับดีมากของ
คณะกรรมการสถานศึกษารู
และปฏิบตั ิหนาที่ตามที่
ระเบียบกําหนด
คุณภาพระดับดีมากของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
กํากับติดตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานของ
สถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จ
ตามเปาหมาย
คุณภาพระดับดีมากของ
ผูปกครองและชุมชนเขามามี
สวนรวมในการพัฒนา
สถานศึกษา
คุณภาพระดับดีมากในการ
กําหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
คุณภาพระดับดีมากในการจัดทํา
และดําเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา

กลยุทธระดับแผนงาน
(โครงการ)

ตัวชี้วัดสูความสําเร็จ

ป 2558

พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
5.12คุณภาพในการจัดระบบขอมูล
สารสนเทศและใชสารสนเทศใน
การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา

เปาหมาย (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
ป 2559

ที่มุงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
คุณภาพระดับดีมากในการ
จัดระบบขอมูลสารสนเทศและ
ใชสารสนเทศในการบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา
5.13คุณภาพในการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพระดับดีมากในการ
และประเมินคุณภาพภายในตาม
ติดตามตรวจสอบ และประเมิน
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
5.14คุณภาพในการนําผลการประเมิน คุณภาพระดับดีมากในการนํา
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช ผลการประเมินคุณภาพทั้ง
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภายในและภายนอกไปใช
อยางตอเนื่อง
วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง
5.15คุณภาพในการจัดทํารายงาน
คุณภาพระดับดีมากในการ
ประจําปที่เปนรายงานการประเมิน จัดทํารายงานประจําปทเี่ ปน
คุณภาพภายใน
รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน
5.16คุณภาพในการจัดโครงการ กิจกรรม คุณภาพระดับดีมากในการจัด
ที่สงเสริมใหผเู รียนบรรลุตาม
โครงการ กิจกรรมทีส่ งเสริมให
เปาหมาย วิสัยทัศนปรัชญา และ ผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย
จุดเนนของสถานศึกษา
วิสัยทัศนปรัชญา และจุดเนน
ของสถานศึกษา
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ที่มุงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
คุณภาพระดับดีมากในการ
จัดระบบขอมูลสารสนเทศและ
ใชสารสนเทศในการบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา
คุณภาพระดับดีมากในการ
ติดตามตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
คุณภาพระดับดีมากในการนํา
ผลการประเมินคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกไปใช
วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง
คุณภาพระดับดีมากในการ
จัดทํารายงานประจําปทเี่ ปน
รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน
คุณภาพระดับดีมากในการจัด
โครงการ กิจกรรมทีส่ งเสริมให
ผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย
วิสัยทัศนปรัชญา และจุดเนน
ของสถานศึกษา

ป 2560

ที่มุงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
คุณภาพระดับดีมากในการ
จัดระบบขอมูลสารสนเทศและ
ใชสารสนเทศในการบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา
คุณภาพระดับดีมากในการ
ติดตามตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
คุณภาพระดับดีมากในการนํา
ผลการประเมินคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกไปใช
วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง
คุณภาพระดับดีมากในการ
จัดทํารายงานประจําปทเี่ ปน
รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน
คุณภาพระดับดีมากในการจัด
โครงการ กิจกรรมทีส่ งเสริมให
ผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย
วิสัยทัศนปรัชญา และจุดเนน
ของสถานศึกษา

กลยุทธระดับแผนงาน
(โครงการ)

ตัวชี้วัดสูความสําเร็จ

ป 2558

5.17รอยละผลการดําเนินงานสงเสริม
ใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย
วิสัยทัศนปรัชญา และจุดเนนของ
สถานศึกษา
5.18คุณภาพในการจัดโครงการ
กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนอง
นโยบาย จุดเนน ตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา

เปาหมาย (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
ป 2559

รอยละ 80 ผลการดําเนินงาน
สงเสริมใหผเู รียนบรรลุตาม
เปาหมาย วิสัยทัศนปรัชญา
และจุดเนนของสถานศึกษา
คุณภาพระดับดีมากในการจัด
โครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย จุดเนน
ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา
5.19รอยละของผลการดําเนินงานบรรลุ รอยละ 80 ของผลการ
เปาหมาย
ดําเนินงานบรรลุเปาหมาย
5.20คุณภาพของการกําหนดมาตรฐาน คุณภาพดีเยี่ยมของการกําหนด
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา
5.21คุณภาพของการจัดทําและ
คุณภาพดีเยี่ยมของการจัดทํา
ดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัด และดําเนินการตามแผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุง
การจัดการศึกษาของ
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
สถานศึกษาที่มุงพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
5.22คุณภาพของการจัดระบบขอมูล
คุณภาพดีเยี่ยมของการ
สารสนเทศและใชสารสนเทศใน
จัดระบบขอมูลสารสนเทศและ
การบริหารจัดการ
ใชสารสนเทศในการบริหาร
จัดการ
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รอยละ 82 ผลการดําเนินงาน
สงเสริมใหผเู รียนบรรลุตาม
เปาหมาย วิสัยทัศนปรัชญา
และจุดเนนของสถานศึกษา
คุณภาพระดับดีมากในการจัด
โครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย จุดเนน
ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา
รอยละ 82 ของผลการ
ดําเนินงานบรรลุเปาหมาย
คุณภาพดีเยี่ยมของการกําหนด
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา
คุณภาพดีเยี่ยมของการจัดทํา
และดําเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุงพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
คุณภาพดีเยี่ยมของการ
จัดระบบขอมูลสารสนเทศและ
ใชสารสนเทศในการบริหาร
จัดการ

