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ขอมูลพ้ืนฐาน 
 

ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา ตั้งอยูเลขท่ี ๒๐/๒๗  ถนน สุขาภิบาล ๒ ซอย ๕ แขวงประเวศ เขต

ประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ๑๐๒๕๐ โทรศัพท  ๐๒-๗๑๔๔๗๑๗-๙  โทรสาร 

๐๒-๗๑๔๔๗๑๘ 

       Website: http://www.krittasilphwittaya.com 

       สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

เปดสอนตั้งแตชั้นอนุบาลปท่ี ๑  ถึงระดับ มัธยมศึกษาปท่ี ๓ 

ประวัติโดยยอ 

 ประวัติยอโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา กอตั้งข้ึนในปพุทธศักราช ๒๕๐๔ โดยทานบูรพคณาจารย ผูตั้งใจ

อุทิศชีวิตใหกับความเปนครู กลาวคือทานอาจารยปราณี ทานอาจารยอารีย และทานอาจารยอารยา ไบรนาง

กูร ไดรวมกันจัดตั้งโรงเรียนข้ึนดวยความตั้งใจในการวางรากฐานทางคุณธรรมและความรู แกเด็ก เยาวชนไทย

อยางเต็มกําลังความสามารถ โดยกอข้ึนครั้งแรก ณ เลขท่ี ๖๑๐/๑ ซอยเอกมัย แขวงคลองตัน เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนกฤตศิลปวิทยามีความเจริญกาวหนามาเปนลําดับ  

ปพุทธศักราช ๒๕๓๙ สัญญาเชาท่ีดินดังกลาวหมดลง ทางโรงเรียนจึงดําเนินการยาย และขอเชาท่ีดิน และ

อาคารเรียน ณ เลขท่ี ๑๔๑/๙ ถนนออนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ซ่ึงโรงเรียนไดมีความ

เจริญกาวหนายิ่งข้ึนเปนลําดับสืบมา 

 ปพุทธศักราช ๒๕๔๙ ทางโรงเรียนโดยคุณอรุณ คุณดวงพร คุณอาวินน อินทรศวร และคุณจิราภา 

เสมอวงศ ไดจัดซ้ือท่ีดินและจัดตั้งโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา ณ ท่ีแหงใหม ซ่ึงเปนหนาท่ีปจจุบัน ณ เลขท่ี ๒๐/

๒๗ ถนนสุขาภิบาล ๒ ซอย ๕ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ซ่ึงโรงเรียนไดเจริญกาวหนาข้ึนเปน

อยางยิ่งตลอดมา  

 ปการศึกษา ๒๕๕๓ ไดขยายการศึกษาจากระดับอนุบาล และประถมศึกษา เขาสูระดับมัธยมศึกษา

และมีผลการประเมินคุณภาพศึกษาของโรงเรียนจากสํานักงานรับรองมาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ

สถานศึกษา ในระดับคุณภาพดีมาก 

 ปการศึกษา 2556 ไดรับการรับรองระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษา

ปฐมวัย ดีมาก และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดีมาก จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

และไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จากสํานักงาน

รับรองมาตรฐาน และการประเมินคุณภาพสถานศึกษา  

บทท่ี ๑ 

ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
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ปจจุบันไดความกรุณาในงานวิชาการของโรงเรียน โดยทานประธานท่ีปรึกษาฝายวิชาการ ทานรอง

ศาสตราจารย ดร.พิมพันธ เดชะคุปต ทานรองศาสตราจารย พเยาว ยินดีสุข และทานอาจารยพันตรี ดร.ราเชน 

มีศรี อดีตอาจารยประจําภาคหลักสูตรและการสอน และเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย และโรงเรียนไดรับคําปรึกษา และการดําเนินการ โรงเรียนจากคณะกรรมการสถานศึกษา อาทิ 

ทานพระครูสุนทร บุญเขต ทานเจาคณะแขวงลาดกระบัง แพทยหญิงชุติมา ศีลพิพัฒน ทานอาจารยชลอ เกง

รังวัด เปนตน 

 และในปจจุบันนี้ เปนเวลากวา ๑๕ ปแลวท่ีทานผูอํานวยการ อาจารยฐานันดร ไบรนางกูร และทาน

ผูจัดการ อาจารยวีณา ไบรนางกูร และคณาจารยของโรงเรียนทุกทานไดดูแลพัฒนาโรงเรียนตลอดมา ดวย

ความต้ังใจสืบตอปณิธานของบูรพคณาจารยทุกทาน ท่ีต้ังใจใหโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา เปนสถานศึกษาท่ีมี

คุณภาพทางการศึกษา เพ่ือความเจริญกาวหนาของนักเรียน และเพ่ือความเจริญกาวหนาของประเทศชาติไทย

สืบไป 

 

ขอมูลดานการบริหาร 
 

ชื่อ-สกุลผูบริหาร นายฐานันดร   ไบรนางกูร 

        วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต    สาขา การบริหารการศึกษา 

       ดํารงตําแหนงท่ีโรงเรียนนี้ พ.ศ.๒๕๔๔  จนถึงปจจุบัน เปนเวลา ๑4 ป ๕ เดือน 

รองผูอํานวยการ (ท่ีไดรับแตงตั้ง) ๒ คน 

        1. ชื่อ นางสาวพรศรี   จางวาง  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ครุศาสตรบัณฑิต 

       2. ชื่อ นางสาวพิสมัย ทิมโพธิ์กลาง วุฒิการศึกษาสูงสุด  ครุศาสตรบัณฑิต 

โครงสรางการบรหิารงานโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา 
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คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2555 – 2557 

 1.   นายฐานันดร   ไบรนางกูร  ผูรับใบอนุญาต  ประธานกรรมการฯ 

 2.   นางวีณา  ไบรนางกูร  ผูจัดการ   กรรมการ 

 3.   นายอรุณ  อินทรศวร  ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ  

 4.   พระครูสุนทรบุญยเขต   ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

 5.   นางสาววรวรรณ เสมอวงศ  ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

 6.   นางสาวจิราภา เสมอวงศ  ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ  

 7.   นางสาวชลอ  เกงรังวัด   ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

 8.   พญ. ชุติมา  ศีลพิพัฒน  ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

 9.   นายอาวินน  อินทรศวร  ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

 10. นายบุญเชิด  พิกุลแยม  ผูแทนศิษยเกา  กรรมการ 

 11. นางกิตติมา  สุขคุม   ผูแทนผูปกครอง  กรรมการ 

 12. นางเพชรรัตน จั่นประดับ  ผูแทนผูปกครอง  กรรมการ 

 13. นางณัฐจารี  กองโชคปญญา  ผูแทนครู  กรรมการ 

 14. นางมณีวรรณ บุญครอง  ผูแทนครู  กรรมการ  

 15. นางสาวพรศรี          จางวาง             รองผูอํานวยการ  กรรมการ,เลขานุการ  

คณะกรรมการรวม 4 ฝาย ป 2557 

 1.  นายฐานนัดร  ไบรนางกูร  ผูรับใบอนุญาต  ประธานกรรมการ 

 2.  นางสาวกัญญา บัวบาน   ผูแทนครู  กรรมการ 

 3.  นางสาวสิริพร รักษภักดี  ผูแทนครู  กรรมการ 

 4.  นายสุทธิพล  วงศสุวัฒน  ผูแทนผูปกครอง  กรรมการ 

 5.  นางประภัสสร บุญสาใจ  ผูแทนผูปกครอง  กรรมการ 

 6.  นายสะอาด  แสงสวาง  ผูแทนชุมชน  กรรมการ 

 7.  นายพนม  ทองเปรม  ผูแทนชุมชน  กรรมการ 

 8.  เด็กชายพรภัทร จิรวณิชชากร  ผูแทนนักเรียน  กรรมการ 

 9.  เด็กหญิงฐิติมา กาบทิพย  ผูแทนนักเรียน  กรรมการ 

 10. นางสาวพรศรี จางวาง   ผูชวยผูอํานวยการ กรรมการ,เลขานุการ   
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จํานวนครู และบุคลากรท้ังหมดในปการศึกษา ๒๕๕7 แยกเปนฝายดังนี้ 

ตําแหนง ปริญญาตรีข้ึนไป ต่ํากวาปริญญาตรี รวม 
ผูบริหาร ๓ - ๓ 
ครูผูสอน ๓๘ - ๓๘ 

ครูฝายสนับสนุน ๒ ๗ ๑๗ 
นักการ / เจาหนาท่ี - ๘ ๘ 

รวม ๕๑ ๑๕ ๖๖ 
อายุงานเฉลี่ย / ป ๑๓.๓๒ 

 

แผนการรับนักเรียน ปการศึกษา 2558 – 2560 
 

ป 
ชั้น 

ปการศึกษา 2558 ปการศึกษา 2559 ปการศึกษา 2560 
จํานวนหอง จํานวนนกัเรียน จํานวนหอง จํานวนนกัเรียน จํานวนหอง จํานวนนกัเรียน 

อนุบาลปท่ี 1 3 120 3 120 3 120 
อนุบาลปท่ี 2 3 120 3 120 3 120 
อนุบาลปท่ี 3 3 ๑19 3 120 3 120 
รวมระดับอนุบาล 9 359 9 360 9 360 
ประถมศึกษาปท่ี 1 4 159 4 180 4 180 
ประถมศึกษาปท่ี 2 4 166 4 159 4 180 
ประถมศึกษาปท่ี 3 4 154 4 166 4 159 
ประถมศึกษาปท่ี 4 4 150 4 154 4 166 
ประถมศึกษาปท่ี 5 4 169 4 150 4 154 
ประถมศึกษาปท่ี 6 3 129 4 169 4 150 
รวมระดับประถมศึกษา 23 927 24 978 24 989 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 - - - - - - 
มัธยมศึกษาปท่ี 2 - - - - - - 
มัธยมศึกษาปท่ี 3 1 39 - - - - 
รวมระดับมัธยมศึกษา 1 39 - - - - 
รวมท้ังส้ิน 33 1,325 33 1,338 33 1,346 
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ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ระดับชั้น 
เพศ 

รวม ระดับชั้น 
เพศ 

รวม ระดับชั้น 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

อ.๑ 53 65 118 ป.๑ 95 78 173 ม.๑ - - - 

อ.๒ 61 54 115 ป.๒ 69 85 154 ม.๒ 26 ๑7 ๔3 
อ.๓ 64 56 ๑๒o ป.๓ 80 76 156 ม.3 23 19 42 
รวม 178 175 353 ป.๔ 81 90 171 รวม 49 36 85 

ป.๕ 68 59 127     

ป.๖ 72 59 131 
รวม 465 447 912 

 

รวมท้ังสิน ๑,350 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 และมัธยมศึกษาปท่ี 3  
ปการศึกษา 2556-2557 

 

 โรงเรียนกฤตศิลปวิทยาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลผลการทดสอบทางการเรียนระดับชาติ       

(O-Net) นําเสนอเปรียบเทียบ 2 ปการศึกษา ดังนี้ 

 1. ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-Net) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 เปรียบเทียบ 2      ป
การศึกษา คือปการศึกษา 2556 และ 2557 ใน 8 กลุมสาระการเรียนรู 
 

ท่ี กลุมสาระการเรียนรู ป 2556 ป 2557 ผลตาง (+/-) 
1 ภาษาไทย 45.06 45.42 + 00.36 

2 คณิตศาสตร 40.58 37.12 - 03.46 

3 วิทยาศาสตร 35.41 40.92 + 05.51 

4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 40.30 53.72 + 13.42 

5 สุขศึกษา พลศึกษา 60.69 55.45 - 05.24 

6 ศิลปะ 47.02 49.50 + 02.48 

7 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 49.06 58.77 + 09.71 

8 ภาษาอังกฤษ 39.46 42.92 + 03.46 

เฉล่ีย 357.6 383.8 + 26.24 
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 2. ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 เปรียบเทียบ 2 ป
การศึกษา คือปการศึกษา 2556 และ 2557 ใน 8 กลุมสาระการเรียนรู 

ท่ี กลุมสาระการเรียนรู ป 2556 ป 2557 ผลตาง (+/-) 
1 ภาษาไทย 44.69 32.43 - 12.26 

2 คณิตศาสตร 23.55 26.96 + 03.41 

3 วิทยาศาสตร 34.66 33.86 - 00.8 

4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 39.66 47.45 + 07.79 

5 สุขศึกษา พลศึกษา 57.92 54.72 - 03.2 

6 ศิลปะ 43.29 38.92 - 04.37 

7 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 45.51 42.45 - 03.06 

8 ภาษาอังกฤษ 29.32 25.23 - 04.09 

เฉล่ีย 318.6 302 - 16.58 

 

ปรัชญาของโรงเรียน 

นอมนําคุณธรรม  กาวนําวิชาการ 
 

นอมนําคุณธรรม หมายถึง โรงเรียนมุงปลูกฝงคุณธรรม ความดีงามในจิตใจของนักเรียน ใหนักเรียน
เปนผูมีประพฤติปฏิบัติดีดวยความรูสึกท่ีดีงาม 

กาวนําวิชาการ หมายถึง โรงเรียนมุงจัดการศึกษาใหนักเรียนมีความรู  ความสามารถ และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค เต็มตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาของชาต ิ

 

 

 

 

 

ตราสัญลักษณของโรงเรียน 

สัญลักษณมงกุฎครอบอักษร “ก” เปนนามโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา และมีผาแพรชื่อโรงเรียนกฤตศิลปวิทยาอยู
ดานลาง มงกุฎ ซ่ึงมีความหมายวา “โรงเรียนกฤตศิลปวิทยาจะเทิดทูนชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยเหนือ
สิ่งอ่ืนใด” 
 

คติธรรมประจําโรงเรียน 

ปฺญา นรานํ รตน ํ
ปญญาเปนแสงสวางของคนดี 
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สีประจําโรงเรียน 
น้ําเงิน – ชมพู 

สีน้ําเงิน  หมายถึง  สีแหงความหนักแนน เขมแข็ง กลาหาญ อดทน 

สีชมพู    หมายถึง  สีแหงความรัก สุภาพ ออนนอม 

 

ผลงานความภาคภูมิใจของศิษยเกา โรงเรียนกฤตศิลปวิทยา 
 

นายสามารถ มะลูลีม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

นายธวัชชัย จิรธรรมประดับ อดีตโคชวอลเลยบอลทีมชาติไทย ธนาคารกรุงเทพ 
นางสาวญาณีทิพย ยอดยิ่ง นักรองของคายอารสยาม ชื่อ ตนขาว อารสยาม 
นางสาววัลยลิกา เกศวพิทักษ ไดรับรางวัลรองชนะเลศิของ (The voice) ซีซัน ๒ 
เด็กหญิงธิญาดา จงเจษฎ มีผลการเรียนสูงสุดของระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ โรงเรียน

เทพศิรินทรรมเกลา ปการศึกษา ๒๕๕๕ 
นางสาวปณิชา เมธาวิชิตชัย เปนนักรองของคาย วอรเนอรมิวสิค ขณะนี้ศึกษาอยู 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ปท่ี ๑  
นางสาวนัจกร                                    ใจจันทร                                                                                            เปนนักกีฬาลีลาศทีมชาติไทย (เยาวชน) 
เด็กชายจิตรภาณุ อํ่าบํารุง นักกีฬาทีมชาติ นักฟุตบอลเยาวชนไทย 
นางสาววรรณวนัช ชัชวาลย ไดเขาชิงชนะเลิศ เทควันโดระดับเขตกรุงเทพมหานคร  

รุนเยาวชน 
นางสาววรินธร ครองไตรรัตน ไดรับรางวัลชนะเลิศกีฬาวายน้ํา ระดับเขต 
นายรัฐธรรมนูญ ประนมพนธ ไดรับรางวัลชนะสิงหมอเตอรคอส 
นางสาวณัฐฐิรา ลี้ศัตรูพาย เปนทูตวัฒนธรรม หนูนอยคนเกง ป๒๕๔๓ 

 

ผลงานผูเรียนดีเดนในรอบปท่ีผานมา 
 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 64 ประจําปการศึกษา 2557 

ไดรับรางวัล เหรียญทอง 

การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 

1. เด็กหญิงพิมพชนก  เสนาสี 

2. เด็กชายอภิชาติ  วิเศษโวหาร 
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ไดรับรางวัล เหรียญทอง 

การแขงขันจัดสวนถาดแบบแหง ป.4-ป.6 

1. เด็กหญิงญาณิศา  สนธิ์จันทร 

2. เด็กหญิงวิมลมณี  หลาเพชร 

3. เด็กหญิงอลิษา  สมบัติวงค 

 

ไดรับรางวัล เหรียญเงิน 

การแขงขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 

เด็กหญิงชญานุตม  ทัพซาย 

 

ไดรับรางวัล เหรียญเงิน 

การแขงขันการทองอาขยานทํานองเสนาะ ป.1-ป.3 

เด็กหญิงธนาภรณ  จุยกระยาง 

 

ไดรับรางวัล เหรียญเงิน 

การแขงขันนาฏศิลปไทยอนุรักษ ป.1-ป.6 

1. เด็กหญิงจตุรพร  ทวีรุงศรีทรัพย 

2. เด็กหญิงชุดาภา  อยูออน 

3. เด็กหญิงนารีรัตน  โอละลึก 

4. เด็กหญิงนุชวรา  ภาคทวี 

5. เด็กหญิงพัชรดา  ถาวรผล 

6. เด็กหญิงวราภรณ  ฮาดดา 

7. เด็กหญิงสุภาภรณ  อวมสุข 

 

ไดรับรางวัล เหรียญเงิน 

การสรางภาพดวยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 

1. เด็กหญิงกันยา  แซยาง 

2. เด็กหญิงชินันพร  สําเร็จกิจ 

3. เด็กหญิงภาพิมล  นันทศรี 
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ไดรับรางวัล เหรียญเงิน 

การวาดภาพระบายสีดวยสีเทียน ปฐมวัย 

เด็กชายพัชรเมศธ  บุญยรัตนเอกธนา 

 

ไดรับรางวัล เหรียญทองแดง 

การแขงขันการอานออกเสียงและจับใจความสําคัญ ป.1-ป.3 

เด็กหญิงศศิวิมล  จันทรศรี 

 

การประกวดแขงขันเลาสารคดีอาเซียน กาวสูประชาคมอาเซียน เราพรอมแลว (ในระดับประเทศ)รอบชิง

ชนะเลิศ ณ.ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ 

ไดรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ๒ 

เด็กหญิงพิมพชนก          เสนาสี                 ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๕/๑    (ผูเลา) 

เด็กหญิงสตรีรัตน           ขวญัยืน                ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๕/๑ 

เด็กหญิงชุดาภา             อยูออน                ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๕/๑ 

เด็กหญิงสุเมธา              ปดถามา               ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๕/๑ 
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วิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 
 

 จากการวิเคราะหสถานภาพโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา เก่ียวกับปจจัยท่ีเปนจุดแข็ง (Strength) จุดออน 

(Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) สรุปไดดังนี้ 

จุดแข็ง (Strength) 

ดานผูเรียน 
- นักเรียนไดรับการพัฒนาครอบคลุมท้ัง ๔ ดาน ดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา เหมาะสม