ป 2560

รอยละ 85 ผลการดําเนินงาน
สงเสริมใหผเู รียนบรรลุตาม
เปาหมาย วิสัยทัศนปรัชญา
และจุดเนนของสถานศึกษา
คุณภาพระดับดีมากในการจัด
โครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย จุดเนน
ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา
รอยละ 85 ของผลการ
ดําเนินงานบรรลุเปาหมาย
คุณภาพดีเยี่ยมของการกําหนด
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา
คุณภาพดีเยี่ยมของการจัดทํา
และดําเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุงพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
คุณภาพดีเยี่ยมของการ
จัดระบบขอมูลสารสนเทศและ
ใชสารสนเทศในการบริหาร
จัดการ

กลยุทธระดับแผนงาน
(โครงการ)

ตัวชี้วัดสูความสําเร็จ

ป 2558

5.23คุณภาพของการติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการดาเนินงาน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา

เปาหมาย (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
ป 2559

คุณภาพดีเยี่ยมของการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดาเนินงานคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
5.24คุณภาพของการนําผลการประเมิน คุณภาพดีเยี่ยมของการนําผล
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกไป การประเมินคุณภาพทั้งภายใน
ใชวางแผนพัฒนาคุณภาพ
และภายนอกไปใชวางแผน
การศึกษาอยางตอเนื่อง
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง
5.25คุณภาพของการจัดทํารายงาน
คุณภาพดีเยี่ยมของการจัดทํา
ประจําปที่เปนรายงานการประเมิน รายงานประจําปที่เปนรายงาน
คุณภาพภายใน
การประเมินคุณภาพภายใน
5.26คุณภาพของการเปนแหลงเรียนรู 5.26คุณภาพดีเยี่ยมของการ
เพื่อพัฒนาการเรียนรูของเด็กและ เปนแหลงเรียนรูเ พื่อพัฒนาการ
บุคลากรในสถานศึกษา
เรียนรูของเด็กและบุคลากรใน
สถานศึกษา
5.26คุณภาพของการมีการแลกเปลี่ยน คุณภาพดีเยี่ยมของการมีการ
เรียนรูร วมกันภายในสถานศึกษา แลกเปลีย่ นเรียนรูร วมกัน
ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว ภายในสถานศึกษา ระหวาง
ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ
สถานศึกษากับครอบครัว
ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ
5.27คุณภาพของการจัดโครงการ
คุณภาพดีเยี่ยมของการจัด
กิจกรรมพัฒนาเด็กใหบรรลุตาม
โครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให
เปาหมาย ปรัชญาวิสยั ทัศน และ บรรลุตามเปาหมาย ปรัชญา

53

คุณภาพดีเยี่ยมของการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดาเนินงานคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
คุณภาพดีเยี่ยมของการนําผล
การประเมินคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกไปใชวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง
คุณภาพดีเยี่ยมของการจัดทํา
รายงานประจําปที่เปนรายงาน
การประเมินคุณภาพภายใน
5.26คุณภาพดีเยี่ยมของการ
เปนแหลงเรียนรูเ พื่อพัฒนาการ
เรียนรูของเด็กและบุคลากรใน
สถานศึกษา
คุณภาพดีเยี่ยมของการมีการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูร วมกันภายใน
สถานศึกษา ระหวางสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชน และองคกร
ที่เกี่ยวของ
คุณภาพดีเยี่ยมของการจัด
โครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให
บรรลุตามเปาหมาย ปรัชญา

ป 2560

คุณภาพดีเยี่ยมของการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดาเนินงานคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
คุณภาพดีเยี่ยมของการนําผล
การประเมินคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกไปใชวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง
คุณภาพดีเยี่ยมของการจัดทํา
รายงานประจําปที่เปนรายงาน
การประเมินคุณภาพภายใน
5.26คุณภาพดีเยี่ยมของการ
เปนแหลงเรียนรูเ พื่อพัฒนาการ
เรียนรูของเด็กและบุคลากรใน
สถานศึกษา
คุณภาพดีเยี่ยมของการมีการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูร วมกันภายใน
สถานศึกษา ระหวางสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชน และองคกร
ที่เกี่ยวของ
คุณภาพดีเยี่ยมของการจัด
โครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให
บรรลุตามเปาหมาย ปรัชญา

กลยุทธระดับแผนงาน
(โครงการ)

ตัวชี้วัดสูความสําเร็จ

ป 2558

จุดเนนการจัดการศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษา

เปาหมาย (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
ป 2559

วิสัยทัศน และจุดเนนการจัด
การศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา
5.28รอยละของผลการดําเนินงานบรรลุ รอยละ 80 ของผลการ
ตามเปาหมาย
ดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย
5.30คุณภาพของการจัดโครงการ
คุณภาพดีเยี่ยมของการจัด
กิจกรรมสงเสริมสนับสนุนตาม
โครงการ กิจกรรมสงเสริม
นโยบายเกีย่ วกับการจัดการศึกษา สนับสนุนตามนโยบายเกีย่ วกับ
ปฐมวัย
การจัดการศึกษาปฐมวัย
5.31รอยละของผลการดําเนินงานบรรลุ รอยละ 80 ของผลการ
ตามเปาหมาย
ดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย

วิสัยทัศน และจุดเนนการจัด
การศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา
รอยละ 82 ของผลการ
ดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย
คุณภาพดีเยี่ยมของการจัด
โครงการ กิจกรรมสงเสริม
สนับสนุนตามนโยบายเกีย่ วกับ
การจัดการศึกษาปฐมวัย
รอยละ 82 ของผลการ
ดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย

ป 2560

วิสัยทัศน และจุดเนนการจัด
การศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา
รอยละ 85 ของผลการ
ดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย
คุณภาพดีเยี่ยมของการจัด
โครงการ กิจกรรมสงเสริม
สนับสนุนตามนโยบายเกีย่ วกับ
การจัดการศึกษาปฐมวัย
รอยละ 85 ของผลการ
ดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย

การคาดคะเนงบประมาณรายได
รายการได
คาธรรมเนียมการเรียน
เงินอุดหนุนรายหัว
กิจกรรมการศึกษา
รายไดอื่น ๆ
รวม

๒๕๕๕
๑๘,๔๖๐,๐๐๐
๑๐,๔๕๗,๒๐๑.๙๙
๕,๔๒๒,๕๐๐
๓,๑๔๕,๗๑๒
๓๗,๔๘๕,๔๑๓.๙๙

๓ ปที่ลวงแลว
๒๕๕๖
๑๘,๓๙๐,๕๐๐
๑๐,๙๑๒,๒๒๐.๓๕
๕,๔๖๑,๘๐๐
๓,๑๖๘,๔๓๑
๓๗,๙๓๒,๙๕๑.๓๕

๒๕๕๗
๑๘,๕๒๑,๐๐๐
๑๑,๖๙๒,๖๑๖.๐๘
๕,๕๒๔,๕๐๐
๓,๒๐๙,๑๔๕
๓๘,๙๔๗,๒๖๑.๐๘
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๒๕๕๘
๑๙,๐๐๐,๐๐๐
๑๒,๐๐๐,๐๐๐
๕,๖๐๐,๐๐๐
๓,๔๐๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐,๐๐๐

๓ ปขางหนา
๒๕๕๙
๑๙,๕๐๐,๐๐๐
๑๒,๕๐๐,๐๐๐
๕,๖๐๐,๐๐๐
๓,๕๐๐,๐๐๐
๔๑,๐๐๐,๐๐๐

๒๕๖๐
๒๐,๐๐๐,๐๐๐
๑๓,๐๐๐,๐๐๐
๕,๘๐๐,๐๐๐
๓,๗๐๐,๐๐๐
๔๒,๕๐๐,๐๐๐

การคาดคะเนงบประมาณรายจาย
รายการจาย
คาใชจายเกี่ยวกับการสอน
คาสวัสดิการและ
คาใชจายเกี่ยวกับนักเรียน
คาใชจายกิจกรรมการศึกษา
คาใชจายในการวิจัยและอบรม
บุคลากร
คาใชจายเบ็ดเตล็ด
คาใชจายทั่วไปในการบริหาร
รวม

๒๕๕๕
๑๒,๘๕๙,๐๐๐

๓ ปที่ลวงแลว
๒๕๕๖
๑๒,๙๑๘,๐๐๐

๒๕๕๘
๑๓,๒๐๐,๐๐๐

๓ ปขางหนา
๒๕๕๙
๑๓,๕๐๐,๐๐๐

๒๕๕๗
๑๓,๐๕๖,๐๐๐

๒๕๖๐
๑๓,๘๐๐,๐๐๐

๖,๔๒๒,๕๗๔

๖,๕๐๙,๑๘๔

๖,๕๙๓,๘๑๒

๖,๗๐๐,๐๐๐

๖,๙๐๐,๐๐๐

๗,๐๐๐,๐๐๐

๓,๐๕๔,๙๑๐

๓,๑๒๓,๘๔๒

๓,๑๓๘,๖๑๕

๓,๒๐๐,๐๐๐

๓,๕๐๐,๐๐๐

๓,๘๐๐,๐๐๐

๓๔๒,๕๒๐

๓๕๕,๑๘๐

๓๘๑,๖๔๕

๔๐๐,๐๐๐

๔๕๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕,๔๗๒,๓๑๙
๘,๖๒๕,๒๑๘
๓๓,๗๑๗,๗๘๒

๕,๕๑๓,๖๒๕
๘,๗๐๓,๕๒๖
๓๗,๑๒๓,๓๕๗

๕,๖๐๔,๘๙๓
๘,๗๔๔,๖๓๙
๓๗,๕๑๙,๖๐๔

๕,๘๐๐,๐๐๐
๘,๙๐๐,๐๐๐
๓๘,๒๐๐,๐๐๐

๖,๐๐๐,๐๐๐
๙,๐๐๐,๐๐๐
๓๙,๓๕๐,๐๐๐

๖,๒๐๐,๐๐๐
๙,๒๐๐,๐๐๐
๔๐,๕๐๐,๐๐๐

บัญชีสรุปแผนพัฒนาการศึกษา 3 ป (๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)
ลําดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

โครงการ
โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
โครงการโรงเรียนปลอดยาเสพติด และอบายมุข
โครงการสงเสริมและพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
โครงการนักเรียนสงางามดวยระเบียบวินัย
โครงการนักเรียนงดงามตามมารยาทไทย
โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

ป ๒๕๕๘
๕๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
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งบประมาณ
ป ๒๕๕๙
๖๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐

ป ๒๕๖๐
๘๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐

ผูรับผิดชอบ
นายพุทธิวงษ
นายอานนท
นางมงคลวรรณ
นายชัยรัตน
นางสาวกัญญา
นางนริศา

บัวเทพ
เนียมจันทร
บุญพันธ
แจงแสน
บัวบาน
จี่เทศ

ลําดับที่

โครงการ

๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.

โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียนสูความเปนเลิศ
โครงการวิถีธรรมสูวิถีชีวิตที่พอเพียง
โครงการวันสําคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
โครงการกตัญูชาติไทยดวยใจจิตอาสา
โครงการโรงเรียนสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
โครงการกาวดวยความรูสูประชาคมอาเซียน
โครงการโรงเรียนรักการอาน
โครงการสรางเสริมสังคมแหงการเรียนรูสูสถานศึกษา
โครงการการเรียนรูบนฐานโครงงานทั้งโรงเรียน
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรู
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติ
โครงการพัฒนาทักษะการทํางานสูอาชีพที่สนใจ

๑๙.

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรู
5 ขั้นตอน ( 5 STEP )

๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.