ตามวัย 
- นักเรียนมีสุขภาพดี เจริญเติบโตตามวัยมีน้ําหนักสวนสูง ตามเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัย 
- นักเรียนมีทักษะดานการพูด การฟง การอาน และการเขียนด ี
- มีความรับผิดชอบตอตนเองในการตรงตอเวลา และมี  ระเบียบวินัยในการเขาแถว 
- นักเรียนมีความเสียสละตอสวนรวม ใหความรวมมือปฏิบัติ กิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนอยางเต็ม

ความสามารถ 
- มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะหมี วิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง       

และมีวิสัยทัศน 
- นักเรียนมีความกระตือรือรนตอการเรียน มีเจตคติท่ีดีตอ การเรียนรู ใฝรู ใฝเรียน รูจักแสวงหาและ     

พัฒนาตนเองจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ 
- สงเสริมใหนักเรียนไดแสดงความสามารถในการรวมกิจกรรม และเขารวมการแขงขันทางวิชาการ           

ท้ังภายใน และภายนอกโรงเรียน 
- นักเรียนนิสัยรักการอาน รูจักคนควา หาความรูเพ่ิมเติมจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ท้ังหองสมุด Internet    

หรือสื่อเทคโนโลยีตาง ๆ  
- นักเรียนกฤตศิลปวิทยามีมารยาท พูดจาไพเราะไหวสวยเปนท่ีชื่นชมแกผูพบเห็น 
- นักเรียนมีความซ่ือสัตยตอตนเอง และผูอ่ืนนักเรียนพูดตรงกับความเปนจริง 
- นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียน การสอน 
- มีศักยภาพดานวิชาการสามารถสอบเขาเรียนตอในโรงเรียนรัฐบาลท่ีมีชื่อเสียง 
- นักเรียนมีจิตใจ เมตตา กรุณา เอ้ือเฟอเผื่อแผ แบงปนสิ่งของปจจัยใหแกผูอ่ืน 
- นักเรียนมีทักษะในการทํางานกลุม มีมนุษยสัมพันธดี มีความสามัคคีชวยเหลือกันและกัน 
- นักเรียนมีความตระหนักในโทษของสิ่งเสพติด ทําใหผูเรียนสามารถหางไกล และหลีกเลี่ยงยาเสพติดได

ตลอดจนการรณรงคเรื่องสิ่งเสพติดอยางตอเนื่อง 
- นําคําสอนทางดานศาสนามาใชในชีวิตประจําวัน 
- นักเรียนรูจักใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ในการสื่อสารรูจักใช  ภาษาสื่อสารกับบุคคลตาง ๆ ไดเหมาะสมตามวัย 
- นักเรียนรักการออกกําลังกายและการเลนกีฬา 

บทท่ี ๒ 

การวิเคราะหสถานภาพของสถานศึกษา 
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จุดแข็ง (Strength) 

- นักเรียนมีความสุขในการทํากิจกรรมท่ีโรงเรียนมี  ปฏิสัมพันธกับบุคคลท่ัวไปในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
- นักเรียนมีความสนใจและตองการรวมกิจกรรมสงเสริม ความสามารถพิเศษทางดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา

อยางมาก 
- นักเรียนแสดงซ่ึงความสามารถดานดนตรี ศิลปะ และกีฬา 
- นักเรียนสวนใหญมีทัศนคติในการเรียนการสอนวิชา 
  ภาษาอังกฤษ 
- นักเรียนมีโอกาสไดฝกทักษะทางภาษาโดยตรงจากครู 
  ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ 

 
ดานคร ู

- ครูมีความรู ความสามารถ ในการจัดทําแผนและจัดกระบวนการเรียนการสอน 
- ครูผูสอนมีวุฒิการศึกษา ความรู ความสามารถสอดคลองกับวิชาการท่ีสอน 
- ครมีูความสามารถในการสรางสื่อการเรียนการสอน และนําเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม ๆ มาใชกับผูเรียน

สมํ่าเสมอ 
- ครูไดรับการสงเสริมใหเขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะและประสบการณตรงอยางตอเนื่องจาก หนวยงาน

ภายนอก 
- ครูมีความรู ความสามารถดานการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
- ครูมีความรูความเขาใจ เก่ียวกับการศึกษาหลักสูตรแกนกลางข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
- ครูไดวิเคราะหหลักสูตร และวางแผนการสอนใหสอด คลองกับเปาหมายการศึกษาและเหมาะสมกับสภาพ 
  ชุมชนและตัวผูเรียน 
- ครูมีความรูตรงสาขาวิชาท่ีสอนและมีประสบการณ และความมุงม่ันถึงความสําเร็จ ควรปฏิบัติหนาท่ีดวย

ความรับผิดชอบ 
- ครูมีจรรยาบรรณความเปนครู มีความรัก ความเมตตาและปรารถนาตอศิษย 
- ครูเปนแบบอยางท่ีดีในการดํารงชีวิตตามแบบวิถีชีวิตคนไทย ในการมีสัมมาคารวะผูใหญ 
- ครูมีความรูความสามารถสรางเครื่องมือในการวัด และประเมินดวยตนเองอยางหลากหลาย 
- ครูไดมีการวัดและประเมินผลผูเรียนท้ังกอนเรียนและหลังเรียน 
- ครูมีจํานวนพอเพียงกับจํานวนนักเรียนตามเกณฑ 
- ครูทุกทานผานการนิเทศสอนอยางนอยภาคเรียนละ ๑ครั้ง ตลอดจนมีการนิเทศแบบกัลยาณมิตร ระหวาง 
  โรงเรียนท่ีเปนเครือขายดวยกัน 
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จุดแข็ง (Strength) 

ดานผูบริหาร 
- มีผลงานโครงสราง การบริหารท่ีชัดเจนเปนระบบและเหมาะสม 
- เปนประชาธิปไตยในการบริหารงาน 
- ทุกฝายปฏิบัติงานโดยยึดการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย และแนวนโยบายตามปรัชญาของโรงเรียน 
- โรงเรียนมีปรัชญา แผนพัฒนาโรงเรียนชดัเจนครบถวน 
- มีการวางแผนจากบุคลากร ท่ีเก่ียวของกับการศึกษาทุกฝาย 
- มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ตามพระราชบัญญัติการศึกษา  
- มีการนํากระบวนการ PDCA มาใชในการบริหารงานของแตละฝาย 
- แบงการบริหารงานเปนระดับชั้น กลุมสาระมีทีมบริหารงานข้ึนตรงตอฝายบริหาร 
- การกระจายอํานาจหนาท่ีบริการ ไปยังระดับชั้นกลุมสาระ ทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพรวดเร็วปฏิบัติ

ไดเต็มศักยภาพ 
- มีแผนการนิเทศอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
- มีระบบขอมูลสารสนเทศในโรงเรียนในระบบการบันทึก และรายงานผลการประเมิน 
- มีเอกสารตรวจสอบการประเมินตนเอง 
- ไดรับเอกสารสนับสนุนสงเสริมใหดําเนินงานตามความ  สามารถอยางเหมาะสม 
- ผูบริหารและครูสรางความสัมพันธท่ีดีในการจัดการศึกษา  
- โรงเรียนไดรบัการยอมรับจากผูปกครองและชุมชน 
- ผูปกครองและชุมชนพรอมใชการสนับสนุนในการจัดการศึกษา 
- มีการประชาสัมพันธ โดยออกจดหมายแผนพับเปนระยะๆ 
- มีการรายงานความกาวหนาหนวยงานใหกับตนสังกัด 
- ผูบริหารใหการพัฒนาความรูแกบุคลากรครูใหทันตอสภาพการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 
- สนับสนุนใหผูรวมงานแสวงหาความรู เพ่ือพัฒนาตนเอง 
- ผูบริหารมีความรู ความสามารถ เชื่อม่ันในตนเอง และมุงม่ันตอความสําเร็จอยางสูง มีวิสัยทัศนกวางไกล 
- ผูบริหารเปนแบบอยางในการเปนผูนํามีมนุษยสัมพันธ และเปนท่ียอมรับของผูเก่ียวของ 
- ผูบริหารเปนแบบอยางในดานความกระตือรือรนในการทํางานตลอดจน มุงม่ัน ในความสําเร็จของงาน 
- ผูบริหารสรางแรงจูงใจ บุคลากรครูในการทํางาน 
- ผูบริหารสงเสริมใหบุคลากรไดเขารวม พัฒนาความรู เพ่ือนํามาใชในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน 
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จุดออน (Weakness) 

ดานผูเรียน 
- นักเรียนบางคนขาดความเอาใจใสสิ่งท่ีไดรับการอบรม ปลูกฝงดานระเบียบวินัยในการมาโรงเรียน และ

มาตราตาง ๆ เชน การไหว การรับประทานอาหาร การพูดจา ระเบียบการเดินผานผูใหญ การเดินแถว การ
แตงกาย ฯลฯ  

- นักเรียนในหองมีจํานวนนักเรียนมากเกินไป 
- นักเรียนบางสวนยังตองพัฒนาทักษะดานการคัดลายมือ 
- นักเรียนบางคนยังขาดความรับผิดชอบในการรักษาสิ่งของ และทรัพยสินของตนเองและสวนรวม 
- สิ่งเสริมใหนักเรียนเขารวมแขงขันในดานวิชาการ และกิจกรรมไดมากข้ึน 
- นักเรียนบางสวนยังใหความสนใจในเรื่องการเรียนนอยจึงสงผลการในวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ 
  ภาษาอังกฤษต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 
- นักเรียนบางคนยังขาดความรับผิดชอบ และกระตือรือรน ในการทํากิจกรรม 
- นักเรียนบางสวนยังออนดานวิชาการ ยังตองหาแนวทางการพัฒนาดานวิชาการใหมากข้ึน 
- นักเรียนบางสวนขาดความเชื่อม่ันในตนเองเนื่องจากพอแม ผูปกครองไมไดเปดโอกาสใหเด็กไดชวยเหลือ

ตนเองตามความสามารถ 
- นักเรียนบางสวนมีปญหาดานครอบครัว เชน ครอบครัว แตกแยกขาดความอบอุน 
 
ดานคร ู
- บุคลากรครูบางคนขาดประสบการณการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
- ครูบางสวนยังใชสื่ออุปกรณไมสมํ่าเสมอ 
- ครูบางสวนขาดเทคนิค ในดานการสอนท่ีหลากหลาย 
- ครูบางสวนไมเห็นความสําคัญของพระราชบัญญัติการศึกษา  
- ครูบางสวนยังจัดกิจกรรมไมเหมาะสมกับกระบวนการการเรียนรู 
- ครูไมนําผลการประเมินมาปรับปรุงใชในการเรียนการสอนในครั้งตอไป 
- ครูบางคนขาดการพัฒนาการสอน หรือไมมีความกระตือรือรนกับวิชาท่ีสอน 
- ครูบางสวนยังใหความรวมมือ ในการทํางานสวนรวมไมเต็มท่ี 
- การสงเสริมใหบุคลากรเขารับการอบรมไมครบทุกคน 
- รายไดของครูยังไมสมดุลกับเศรษฐกิจและคาครองชีพในปจจุบัน 
- โรงเรียนไมนําสื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชจัดกระบวนการเรียนรู 
 
ดานผูบริหาร 
- จํานวนผูบริหารยังมีนอยกวาภาระงานในการบริหาร 
- ผูชวยผูบรหิารมีภาระงานมากในการสอน 
- บุคลากรบางคนขาดความเขาใจในโครงสรางการบริหารงานของโรงเรียน 
- ไมสามารถปฏิบัติงานไดครบตามแผนท่ีกําหนด 
- ระบุขอมูลสารสนเทศยังไมสมบูรณ และสอดคลองกับเทคโนโลย ี
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จุดออน (Weakness) 

- ระบบการเก็บขอมูลสารสนเทศยังไมเปนระบบ 
- ผูปกครองบางสวน ไมมีเวลาในการรวมการบริหารงานกับโรงเรียน 
- ผูปกครองสวนหนึ่งขาดการรวมมือในการเอาใจใสดูแลบุตรหลานของตนเอง 
- ชุมชนผูปกครองมีบทบาทนอยในการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 

โอกาส (Opportunity) 

ดานผูเรียน 
- หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสมัยปจจุบันจะสงเสริมใหเด็กนักเรียนเปนผูกลาคิด กลาทํา และกลาพูด เด็ก

ไดมีโอกาสไดรับขาวสาร และเทคโนโลยี ไดอยางรวดเร็วท่ัวถึง 
- ไดรับการสงเสริม สนับสนุน จากครูและผูปกครองเปนอยางดี 
- ทางโรงเรียนมีนโยบายอยางตอเนื่องเก่ียวกับการจัดการสอนซอมเสริมใหกับนักเรียนท่ียังมีพัฒนาการชา 
- ทางโรงเรียนสนับสนุนกิจกรรมดานตาง ๆ เพ่ือใหนักเรียนกลาแสดงออก อยางถูกตอง และม่ันใจ 
- สงเสริมการจัดกิจกรรม เพ่ือฝกทักษะใหนักเรียนมีความเปนผูนํา และกลาแสดงออก 
- ทางโรงเรียนสงเสริมใหมีการแขงขันกับภายนอก 
 
ดานคร ู
- ครูมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนความรู ในเรื่องการเรียนการสอน รวมถึงเทคนิคการสอนใหกับเพ่ือนครูท้ังภายใน 
  และตางโรงเรียนในรูปแบบกัลยาณมิตร 
- ทางโรงเรียนการสนับสนุนใหครูไดศึกษาตอในระดับสูงข้ึน 
- สงเสริมและสนับสนุนใหครูไดไปศึกษาดูงานท้ังภายใน และภายนอกประเทศอยางตอเนื่อง 
- เชิญวิทยากรท่ีมีความรู ความชํานาญ ผูเชี่ยวชาญมาใหคําแนะนําและคําปรึกษาเสมอ ๆ  
- สงเสริมบุคลากรใหมีความรูประสบการณ การจัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย 
- จัดอบรม สัมมนา พัฒนาความรูครูไดรับการพัฒนาดานการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง 
 
 
ดานผูบริหาร 
- ผูบริหารมีโอกาสไดรับการศึกษาสูงข้ึนในข้ันมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต จากโอกาสทางการศึกษาท่ีมีความ

สะดวก หลากหลายมากยิ่งข้ึน 
- ผูบริหารมีโอกาสไดรับคําแนะนําจากคณาจารย คณะครุศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในฐานะประธาน 
  ท่ีปรึกษางานวิชาการของโรงเรียน 
- การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนผูบริหารมีสิทธิในการตัดสินใจไดอยางครบถวน 
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อุปสรรค (Threat) 

ดานผูเรียน 
- ผูปกครองบางสวนไมใหความรวมมือ ในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบวินัยเทาท่ีควร 
- สถานท่ีในการจัดกิจกรรมไมเอ้ือตอกิจกรรมเทาท่ีควร 
- ปจจัยท่ีมีสวนเก่ียวของเปนบางครั้งมีเวลางบประมาณ 
- ผูเรียนบางคนยังใหความรวมมือในการแกไขปญหานอย ตลอดจนผูปกครองบางทานไมรับฟงปญหาและ

เหตุผลของ ลูก ๆ 
- นักเรียนบางคนขาดความเอาใจใสตอการเรียนคณิตศาสตร และความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 
- นักเรียนบางสวนขาดความรับผิดชอบตอการมาเรียน จึงทําใหการเรียนไมคอยตอเนื่อง ขาดข้ันตอนในการ

วิเคราะห โจทยปญหา 
- นักเรียนบางคน ยังไมกลาแสดงออกและไมกลาตัดสินใจดวยตนเอง 
- นักเรียนในบางครอบครัว มีปญหาดานครอบครัวและมีแนวโนมท่ีมีจํานวนมากข้ึน 
- สื่อเทคโนโลยีรอบตัวนักเรียนเพ่ิมมากข้ึนจนทําใหนักเรียนสนใจการเรียนลดลงหรือจนทําใหนักเรียนปฏิบัติ

ตนไปในทางไมถูกตองมากข้ึน 
- ในบางครอบครัวผูปกครองมีภาระหนาท่ีการงานเพ่ิมข้ึนจนไมมีเวลาในการดูแลนักเรียน และมีจํานวนเพ่ิม

มากข้ึน 
 
ดานคร ู
- การอบรมสัมมนาตามองคกรตาง ๆ จัดข้ึนตรงกับวันท่ีทํางาน 
- ครบูางกลุมสาระยังมีโอกาสในการเขารวมสัมมนานอย 
- งบประมาณในการศึกษาดูงานยังนอย ครูไดรับโอกาสไมท่ัวถึง 
- ภาระงานตาง ๆ มีมากข้ึนจนกระท่ังมีผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนของครู 
- อัตราเงินเดือนของครูยังนอยเม่ือเทียบกับคาครองชีพทําใหมีผลตอขวัญกําลังใจในการทํางาน 
- การพัฒนาทางเทคโนโลยีทําใหครูบางทานลําบากในการทําความเขาใจ 
 
ดานผูบริหาร 
- ผูบริหารและผูชวยผูบริหารมีภาระงานในการสอนอยูมาก 
- ภาระในการผอนชําระการกอสรางโรงเรียน ทําใหยิ่งไมสามารถนํางบประมาณมาพัฒนาการจัดการศึกษาใน

ดานตางๆ ไดอยางครบถวน 
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วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 
 

 จากการวิเคราะหสถานภาพโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา เก่ียวกับโอกาส (Opportunity) อุปสรรค 

(Threat) สรุปไดดังนี้ 

ดานเศรษฐกิจ 

ภาวะคุกคาม 
1. การเกิดชุมชนแออัด 
2. มีคูแขงทางดานการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
3. การจราจรมีความคลองตัวนอยลง 
4. มีความเหลื่อมล้ํากันดานเศรษฐกิจ 
5. คาใชจายในดานเศรษฐกิจ 
6. ชาดสภาพคลองตัวทางเศรษฐกิจ 

 
โอกาส 

1. เปนแหลงธุรกิจมีสถานท่ีตั้งทาอากาศยานสุวรรภูมิ และนิคมอัญมณีเจโมโปลิศ 
2. มีนิคมอุตสากรรมมีการลงทุนทางธุรกิจ 
3. มีการเปดเสนทางการคมนาคมมากข้ึน 
4. เปนศูนยรวมการขนสงสินคาจากภาคตะวันออกของประเทศไปสูแหลงตาง ๆ  
5. เปนแหลงยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจ/ธุรกิจ (พ.ศ. ๒๕๔๙) 

 

ดานเทคโนโลยี 

ภาวะคุกคาม  
1. บุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ การใชเทคโนโลยี มีไมเพียงพอ 
2. เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ และทันสมัยไมเพียงพอในการทํางาน 
3. ขาดการสืบคน Internet และการใช ICT เพ่ือการเรียนรู 
4. การบริการโสตทัศนูปกรณตองไดรับการพัฒนา 
5. ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
6. เทคโนโลยีมีราคาสูง และใชไปในทางท่ีไมกอใหเกิดประโยชนทางการศึกษา 
7. คาตอบแทนในการจัดจางมาทํางานคอนขางสูง 
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ดานการเมือง 

ภาวะคุกคาม  
1. มีการเปลี่ยนแปลงผูนําดานจัดการศึกษาบอย 
2. องคกรดานการเมืองเขามามีสวนในการจัดการศึกษานอย 
3. หลักสูตรยังมีการเปลี่ยนแปลง 

 
  โอกาส 

1. การจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
2. มีอิสระในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา 
3. สนองนโยบายรัฐบาลดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน 
4. การสรางคุณภาพและความม่ันคงบุคลากร 

 
 

ดานสังคม/ศาสนา/วัฒนธรรม 

ภาวะคุกคาม  
1. การปฏิบัติและการเรียนรูดานพุทธศาสนานอย ทําใหไมมีความเขาใจเก่ียวกับพุทธศาสนาดีพอ 
2. การรับวัฒนธรรมตาง ๆ มาปฏิบัติโดยไมคํานึงถึงความเหมาะสม 
3. การเปลี่ยนแปลงทางดานคมนาคม และเทคโนโลยีในทองถ่ิน ทําใหสงผลสภาพสังคมวัฒนธรรม

เปลี่ยนแปลงตามไปดวย 
4. ชุมชนในสังคมเมืองขาดการปฏิสัมพันธขาดการชวยเหลือซ่ึงกันและกันเพราะตองแขงขันกันเชิง

ระบบสังคมสูงข้ึน 
5. ผูท่ียายถ่ินเขามาอยูใหมอาจไมมีความเขาใจเก่ียวกับสภาพทองถ่ินและวัฒนธรรมทองถ่ิน 
6. ชุมชนบางกลุมมีอคติตอการเรียนภาษาอังกฤษสงผลใหผูปกครองในชุมชนนั้น ๆ ไมสงเสริมการ

เรียน 
7. มีแหลงเสื่อมโทรมและชุมชนแออัดมากข้ึน 

 
โอกาส 

1. มีการเผยแพรปฏิบัติตามศาสนาดํารงรักษาคุณคาวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม 
2. สนับสนุนใหบุคลากรทองถ่ินมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
3. มีประชากรเพ่ิมข้ึน โอกาสขยายทางการศึกษามากข้ึน 
4. บุคคลในทองถ่ินตองมีการศึกษาสูงข้ึน 
5. จัดทําแหลงการเรียนรู ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีทองถ่ิน 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 

โรงเรียนกฤตศิลปวิทยา ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ.รอบสอง เม่ือวันท่ี 15 - 17 
มกราคม พ.ศ ๒๕๕7 สรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานการศึกษา ข้ันพ้ืนฐานดังแสดงในตาราง
ตอไปนี้ 

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 

การศกึษาข้ันพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้ําหนัก 

คะแนน 

คะแนน          

ท่ีได 

ระดับ

คุณภาพ 

กลุมตัวบงช้ีพ้ืนฐาน    

ตัวบงชี้ท่ี ๑ เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย ๕.๐๐ 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๒ เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจสมวัย ๕.๐๐ 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๓ เด็กมีพัฒนาการดานสังคมสมวัย ๕.๐๐ 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๔ เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย ๑๐.๐๐ 9.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๕ เด็กมีความพรอมศึกษาตอในข้ันตอไป ๑๐.๐๐ 10.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณการเรียนรูท่ีเนนเด็กเปน  

               สําคัญ 

๓๕.๐๐ 29.00 ดี 

ตัวบงชี้ท่ี ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา 

               สถานศึกษา 

๑๕.๐๐ 15.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ๕.๐๐ 4.96 ดีมาก 

กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ    

ตัวบงชี้ท่ี ๙  ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน  

พันธกิจ และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๒.๕๐ 2.50 ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอน    

                เปนเอกลักษณของสถานศึกษา 

๒.๕๐ 2.50 ดีมาก 

กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม    

ตัวบงชี้ท่ี ๑๑ ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสงเสริมบทบาท

ของสถานศึกษา 

๒.๕๐ 2.50 ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๑๒  ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ

มาตรฐาน  รักษามาตรฐาน  และพัฒนาสูความเปน

เลิศท่ีสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๒.๕๐ 2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ 92.96 ดีมาก 
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มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(ประถมศึกษา และ/หรือ มัธยมศึกษา) 
นํ้าหนัก 

(คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได 
ระดับ 

คุณภาพ 
กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน    

ตัวบงชีท้ี่ ๑ ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจติที่ด ี ๑๐.๐๐ 9.76 ดีมาก 

ตัวบงชีท้ี่ ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พงึประสงค ๑๐.๐๐ 9.68 ดีมาก 

ตัวบงชีท้ี่ ๓ ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่อง ๑๐.๐๐ 9.57 ดีมาก 

ตัวบงชีท้ี่ ๔ ผูเรียนคิดเปน ทําเปน ๑๐.๐๐ 9.64 ดีมาก 

ตัวบงชีท้ี่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ๒๐.๐๐ 10.29 พอใช 

ตัวบงชีท้ี่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน     

เปนสําคัญ 

๑๐.๐๐ 8.00 ดี 

ตัวบงชีท้ี่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพฒันา

สถานศึกษา 

๕.๐๐ 4.80 ดีมาก 

ตัวบงชีท้ี่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา

และตนสังกัด 

๕.๐๐ 4.87 ดีมาก 

กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ    

ตัวบงชีท้ี่ ๙ ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ

วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชีท้ี่ ๑๐ ผลการพฒันาตามจุดเนนและจุดเดนทีส่งผลสะทอนเปน

เอกลักษณของสถานศึกษา 

๕.๐๐ 5.00 ดีมาก 

กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม    

ตัวบงชีท้ี่ ๑๑ ผลการดาํเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 

๕.๐๐ 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชีท้ี่ ๑๒ ผลการสงเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน

รักษามาตรฐาน และพฒันาสูความเปนเลิศ ทีส่อดคลองกับ

แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ 5.00 
 

ดีมาก 

คะแนนรวม 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)  สถานศึกษามีการสงเสริมพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพท่ีดีอยูแลว แตควรมีทิศทางในการพัฒนาเพ่ือ

ขยายผล 

      2.1) สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาใหผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีมากอยูแลวแตควร

กําหนดทิศทางในการพัฒนาเพ่ือขยายผลใหมีน้ําหนักตามเกณฑสวนสูงสมสวน มีสมรรถภาพทางกายตาม

เกณฑมากยิ่งข้ึน โดยสถานศึกษาควรสงเสริมใหผู เรียนท่ีมีน้ําหนักตามเกณฑสวนสูงสมสวนมากยิ่งข้ึน

โดยเฉพาะผูเรียนระดับชวงชั้นท่ี 1  เชน จัดหานมใหผูเรียนไดดื่มเพ่ิมเติมจากนมท่ีดื่มเปนประจําอีกวันละ 1 

กลอง โดยอาจนํานมสวนท่ีใหเด็กกลับไปดื่มท่ีบานชวงปดภาคเรียนมาดื่ม เพราะครูสามารถดูแลใหเด็กไดด่ืม

ครบถวนทุกคนมากกวาผูปกครองท่ีบาน รณรงคใหเด็กรับประทานผัก และผลไมมากข้ึน และการควบคุม

พฤติกรรมการรับประทานอาหาร เปนตน ครูควรสอนสอดแทรกเนื้อหาเก่ียวกับการออกกําลังกาย การดูแล

สุขภาพกาย การรูจักเลือกรับประทานอาหารท่ีมีคุณคาใหมากข้ึน โดยควรขอความรวมมือจากผูปกครองให

รวมดูแลเอาใจใสปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูเรียนดวย 

      2.2) สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงคท่ีดี

มากอยูแลว แตควรกําหนดทิศทางในการพัฒนาเพ่ือขยายผลในเรื่องมุงม่ันในการเรียนใหมากยิ่งข้ึน โดย

สถานศึกษาควรจัดการศึกษาพิเศษในรปูแบบท่ีเหมาะสมกับผูเรียนในแตละราย อิงตามหลักการของการเรียนรู 

โดยสรางแรงจูงใจทําไดดวยการใหผูเรียนมีความสุขกับการเรียนรู เนื่องจากเม่ือผูเรียนมีความสุขในการเรียนจะ

มอง ตนและสิ่งรอบขางในแงดี มีทัศนคติท่ีดีตอการเรียน ตลอดจนสามารถสรางสัมพันธภาพท่ีดีกับเพ่ือนและ

ครูได ครูควรศึกษาปญหาและหาสาเหตุท่ีสงผลใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมไมสนใจการเรียน เชน  ลดการตําหนิติ

เตียนหรือดูถูก และสนับสนุนใหผูเรียนไดมีโอกาสพูดหรือเลาปญหาของตนเองบาง มีระบบดูแลชวยเหลือ เม่ือ

ทราบปญหาแลวหาวิธีการแกไขปญหาท่ีเหมาะสมกับผูเรียนในแตละราย คูควรคอยสังเกตความ สมํ่าเสมอใน

การสงงาน และความสนใจการเรียนของผูเรียน อีกท้ังยังตองมีความรูและ ทักษะในการชวยเหลือผูเรียน มีการ

จัดการศึกษาพิเศษในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับผูเรียนในแตละราย เชน ใหงานและติดตามประเมินตามระดับ

ความสามารถ หรือการใหผูเรียนมานั่งหนาหอง เรียกใหตอบบอยๆ ติดตามดูแลเด็กเปนพิเศษ โดยสราง

แรงจูงใจทําไดดวยการใหผูเรียนมีความสุขกับการเรียนรู 

      2.3) สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาใหผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่องท่ีผูเรียนมีความ

ใฝรู แตควรกําหนดทิศทางในการพัฒนาเพ่ือขยายผลใหผูเรียนมีการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอจากการอานมาก

ยิ่งข้ึน โดยสถานศึกษาควรจัดกิจกรรมสงเสริมการอานเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใหเกิดข้ึนอยางเปนระบบ

และตอเนื่องเปนกิจกรรมรายวัน กิจกรรมรายสัปดาห กิจกรรมรายเดือน โดยกิจกรรมสงเสริมการอาน

ตอบสนองตอความตองการอานของผูเรียนตลอดจนกระตุนสงเสริมและสรางบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการอานของ

ผูเรียน และมีการประเมินผลการดําเนินงานกิจกรรมทุกกิจกรรมอยางเปนระบบทุกสิ้นปการศึกษา 

      2.4) สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาใหผูเรียนคิดเปน  ทําเปนท่ีดีมากอยูแลว แตควรกําหนด

ทิศทางในการพัฒนาเพ่ือขยายผลใหผูเรียนมีความสามารถดานการคิดมากยิ่งข้ึน โดยสถานศึกษาควรวางแผน

ใหผูเรียนจัดทําโครงการเพ่ือฝกทักษะคิด เปนโครงงานท่ีนําสิ่งท่ีไดเรียนรูแตรักกลุมสาระการเรียนรูมาบูรณา
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การตั้งแต 2 กลุมสาระการเรียนรูข้ึนไปเวรโดยใหผูเรียนรวมกําหนดหัวขอโครงงานเอง 1 โครงงานตอกลุมกลุม

ละ 5 - 8 คน เริ่มลงมือทําตั้งแตตนปการศึกษา สงผลงานและประกาศผลกอนจบปการศึกษาเวรจัดทําใหมี

การประกวดโครงงานเวรครูเปนเพียงผูอํานวยความสะดวกเพ่ือใหผูเรียนฝกทักษะการคิด วิเคราะห สังเคราะห 

การสรางองคความรูและ กระบวนการทํางาน ครูควรมีการจัดกิจกรรมการสอนท่ีสอดแทรกกระบวนการคิด

วิเคราะหแบบMind Map โดยผูเรียนชวยกันระดมความคิดแลวเขียนไวบนกระดาษแผนใหญติดไวขางกระดาน

ดํา เม่ือสอนจบหนวยการเรียนรูแลว ใหผูเรียนลอกใสสมุดวาดเขียนท่ีรวบรวมMind Map ของแตละหนวยการ

เรียนรูท่ีไดเรียนผานมาแลวโดยถือเปนผลงาน ชิ้นงานชิ้นหนึ่ง ในการใหคะแนน 

 3)  สถานศึกษามีอัตลักษณของผูเรียน “ซ่ือสัตย ประพฤติดี มีวินัย” และเอกลักษณของสถานศึกษา 

“สถานศึกษาสรางคนดีสูสังคม” ท่ีมีผลการพัฒนาดีอยูแลว และโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว

พระราชดําริเปนโครงการพิเศษเพ่ือสงเสริมบทบาท ท่ีมีผลการดําเนินงานท่ีดีอยูแลว แตความกําหนดทิศทางใน

การพัฒนาเพ่ือขยายผล 

 

2. ดานการบริหารจัดการศึกษา 

 1)  สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ และพัฒนาสถานศึกษาท่ีดีอยูแลว แตควร

กําหนดทิศทางในการพัฒนาเพ่ือขยายผล โดยสถานศึกษาควรจัดโดยสถานศึกษาควรจัดการนิเทศภายในให

เปนระบบ โดยสรางเครื่องมือประเมินท่ีไดมาตรฐาน และตารางการนิเทศท่ีเหมาะสมและปฏิบัติได 

 2) สถานศึกษามีการสงเสริมพัฒนาใหรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาท่ีดีมากอยูแลว แตควร

กําหนดทิศทางในการพัฒนาเพ่ือขยายผลโดยสถานศึกษาควรใหมีการลงนามขอตกลงรวมกันระหวาง

สถานศึกษากับหนวยงานตนสังกัด หรือหนวยงานสนับสนุนหรือหนวยงานอ่ืนๆเพ่ือหาแนวทางพัฒนาโดยให

ครอบคลุมขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก อยางเปนลายลักษณอักษร 

 

3. ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 1) สถานศึกษาควรมี แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน โดยการคนหาจุดควรพัฒนา หรือปญหา

ในเรื่องท่ีประเมิน แลวนํามาเปนประเด็น มีเกณฑการประเมินการใหคะแนน เม่ือใชประเมินครั้งแรกผลการ

ประเมินอยูในระดับต่ํา แตเม่ือนําขอเสนอแนะจากการประเมินครั้งแรกไปพัฒนา เม่ือมีการประเมินครั้งตอๆไป

ผลการประเมินจะอยูในระดับดีข้ึนเรื่อยๆ 

 2) สถานศึกษาควรแตงต้ังคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการประเมินแผนการจัดการเรียนรู ประเมินการ

จัดการเรียนการสอน และประเมินแบบวัดแบบทดสอบแลวนําผลการประเมินไปใชพัฒนาครูอยางเปนระบบ 

อาจจะใชข้ันตอนของการพัฒนาคุณภาพมาใชหรืออาจจะจัดทําเปนขอมูลสารสนเทศ เก่ียวกับความรู

ความสามารถของครูแตละคน เพ่ือใชในการพัฒนาครูทุกคนอยางตอเนื่อง และควรมีมาตรการกํากับ ติดตาม 

ใหมีการนําความรูท่ีไดจากการอบรมมาใชใหเกิดประโยชนแกผูเรียนอยางแทจริง 
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4. ดานการประกันคุณภาพภายใน 

 สถานศึกษามีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาท่ีเปนระบบอยูแลว แต

ควรมีทิศทางในการพัฒนาเพ่ือขยายผล โดยสถานศึกษาควรชี้แจงเรื่องระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา ใหคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาทราบรายละเอียดพรอมๆกัน เพ่ือความเขาใจ ระบบ

ประกันคุณภาพอยางตรงกันเพ่ิมข้ึน เชน นําผลสรุปปญหาอุปสรรคในปท่ีผานมาไปปรับปรุงวิธีการดําเนินงาน

ในปตอไปอยางตอเนื่อง โดยระบุถึงปญหาอุปสรรคท่ีพบในปท่ีผานมาไวในหลักการและเหตุผล เพ่ือไมใหเกิด

เปนจุดออนแบบเดิมข้ึนมาอีกในสถานศึกษา 
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วิสัยทัศน 
 

 โรงเรียนกฤตศิลปวิทยาเปนสถานศึกษาแหงการเรียนรู เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอยางยั่งยืน 

 

พันธกิจ 
 

๑.  พัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเปนไทย ดํารงตนอยูในสังคมบนพ้ืนฐาน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒.  จัดการศึกษาใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ดวยการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญ 

๓.  สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาศักยภาพ ตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจของแตละ

บุคคล 

๔.  พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

๕.  พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีคุณภาพ ดวยความรวมมือในการพัฒนาของผูมีสวนเก่ียวของทุก

ฝาย 

6.  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน 

7.  พัฒนาสิ่งแวดลอม และบริการท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ 

8.  พัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

9.  พัฒนาสถานศึกษาใหเปนสังคมแหงการเรียนรู 

10.พัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา จุดเนน นโยบาย และแนวทางการ

ปฏิรูปการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี ๓ 

แนวพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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เปาหมาย 
 

๑.  นักเรียนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงคบนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  นักเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู รักการเรียนรูตลอดชีวิต มีศักยภาพในการสรางความรูไดดวยตนเอง 

3.  นักเรียนไดรับการสงเสริม และพัฒนาตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจของแตละบุคคล 

4.  ครู และบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และความเปนครูมืออาชีพ 

5.  โรงเรียนมีระบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ระบบการบริหารงบประมาณ แบบมุงเนนผลงาน 

6.  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2551 

7.  โรงเรียนมีสภาพแวดลอม และการบริการท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มศักยภาพ 

8.  โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางเปนระบบ และตอเนื่อง 

9.  โรงเรียนเปนสถานศึกษาท่ีเปนสังคมแหงการเรียนรู 

10.นักเรียนมีคุณลักษณะ และคุณภาพตามนโยบาย วิสัยทัศน ปรัชญา จุดเนน และแนวทางปฏิรูป

การศึกษา 
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อัตลักษณของโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา 
 

ซื่อสัตย  ประพฤติดี  มีวนิัย 

Honest  Well-behaved Disciplined 

ซ่ือสัตย 
นิยาม 

 ซ่ือสัตย หมายถึง แงมุมหนึ่งของศีลธรรม แสดงถึงลักษณะของคุณธรรมในแงบวก 

ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบงช้ี 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบงช้ี 
- ไมลกัขโมย - ไมเปนผูลักทรัพย และไมอยากไดของคนอ่ืนเปนของตนเอง 

- ไมลักลอบทําสิ่งท่ีตนไมมีสิทธิ์ หรือไมไดรับอนุญาต 
- ไมพูดโกหก - ไมพูดเรื่องท่ีไมเปนความจริงท้ังหมด ใหเขาใจวาเปนความจริงท้ังหมด 

  โดยเจตนา 
- ตรงตอเวลา - ปฏิบัติในเวลาท่ีกําหนดได 

 