ป ๒๕๕๘
๖๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐

งบประมาณ
ป ๒๕๕๙
๘๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐ นางสาวพัชรี

พุมอิ่ม

๔๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐ นางจันจิรา

พะชํานิ

๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐ นางสาวพิสมัย
๕๐,๐๐๐ นายวีระศักดิ์
๕๐,๐๐๐ นายวีระศักดิ์

ทิมโพธิ์กลาง
โคตรทา
โคตรทา

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูดว ยกระบวนการ
Lesson Study
โครงการการนิเทศภายในโรงเรียน
โครงการพัฒนาวัดผลประเมินผลนักเรียน
โครงการพัฒนาการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
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ป ๒๕๖๐
๑๐๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐

ผูรับผิดชอบ
นายอภิศักดิ์
นายศานติ
นางสาวสิริพร
นางกัลยา
นายเริงศักดิ์
นางสาววิริยา
นางรจเรข
นายภฐิติเศรษฐ
นางสาวสกาวรัตน
นางสาวสมถวิล
นางสาวนิสากร
นางอัจฉราวรรณ

พิมล
ผดุงทรัพย
รักษภักดี
เถาแตง
พิเนตรโชติ
รัตนธารี
สองสมาน
อิ่มจิตร
โมราศิลป
ปลดเจริญ
แกวศรี
ตั้งวรธรรม

ลําดับที่
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.

โครงการ
โครงการพัฒนาการผลิต และใชสื่อนวัตกรรมการเรียนรู
โครงการอบรมพัฒนา ศึกษาดูงาน คณะคุณครูและบุคลากร
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเพื่อองคกรคุณภาพ
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการจัดสภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรูสูคุณภาพ
โครงการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โครงการชุมชนสัมพันธ
โครงการเสริมสรางพัฒนาการดานรางกายเด็กปฐมวัย
โครงการเสริมสรางพัฒนาการดานอารมณเด็กปฐมวัย
โครงการเสริมสรางพัฒนาการดานสังคมเด็กปฐมวัย
โครงการเสริมสรางพัฒนาการดานสติปญ
 ญาเด็กปฐมวัย
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
ระดับปฐมวัย
โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัย

ป ๒๕๕๘
๖๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐

งบประมาณ
ป ๒๕๕๙
๘๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐ นางสาวอุบล

๔๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐ นางสาวพัฒนพร วีรพัฒนคุปต

๑,๖๐๐,๐๐๐ ๒,๐๒๐,๐๐๐
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ป ๒๕๖๐
๙๐,๐๐๐
๑๒๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐

๒,๔๘๐,๐๐

ผูรับผิดชอบ
นางสาวเกศฤดี
นางสาวดาวัลย
นางสาวพรศรี
นายวีระศักดิ์

กลิ่นเมือง
จางวาง
จางวาง
โคตรทา

นายณัฐพงษ

แสงสวัสดิ์

นางโสภี
นายเชวงศักดิ์
นางกรวิภา
นางสาวปาจรีย
นางสาวธัญญา
นางสาวขนิษฐา

ภูบาลชื่น
เขียนสันเทียะ
งามขํา
บานชื่น
อัยลา
อยูแกว
ชวงกรุด

บทที่ ๕
การนําแผนพัฒนาโรงเรียนไปปฏิบตั ิ (School Charter For Performance)
การกํากับติดตาม
โรงเรียนกฤตศิลปวิทยากําหนดการกํากับติดตามการดําเนินงานโครงตามกลยุทธโดย ผูบริหารหัวหนา
ฝาย และหัวหนางานซึ่งการกํากับติดตามการดําเนินงานยึดหลัก PDCA : DEMING CYCLE – วงจรคุณภาพ
โดย Dr.Edward W.Deming ดังนี้
๑) P : PLAN การวางแผนจัดทําโครงการ
- วัตถุประสงคเหมาะสม และสอดคลองกับแผนของพันธกิจหรือไม
- มีการกําหนดผูรับผิดชอบหรือไม
- ระยะเวลาดําเนินการที่กําหนดไวเหมาะสมหรือไม
- งบประมาณที่กําหนดเหมาะสมหรือไม
- มีการเสนอเพื่อขออนุมัติกอนดําเนินการหรือไม
๒) D : DO การกํากับติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ
- มีการกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการดําเนินการหรือไม
- มีผูรับผิดชอบดําเนินการไดตามที่กําหนดไวหรือไม
- มีการประสานงานกับผูที่เกี่ยวของมากนอยเพียงไร
- สามารถดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนดหรือไม
- สามารถดําเนินการไดตามงบประมาณที่กําหนดไวหรือไม
๓) C : CHECK ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงาน
- ไดมีการกําหนดวิธี/รูปแบบการประเมินหรือไม
- มีรูปแบบของการประเมินเหมาะสมหรือไม
- ผลของการประเมินตรงกับวัตถุประสงคที่วางไวหรือไม
- ปญหา/จุดออนที่พบในการดําเนินการมีหรือไม
- ขอดี/จุดแข็ง ของการดําเนินการมีหรือไม
๔) A : ACTION นําขอมูลที่ไดจากการกํากับติดตามการดําเนินงานไปปรับปรุงตอไป
- มีการระดมสมองเพื่อหาทางแกปญหา/จุดออนที่คนพบ
- มีการระดมสมองเพื่อหาทางเสริมขอดี/จุดแข็งเพิ่มขึ้น
- มีการนําผลที่ไดจากการระดมสมองเสนอผูบริหารเพื่อพิจารณาสําหรับใชวางแผนจัดทํา
โครงการในครั้งตอไป
- กําหนดยุทธศาสตรในการจัดทําแผนครั้งตอไป
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การประเมินตามเปาหมาย
โรงเรียนกฤตศิลปวิทยา กําหนดใหผูรับผิดชอบโครงการเปนผูกําหนดเครื่องมือการประเมินสําหรับใช
ประเมินผลโครงการตามเปาหมาย โดยใหผูบริหาร หัวหนาฝาย หัวหนางาน หรือ นักเรียนเปนผูประเมินตามที่
รับผิดชอบโครงการกําหนดไวในเอกสาร โครงการ/กิจกรรมที่เปาหมายเครื่องมือการประเมินระยะเวลาการ
ประเมินผูประเมิน