ประพฤติดี 
นิยาม 

ประพฤติดี หมายถึง การปฏิบัติทางกาย และวาจาท่ีดี แสดงถึงลักษณะของคุณธรรมในแงบวก 

ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบงช้ี 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบงช้ี 
- ยิ้มไหวทักทาย - ยื่นลําตัวตรง เทาชิด มือพนมท่ีหนาอก และไหวกมศรีษะ 
- เดินผานผูใหญกมหลัง - เม่ือพบผูใหญเดินสวนทางกับนักเรียน ตองกมหลังเล็กนอย 
- ผูใหญนั่งอยูเราคุกเขา - เม่ือพบผูใหญนั่งอยู ไมยืนคล้ํา โดยนั่งคุกเขา 
- พูดจาเรียบรอย - มีหางเสียงในการพูดจา ไมพูดคําหยาบ 

 

มีวินัย 
นิยาม 

 มีวินัย หมายถึง การปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑขอบังคับ โดยใหเปนแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

จะไดอยูรวมกันดวยความสุขสบาย ไมกระทบกระท่ังซ่ึงกันและกัน ใหหางไกลจากความชั่วท้ังหลาย 
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ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบงช้ี 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบงช้ี 
- รักการเขาแถว - เคารพในสิทธิ์การมากอนหลัง 
- เดินข้ึนลงบันไดชิดขวา - เม่ือข้ึน หรือลงบันได ชิดขวามือเสมอ 

- ไมวิ่ง หรือแซงบนบันได 
- ปดน้ําปดไฟเม่ือเลิกใช - ปดไฟเม่ือทําไมใชหองน้ําแลว 

- ปดน้ําเม่ือชําระลาง สวนตาง ๆ เรียบรอย 
- ท้ิงขยะท่ีถังขยะ - เม่ือมีขยะ ใหท้ิงขยะท่ีถังเสมอ 

- ถามีถังแยกขยะ ก็แยกไดอยางถูกตอง 
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เอกลักษณของโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา 
 

สถานศึกษาสรางคนดีสูสงัคม 

Our school builds good citizen for the society 
 

โดยกําหนดองคประกอบ ๕ ประการในสรางคนดีสูสังคม กลาวคือ 

1. สรางนักเรียนเปนผูมีความซ่ือสัตย 
2. สรางนักเรียนเปนผูมีความประพฤติดี 
3. สรางนักเรียนเปนผูมีระเบียบวินัย 
4. สรางนักเรียนเปนผูรักความเปนไทย 
5. สรางนักเรียนเปนผูมีจิตสาธารณะ 

 

 

 

รักความเปนไทย 
นิยาม 

รักความเปนไทย หมายถึง คุณลักษณะซ่ึงแสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณคา รวมอนุรักษสืบ

ทอดภูมิปญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย มีความกตัญูกตเวที ใชภาษาไทยใน

การสื่อสารอยางถูกตองเหมาะสม 

 

ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบงช้ี 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบงช้ี 
- ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรมไทย และกตัญู
กตเวที 

- แตงกายและมีมารยาทงดงามแบบไทย มีสัมมาคาราวะ กตัญู
กตเวทีตอผูมีพระคุณ 
- รวมกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับประเพณีศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

- เห็นคุณคาและใชภาษาไทยในการ
สื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม 

- ใชภาษาไทยและเลขไทยในการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม 
- ชักชวน แนะนํา ใหผูอ่ืนเห็นคุณคาของการใชภาษาไทยท่ีถูกตอง 

- อนุรักษ สืบทอดภูมิปญญาไทย - นําภูมิปญญาไทยมาใชในใหเหมาะสมในวิถีชีวิต 
- รวมกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับภูมิปญญาไทย 
- แนะนํา มีสวนรวมในการสืบทอดภูมิปญญาไทย 
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มีจิตสาธารณะ 
นิยาม 

 มีจิตสาธารณะ หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการมีสวนรวมในกิจกรรม หรือสถานการณ

กอใหเกิดประโยชนแกผูอ่ืน ชุมชนและสังคมดวยความเต็มใจ กระตือรือรน โดยไมหวังผลตอบแทน 

 ผูมีจิตสาธารณะ คือ ผูท่ีมีลักษณะเปนผูใหญและชวยเหลือผูอ่ืน แบงปนความสุขสวนตน เพ่ือทํา

ประโยชนแกสวนรวม เขาใจ เห็นใจผูท่ีมีความเดือดรอน อาสาชวยเหลือสังคม อนุรักษสิ่งแวดลอม ดวย

แรงกาย สติปญญา ลงมือปฏิบัติเพ่ือแกปญหา หรือรวมสรางสรรคสิ่งท่ีดีงามใหเกิดในชุมชน โดยไมหวัง สิ่ง

ตอบแทน 

ตัวช้ีวัด และพฤติกรรมบงช้ี 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบงช้ี 
- ชวยเหลือผูอ่ืนดวยความเต็มใจ และ
พึงพอใจโดยไมหวังสิ่งตอบแทน 

- ชวยพอแม ผูปกครอง ครู ทํางานดวยความเต็มใจ 
- อาสาทํางานใหผูอ่ืนดวยกําลังกาย กําลังใจและกําลังสติปญญา 
โดยไมหวังสิ่งตอบแทน 
- แบงปนสิ่งของทรัพยสินและอ่ืนๆ และชวยแกไขปญหา หรือ
สรางความสุขใหกับผูอ่ืน 

- เขารวมกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอ
โรงเรียน ชุมชนและ สังคม 

- ดูแลรักษาสาธารณะสมบัติ และสิ่งแวดลอมดวยความเต็มใจ 
- เขารวมกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชนและสังคม 
- เขารวมกิจกรรมเพ่ือแกปญหาหรือรวมสรางสิ่งท่ีดีงามของ 
  สวนรวมตามสถานการณท่ีเกิดข้ึนดวยความกระตือรือรน 

 

ซ่ือสัตย 
นิยาม 

 ซ่ือสัตย หมายถึง แงมุมหนึ่งของศีลธรรม แสดงถึงลักษณะของคุณธรรมในแงบวก 

ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบงช้ี 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบงช้ี 
- ไมลกัขโมย - ไมเปนผูลักทรัพย และไมอยากไดของคนอ่ืนเปนของตนเอง 

- ไมลักลอบทําสิ่งท่ีตนไมมีสิทธิ์ หรือไมไดรับอนุญาต 
- ไมพูดโกหก - ไมพูดเรื่องท่ีไมเปนความจริงท้ังหมด ใหเขาใจวาเปนความจริงท้ังหมด 

  โดยเจตนา 
- ตรงตอเวลา - ปฏิบัติในเวลาท่ีกําหนดได 
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ประพฤติดี 
นิยาม 

ประพฤติดี หมายถึง การปฏิบัติทางกาย และวาจาท่ีดี แสดงถึงลักษณะของคุณธรรมในแงบวก 

ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบงช้ี 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบงช้ี 
- ยิ้มไหวทักทาย - ยื่นลําตัวตรง เทาชิด มือพนมท่ีหนาอก และไหวกมศีรษะ 
- เดินผานผูใหญกมหลัง - เม่ือพบผูใหญเดินสวนทางกับนักเรียน ตองกมหลังเล็กนอย 
- ผูใหญนั่งอยูเราคุกเขา - เม่ือพบผูใหญนั่งอยู ไมยืนคล้ํา โดยนั่งคุกเขา 
- พูดจาเรียบรอย - มีหางเสียงในการพูดจา ไมพูดคําหยาบ 

 

มีวินัย 
นิยาม 

 มีวินัย หมายถึง การปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑขอบังคับ โดยใหเปนแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

จะไดอยูรวมกันดวยความสุขสบาย ไมกระทบกระท่ังซ่ึงกันและกัน ใหหางไกลจากความชั่วท้ังหลาย 

 

ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบงช้ี 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบงช้ี 
- รักการเขาแถว - เคารพในสิทธิ์การมากอนหลัง 
- เดินข้ึนลงบันไดชิดขวา - เม่ือข้ึน หรือลงบันได ชิดขวามือเสมอ 

- ไมวิ่ง หรือแซงบนบันได 
- ปดน้ําปดไฟเม่ือเลิกใช - ปดไฟเม่ือทําไมใชหองน้ําแลว 

- ปดน้ําเม่ือชําระลาง สวนตาง ๆ เรียบรอย 
- ท้ิงขยะท่ีถังขยะ - เม่ือมีขยะ ใหท้ิงขยะท่ีถังเสมอ 

- ถามีถังแยกขยะ ก็แยกไดอยางถูกตอง 
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กลยุทธการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

๑. ปลูกฝง และพัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค 

๒. สงเสริมการจัดการศึกษาตามหลักสูตรข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีมี

ประสิทธิภาพ และเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

๓. พัฒนากระบวนการการใหบริการทางการศึกษาโดยบูรณาการหลักสูตร สื่อ แหลงเรียนรู ท่ี

หลากหลาย และภูมิปญญาทองถ่ิน 

๔. สงเสริม และพัฒนาครู นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางการศึกษา 

๕. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาท้ังระบบ โดยมุงสัมฤทธิ์ผลท่ีเกิดกับผูเรียนเปนสําคัญ 
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กลยุทธที ่๑ ปลูกฝง และพัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 
 

กลยุทธระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

ตัวช้ีวัดสูความสําเร็จ 
สนองมาตรฐาน

การศึกษา 
ของสถานศึกษา 

เปาหมาย (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 

1.    โครงการวิถีธรรมสูวิถีชีวิตท่ี
พอเพียง 

2.    โครงการกตญัูชาตไิทยดวยใจจิต
อาสา 

3.    โครงการวันสําคัญของสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย 

4.    โครงการสงเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

5.    โครงการนักเรียนสงางามดวย
ระเบียบวินัย 

6.    โครงการนักเรียนงดงามตาม
มารยาทไทย 

7.    โครงการโรงเรยีนสงเสริมสุขภาพ 
8.    โครงการโรงเรยีนสิ่งแวดลอมเพ่ือ

การพัฒนาท่ียั่งยืน 
9.    โครงการโรงเรยีนปลอดยาเสพตดิ 

และอบายมุข 

1.1    รอยละของนักเรียนท่ีมสีุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพและออกกําลัง
กายสม่ําเสมอ  

มาตรฐานท่ี 1 (ข้ันพ้ืนฐาน) 
ผูเรยีนมีสุขภาวะท่ีดี และมี
สุนทรียภาพ 

รอยละ 85 ของ
นักเรียนท่ีมสีุขนิสัย
ในการดูแลสุขภาพ
และออกกําลังกาย
สม่ําเสมอ 

รอยละ 88 ของ
นักเรียนท่ีมสีุขนิสัย
ในการดูแลสุขภาพ
และออกกําลังกาย
สม่ําเสมอ 

รอยละ 90 ของ
นักเรียนท่ีมสีุขนิสัย
ในการดูแลสุขภาพ
และออกกําลังกาย
สม่ําเสมอ 

1.2    รอยละของนักเรียนท่ีมีนํ้าหนัก 
สวนสูง และมีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑมาตรฐาน 

รอยละ 85ของ
นักเรียนท่ีมีนํ้าหนัก 
สวนสูง และมี
สมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑมาตรฐาน 

รอยละ 88ของ
นักเรียนท่ีมีนํ้าหนัก 
สวนสูง และมี
สมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑมาตรฐาน 

รอยละ 90ของ
นักเรียนท่ีมีนํ้าหนัก 
สวนสูง และมี
สมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑมาตรฐาน 

1.3    รอยละของนักเรียนท่ีปองกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษ
และหลีกเลีย่งตนเองจาก
สภาวะท่ีเสี่ยงตอความรุนแรง 
โรค ภัย อุบัตเิหตุ และปญหา
ทางเพศ  

รอยละ 85 ของ
นักเรียนท่ีปองกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติด
ใหโทษและหลีกเลีย่ง
ตนเองจากสภาวะท่ี
เสี่ยงตอความรุนแรง 
โรค ภัย อุบัตเิหตุ 
และปญหาทางเพศ 

รอยละ 88 ของ
นักเรียนท่ีปองกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติด
ใหโทษและหลีกเลีย่ง
ตนเองจากสภาวะท่ี
เสี่ยงตอความรุนแรง 
โรค ภัย อุบัตเิหตุ 
และปญหาทางเพศ 

รอยละ 90 ของ
นักเรียนท่ีปองกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติด
ใหโทษและหลีกเลีย่ง
ตนเองจากสภาวะท่ี
เสี่ยงตอความรุนแรง 
โรค ภัย อุบัตเิหตุ 
และปญหาทางเพศ 

บทท่ี ๔ 

โครงการตามกลยุทธของโรงเรียน พรอมเปาหมายและงบประมาณ ระยะ ๓ ป 
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กลยุทธระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

ตัวช้ีวัดสูความสําเร็จ 
สนองมาตรฐาน

การศึกษา 
ของสถานศึกษา 

เปาหมาย (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 

10.  โครงการสงเสริมและพัฒนาระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรยีน 

11.  โครงการเสรมิสรางพัฒนาการดาน
รางกายเด็กปฐมวัย 

12.  โครงการเสรมิสรางพัฒนาการดาน
อารมณเด็กปฐมวัย 

13. โครงการเสริมสรางพัฒนาการดาน
สังคมเด็กปฐมวัย 

1.4    รอยละของนักเรียนท่ีเห็นคุณคา
ในตนเอง มีความมั่นใจ กลา
แสดงออกอยางเหมาะสม 

รอยละ 85 ของ
นักเรียนท่ีเห็นคณุคา
ในตนเอง มีความ
มั่นใจ กลาแสดงออก
อยางเหมาะสม 

รอยละ 88 ของ
นักเรียนท่ีเห็นคณุคา
ในตนเอง มีความ
มั่นใจ กลาแสดงออก
อยางเหมาะสม 

รอยละ 90 ของ
นักเรียนท่ีเห็นคณุคา
ในตนเอง มีความ
มั่นใจ กลาแสดงออก
อยางเหมาะสม 

1.5    รอยละของนักเรียนท่ีมมีนุษย
สัมพันธท่ีดีและใหเกียรตผิูอ่ืน  

รอยละ 85 ของ
นักเรียนท่ีมีมนุษย
สัมพันธท่ีดีและให
เกียรตผิูอ่ืน  

รอยละ 88 ของ
นักเรียนท่ีมีมนุษย
สัมพันธท่ีดีและให
เกียรตผิูอ่ืน  

รอยละ 90 ของ
นักเรียนท่ีมีมนุษย
สัมพันธท่ีดีและให
เกียรตผิูอ่ืน  

1.6    รอยละของนักเรียนท่ีสราง
ผลงานจากการเขารวมกิจกรรม
ดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป 
กีฬา/นันทนาการตามจตินาการ 

รอยละ 85 ของ
นักเรียนท่ีสราง
ผลงานจากการเขา
รวมกิจกรรมดาน
ศิลปะ ดนตร/ี
นาฏศิลป กีฬา/
นันทนาการตาม
จินตนาการ 

รอยละ 88 ของ
นักเรียนท่ีสราง
ผลงานจากการเขา
รวมกิจกรรมดาน
ศิลปะ ดนตร/ี
นาฏศิลป กีฬา/
นันทนาการตาม
จินตนาการ 

รอยละ 90 ของ
นักเรียนท่ีสราง
ผลงานจากการเขา
รวมกิจกรรมดาน
ศิลปะ ดนตร/ี
นาฏศิลป กีฬา/
นันทนาการตาม
จินตนาการ 

1.7    รอยละของนักเรียนท่ีมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคตาม
หลักสตูร  

มาตรฐานท่ี 2 (ข้ันพ้ืนฐาน) 
ผูเรยีนมีคณุธรรม จริยธรรม 
และคานิยมท่ีพึงประสงค 
 

รอยละ 90 ของ
นักเรียนท่ีมี
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคตาม
หลักสตูร 

รอยละ 92 ของ
นักเรียนท่ีมี
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคตาม
หลักสตูร 

รอยละ 95 ของ
นักเรียนท่ีมี
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคตาม
หลักสตูร 
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กลยุทธระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

ตัวช้ีวัดสูความสําเร็จ 
สนองมาตรฐาน

การศึกษา 
ของสถานศึกษา 

เปาหมาย (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 

1.8    รอยละของนักเรียนท่ีเอ้ืออาทร
ผูอ่ืนและกตัญูกตเวทีตอผูมี
พระคุณ  

รอยละ 90 ของ
นักเรียนท่ีเอ้ืออาทร
ผูอ่ืนและกตัญู
กตเวทีตอผูมี
พระคุณ  

รอยละ 92 ของ
นักเรียนท่ีเอ้ืออาทร
ผูอ่ืนและกตัญู
กตเวทีตอผูมี
พระคุณ  

รอยละ 95 ของ
นักเรียนท่ีเอ้ืออาทร
ผูอ่ืนและกตัญู
กตเวทีตอผูมี
พระคุณ  

1.9    รอยละของนักเรียนท่ียอมรับ
ความคิดและวัฒนธรรมท่ี
แตกตาง  

รอยละ 85 ของ
นักเรียนท่ียอมรับ
ความคิดและ
วัฒนธรรมท่ีแตกตาง 

รอยละ 88 ของ
นักเรียนท่ียอมรับ
ความคิดและ
วัฒนธรรมท่ีแตกตาง 

รอยละ 90 ของ
นักเรียนท่ียอมรับ
ความคิดและ
วัฒนธรรมท่ีแตกตาง 

1.10  รอยละของนักเรียนท่ีตระหนัก รู
คุณคา รวมอนุรักษและพัฒนา
สิ่งแวดลอม 

รอยละ 85 ของ
นักเรียนท่ีตระหนัก 
รูคุณคา รวมอนุรักษ
และพัฒนา
สิ่งแวดลอม 

รอยละ 88 ของ
นักเรียนท่ีตระหนัก 
รูคุณคา รวมอนุรักษ
และพัฒนา
สิ่งแวดลอม 

รอยละ 90 ของ
นักเรียนท่ีตระหนัก 
รูคุณคา รวมอนุรักษ
และพัฒนา
สิ่งแวดลอม 

 1.1 รอยละของเด็กมีนํ้าหนักสวนสูง
เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี ๑ (ปฐมวัย) 
เด็กมีพัฒนาการดาน
รางกาย 

รอยละ 85 ของเด็ก
มีนํ้าหนักสวนสูง
เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน 

รอยละ 88 ของเด็ก
มีนํ้าหนักสวนสูง
เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน 

รอยละ 90 ของเด็ก
มีนํ้าหนักสวนสูง
เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน 

1.2 รอยละของเด็กท่ีมีทักษะการ
เคลื่อนไหวตามวัย 

 รอยละ 85 ของเด็ก
ท่ีมีทักษะการ
เคลื่อนไหวตามวัย 

รอยละ 88 ของเด็ก
ท่ีมีทักษะการ
เคลื่อนไหวตามวัย 

รอยละ 90 ของเด็ก
ท่ีมีทักษะการ
เคลื่อนไหวตามวัย 

1.3 รอยละของเด็กท่ีมีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพของตน 

 รอยละ 85 ของเด็ก
ท่ีมีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพของตน 

รอยละ 88 ของเด็ก
ท่ีมีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพของตน 

รอยละ 90 ของเด็ก
ท่ีมีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพของตน 
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กลยุทธระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

ตัวช้ีวัดสูความสําเร็จ 
สนองมาตรฐาน

การศึกษา 
ของสถานศึกษา 

เปาหมาย (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 

1.4 รอยละของเด็กท่ีหลีกเลี่ยงตอ
สภาวะท่ีเสี่ยงตอโรค อุบัตเิหตุ ภยั 
และสิ่งเสพตดิ 

 รอยละ 90 ของเด็ก
ท่ีหลีกเลีย่งตอ
สภาวะท่ีเสี่ยงตอโรค 
อุบัติเหตุ ภยั และสิ่ง
เสพติด 

รอยละ 92 ของเด็ก
ท่ีหลีกเลีย่งตอ
สภาวะท่ีเสี่ยงตอโรค 
อุบัติเหตุ ภยั และสิ่ง
เสพติด 

รอยละ 95 ของเด็ก
ท่ีหลีกเลีย่งตอ
สภาวะท่ีเสี่ยงตอโรค 
อุบัติเหตุ ภยั และสิ่ง
เสพติด 

1.5 รอยละของเด็กท่ีราเริงแจมใส มี
ความรูสึกท่ีดีตอตนเอง 

มาตรฐานท่ี ๒ (ปฐมวัย) 
เด็กมีพัฒนาการดาน
อารมณและจติใจ 

รอยละ 85 ของเด็ก
ท่ีราเริงแจมใส มี
ความรูสึกท่ีดีตอ
ตนเอง 

รอยละ 88 ของเด็ก
ท่ีราเริงแจมใส มี
ความรูสึกท่ีดีตอ
ตนเอง 

รอยละ 90 ของเด็ก
ท่ีราเริงแจมใส มี
ความรูสึกท่ีดีตอ
ตนเอง 

1.6  รอยละของเด็กท่ีมีความมั่นใจและ
กลาแสดงออก 

 รอยละ 85 ของเด็ก
ท่ีมีความมั่นใจและ
กลาแสดงออก 

รอยละ 88 ของเด็ก
ท่ีมีความมั่นใจและ
กลาแสดงออก 

รอยละ 90 ของเด็ก
ท่ีมีความมั่นใจและ
กลาแสดงออก 

1.7  รอยละของเด็กท่ีควบคุมอารมณ
ตนเองไดเหมาะสมกับวัย 

 รอยละ 85 ของเด็ก
ท่ีควบคุมอารมณ
ตนเองไดเหมาะสม
กับวัย 

รอยละ 88 ของเด็ก
ท่ีควบคุมอารมณ
ตนเองไดเหมาะสม
กับวัย 

รอยละ 90 ของเด็ก
ท่ีควบคุมอารมณ
ตนเองไดเหมาะสม
กับวัย 

 1.8  รอยละของเด็กท่ีช่ืนชมศลิปะ 
ดนตรี การเคลื่อนไหว และรัก
ธรรมชาต ิ

 รอยละ 85 ของเด็ก
ท่ีช่ืนชมศิลปะ ดนตรี 
การเคลื่อนไหว และ
รักธรรมชาต ิ

รอยละ 88 ของเด็ก
ท่ีช่ืนชมศิลปะ ดนตรี 
การเคลื่อนไหว และ
รักธรรมชาต ิ

รอยละ 90 ของเด็ก
ท่ีช่ืนชมศิลปะ ดนตรี 
การเคลื่อนไหว และ
รักธรรมชาต ิ

 1.9  รอยละของเด็กท่ีมีวินัย รับผดิชอบ 
เช่ือฟงคาสั่งสอนของพอแม ครู
อาจารย 

มาตรฐานท่ี ๓ (ปฐมวัย) 
เด็กมีพัฒนาการดานสังคม 

รอยละ 85 ของเด็ก
ท่ีมีวินัย รับผดิชอบ 
เช่ือฟงคาสั่งสอนของ
พอแม ครูอาจารย 

รอยละ 88 ของเด็ก
ท่ีมีวินัย รับผดิชอบ 
เช่ือฟงคาสั่งสอนของ
พอแม ครูอาจารย 

รอยละ 90 ของเด็ก
ท่ีมีวินัย รับผดิชอบ 
เช่ือฟงคาสั่งสอนของ
พอแม ครูอาจารย 
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กลยุทธระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

ตัวช้ีวัดสูความสําเร็จ 
สนองมาตรฐาน

การศึกษา 
ของสถานศึกษา 

เปาหมาย (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 

 1.10รอยละของเด็กท่ีมีความซื่อสัตย
สุจรติ ชวยเหลือแบงปน 

 รอยละ 85 ของเด็ก
ท่ีมีความซื่อสตัย
สุจรติ ชวยเหลือ
แบงปน 

รอยละ 88 ของเด็ก
ท่ีมีความซื่อสตัย
สุจรติ ชวยเหลือ
แบงปน 

รอยละ 890 ของ
เด็กท่ีมีความซื่อสัตย
สุจรติ ชวยเหลือ
แบงปน 

 1.10รอยละของเด็กท่ีเลนและทํางาน
รวมกับผูอ่ืนได 

 รอยละ 85 ของเด็ก
ท่ีเลนและทํางาน
รวมกับผูอ่ืนได 

รอยละ 88 ของเด็ก
ท่ีเลนและทํางาน
รวมกับผูอ่ืนได 

รอยละ 90 ของเด็ก
ท่ีเลนและทํางาน
รวมกับผูอ่ืนได 

 1.10รอยละของเด็กท่ีประพฤตตินตาม
วัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนับ
ถือ 

 รอยละ 85 ของเด็ก
ท่ีประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 

รอยละ 88 ของเด็ก
ท่ีประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 

รอยละ 90 ของเด็ก
ท่ีประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 
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กลยุทธที ่๒  สงเสริมการจัดการศึกษาตามหลกัสูตรข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ประสิทธิภาพ และเปนไปเกณฑ 
 

กลยุทธระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

ตัวช้ีวัดสูความสําเร็จ 
สนองมาตรฐาน

การศึกษา 
ของสถานศึกษา 

เปาหมาย (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 

1.    โครงการโรงเรยีนรักการอาน 
2.    โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน 8 กลุมสาระ  การ
เรียนรู 

3.    โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการทดสอบระดับชาต ิ

4.    โครงการการเรยีนรูบนฐานโครงงาน
ท้ังโรงเรียน 

5.    โครงการกาวดวยความรูสูประชาคม
อาเซียน 

6.    โครงการพัฒนาทักษะการทํางานสู
อาชีพท่ีสนใจ 

7.    โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียนสู
ความเปนเลิศ 

8.    โครงการเสรมิสรางพัฒนาการดาน
รางกายเด็กปฐมวัย 

2.1    รอยละของนักเรียนท่ีมีนิสยัรัก
การอานและแสวงหาความรู
ดวยตนเองจากหองสมุด แหลง
เรียนรู และสื่อตางๆ รอบตัว                

มาตรฐานท่ี 3 (ข้ันพ้ืนฐาน) 
ผูเรยีนมีทักษะในการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง 
รักเรียนรู และพัฒนาตนเอง 
อยางตอเน่ือง 

รอยละ 90 ของ
นักเรียนท่ีมีนิสัยรัก
การอานและ
แสวงหาความรูดวย
ตนเองจากหองสมุด 
แหลงเรียนรู และสื่อ
ตางๆ รอบตัว                

รอยละ 92 ของ
นักเรียนท่ีมีนิสัยรัก
การอานและ
แสวงหาความรูดวย
ตนเองจากหองสมุด 
แหลงเรียนรู และสื่อ
ตางๆ รอบตัว                

รอยละ 95 ของ
นักเรียนท่ีมีนิสัยรัก
การอานและ
แสวงหาความรูดวย
ตนเองจากหองสมุด 
แหลงเรียนรู และสื่อ
ตางๆ รอบตัว                

2.2    รอยละของนักเรียนท่ีมีทักษะใน
การอาน ฟง ด ูพูด เขียน  และ
ตั้งคําถามเพ่ือคนควาหาความรู
เพ่ิมเตมิ 

รอยละ 85 ของ
นักเรียนท่ีมีทักษะใน
การอาน ฟง ดู พูด 
เขียน  และตั้ง
คําถามเพ่ือคนควา
หาความรูเพ่ิมเตมิ 

รอยละ 88 ของ
นักเรยีนท่ีมีทักษะใน
การอาน ฟง ดู พูด 
เขียน  และตั้ง
คําถามเพ่ือคนควา
หาความรูเพ่ิมเตมิ 

รอยละ 90 ของ
นักเรียนท่ีมีทักษะใน
การอาน ฟง ดู พูด 
เขียน  และตั้ง
คําถามเพ่ือคนควา
หาความรูเพ่ิมเตมิ 

2.3    รอยละของนักเรียนท่ีเรียนรู
รวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู
ระหวางกัน   

รอยละ 90 ของ
นักเรียนท่ีเรียนรู
รวมกันเปนกลุม 
แลกเปลีย่นความ
คิดเห็นเพ่ือการ
เรียนรูระหวางกัน   

รอยละ 92 ของ
นักเรียนท่ีเรียนรู
รวมกันเปนกลุม 
แลกเปลีย่นความ
คิดเห็นเพ่ือการ
เรียนรูระหวางกัน   

รอยละ 95 ของ
นักเรียนท่ีเรียนรู
รวมกันเปนกลุม 
แลกเปลีย่นความ
คิดเห็นเพ่ือการ
เรียนรูระหวางกัน   

2.4    รอยละของนักเรียนท่ีใช
เทคโนโลยีในการเรียนรูและ
นําเสนอผลงาน 

รอยละ 85 ของ
นักเรียนท่ีใช
เทคโนโลยีในการ

รอยละ 88 ของ
นักเรียนท่ีใช
เทคโนโลยีในการ

รอยละ 90 ของ
นักเรียนท่ีใช
เทคโนโลยีในการ
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กลยุทธระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

ตัวช้ีวัดสูความสําเร็จ 
สนองมาตรฐาน

การศึกษา 
ของสถานศึกษา 

เปาหมาย (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 

เรียนรูและนําเสนอ
ผลงาน 

เรียนรูและนําเสนอ
ผลงาน 

เรียนรูและนําเสนอ
ผลงาน 

2.5    รอยละของนักเรียนท่ีสรุป
ความคิดจากเรื่องท่ีอาน ฟง 
และดู และสื่อสารโดยการพูด
หรือเขียนตามความคดิของ
ตนเอง 

มาตรฐานท่ี 4 (ข้ันพ้ืนฐาน) 
ผูเรยีนมีความสามารถใน
การคิดอยางเปนระบบ คดิ
สรางสรรค ตัดสินใจ 
แกปญหาไดอยางมสีติสม
เหตุผล 

รอยละ 80 ของ
นักเรียนท่ีสรุป
ความคิดจากเรื่องท่ี
อาน ฟง และด ูและ
สื่อสารโดยการพูด
หรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 

รอยละ 82 ของ
นักเรียนท่ีสรุป
ความคิดจากเรื่องท่ี
อาน ฟง และด ูและ
สื่อสารโดยการพูด
หรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 

รอยละ 85 ของ
นักเรียนท่ีสรุป
ความคิดจากเรื่องท่ี
อาน ฟง และด ูและ
สื่อสารโดยการพูด
หรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 

2.6    รอยละของนักเรียนท่ีนําเสนอวิธี
คิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือ
วิธีการของตนเอง 

รอยละ 80 ของ
นักเรียนท่ีนําเสนอวิธี
คิด วิธีแกปญหา 
ดวยภาษาหรือ
วิธีการของตนเอง 

รอยละ 82 ของ
นักเรียนท่ีนําเสนอวิธี
คิด วิธีแกปญหา 
ดวยภาษาหรือ
วิธีการของตนเอง 

รอยละ 85 ของ
นักเรียนท่ีนําเสนอวิธี
คิด วิธีแกปญหา 
ดวยภาษาหรือ
วิธีการของตนเอง 

2.7    รอยละของนักเรียนท่ีกําหนด
เปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจ
แกปญหาโดยมีเหตผุลประกอบ 

รอยละ 80 ของ
นักเรียนท่ีกําหนด
เปาหมาย คาดการณ 
ตัดสินใจแกปญหา
โดยมเีหตผุล
ประกอบ 

รอยละ 82 ของ
นักเรียนท่ีกําหนด
เปาหมาย คาดการณ 
ตัดสินใจแกปญหา
โดยมเีหตผุล
ประกอบ 

รอยละ 85 ของ
นักเรียนท่ีกําหนด
เปาหมาย คาดการณ 
ตัดสินใจแกปญหา
โดยมเีหตผุล
ประกอบ 

2.8    รอยละของนักเรียนท่ีมคีวามคิด
ริเริม่ และสรางสรรคผลงาน
ดวยความภาคภมูิใจ 

รอยละ 80 ของ
นักเรียนท่ีมีความคิด
ริเริม่ และสรางสรรค

รอยละ 82 ของ
นักเรียนท่ีมีความคิด
ริเริม่ และสรางสรรค

รอยละ 85 ของ
นักเรียนท่ีมีความคิด
ริเริม่ และสรางสรรค
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กลยุทธระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

ตัวช้ีวัดสูความสําเร็จ 
สนองมาตรฐาน

การศึกษา 
ของสถานศึกษา 

เปาหมาย (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 

ผลงานดวยความ
ภาคภูมิใจ 

ผลงานดวยความ
ภาคภูมิใจ 

ผลงานดวยความ
ภาคภูมิใจ 

 2.9    รอยละของผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนแตละกลุมสาระเปนไป
ตามเกณฑ 

มาตรฐานท่ี 5 (ข้ันพ้ืนฐาน) 
ผูเรยีนมีความรูและทักษะท่ี
จําเปนตามหลักสูตร 

รอยละ 75 ของ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนแตละกลุมสาระ
เปนไปตามเกณฑ 

รอยละ 77 ของ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนแตละกลุมสาระ
เปนไปตามเกณฑ 

รอยละ 77 ของ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนแตละกลุมสาระ
เปนไปตามเกณฑ 

2.10  รอยละของผลการประเมิน
สมรรถนะสําคญัตามหลักสตูร
เปนไปตามเกณฑ  

รอยละ 75 ของผล
การประเมนิสมรรถนะ
สําคญัตามหลักสูตร
เปนไปตามเกณฑ  

รอยละ 77 ของผล
การประเมนิสมรรถนะ
สําคญัตามหลักสูตร
เปนไปตามเกณฑ  

รอยละ 77 ของผล
การประเมนิสมรรถนะ
สําคญัตามหลกัสูตร
เปนไปตามเกณฑ  

2.11  รอยละของผลการประเมินการ
อาน  คดิวิเคราะห และเขียน
เปนไปตามเกณฑ 

รอยละ 75 ของผล
การประเมนิการอาน  
คิดวิเคราะห และ
เขียนเปนไปตาม
เกณฑ 

รอยละ 77 ของผล
การประเมนิการอาน  
คิดวิเคราะห และ
เขียนเปนไปตาม
เกณฑ 

รอยละ 77 ของผล
การประเมนิการอาน  
คิดวิเคราะห และ
เขียนเปนไปตาม
เกณฑ 

2.12  รอยละของผลการทดสอบ
ระดับชาตเิปนไปตามเกณฑ 

รอยละ 70 ของผล
การทดสอบ
ระดับชาตเิปนไป
ตามเกณฑ 

รอยละ 72 ของผล
การทดสอบ
ระดับชาตเิปนไป
ตามเกณฑ 

รอยละ 75 ของผล
การทดสอบ
ระดับชาตเิปนไป
ตามเกณฑ 

2.13  รอยละของนักเรียนท่ีวาง
แผนการทํางานและดําเนินการ
จนสําเร็จ 

มาตรฐานท่ี 6 (ข้ันพ้ืนฐาน) 
ผูเรยีนมีทักษะในการ
ทํางาน รักการทํางาน 
สามารถ ทํางานรวมกับ

รอยละ 85 ของ
นักเรียนท่ีวาง
แผนการทํางานและ
ดําเนินการจนสําเร็จ 

รอยละ 88 ของ
นักเรียนท่ีวาง
แผนการทํางานและ
ดําเนินการจนสําเร็จ 

รอยละ 90 ของ
นักเรียนท่ีวาง
แผนการทํางานและ
ดําเนินการจนสําเร็จ 
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กลยุทธระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

ตัวช้ีวัดสูความสําเร็จ 
สนองมาตรฐาน

การศึกษา 
ของสถานศึกษา 

เปาหมาย (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 

2.14  รอยละของนักเรียนท่ีทํางาน
อยางมีความสุข มุงมั่นพัฒนางาน 
และภมูใิจในผลงานของตนเอง 

ผูอ่ืนได และมเีจตคติท่ีดีตอ
อาชีพสุจริต 

รอยละ 85 ของ
นักเรียนท่ีทํางานอยาง
มีความสุข มุงมั่น
พัฒนางาน และภูมิใจ
ในผลงานของตนเอง 

รอยละ 88 ของ
นักเรียนท่ีทํางานอยาง
มีความสุข มุงมั่น
พัฒนางาน และภูมิใจ
ในผลงานของตนเอง 

รอยละ 90 ของ
นักเรียนท่ีทํางานอยาง
มีความสุข มุงมั่น
พัฒนางาน และภูมิใจ
ในผลงานของตนเอง 

2.15  รอยละของนักเรียนท่ีทํางาน
รวมกับผูอ่ืนได 

รอยละ 85 ของ
นักเรียนท่ีทํางาน
รวมกับผูอ่ืนได 

รอยละ 88 ของ
นักเรียนท่ีทํางาน
รวมกับผูอ่ืนได 

รอยละ 90 ของ
นักเรยีนท่ีทํางาน
รวมกับผูอ่ืนได 

2.16  รอยละของนักเรียนท่ีมีความรูสึก
ท่ีดีตออาชีพสุจริตและหา
ความรูเก่ียวกับอาชีพท่ีตนเอง
สนใจ 

รอยละ 85 ของ
นักเรียนท่ีมีความรูสึก
ท่ีดีตออาชีพสุจริต
และหาความรู
เก่ียวกับอาชีพท่ี
ตนเองสนใจ 

รอยละ 88 ของ
นักเรียนท่ีมีความรูสึก
ท่ีดีตออาชีพสุจริต
และหาความรู
เก่ียวกับอาชีพท่ี
ตนเองสนใจ 

รอยละ 90 ของ
นักเรียนท่ีมีความรูสึก
ท่ีดีตออาชีพสุจริต
และหาความรู
เก่ียวกับอาชีพท่ี
ตนเองสนใจ 

 2.1 รอยละของเด็กท่ีสนใจเรียนรูสิ่ง
รอบตัว ซักถามอยางตั้งใจ และรัก
การเรยีนรู 

มาตรฐานท่ี ๔ (ปฐมวัย) 
เด็กมีพัฒนาการดาน
สติปญญา 

รอยละ 85 ของเด็ก
ท่ีสนใจเรียนรูสิ่ง
รอบตัว ซักถามอยาง
ตั้งใจ และรักการ
เรียนรู 

รอยละ 88 ของเด็ก
ท่ีสนใจเรียนรูสิ่ง
รอบตัว ซักถามอยาง
ตั้งใจ และรักการ
เรียนรู 

รอยละ 90 ของเด็ก
ท่ีสนใจเรียนรูสิ่ง
รอบตัว ซักถามอยาง
ตั้งใจ และรักการ
เรียนรู 

 2.2 รอยละของเด็กท่ีมีความคดิรวบ
ยอดเก่ียวกับสิ่งตางๆ ท่ีเกิดจาก
ประสบการณการเรียนรู 