ที่
เปาหมาย
1. นักเรียนเปนผูมีคุณธรรม
จริยธรรม และคานิยมที่พึง
ประสงคบนพื้นฐานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. นักเรียนเปนบุคคลแหงการ
เรียนรู รักการเรียนรูตลอดชีวิต
มีศักยภาพในการสรางความรู
ไดดวยตนเอง
3. นักเรียนไดรับการสงเสริม และ
พัฒนาตามความถนัด ความ
สามารถ และความสนใจของ
นักเรียนแตละบุคคล
4. ครู และบุคลากร มีคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณ และ
เปนครูมืออาชีพ
5. โรงเรียนมีระบบการบริหารโดย
ใชโรงเรียนเปนฐาน ระบบการ
บริหารงบประการแบบมุงเนน
ผลงาน
6. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา
ที่สอดคลองกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
7. โรงเรียนมีสภาพแวดลอม และ
การบริหารที่สงเสริมใหผูเรียน
ไดพัฒนาเต็มศักยภาพ

เครื่องมือประเมิน
- แบบสังเกต
- แบบสัมภาษณ

ระยะเวลาประเมิน
ตลอดปการศึกษา

ผูประเมิน
- ผูบริหาร
- ครูผูสอน
- ผูปกครอง

- แบบสํารวจ
- แบบสัมภาษณ
- แบบสังเกต

ตลอดปการศึกษา

- ผูบริหาร
- ครูผูสอน
- ผูปกครอง

- แบบทดสอบ
- แบบสังเกต
- แบบสํารวจ

ตลอดปการศึกษา

- ผูบริหาร
- หัวหนากลุม
- ครูผูสอน

- แบบสังเกต
- แบบสัมภาษณ
- แบบสํารวจ
- แบบสํารวจ
- แบบสัมภาษณ

ตลอดปการศึกษา

- ผูบริหาร
- หัวหนางาน
- หัวหนากลุม
- ผูบริหาร
- หัวหนางาน
- หัวหนากลุม

- แบบสอบถาม
- แบบสัมภาษณ
- แบบสํารวจ

ตลอดปการศึกษา

- ผูบริหาร
- หัวหนางาน
- หัวหนากลุม

- แบบสังเกต
- แบบสอบถาม
- แบบสํารวจ

ตลอดปการศึกษา

- หัวหนางาน
- หัวหนากลุม
- ครูผูสอน
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ตลอดปการศึกษา

ที่
เปาหมาย
8. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาอยางระบบ
และตอเนื่อง
9. โรงเรียนเปนสถานศึกษาที่เปน
สังคมแหงการเรียนรู

เครื่องมือประเมิน
- แบบสอบถาม
- แบบสังเกต
- แบบสัมภาษณ
- แบบสํารวจ
- แบบสัมภาษณ
- แบบสอบถาม
10. นักเรียนมีคุณลักษณะ และ
- แบบทดสอบ
คุณภาพตามนโยบาย วิสัยทัศน - แบบสัมภาษณ
ปรัชญา จุดเนน และแนวทาง - แบบสอบถาม
การปฏิรปู การศึกษา

ระยะเวลาประเมิน
ตลอดปการศึกษา
ตลอดปการศึกษา
ตลอดปการศึกษา

ผูประเมิน
- ผูบริหาร
- หัวหนางาน
- หัวหนากลุม
- ผูบริหาร
- หัวหนางาน
- หัวหนากลุม
- ผูบริหาร
- หัวหนางาน
- ผูปกครอง

ขอกําหนดของนักเรียนและขอกําหนดของบุคลากร (Rule For Students and Personal Officer)
คุณลักษณะอันพึงประสงค ของโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา
๑. รักชาติ ศาสน กษัตริย
๒. ซื่อสัตย สุจริต
๓. มีวินัย
๓.๑ มีความรับผิดชอบ
๓.๒ ปฏิบัติตามระเบียบวินัย/ขอตกลง
๔. ใฝเรียนรู
๔.๑ รักการเรียนรูและการคนควา
๔.๒ มีความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคา
๔.๓ มีความสามารถในการแกปญหา
๕. อยูอยางพอเพียง
๕.๑ อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๕.๒ ประหยัด
๖. มุงมั่นในการทํางาน
๖.๑ มีความสามารถในการจัดระบบการทํางาน
๖.๒ ขยัน อดทน และมีความพากเพียร พยายาม
๗. รักความเปนไทย
๗.๑ เห็นคุณคาและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมภูมิปญญาไทย
๗.๒ มีกิริยามารยาทสุภาพเรียบรอย
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๘. มีจิตสาธารณะ
๘.๑ ทํางานรวมกับผูอื่นได
๘.๒ เอื้อเฟอเผื่อแผ
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. มีความสามารถในการสื่อสาร
๑.๑ รับสาร – สงสาร
๑.๒ มีวัฒนธรรมการใชภาษา
๑.๓ ถายทอดความคิด – ความเขาใจ ความรูสึกและทัศนะ
๑.๔ แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร / ประสบการณ
๑.๕ เจรจาตอรอง ขจัดปญหาและลดความขัดแยง
๑.๖ เลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสาร
๑.๗ เลือกใชวิธีสื่อสารที่คํานึงถึงผลกระทบตอตนเองและสังคม
๒. ความสามารถในกาคิด
๒.๑ คิดวิเคราะห
๒.๒ คิดสังเคราะห
๒.๓ คิดสรางสรรค
๒.๔ คิดอยางมีวิจารณญาณ
๒.๕ คิดเปนระบบ
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๓.๑ แกไขอุปสรรคตางๆ ที่เผชิญหนา
๓.๒ เขาใจความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ
๓.๓ แสวงหาความรู
๓.๔ ประยุกตความรูมาใชในการปองกันและแกไขปญหา
๓.๕ มีการตัดสินใจโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตอตนเองและสิ่งแวดลอม
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๔.๑ นํากระบวนการตางๆ ไปใชในชีวิตประจําวัน
๔.๒ เรียนรูดวยตนเอง
๔.๓ เรียนรูอยางตอเนื่อง
๔.๔ เรียนรูการทํางาน
๔.๕ เรียนรูการอยูรวมกัน
๔.๖ สรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล
๔.๗ ขจัดปญหาและความขัดแยงตางๆ อยางเหมาะสม
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๔.๘ ปรับตัวทันตอการเปลี่ยน/การอยูรวมกันในการทํางาน
๔.๙ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
๕. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
๕.๑ เลือกใชเทคโนโลยี
๕.๒ มีทักษะกระบวนการใชเทคโนโลยี
ขอกําหนดบุคลากร
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการโรงเรี ย นเป น บุ คคลที่ มีความสําคัญ อยางยิ่งที่จะนําองคกรสูการเปลี่ย นแปลง ฉะนั้น
ผูอํานวยการโรงเรียนจึงเปนหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา เพราะผูอํานวยการโรงเรียนจะตองเปนผูนํา และ
เปนผูสรางขวัญกําลังใจใหครูเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนการสอน ใหผูเรียนเกิดลักษณะนิสัยที่ตองการใน
โลกยุคไรพรมแดน ผูอํานวยการหนาที่รับผิดชอบในระดับสูงสุดในโรงเรียน เพื่อดําเนินกิจการของโรงเรียนใน
การใหการศึกษาแกเยาวชนตามนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร อัตลักษณ และวัตถุประสงค
ของโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา โดยดํารงตําแหนงในฐานะ ผูรับใบอนุญาต มีความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้
1. กําหนดนโยบาย วัตถุประสงค และเปาหมายของโรงเรียน โดยมีคณะกรรมอํานวยของโรงเรียนเปน
ที่ปรึกษา
2. มีอํานาจสูงสุดในการบริหารกิจการของโรงเรียน อันไดแก งานสํานักผูอํานวยการ กลุมบริหารวิชา
กลุมบริหารงานบุคคล กลุมบริหารงบประมาณ กลุมบริหารทั่วไป และอื่นๆ
3. พิจารณารับเด็กเขาเปนนักเรียนในโรงเรียน และเปนผูพิจารณาตัดสินใจขั้นสูงสุดในการอนุมัติให
นักเรียนออกจากโรงเรียน
4. ปรับปรุง และพัฒนาโรงเรียน
5. บริหารงานตางๆ ที่เกี่ยวกับชุมชน และใหความรวมมือกับทางราชการ
6. อํานวยการใหมีการจัดการใชวัสดุอุปกรณ การสอนตําราเรียนใหเกิดความคลองตัวในการเรียนการ
สอน
7. สงเสริมความสัมพันธที่ดีในหมูครู นักเรียน ผูปกครองนักเรียน ศิษยเกา และชุมชน
8. สั่งการและ/หรือ มอบหมายใหมีการแกปญหาเฉพาะหนาตางๆ ที่เกิดขึ้น
9. จั ด ระบบการติ ด ต อ สื่ อ สาร และการประชาสั ม พั น ธ รวมทั้ ง จัด ให มี ก ารรายงาน และสั่ ง การ
ตามลําดับชั้นภายในโรงเรียนดวย
10.ตรวจดูแลการสอน และปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรทุกระดับในโรงเรียน
11.แตงตั้ง และถอด ถอนบุคลากรตําแหนงตางๆ
12.พิจารณาอนุมัติโครงการและงบประมาณตางๆ
รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
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ผูชวยอํานวยการฝายวิชาการมีหนาที่ บริหารงานวิชาการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและนโยบายของ
โรงเรียนและปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาใหคําแนะนํา ปรึกษา ควบคุม กํากับติดตาม
ประเมินผล การดําเนินงานในดานการพัฒนาหลักสูตร การวัดและประเมินผล การจัดการเรียนการสอน และ
การนิเทศการสอนในกลุมสาระและดานหองสมุด มีความรับผิดชอบดังตอไปนี้
1. รับนโยบายจากผูบังคับบัญชามาปฏิบัติพรอมทั้งสื่อสารทําความเขาใจใหกับบุคลากรในฝาย
2. บริหารจัดการกํ าหนดแนวทาง กํากั บ ติดตาม ใหคําแนะนําปรึกษาหาแนวทางแกไข ดานการ
พัฒนาหลักสูตร การวัดและประเมินผล ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผูสอน ครูสนับสนุนการสอนในฝาย
3. รับผิดชอบ ตรวจสอบ และลงนามเอกสารทางวิชาการ
4. นิเทศสอบของครูรวมกับรองฯ ฝายวิชาการ
5. พิจารณา ลงนามขออนุมัติงบประมาณตามแผนงานประจําปในฝาย
6. ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุง พัฒนา การบริหารงานในฝายวิชาการใหมีประสิทธิภาพ
7. ติดตาม/ประเมินผล/ใหคําปรึกษา/แนวทางแกไข การปฏิบัติงานใหกับบุคลากรในหนวยงาน
8. รายงานผลการปฏิบัติงานแกผูบังคับบัญชาทุกเดือน

รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
ผูช วยอํานวยการฝายกิจกรรมนักเรียนมีหนาที่ กํากับติดตามประเมินผลจัดทําสารสนเทศของนักเรียน
ใหคําแนะนํา คําปรึกษาการดําเนินการใน กิจกรรมสงเสริมประเพณี ศาสนาวันสําคัญของไทย ความปลอดภัย
และจราจรใหเปนไปตามนโยบายของโรงเรียนรวมทั้งประสานความรวมมือผูปกครอง ชุมชนองคกร ทุกภาค
ส ว นสนั บ สนุ น ในการพั ฒ นาศั ก ยภาพของผู เ รี ย นและครู ใ นการศึ ก ษาค น คว า ข อ ค น พบองค ค วามรู ใ หม ๆ
ตลอดจนรายงานผลการดําเนินงานแกผูบังคับบัญชา มีความรับผิดชอบดังตอไปนี้
1. รับนโยบายจากผูบังคับบัญชามาปฏิบัติพรอมทั้งสื่อสารทําความเขาใจใหกับบุคลากรในฝาย
2. บริหารจัดการกําหนดแนวทาง กํากับ ติดตาม ใหคําแนะนําปรึกษาหาแนวทางแกไข ดานพฤติกรรม
นักเรียน กิจกรรมสงเสริมประเพณี ศาสนา วันสําคัญของไทย และจราจร ประเมินผล การปฏิบัติงานของครู
สนับสนุนการสอน ในฝายกิจการนักเรียน
3. รับผิดชอบ ตรวจสอบ และลงนามเอกสารฝายกิจการนักเรียน
4. ประสานงานผูปกครอง ชุมชน องคกรภายนอกทุกภาคสวน สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพของ
ผูเรียนและครูในการศึกษา คนควา ขอคนพบ และองคความรูใหม
5. บริ ห ารงบประมาณ และทรั พ ยากรอย า งคุ ม ค า และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และลงนามขออนุ มั ติ
งบประมาณตามแผนงานประจําปในฝาย
6. ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุง พัฒนา การบริหารงานในฝายกิจการนักเรียนใหมีประสิทธิภาพ
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7. ติดตาม/ประเมินผล/ใหคําปรึกษา/แนวทางแกไข การปฏิบัติงานใหกับบุคลากรในหนวยงาน
8. รายงานผลการปฏิบัติงานแกผูบังคับบัญชาทุกเดือน
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ
รองผู อํา นวยการกลุ มบริ ห ารงบประมาณมีห นาที่ว างแผนกําหนดวาระ/ขอบเขตของงานรว มกับ
รับผิดชอบในฝายฯ มอบหมายงานใหคําปรึกษา ติดตาม หาแนวทางแกไขดานการเงิน พัสดุครุภัณฑจัดซื้อ จัด
จาง การปฏิบัติงานของบุคลากรในฝายใหเปนไปตามแผน สรางขวัญกําลังใจตลอดจนสงเสริมผูใตบังคับบัญชา
ใหไดรับการพัฒนาอยูเสมอ มีความรับผิดชอบดังตอไปนี้
1. รับนโยบายจากผูบังคับบัญชามาปฏิบัติพรอมทั้งสื่อสารทําความเขาใจใหกับบุคลากรในฝาย
2. บริหารจัดการกําหนดแนวทาง กํากับ ติดตาม ใหคําแนะนําปรึกษาหาแนวทางแกไข ดานการเงิน
ดานแผนงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา ดานจัดทําสารสนเทศ งานพัสดุ และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในฝาย
3. รับผิดชอบ ตรวจสอบ และลงนามเอกสารในกลุมบริหารงบประมาณ
4. ตรวจสอบเอกสารเขา-ออก
5. รวมประชุมกับคณะผูบริหารทุกสัปดาห
6. ประสานงานกับหนวยงาน องคกร เครือขายภายนอก
7. ตรวจสอบ และลงนามขออนุมัติงบประมาณตามแผนงานประจําป
8. ตรวจทานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจําป
9. พิจารณา ลงนามอนุมัติเงินในสํานักผูอํานวยการ และเงินทดรองจายของทุกฝาย
10. ติดตาม/ประเมินผล/ใหคําปรึกษา/แนวทางแกไข การปฏิบัติงานใหกับบุคลากรในหนวยงาน
11. รายงานผลการปฏิบัติงานแกผูบังคับบัญชา
รองผูอํานวยการฝายบริหารทั่วไป
ผูชวยผูอํานวยการฝายบริหารทั่วไปมีหนาที่วางแผนกําหนดวาระ/ขอบเขตของงานรวมกับรับผิดชอบ
งานในฝ ายฯ มอบหมายงานให คํา ปรึ กษา ติด ตาม หาแนวทางแก ไขดา นอาคารสถานที่ โภชนาการ มุ ม
สวัสดิการ วิทยบริการ มีความรับผิดชอบดังตอไปนี้
1 รับนโยบายจากผูบังคับบัญชามาปฏิบัติพรอมทั้งสื่อสารทําความเขาใจใหกับบุคลากรในฝาย
2. บริ ห ารจั ดการกํา หนดแนวทาง กํากับ ติดตาม ใหคําแนะนําปรึกษาแนวทางแกไขดานอาคาร
สถานที่ โภชนาการ สวัสดิการ วิทยบริการ ประเมินผล การปฏิบัติงานของบุคลากรในฝาย
3. รับผิดชอบ ตรวจสอบ และลงนามเอกสารในฝาย
4. ตรวจสอบ และลงนามขออนุมัติงบประมาณตามแผนงานประจําปในฝาย
5. ติดตาม/ประเมินผล/ใหคําปรึกษา/แนวทางแกไข การปฏิบัติงานใหกับบุคลากรในหนวยงาน
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6. รายงานผลการปฏิบัติงานแกผูบังคับบัญชาทุกเดือน
หัวหนาระดับ
หัว หน าระดับ ทํ า หน าที่ ดูแลงานดานการปกครองนักเรีย นรวมกับผูชว ยฝายวิชาการ และกิจการ
รวมทั้ง ประชาสัมพันธและประสานงานกับครูและนักเรียนในเรื่องที่เกี่ยวของกับกิจกรรมหรือวิชาการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรมใหแกนักเรียนโดยปฏิบัติตามนโยบายของทางโรงเรียน มีหนาที่ความรับผิดชอบดังตอไปนี้
1. ควบคุมดูแลและสงเสริมนักเรียนในระดับชั้นใหปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียน
2. ปลูกฝงและสงเสริมใหนักเรียนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม
3. ประสานงานกับครูประจํ าชั้น และครูในระดั บชั้นนั้น ในการจัดนักเรียนเขารวมกิจกรรมตางๆ
ทางดานวิชาการ และกิจกรรมทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