 รอยละ 80 ของเด็กท่ี
มีความคิดรวบยอด
เก่ียวกับสิ่งตางๆ ท่ี
เกิดจากประสบการณ
การเรยีนรู 

รอยละ 82 ของเด็กท่ี
มีความคิดรวบยอด
เก่ียวกับสิ่งตางๆ ท่ี
เกิดจากประสบการณ
การเรยีนรู 

รอยละ 85 ของเด็กท่ี
มีความคิดรวบยอด
เก่ียวกับสิ่งตางๆ ท่ี
เกิดจากประสบการณ
การเรยีนรู 
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กลยุทธระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

ตัวช้ีวัดสูความสําเร็จ 
สนองมาตรฐาน

การศึกษา 
ของสถานศึกษา 

เปาหมาย (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 

 2.3 รอยละของเด็กท่ีมีทักษะทางภาษา
ท่ีเหมาะสมกับวัย 

 รอยละ 85 ของเด็ก
ท่ีมีทักษะทางภาษา
ท่ีเหมาะสมกับวัย 

รอยละ 88 ของเด็ก
ท่ีมีทักษะทางภาษา
ท่ีเหมาะสมกับวัย 

รอยละ 90 ของเด็ก
ท่ีมีทักษะทางภาษา
ท่ีเหมาะสมกับวัย 

 2.4 รอยละของเด็กท่ีมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร 

 รอยละ 75 ของเด็กท่ี
มีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร 

รอยละ 78 ของเด็กท่ี
มีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร 

รอยละ 80 ของเด็กท่ี
มีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร 

 2.5 รอยละของเด็กท่ีมีจินตนาการและ
ความคิดสรางสรรค 

 รอยละ 80 ของเด็กท่ี
มีจินตนาการและ
ความคิดสรางสรรค 

รอยละ 82 ของเด็กท่ี
มีจินตนาการและ
ความคิดสรางสรรค 

รอยละ 85 ของเด็กท่ี
มีจินตนาการและ
ความคิดสรางสรรค 

 

กลยุทธที ่๓  พัฒนากระบวนการใหบริการทางการศึกษา โดยบูรณาการหลักสูตร แหลงเรียนรูที่หลากหลาย และภูมิปญญาทองถิ่น 
 

กลยุทธระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

ตัวช้ีวัดสูความสําเร็จ 
สนองมาตรฐาน

การศึกษา 
ของสถานศึกษา 

เปาหมาย (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 

1.    โครงการพัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2.    โครงการการจัดสภาพแวดลอมเพ่ือ
การเรยีนรูสูคุณภาพ 

3.1    คุณภาพของหลักสตูรสถานศึกษา
เหมาะสมและสอดคลองกับ
ทองถ่ิน 

มาตรฐานท่ี 10 (ข้ันพ้ืนฐาน) 
สถานศึกษามีการจัดหลักสตูร 
กระบวนการเรียนรู และ
กิจกรรมพัฒนาคณุภาพ
ผูเรยีนอยางรอบดาน 

คุณภาพระดับดีมาก
ของหลักสูตร
สถานศึกษาเหมาะสม
และสอดคลองกับ
ทองถ่ิน 

คุณภาพระดับดีมาก
ของหลักสูตร
สถานศึกษาเหมาะสม
และสอดคลองกับ
ทองถ่ิน 

คุณภาพระดับดีมาก
ของหลักสูตร
สถานศึกษาเหมาะสม
และสอดคลองกับ
ทองถ่ิน 
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กลยุทธระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

ตัวช้ีวัดสูความสําเร็จ 
สนองมาตรฐาน

การศึกษา 
ของสถานศึกษา 

เปาหมาย (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 

3.    โครงการสรางเสริมสังคมแหงการ
เรียนรูสูสถานศึกษา 

4.    โครงการพัฒนาและปรับปรงุ
หลักสตูรปฐมวัย 

3.2    คุณภาพของการจัดรายวิชา
เพ่ิมเติมท่ีหลากหลายใหผูเรียน
เลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถและความสนใจ 

คุณภาพระดับดีมาก
ของการจัดรายวิชา
เพ่ิมเติมท่ีหลากหลาย
ใหผูเรียนเลือกเรียน
ตามความถนัด 
ความสามารถและ
ความสนใจ 

คุณภาพระดับดีมาก
ของการจัดรายวิชา
เพ่ิมเติมท่ีหลากหลาย
ใหผูเรียนเลือกเรียน
ตามความถนัด 
ความสามารถและ
ความสนใจ 

คุณภาพระดับดีมาก
ของการจัดรายวิชา
เพ่ิมเติมท่ีหลากหลาย
ใหผูเรียนเลือกเรียน
ตามความถนัด 
ความสามารถและ
ความสนใจ 

3.3    คุณภาพของการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนท่ีสงเสริมและ
ตอบสนองความตองการ 
ความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจของผูเรียน 

คุณภาพระดับดีมาก
ของการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนท่ีสงเสริม
และตอบสนองความ
ตองการ ความสามารถ 
ความถนัด และความ
สนใจของผูเรียน 

คุณภาพระดับดีมาก
ของการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนท่ีสงเสริม
และตอบสนองความ
ตองการ ความสามารถ 
ความถนัด และความ
สนใจของผูเรียน 

คุณภาพระดับดีมาก
ของการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนท่ีสงเสริม
และตอบสนองความ
ตองการ ความสามารถ 
ความถนัด และความ
สนใจของผูเรียน 

3.4    คุณภาพของการสนับสนุนใหครู
จัดกระบวนการเรียนรูท่ีให
ผูเรยีนไดลงมือปฏิบัติจริงจน
สรุปความรูไดดวยตนเอง 

คุณภาพระดับดีมาก
ของการสนับสนุนให
ครูจัดกระบวนการ
เรียนรูท่ีใหผูเรยีนได
ลงมือปฏิบัตจิริงจน
สรุปความรูไดดวย
ตนเอง 

คุณภาพระดับดีมาก
ของการสนับสนุนให
ครูจัดกระบวนการ
เรียนรูท่ีใหผูเรยีนได
ลงมือปฏิบัตจิริงจน
สรุปความรูไดดวย
ตนเอง 

คุณภาพระดับดีมาก
ของการสนับสนุนให
ครูจัดกระบวนการ
เรียนรูท่ีใหผูเรยีนได
ลงมือปฏิบัตจิริงจน
สรุปความรูไดดวย
ตนเอง 

3.5    คุณภาพของการนิเทศภายใน 
กํากับ ติดตามตรวจสอบ และ
นําผลไปปรับปรุงการเรียนการ
สอนอยางสม่ําเสมอ 

คุณภาพระดับดีมาก
ของการนิเทศภายใน 
กํากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และนําผล

คุณภาพระดับดีมาก
ของการนิเทศภายใน 
กํากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และนําผล

คุณภาพระดับดีมาก
ของการนิเทศภายใน 
กํากับ ตดิตาม
ตรวจสอบ และนําผล
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กลยุทธระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

ตัวช้ีวัดสูความสําเร็จ 
สนองมาตรฐาน

การศึกษา 
ของสถานศึกษา 

เปาหมาย (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 

ไปปรับปรุงการเรียน
การสอนอยาง
สม่ําเสมอ 

ไปปรับปรุงการเรียน
การสอนอยาง
สม่ําเสมอ 

ไปปรับปรุงการเรียน
การสอนอยาง
สม่ําเสมอ 

3.6    คุณภาพของการจัดระบบดูแล
ชวยเหลือผูเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง
ผูเรยีนทุกคน 

คุณภาพระดับดีมาก
ของการจัดระบบ
ดูแลชวยเหลือผูเรียน
ท่ีมีประสิทธิภาพและ
ครอบคลมุถึงผูเรยีน
ทุกคน 

คุณภาพระดับดีมาก
ของการจัดระบบ
ดูแลชวยเหลือผูเรียน
ท่ีมีประสิทธิภาพและ
ครอบคลมุถึงผูเรยีน
ทุกคน 

คุณภาพระดับดีมาก
ของการจัดระบบ
ดูแลชวยเหลือผูเรียน
ท่ีมีประสิทธิภาพและ
ครอบคลมุถึงผูเรยีน
ทุกคน 

3.7    คุณภาพของหองเรียน 
หองปฏิบัติการ อาคารเรียน
มั่นคง สะอาดและปลอดภัย มสีิ่ง
อํานวยความสะดวก พอเพียง อยู
ในสภาพใชการไดด ีสภาพแวดลอม
รมรื่น และมีแหลงเรยีนรูสําหรับ
ผูเรยีน 

มาตรฐานท่ี 11 (ข้ันพ้ืนฐาน) 
สถานศึกษามีการจัดภาพ
แวดลอมและการบริการท่ี 
สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 

คุณภาพระดับดีมาก
ของหองเรียน 
หองปฏิบัติการ อาคาร
เรียนมั่นคง สะอาด
และปลอดภัย มีสิ่ง
อํานวยความสะดวก 
พอเพียง อยูในสภาพใช
การไดด ีสภาพแวดลอม
รมรื่น และมีแหลง
เรียนรูสําหรับผูเรียน 

คุณภาพระดับดีมาก
ของหองเรียน 
หองปฏิบัติการ อาคาร
เรียนมั่นคง สะอาด
และปลอดภัย มีสิ่ง
อํานวยความสะดวก 
พอเพียง อยูในสภาพใช
การไดด ีสภาพแวดลอม
รมรื่น และมีแหลง
เรียนรูสําหรับผูเรียน 

คุณภาพระดับดีมาก
ของหองเรียน 
หองปฏิบัติการ อาคาร
เรียนมั่นคง สะอาด
และปลอดภัย มีสิ่ง
อํานวยความสะดวก 
พอเพียง อยูในสภาพใช
การไดด ีสภาพแวดลอม
รมรื่น และมีแหลง
เรียนรูสําหรับผูเรียน 

3.8    คุณภาพของการจัดโครงการ 
กิจกรรมท่ีสงเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของ
ผูเรยีน 

คุณภาพระดับดีมาก
ของการจัดโครงการ 
กิจกรรมท่ีสงเสริม
สุขภาพอนามัยและ

คุณภาพระดับดีมาก
ของการจัดโครงการ 
กิจกรรมท่ีสงเสริม
สุขภาพอนามัยและ

คุณภาพระดับดีมาก
ของการจัดโครงการ 
กิจกรรมท่ีสงเสริม
สุขภาพอนามัยและ
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กลยุทธระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

ตัวช้ีวัดสูความสําเร็จ 
สนองมาตรฐาน

การศึกษา 
ของสถานศึกษา 

เปาหมาย (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 

ความปลอดภัยของ
ผูเรยีน 

ความปลอดภัยของ
ผูเรยีน 

ความปลอดภัยของ
ผูเรยีน 

3.9    คุณภาพของการจัดหองสมุดท่ี
ใหบริการสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเอ้ือใหผูเรียน
เรียนรูดวยตนเองและหรือ
เรียนรูแบบมีสวนรวม 

คุณภาพระดับดีมาก
ของการจัดหองสมดุท่ี
ใหบริการสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ท่ีเอ้ือใหผูเรียนเรียนรู
ดวยตนเองและหรือ
เรียนรูแบบมีสวนรวม 

คุณภาพระดับดีมาก
ของการจัดหองสมดุท่ี
ใหบริการสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ท่ีเอ้ือใหผูเรียนเรียนรู
ดวยตนเองและหรือ
เรียนรูแบบมีสวนรวม 

คุณภาพระดับดีมาก
ของการจัดหองสมดุท่ี
ใหบริการสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ท่ีเอ้ือใหผูเรียนเรียนรู
ดวยตนเองและหรือ
เรียนรูแบบมีสวนรวม 

3.9    คุณภาพของการสรางและพัฒนา
แหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา
และใชประโยชนจากแหลง
เรียนรู ท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียนและบุคลากร
ของสถานศึกษา รวมท้ังผูท่ี
เก่ียวของ     

มาตรฐานท่ี 13 (ข้ันพ้ืนฐาน) 
สถานศึกษามีการสราง 
สงเสริม สนับสนุน ให
สถานศึกษาเปนสังคมแหง
การเรยีนรู  

คุณภาพระดับดีมาก
ของการสรางและ
พัฒนาแหลงเรียนรู
ภายในสถานศึกษา
และใชประโยชนจาก
แหลงเรียนรู ท้ัง
ภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรยีนและบุคลากร
ของสถานศึกษา 
รวมท้ังผูท่ีเก่ียวของ     

คุณภาพระดับดีมาก
ของการสรางและ
พัฒนาแหลงเรียนรู
ภายในสถานศึกษา
และใชประโยชนจาก
แหลงเรียนรู ท้ัง
ภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรยีนและบุคลากร
ของสถานศึกษา 
รวมท้ังผูท่ีเก่ียวของ     

คุณภาพระดับดีมาก
ของการสรางและ
พัฒนาแหลงเรียนรู
ภายในสถานศึกษา
และใชประโยชนจาก
แหลงเรียนรู ท้ัง
ภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรยีนและบุคลากร
ของสถานศึกษา 
รวมท้ังผูท่ีเก่ียวของ     
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กลยุทธระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

ตัวช้ีวัดสูความสําเร็จ 
สนองมาตรฐาน

การศึกษา 
ของสถานศึกษา 

เปาหมาย (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 

 3.9    คุณภาพของการแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหวาง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน 
และองคกรท่ีเก่ียวของ                                                                 

คุณภาพระดับดีมาก
ของการแลกเปลีย่น
เรียนรูระหวาง
บุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหวาง
สถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และ
องคกรท่ีเก่ียวของ                                                                 

คุณภาพระดับดีมาก
ของการแลกเปลีย่น
เรียนรูระหวาง
บุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหวาง
สถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และ
องคกรท่ีเก่ียวของ                                                                 

คุณภาพระดับดีมาก
ของการแลกเปลีย่น
เรียนรูระหวาง
บุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหวาง
สถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และ
องคกรท่ีเก่ียวของ                                                                 

 3.10คณุภาพหลักสตูรการศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษาและนําสูการ
ปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานท่ี ๗  (ปฐมวัย) 
แนวการจัดการศึกษา 

คุณภาพดีเยี่ยม
หลักสตูรการศึกษา
ปฐมวัยของ
สถานศึกษาและนําสู
การปฏิบัตไิดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

คุณภาพดีเยี่ยม
หลักสตูรการศึกษา
ปฐมวัยของ
สถานศึกษาและนําสู
การปฏิบัตไิดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

คุณภาพดีเยี่ยม
หลักสตูรการศึกษา
ปฐมวัยของ
สถานศึกษาและนําสู
การปฏิบัตไิดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 3.11คณุภาพของระบบและกลไกใหผูมี
สวนรวมทุกฝายตระหนักและ
เขาใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 

 คุณภาพดีเยี่ยมของ
ระบบและกลไกใหผูมี
สวนรวมทุกฝาย
ตระหนักและเขาใจ
การจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

คุณภาพดีเยี่ยมของ
ระบบและกลไกใหผูมี
สวนรวมทุกฝาย
ตระหนักและเขาใจ
การจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

คุณภาพดีเยี่ยมของ
ระบบและกลไกใหผูมี
สวนรวมทุกฝาย
ตระหนักและเขาใจ
การจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

 3.12คณุภาพในการจัดกิจกรรม
เสรมิสรางความตระหนักรูและ
ความเขาใจหลักการจดัการศึกษา
ปฐมวัย 

 คุณภาพดีเยี่ยมในการ
จัดกิจกรรมเสริมสราง
ความตระหนักรูและ
ความเขาใจหลักการ
จัดการศึกษาปฐมวัย 

คุณภาพดีเยี่ยมในการ
จัดกิจกรรมเสริมสราง
ความตระหนักรูและ
ความเขาใจหลักการ
จัดการศึกษาปฐมวัย 

คุณภาพดีเยี่ยมในการ
จัดกิจกรรมเสริมสราง
ความตระหนักรูและ
ความเขาใจหลักการ
จัดการศึกษาปฐมวัย 
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กลยุทธระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

ตัวช้ีวัดสูความสําเร็จ 
สนองมาตรฐาน

การศึกษา 
ของสถานศึกษา 

เปาหมาย (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 

 3.13คณุภาพในสรางการมีสวนรวมและ
แสวงหาความรวมมือกับผูปกครอง 
ชุมชนและทองถ่ิน 

 คุณภาพดีเยี่ยมใน
สรางการมีสวนรวม
และแสวงหาความ
รวมมือกับผูปกครอง 
ชุมชนและทองถ่ิน 

คุณภาพดีเยี่ยมใน
สรางการมีสวนรวม
และแสวงหาความ
รวมมือกับผูปกครอง 
ชุมชนและทองถ่ิน 

คุณภาพดีเยี่ยมใน
สรางการมีสวนรวม
และแสวงหาความ
รวมมือกับผูปกครอง 
ชุมชนและทองถ่ิน 

 3.14คณุภาพในจัดสิ่งอานวยความ
สะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอยางรอบ
ดาน 

 คุณภาพดีเยี่ยมในจัด
สิ่งอานวยความ
สะดวกเพ่ือพัฒนาเด็ก
อยางรอบดาน 

คุณภาพดีเยี่ยมในจัด
สิ่งอานวยความ
สะดวกเพ่ือพัฒนาเด็ก
อยางรอบดาน 

คุณภาพดีเยี่ยมในจัด
สิ่งอานวยความ
สะดวกเพ่ือพัฒนาเด็ก
อยางรอบดาน 
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กลยุทธที ่๔  สงเสริมและพัฒนาครู นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
 

กลยุทธระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

ตัวช้ีวัดสูความสําเร็จ 
สนองมาตรฐาน

การศึกษา 
ของสถานศึกษา 

เปาหมาย (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 

1.    โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู
ดวยกระบวนการเรียนรู 5 
ข้ันตอน ( 5 STEP ) 

2.   โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนรู
ดวยกระบวนการ Lesson Study 

3.   โครงการพัฒนาการผลิต และใชสื่อ
นวัตกรรมการเรียนรู 

4.   โครงการพัฒนาการวัดผล
ประเมินผลนักเรยีน 

5.   โครงการพัฒนาการทําวิจัย
ปฏิบัติการในช้ันเรียน 

6.   โครงการการนิเทศภายในโรงเรียน 
7.   โครงการอบรมพัฒนา ศึกษาดูงาน 

คณะคณุครูและบุคลากร 

4.1    รอยละของครูท่ีมีการกําหนด
เปาหมายคุณภาพผูเรียนท้ังดาน
ความรู ทักษะกระบวนการ  
สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค 

มาตรฐานท่ี 7 (ข้ันพ้ืนฐาน) 
ครูปฏิบัติงานตามบทบาทนา
ท่ี อยางมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผล 

รอยละ 85 ของครูท่ี
มีการกําหนด
เปาหมายคุณภาพ
ผูเรยีนท้ังดานความรู 
ทักษะกระบวนการ  
สมรรถนะ และ
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค 

รอยละ 88 ของครูท่ี
มีการกําหนด
เปาหมายคุณภาพ
ผูเรยีนท้ังดานความรู 
ทักษะกระบวนการ  
สมรรถนะ และ
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค 

รอยละ 90 ของครูท่ี
มีการกําหนด
เปาหมายคุณภาพ
ผูเรยีนท้ังดานความรู 
ทักษะกระบวนการ  
สมรรถนะ และ
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค 

4.2    รอยละของครูท่ีมีการวิเคราะห
ผูเรียนเปนรายบุคคล และใช
ขอมูลในการวางแผนการจัดการ
เรียนรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
ผูเรียน                  

รอยละ 80 ของครูท่ี
มีการวิเคราะหผูเรียน
เปนรายบุคคล และ
ใชขอมูลในการวาง
แผนการจัดการ
เรียนรูเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของผูเรียน                  

รอยละ 82 ของครูท่ี
มีการวิเคราะหผูเรียน
เปนรายบุคคล และ
ใชขอมูลในการวาง
แผนการจัดการ
เรียนรูเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของผูเรียน                  

รอยละ 85 ของครูท่ี
มีการวิเคราะหผูเรียน
เปนรายบุคคล และ
ใชขอมูลในการวาง
แผนการจัดการ
เรียนรูเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของผูเรียน                  

4.3    รอยละของครูท่ีออกแบบและ
การจัดการเรยีนรูท่ีตอบสนอง
ความแตกตางระหวางบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปญญา       

รอยละ 80 ของครูท่ี
ออกแบบ และการ
จัดการเรียนรูท่ี
ตอบสนองความ
แตกตางระหวาง
บุคคลและ

รอยละ 82 ของครูท่ี
ออกแบบ และการ
จัดการเรียนรูท่ี
ตอบสนองความ
แตกตางระหวาง
บุคคลและ

รอยละ 85 ของครูท่ี
ออกแบบ และการ
จัดการเรียนรูท่ี
ตอบสนองความ
แตกตางระหวาง
บุคคลและ
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กลยุทธระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

ตัวช้ีวัดสูความสําเร็จ 
สนองมาตรฐาน

การศึกษา 
ของสถานศึกษา 

เปาหมาย (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 

พัฒนาการทาง
สติปญญา       

พัฒนาการทาง
สติปญญา       

พัฒนาการทาง
สติปญญา       

4.4    รอยละของครูท่ีใชสือ่และ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการ
นําบรบิทและภมูิปญญาของ
ทองถ่ินมาบูรณาการในการจดัการ
เรยีนรู 

รอยละ 85 ของครูท่ี
ใชสื่อและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมผนวกกับ
การนําบริบทและภูมิ
ปญญาของทองถ่ินมา
บูรณาการในการ
จัดการเรียนรู 

รอยละ 88 ของครูท่ี
ใชสื่อและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมผนวกกับ
การนําบริบทและภูมิ
ปญญาของทองถ่ินมา
บูรณาการในการ
จัดการเรียนรู 

รอยละ 90 ของครูท่ี
ใชสื่อและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมผนวกกับ
การนําบริบทและภูมิ
ปญญาของทองถ่ินมา
บูรณาการในการ
จัดการเรียนรู 

4.5    รอยละของครูท่ีมีการวัดและ
ประเมินผลท่ีมุงเนนการ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ดวย
วิธีการท่ีหลากหลาย 

รอยละ 80 ของครูท่ี
มีการวัดและ
ประเมินผลท่ีมุงเนน
การพัฒนาการเรียนรู
ของผูเรียน ดวย
วิธีการท่ีหลากหลาย 

รอยละ 82 ของครูท่ี
มีการวัดและ
ประเมินผลท่ีมุงเนน
การพัฒนาการเรียนรู
ของผูเรียน ดวย
วิธีการท่ีหลากหลาย 

รอยละ 85 ของครูท่ี
มีการวัดและ
ประเมินผลท่ีมุงเนน
การพัฒนาการเรียนรู
ของผูเรียน ดวย
วิธีการท่ีหลากหลาย 

4.6    รอยละของครูท่ีใหคําแนะนํา 
คําปรึกษา และแกไขปญหาใหแก
ผูเรียนท้ังดานการเรียนและ
คุณภาพชีวิตดวยความเสมอภาค 

รอยละ 80 ของครูท่ี
ใหคําแนะนํา 
คําปรึกษา และแกไข
ปญหาใหแกผูเรียน
ท้ังดานการเรียนและ
คุณภาพชีวิตดวย
ความเสมอภาค 

รอยละ 82 ของครูท่ี
ใหคําแนะนํา 
คําปรึกษา และแกไข
ปญหาใหแกผูเรียน
ท้ังดานการเรียนและ
คุณภาพชีวิตดวย
ความเสมอภาค 

รอยละ 85 ของครูท่ี
ใหคําแนะนํา 
คําปรึกษา และแกไข
ปญหาใหแกผูเรียน
ท้ังดานการเรียนและ
คุณภาพชีวิตดวย
ความเสมอภาค 

4.7    รอยละของครูท่ีมีการศึกษา วิจัย
และพัฒนาการจัดการเรียนรูใน

รอยละ 80 ของครูท่ี
มีการศึกษา วิจัยและ
พัฒนาการจัดการ

รอยละ 82 ของครูท่ี
มีการศึกษา วิจัยและ
พัฒนาการจัดการ

รอยละของครูท่ีมี
การศึกษา วิจัยและ
พัฒนาการจัดการ
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กลยุทธระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

ตัวช้ีวัดสูความสําเร็จ 
สนองมาตรฐาน

การศึกษา 
ของสถานศึกษา 

เปาหมาย (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 

วิชาท่ีตนรับผิดชอบ และใชผลใน
การปรับการสอน 

เรียนรูในวิชาท่ีตน
รับผิดชอบ และใชผล
ในการปรับการสอน 

เรียนรูในวิชาท่ีตน
รับผิดชอบ และใชผล
ในการปรับการสอน 

เรียนรูในวิชาท่ีตน
รับผิดชอบ และใชผล
ในการปรับการสอน 

4.8    รอยละของครูท่ีประพฤติปฏิบัติ
ตนเปนแบบอยางท่ีดี และเปน
สมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 

รอยละ 95 ของครูท่ี
ประพฤติปฏิบัติตน
เปนแบบอยางท่ีดี 
และเปนสมาชิกท่ีดี
ของสถานศึกษา 

รอยละ 97 ของครูท่ี
ประพฤติปฏิบัติตน
เปนแบบอยางท่ีดี 
และเปนสมาชิกท่ีดี
ของสถานศึกษา 

รอยละ 99 ของครูท่ี
ประพฤติปฏิบัติตน
เปนแบบอยางท่ีดี 
และเปนสมาชิกท่ีดี
ของสถานศึกษา 

4.9    รอยละของครูท่ีจดัการเรียนการ
สอนตามวิชาท่ีไดรบัมอบหมายเตม็
เวลา เตม็ความสามารถ 

รอยละ 95 ของครูท่ี
จัดการเรียนการสอน
ตามวิชาท่ีไดรับ
มอบหมายเตม็เวลา 
เตม็ความสามารถ 

รอยละ 97 ของครูท่ี
จัดการเรียนการสอน
ตามวิชาท่ีไดรับ
มอบหมายเตม็เวลา 
เตม็ความสามารถ 

รอยละ 99ของครูท่ี
จัดการเรียนการสอน
ตามวิชาท่ีไดรับ
มอบหมายเตม็เวลา 
เตม็ความสามารถ 

 4.10 รอยละของครูท่ีครูเขาใจปรชัญา 
หลักการ และธรรมชาติของการ
จัดการศึกษาปฐมวัยและสามารถ
นํามาประยุกตใชในการจัด
ประสบการณ 

มาตรฐานท่ี ๕ (ปฐมวัย) 
ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

รอยละ 85 ของครูท่ี
เขาใจปรัชญา
หลักการ และ
ธรรมชาติของการจดั
การศึกษาปฐมวัยและ
สามารถนํามา
ประยุกตใชในการจดั
ประสบการณ 

รอยละ 88 ของครูท่ี
เขาใจปรัชญา
หลักการ และ
ธรรมชาติของการจดั
การศึกษาปฐมวัยและ
สามารถนํามา
ประยุกตใชในการจดั
ประสบการณ 

รอยละ 90 ของครูท่ี
เขาใจปรัชญา
หลักการ และ
ธรรมชาติของการจดั
การศึกษาปฐมวัยและ
สามารถนํามา
ประยุกตใชในการจดั
ประสบการณ 

4.11 รอยละของครูท่ีจดัทําแผนการจัด
ประสบการณท่ีสอดคลองกับ
หลักสตูรการศึกษาปฐมวัยและ
สามารถจัดประสบการณการ

รอยละของครูท่ีจดัทํา
แผนการจดั
ประสบการณท่ี
สอดคลองกับ

รอยละของครูท่ีจดัทํา
แผนการจดั
ประสบการณท่ี
สอดคลองกับ

รอยละของครูท่ีจดัทํา
แผนการจดั
ประสบการณท่ี
สอดคลองกับ
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กลยุทธระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

ตัวช้ีวัดสูความสําเร็จ 
สนองมาตรฐาน

การศึกษา 
ของสถานศึกษา 

เปาหมาย (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 

เรียนรูท่ีหลากหลายสอดคลอง
กับความแตกตางระหวางบุคคล 

หลักสตูรการศึกษา
ปฐมวัยและสามารถ
จัดประสบการณการ
เรียนรูท่ีหลากหลาย
สอดคลองกับความ
แตกตางระหวาง
บุคคล 

หลักสตูรการศึกษา
ปฐมวัยและสามารถ
จัดประสบการณการ
เรียนรูท่ีหลากหลาย
สอดคลองกับความ
แตกตางระหวาง
บุคคล 

หลักสตูรการศึกษา
ปฐมวัยและสามารถ
จัดประสบการณการ
เรียนรูท่ีหลากหลาย
สอดคลองกับความ
แตกตางระหวาง
บุคคล 

4.12 รอยละของครูท่ีบริหารจดัการช้ัน
เรียนท่ีสรางวินัยเชิงบวก 

รอยละ 80 ของครูท่ี
บริหารจดัการช้ัน
เรียนท่ีสรางวินัยเชิง
บวก 

รอยละ 82 ของครูท่ี
บริหารจดัการช้ัน
เรียนท่ีสรางวินัยเชิง
บวก 

รอยละ 85 ของครูท่ี
บริหารจดัการช้ัน
เรียนท่ีสรางวินัยเชิง
บวก 

4.13 รอยละของครูท่ีใชสื่อ และ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม สอดคลอง
กับพัฒนาการของเด็ก 

รอยละ  85 ของครูท่ี
ใชสื่อและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม สอดคลอง
กับพัฒนาการของเด็ก 

รอยละ 88 ของครูท่ี
ใชสื่อและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม สอดคลอง
กับพัฒนาการของเด็ก 

รอยละ 90 ของครูท่ี
ใชสื่อและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม สอดคลอง
กับพัฒนาการของเด็ก 

4.14 รอยละของครูท่ีใชเครื่องมือการ
วัดและประเมินพัฒนาการของ
เด็กอยางหลากหลายและสรุป
รายงานผลพัฒนาการของเด็กแก
ผูปกครอง 

รอยละ 80 ของครูท่ี
ใชเครื่องมือการวัด
และประเมิน
พัฒนาการของเด็ก
อยางหลากหลายและ
สรุปรายงานผล
พัฒนาการของเด็กแก
ผูปกครอง 

รอยละ 82 ของครูท่ี
ใชเครื่องมือการวัด
และประเมิน
พัฒนาการของเด็ก
อยางหลากหลายและ
สรุปรายงานผล
พัฒนาการของเด็กแก
ผูปกครอง 

รอยละ 85 ของครูท่ี
ใชเครื่องมือการวัด
และประเมิน
พัฒนาการของเด็ก
อยางหลากหลายและ
สรุปรายงานผล
พัฒนาการของเด็กแก
ผูปกครอง 

4.14 รอยละของครูท่ีวิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรยีนรูท่ีตน

รอยละ 80 ของครูท่ี
วิจัยและพัฒนาการ

รอยละ 82 ของครูท่ี
วิจัยและพัฒนาการ

รอยละ 85 ของครูท่ี
วิจัยและพัฒนาการ
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กลยุทธระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

ตัวช้ีวัดสูความสําเร็จ 
สนองมาตรฐาน

การศึกษา 
ของสถานศึกษา 

เปาหมาย (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 

รับผิดชอบ และใชผลในการปรับ
การจัดประสบการณ 

จัดการเรียนรูท่ีตน
รับผิดชอบ และใชผล
ในการปรับการจัด
ประสบการณ 

จัดการเรียนรูท่ีตน
รับผิดชอบ และใชผล
ในการปรับการจัด 

จัดการเรียนรูท่ีตน
รับผิดชอบ และใชผล
ในการปรับการจัด 

 4.15 รอยละของครูท่ีจดัสิ่งแวดลอมให
เกิดการเรียนรูไดตลอดเวลา 

รอยละ 85 ของครูท่ี
จัดสิ่งแวดลอมใหเกิด
การเรยีนรูได
ตลอดเวลา 

รอยละ 88 ของครูท่ี
จัดสิ่งแวดลอมใหเกิด
การเรยีนรูได
ตลอดเวลา 

รอยละ 90 ของครูท่ี
จัดสิ่งแวดลอมใหเกิด
การเรยีนรูได
ตลอดเวลา 

 4.16 รอยละของครูท่ีมีปฏิสมัพันธท่ีดี
กับเด็ก และผูปกครอง 

รอยละ 85 ของครูท่ี
มีปฏิสมัพันธท่ีดีกับ
เด็ก และผูปกครอง 

รอยละ 88 ของครูท่ี
มีปฏิสมัพันธท่ีดีกับ
เด็ก และผูปกครอง 

รอยละ 90 ของครูท่ี
มีปฏิสมัพันธท่ีดีกับ
เด็ก และผูปกครอง 

 4.17 รอยละของครูท่ีมีวุฒิและความรู
ความสามารถในดานการศึกษา
ปฐมวัย 

รอยละ 80 ของครูท่ี
มีวุฒิและความรู
ความสามารถในดาน
การศึกษาปฐมวัย 

รอยละ 82 ของครูท่ี
มีวุฒิและความรู
ความสามารถในดาน
การศึกษาปฐมวัย 

รอยละ 85 ของครูท่ี
มีวุฒิและความรู
ความสามารถในดาน
การศึกษาปฐมวัย 

 4.18 รอยละของครูท่ีจดัทําสารนิทัศน
และนามาไตรตรองเพ่ือใช
ประโยชนในการพัฒนาเด็ก 

รอยละ 82 ของครูท่ี
จัดทําสารนิทัศนและ
นามาไตรตรองเพ่ือใช
ประโยชนในการ
พัฒนาเด็ก 

รอยละ 85 ของครูท่ี
จัดทําสารนิทัศนและ
นามาไตรตรองเพ่ือใช
ประโยชนในการ
พัฒนาเด็ก 

รอยละ 88 ของครูท่ี
จัดทําสารนิทัศนและ
นามาไตรตรองเพ่ือใช
ประโยชนในการ
พัฒนาเด็ก 
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กลยุทธที ่๕  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบ โดยมุงผลสมัฤทธิ์ผลที่เกิดกบัผูเรียนเปนสําคัญ 
 

กลยุทธระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

ตัวช้ีวัดสูความสําเร็จ 
สนองมาตรฐาน

การศึกษา 
ของสถานศึกษา 

เปาหมาย (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 

1.  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ   
     บริหารเพ่ือองคกรคุณภาพ 
2.  โครงการระบบประกันคณุภาพ 
     ภายในสถานศึกษา 
3.  โครงการชุมชนสัมพันธ 
4.  โครงการพัฒนาระบบประกัน 
     คุณภาพภายในโรงเรียนระดับปฐมวัย 

5.1  คณุภาพของผูบริหารท่ีมีวิสยัทัศน 
ภาวะผูนํา และความคิดริเริม่ท่ีเนน
การพัฒนาผูเรียน 

มาตรฐานท่ี 8 (ข้ันพ้ืนฐาน) 
ผูบริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาท่ีอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

คุณภาพระดับดีมาก
ของผูบริหารท่ีมี
วิสัยทัศน ภาวะผูนํา 
และความคิดรเิริ่มท่ี
เนนการพัฒนาผูเรียน 

คุณภาพระดับดีมาก
ของผูบริหารท่ีมี
วิสัยทัศน ภาวะผูนํา 
และความคิดรเิริ่มท่ี
เนนการพัฒนาผูเรียน 

คุณภาพระดับดีมาก
ของผูบริหารท่ีมี
วิสัยทัศน ภาวะผูนํา 
และความคิดรเิริ่มท่ี
เนนการพัฒนาผูเรียน 

 5.2  คณุภาพของผูบริหารท่ีใชหลกัการ
บริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูล
ผลการประเมินหรือผลการวิจยั 
เปนฐานคิดท้ังดานวิชาการและ
การจดัการ                               

 คุณภาพดีมากของ
ผูบริหารท่ีใชหลักการ
บริหารแบบมีสวนรวม
และใชขอมูลผลการ
ประเมินหรือ
ผลการวิจัย เปนฐาน
คิดท้ังดานวิชาการ
และการจัดการ                               

คุณภาพดีมากของ
ผูบริหารท่ีใชหลักการ
บริหารแบบมีสวนรวม
และใชขอมูลผลการ
ประเมินหรือ
ผลการวิจัย เปนฐาน
คิดท้ังดานวิชาการและ
การจดัการ                               

คุณภาพดีมากของ
ผูบริหารท่ีใชหลักการ
บริหารแบบมีสวนรวม
และใชขอมูลผลการ
ประเมินหรือ
ผลการวิจัย เปนฐาน
คิดท้ังดานวิชาการและ
การจดัการ                               

 5.3  คณุภาพของผูบริหารท่ีสามารถ
บริหารจดัการการศึกษาใหบรรลุ
เปาหมายตามท่ีกําหนดไวใน
แผนปฏิบัติการ 

 คุณภาพระดับดีมาก
ของผูบริหารท่ี
สามารถบริหารจัดการ
การศึกษาใหบรรลุ
เปาหมายตามท่ี
กําหนดไวใน
แผนปฏิบัติการ 

คุณภาพระดับดีมาก
ของผูบริหารท่ี
สามารถบริหารจัดการ
การศึกษาใหบรรลุ
เปาหมายตามท่ี
กําหนดไวใน
แผนปฏิบัติการ 

คุณภาพระดับดีมาก
ของผูบริหารท่ี
สามารถบริหารจัดการ
การศึกษาใหบรรลุ
เปาหมายตามท่ี
กําหนดไวใน
แผนปฏิบัติการ 
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กลยุทธระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

ตัวช้ีวัดสูความสําเร็จ 
สนองมาตรฐาน

การศึกษา 
ของสถานศึกษา 

เปาหมาย (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 

 5.4  คณุภาพของผูบริหารท่ีสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอม
รับการกระจายอํานาจ 