4. จัดประชุมปรึกษาพบปะครูในระดับชั้น เพื่อวางแผน รวมกันแกไขปญหา หรือแจงขาวสารจากฝาย
ตางๆ ใหคณะครูในระดับชั้นไดรับทราบและปฏิบัติ
5. ดูแลและประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของครูในระดับชั้นนั้นๆ
6. สรุปและจัดทํารายงานในงานที่รับผิดชอบเสนอตอผูบังคับบัญชา
7. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
8. ปฏิบัติตามนโยบายของโรงเรียนอยางเครงครัด
หัวหนากลุมสาระฯ
หัวหนากลุมสาระฯ ทําหนาที่ บริหารกิจกรรมทุกอยางในกลุมประสบการณที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
และควบคุมกระบวนการเรียนการสอน มีความรับผิดชอบดังตอไปนี้
1. ศึกษาวิเคราะหทําความเขาใจเจตนารมณของโรงเรียนและหลักสูตร
2. กําหนดแนวทาง สงเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ ตลอดจนประชุม
ชี้แจงการวิเคราะหหลักสูตร การจัดทํากําหนดการสอน และแผนการจัดการเรียนรู
3. ควบคุมกํากับ ติดตาม นิเทศการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุมประสบการณ/หมวด ใหบรรลุตาม
แผน
4. ตรวจ ติดตามการเขียนและจัดทําแบบทดสอบ
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ครูผูสอน
ครูผูสอน ทําหนาที่ดานการสอน ไดแก การวิเคราะหหลักสูตรจากคําอธิบายรายวิชา การวางแผนการ
สอน การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู การดําเนินการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน การนิเทศ
การสอนและการพัฒนาวิชาชีพครู
1 .การเตรียมการสอน และการดําเนินการสอน
2. การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน
3. การนิเทศการสอนและการพัฒนาวิชาชีพครู
4. การดูแลชวยเหลือนักเรียนดานวิชาการ
บุคลากรทางการศึกษา
บริการ สนับสนุน ชวยเหลือ อํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจการของฝายตางๆของโรงเรียน
ผูปกครอง
ผู ป กครองในฐานะที่ อยู ใกล ชิ ดบุ ต รหลานมากที่สุด จึงมี บ ทบาทสําคั ญ ในการส งเสริ มพัฒ นาการ
ทางดานรางกายจิตใจและความสามารถในการเรียนรูผูปกครองจึงควรมีบทบาทในการสนับสนุนผูเรียนดังนี้
1. เปนแบบอยางที่ดีในการดํารงชีวิตครอบครัวที่มีความรัก ความเขาใจ และความอบอุน
2. ยอมรับในศักยภาพของผูเรียน ใหโอกาสผูเรียนไดสํารวจตัวเอง เพื่อประกอบการตัดสินใจ ในการ
เลือกแผนการเรียน การศึกษาตอ และการประกอบอาชีพ
3. ใหความรวมมือกับสถานศึกษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลที่เปนประโยชนตอการพัฒนา ปองกันและ
แกไขปญหาผูเรียน
4. มีสวนรวมในการวางแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวและอาสารวมกิจกรรมตางๆของสถานศึกษา
5. เปนที่ปรึกษาหรือแนะแนวทางการดําเนินชีวิตที่ดีงามใหกับผูเรียน
ผูเรียน
บทบาทหนาที่ของผูเรียนควรมีดังนี้
1. รูจักตนเองทุกดาน ทั้งความถนัด ความสามารถ ความสนใจ คานิยม อารมณและบุคลิกภาพดวย
การสํารวจวิเคราะหและประเมินตนเองตามสภาพจริง
2. รูจุดเดน จุดดอยของตนเองและปรับปรุงพัฒนา
3. รูจักวิธีเรียนที่เหมาะสม
4. วางแผนชีวิตในการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ
5. ใหความชวยเหลือผูอื่นทั้งดานการเรียน การแกปญหา และการปรับตัว
6. มีสวนรวมในการปองกัน พัฒนาและแกไขปญหาของสถานศึกษา
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จรรยาบรรณ มารยาท วิชาชีพครู
ครูตองมีจรรยาบรรณ และมารยาทอันดีงาม และตองอยูในวินัยตามระเบียบประเพณีของครูดังนี้
1. เลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ดวยความบริสุทธิ์ใจ
2. ยึดมั่นในศาสนาที่ตนนับถือ ไมลบหลูดูหมิ่นศาสนาอื่น
3. ตั้งใจสั่งสอนศิษยและปฏิบัติหนาที่ของตน ใหเกิดผลดีดวยความเอาใจใส อุทิศเวลาของตนใหแก
ศิษย จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่การงานมิได
4. รักษาชื่อเสียงของตนมิใหขึ้นชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว หามประพฤติการใดๆ อันอาจทําใหเสื่อมเสีย
เกียรติและชื่อเสียงของครู
5. ถือปฏิบัติตามระเบีย บและแบบธรรมเนียมอั นดีงามของสถานศึกษา และปฏิบัติตามคํ าสั่งของ
ผูบังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหนาที่การงานโดยชอบดวยกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของสถานศึกษา
6. ถายทอดวิชาความรูโดยไมบิดเบือนและปดบังอําพราง ไมนําหรือยอมใหนําผลงานทางวิชาการของ
ตนไปใชในทางทุจริต หรือเปนภัยตอมนุษยชาติ
7. ใหเกียรติแกผูอื่นทางวิชาการ โดยไมนําผลงานของผูใดมาแอบอางเปนผลงานของตน และไมเบียด
บังใชแรงงาน
หรือนําผลงานของผูอื่นไปเพื่อประโยชนสวนตน
8. ประพฤติตนอยูในความซื่อสัตยสุจริต และปฏิบัติหนาที่ของตนดวยความเที่ยงธรรม ไมแสวงหา
ประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอื่นโดยมิชอบ
9. สุภาพเรียบรอย ประพฤติเปนแบบอยางที่ดีแกศิษย รักษาความลับของศิษย ของผูรวมงานและ
สถานศึกษา
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