 คุณภาพระดับดีมาก
ของผูบริหารท่ี
สงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให
พรอมรับการ
กระจายอํานาจ 

คุณภาพระดับดีมาก
ของผูบริหารท่ี
สงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให
พรอมรับการ
กระจายอํานาจ 

คุณภาพระดับดีมาก
ของผูบริหารท่ี
สงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให
พรอมรับการ
กระจายอํานาจ 

 5.5  รอยละของนักเรยีน ผูปกครอง 
และชุมชนท่ีพึงพอใจผลการบริหาร
การจัดการศึกษา 

 รอยละ 85 ของ
นักเรียน ผูปกครอง 
และชุมชนท่ีพึงพอใจ
ผลการบริหารการจัด
การศึกษา 

รอยละ 88 ของ
นักเรียน ผูปกครอง 
และชุมชนท่ีพึงพอใจ
ผลการบริหารการจัด
การศึกษา 

รอยละ 90 ของ
นักเรียน ผูปกครอง 
และชุมชนท่ีพึงพอใจ
ผลการบริหารการจัด
การศึกษา 

 5.6  คณุภาพของผูบริหารท่ีให
คําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการ
และเอาใจใสการจดัการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเตม็เวลา 

 คุณภาพระดับดีมาก
ของผูบริหารท่ีให
คําแนะนํา คําปรึกษา
ทางวิชาการและเอา
ใจใสการจัด
การศึกษาเตม็
ศักยภาพและเตม็
เวลา 

คุณภาพระดับดีมาก
ของผูบริหารท่ีให
คําแนะนํา คําปรึกษา
ทางวิชาการและเอา
ใจใสการจัด
การศึกษาเตม็
ศักยภาพและเตม็
เวลา 

คุณภาพระดับดีมาก
ของผูบริหารท่ีให
คําแนะนํา คําปรึกษา
ทางวิชาการและเอา
ใจใสการจัด
การศึกษาเตม็
ศักยภาพและเตม็
เวลา 

 5.7  คณุภาพของคณะกรรมการ
สถานศึกษารูและปฏิบัติหนาท่ี
ตามท่ีระเบียบกําหนด 

มาตรฐานท่ี 9 (ข้ันพ้ืนฐาน) 
คณะกรรมการสถานศึกษา 
และผูปกครอง ชุมชน 
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาท่ีอยางมี ประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

คุณภาพระดับดีมาก
ของคณะกรรมการ
สถานศึกษารูและ
ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ี
ระเบียบกําหนด 

คุณภาพระดับดีมาก
ของคณะกรรมการ
สถานศึกษารูและ
ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ี
ระเบียบกําหนด 

คุณภาพระดับดีมาก
ของคณะกรรมการ
สถานศึกษารูและ
ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ี
ระเบียบกําหนด 
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กลยุทธระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

ตัวช้ีวัดสูความสําเร็จ 
สนองมาตรฐาน

การศึกษา 
ของสถานศึกษา 

เปาหมาย (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 

 5.8  คณุภาพของคณะกรรมการ
สถานศึกษากํากับตดิตาม ดูแล 
และขับเคลื่อนการดําเนินงานของ
สถานศึกษาใหบรรลผุลสําเร็จตาม
เปาหมาย 

 คุณภาพระดับดีมาก
ของคณะกรรมการ
สถานศึกษากํากับ
ติดตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานของ
สถานศึกษาให
บรรลผุลสําเรจ็ตาม
เปาหมาย 

คุณภาพระดับดีมาก
ของคณะกรรมการ
สถานศึกษากํากับ
ติดตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานของ
สถานศึกษาให
บรรลผุลสําเรจ็ตาม
เปาหมาย 

คุณภาพระดับดีมาก
ของคณะกรรมการ
สถานศึกษากํากับ
ติดตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานของ
สถานศึกษาให
บรรลผุลสําเรจ็ตาม
เปาหมาย 

 5.9  คณุภาพของผูปกครองและชุมชน
เขามามสีวนรวมในการพัฒนา
สถานศึกษา 

 คุณภาพระดับดีมาก
ของผูปกครองและ
ชุมชนเขามามีสวน
รวมในการพัฒนา
สถานศึกษา 

คุณภาพระดับดีมาก
ของผูปกครองและ
ชุมชนเขามามีสวน
รวมในการพัฒนา
สถานศึกษา 

คุณภาพระดับดีมาก
ของผูปกครองและ
ชุมชนเขามามีสวน
รวมในการพัฒนา
สถานศึกษา 

 5.10คณุภาพในการกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี 12 
สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามท่ี กําหนด
ในกฎกระทรวง 

คุณภาพระดับดีมาก
ในการกําหนด
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

คุณภาพระดับดีมาก
ในการกําหนด
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

คุณภาพระดับดีมาก
ในการกําหนด
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

 5.11 คุณภาพในการจัดทําและ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุง
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  

 คุณภาพระดับดมีากใน
การจัดทําและ
ดําเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุงพัฒนา

คุณภาพระดับดมีากใน
การจัดทําและ
ดําเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุงพัฒนา

คุณภาพระดับดมีากใน
การจัดทําและ
ดําเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุงพัฒนา
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กลยุทธระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

ตัวช้ีวัดสูความสําเร็จ 
สนองมาตรฐาน

การศึกษา 
ของสถานศึกษา 

เปาหมาย (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 

คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

 5.12คณุภาพในการจัดระบบขอมูล
สารสนเทศและใชสารสนเทศใน
การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 

 คุณภาพระดับดีมาก
ในการจัดระบบ
ขอมูลสารสนเทศ
และใชสารสนเทศใน
การบริหารจัดการ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

คุณภาพระดับดีมาก
ในการจัดระบบ
ขอมูลสารสนเทศ
และใชสารสนเทศใน
การบริหารจัดการ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

คุณภาพระดับดีมาก
ในการจัดระบบ
ขอมูลสารสนเทศ
และใชสารสนเทศใน
การบริหารจัดการ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

 5.13คณุภาพในการตดิตามตรวจสอบ 
และประเมินคณุภาพภายในตาม
มาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 

 คุณภาพระดับดีมาก
ในการติดตาม
ตรวจสอบ และ
ประเมินคณุภาพ
ภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศกึษา 

คุณภาพระดับดีมาก
ในการติดตาม
ตรวจสอบ และ
ประเมินคณุภาพ
ภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศกึษา 

คุณภาพระดับดีมาก
ในการติดตาม
ตรวจสอบ และ
ประเมินคณุภาพ
ภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศกึษา 

 5.14คณุภาพในการนําผลการประเมิน
คุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช
วางแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา
อยางตอเน่ือง 

 คุณภาพระดับดีมาก
ในการนําผลการ
ประเมินคุณภาพท้ัง
ภายในและภายนอก
ไปใชวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
อยางตอเน่ือง 

คุณภาพระดับดีมาก
ในการนําผลการ
ประเมินคุณภาพท้ัง
ภายในและภายนอก
ไปใชวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
อยางตอเน่ือง 

คุณภาพระดับดีมาก
ในการนําผลการ
ประเมินคุณภาพท้ัง
ภายในและภายนอก
ไปใชวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
อยางตอเน่ือง 
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กลยุทธระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

ตัวช้ีวัดสูความสําเร็จ 
สนองมาตรฐาน

การศึกษา 
ของสถานศึกษา 

เปาหมาย (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 

 5.15คณุภาพในการจัดทํารายงาน
ประจําปท่ีเปนรายงานการประเมนิ
คุณภาพภายใน 

 คุณภาพระดับดีมาก
ในการจัดทํารายงาน
ประจําปท่ีเปน
รายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 

คุณภาพระดับดีมาก
ในการจัดทํารายงาน
ประจําปท่ีเปน
รายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 

คุณภาพระดับดีมาก
ในการจัดทํารายงาน
ประจําปท่ีเปน
รายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 

 5.16คณุภาพในการจัดโครงการ กิจกรรม
ท่ีสงเสรมิใหผูเรียนบรรลุตาม
เปาหมาย วิสัยทัศนปรัชญา และ
จุดเนนของสถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี 14 
การพัฒนาสถานศึกษาให
บรรลเุปาหมายตามวิสัยทัศน 
ปรัชญา และจุดเนนท่ีกําหนด
ข้ึน 
 

คุณภาพระดับดีมาก
ในการจัดโครงการ 
กิจกรรมท่ีสงเสริมให
ผูเรยีนบรรลุตาม
เปาหมาย วิสัยทัศน
ปรัชญา และจุดเนน
ของสถานศึกษา 

คุณภาพระดับดีมาก
ในการจัดโครงการ 
กิจกรรมท่ีสงเสริมให
ผูเรยีนบรรลุตาม
เปาหมาย วิสัยทัศน
ปรัชญา และจุดเนน
ของสถานศึกษา 

คุณภาพระดับดีมาก
ในการจัดโครงการ 
กิจกรรมท่ีสงเสริมให
ผูเรยีนบรรลุตาม
เปาหมาย วิสัยทัศน
ปรัชญา และจุดเนน
ของสถานศึกษา 

 5.17รอยละผลการดําเนินงานสงเสรมิ
ใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย 
วิสัยทัศนปรัชญา และจดุเนนของ
สถานศึกษา 

 รอยละ 80 ผลการ
ดําเนินงานสงเสรมิให
ผูเรยีนบรรลุตาม
เปาหมาย วิสัยทัศน
ปรัชญา และจุดเนน
ของสถานศึกษา 

รอยละ 82 ผลการ
ดําเนินงานสงเสรมิให
ผูเรยีนบรรลุตาม
เปาหมาย วิสัยทัศน
ปรัชญา และจุดเนน
ของสถานศึกษา 

รอยละ 85 ผลการ
ดําเนินงานสงเสรมิให
ผูเรยีนบรรลุตาม
เปาหมาย วิสัยทัศน
ปรัชญา และจุดเนน
ของสถานศึกษา 

 5.18คณุภาพในการจัดโครงการ 
กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนอง
นโยบาย จุดเนน ตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

มาตรฐานท่ี 15 (ข้ันพ้ืนฐาน) 
การจัดกิจกรรมตามนโยบาย 
จุดเนน แนวทางการ  ปฏิรูป
การศึกษา เพ่ือพัฒนาและ
สงเสริมสถานศึกษาให
ยกระดับคุณภาพสูงข้ึน 

คุณภาพระดับดีมาก
ในการจัดโครงการ 
กิจกรรมพิเศษเพ่ือ
ตอบสนองนโยบาย 
จุดเนน ตามแนวทาง
การปฏิรปูการศึกษา 

คุณภาพระดับดีมาก
ในการจัดโครงการ 
กิจกรรมพิเศษเพ่ือ
ตอบสนองนโยบาย 
จุดเนน ตามแนวทาง
การปฏิรปูการศึกษา 

คุณภาพระดับดีมาก
ในการจดัโครงการ 
กิจกรรมพิเศษเพ่ือ
ตอบสนองนโยบาย 
จุดเนน ตามแนวทาง
การปฏิรปูการศึกษา 
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กลยุทธระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

ตัวช้ีวัดสูความสําเร็จ 
สนองมาตรฐาน

การศึกษา 
ของสถานศึกษา 

เปาหมาย (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 

 5.19รอยละของผลการดําเนินงานบรรลุ
เปาหมาย 

 รอยละ 80 ของผล
การดําเนินงานบรรลุ
เปาหมาย 

รอยละ 82 ของผล
การดําเนินงานบรรลุ
เปาหมาย 

รอยละ 85 ของผล
การดําเนินงานบรรลุ
เปาหมาย 

 5.20คณุภาพของการกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี ๘ (ปฐมวัย) 
สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามท่ี 
กําหนดในกฎกระทรวง 

คุณภาพดีเยี่ยมของ
การกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา 

คุณภาพดีเยี่ยมของ
การกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา 

คุณภาพดีเยี่ยมของ
การกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา 

 5.21คณุภาพของการจดัทําและ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาการจดั
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุง
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

 คุณภาพดีเยี่ยมของ
การจัดทําและ
ดําเนินการตาม
แผนพัฒนาการจดั
การศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุง
พัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

คุณภาพดีเยี่ยมของ
การจัดทําและ
ดําเนินการตาม
แผนพัฒนาการจดั
การศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุง
พัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

คุณภาพดีเยี่ยมของ
การจัดทําและ
ดําเนินการตาม
แผนพัฒนาการจดั
การศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุง
พัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

 5.22คณุภาพของการจดัระบบขอมูล
สารสนเทศและใชสารสนเทศใน
การบริหารจัดการ 

 คุณภาพดีเยี่ยมของ
การจัดระบบขอมลู
สารสนเทศและใช
สารสนเทศในการ
บริหารจดัการ 

คุณภาพดีเยี่ยมของ
การจัดระบบขอมลู
สารสนเทศและใช
สารสนเทศในการ
บริหารจดัการ 

คุณภาพดีเยี่ยมของ
การจัดระบบขอมลู
สารสนเทศและใช
สารสนเทศในการ
บริหารจดัการ 

 5.23คณุภาพของการตดิตามตรวจสอบ 
และประเมินผลการดาเนินงาน

 คุณภาพดีเยี่ยมของ
การติดตามตรวจสอบ 
และประเมินผลการ

คุณภาพดีเยี่ยมของ
การติดตามตรวจสอบ 
และประเมินผลการ

คุณภาพดีเยี่ยมของ
การติดตามตรวจสอบ 
และประเมินผลการ
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กลยุทธระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

ตัวช้ีวัดสูความสําเร็จ 
สนองมาตรฐาน

การศึกษา 
ของสถานศึกษา 

เปาหมาย (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 

คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

ดาเนินงานคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

ดาเนินงานคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

ดาเนินงานคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

 5.24คณุภาพของการนําผลการประเมิน
คุณภาพท้ังภายในและภายนอกไป
ใชวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเน่ือง 

 คุณภาพดีเยี่ยมของ
การนําผลการประเมิน
คุณภาพท้ังภายใน
และภายนอกไปใช
วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
อยางตอเน่ือง 

คุณภาพดีเยี่ยมของ
การนําผลการประเมิน
คุณภาพท้ังภายใน
และภายนอกไปใช
วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
อยางตอเน่ือง 

คุณภาพดีเยี่ยมของ
การนําผลการประเมิน
คุณภาพท้ังภายใน
และภายนอกไปใช
วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
อยางตอเน่ือง 

 5.25คณุภาพของการจดัทํารายงาน
ประจําปท่ีเปนรายงานการประเมนิ
คุณภาพภายใน 

 คุณภาพดีเยี่ยมของ
การจัดทํารายงาน
ประจําปท่ีเปน
รายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 

คุณภาพดีเยี่ยมของ
การจัดทํารายงาน
ประจําปท่ีเปน
รายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 

คุณภาพดีเยี่ยมของ
การจัดทํารายงาน
ประจําปท่ีเปน
รายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 

 5.26คณุภาพของการเปนแหลงเรยีนรู
เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของเด็กและ
บุคลากรในสถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี ๙ (ปฐมวัย)
คณะกรรมการสถานศึกษา 
และผูปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

5.26คณุภาพดีเยี่ยม
ของการเปนแหลง
เรียนรูเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรูของเด็กและ
บุคลากรใน
สถานศึกษา 

5.26คณุภาพดีเยี่ยม
ของการเปนแหลง
เรียนรูเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรูของเด็กและ
บุคลากรใน
สถานศึกษา 

5.26คณุภาพดีเยี่ยม
ของการเปนแหลง
เรียนรูเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรูของเด็กและ
บุคลากรใน
สถานศึกษา 

 5.26คณุภาพของการมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกันภายในสถานศึกษา 

 คุณภาพดีเยี่ยมของ
การมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกันภายใน

คุณภาพดีเยี่ยมของ
การมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกันภายใน

คุณภาพดีเยี่ยมของ
การมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกันภายใน
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กลยุทธระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

ตัวช้ีวัดสูความสําเร็จ 
สนองมาตรฐาน

การศึกษา 
ของสถานศึกษา 

เปาหมาย (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 

ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองคกรท่ีเก่ียวของ 

สถานศึกษา ระหวาง
สถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และ
องคกรท่ีเก่ียวของ 

สถานศึกษา ระหวาง
สถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และ
องคกรท่ีเก่ียวของ 

สถานศึกษา ระหวาง
สถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และ
องคกรท่ีเก่ียวของ 

 5.27คณุภาพของการจดัโครงการ 
กิจกรรมพัฒนาเด็กใหบรรลตุาม
เปาหมาย ปรัชญาวิสยัทัศน และ
จุดเนนการจัดการศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี ๑๐ (ปฐมวัย)
การพัฒนาสถานศึกษาให
บรรลเุปาหมายตามปรัชญา 
วิสัยทัศน 
และจุดเนนของการศึกษา
ปฐมวัย 

คุณภาพดีเยี่ยมของ
การจัดโครงการ 
กิจกรรมพัฒนาเด็กให
บรรลตุามเปาหมาย 
ปรัชญาวิสัยทัศน และ
จุดเนนการจัด
การศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา 

คุณภาพดีเยี่ยมของ
การจัดโครงการ 
กิจกรรมพัฒนาเด็กให
บรรลตุามเปาหมาย 
ปรัชญาวิสัยทัศน และ
จุดเนนการจัด
การศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา 

คุณภาพดีเยี่ยมของ
การจัดโครงการ 
กิจกรรมพัฒนาเด็กให
บรรลตุามเปาหมาย 
ปรัชญาวิสัยทัศน และ
จุดเนนการจัด
การศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา 

 5.28รอยละของผลการดําเนินงานบรรลุ
ตามเปาหมาย 

 รอยละ 80 ของผล
การดําเนินงานบรรลุ
ตามเปาหมาย 

รอยละ 82 ของผล
การดําเนินงานบรรลุ
ตามเปาหมาย 

รอยละ 85 ของผล
การดําเนินงานบรรลุ
ตามเปาหมาย 

 5.30คณุภาพของการจดัโครงการ 
กิจกรรมสงเสริมสนับสนุนตาม
นโยบายเก่ียวกับการจดัการศึกษา
ปฐมวัย 

มาตรฐานท่ี ๑๑ (ปฐมวัย) 
การพัฒนาสถานศึกษาตาม
นโยบายและแนวทางปฏิรปู 
การศึกษา เพ่ือยกระดับ
คุณภาพใหสูงข้ึน 

คุณภาพดีเยี่ยมของ
การจัดโครงการ 
กิจกรรมสงเสริม
สนับสนุนตามนโยบาย
เก่ียวกับการจดั
การศึกษาปฐมวัย 

คุณภาพดีเยี่ยมของ
การจัดโครงการ 
กิจกรรมสงเสริม
สนับสนุนตามนโยบาย
เก่ียวกับการจดั
การศึกษาปฐมวัย 

คุณภาพดีเยี่ยมของ
การจัดโครงการ 
กิจกรรมสงเสริม
สนับสนุนตามนโยบาย
เก่ียวกับการจดั
การศึกษาปฐมวัย 

 5.31รอยละของผลการดําเนินงานบรรลุ
ตามเปาหมาย 

 รอยละ 80 ของผล
การดําเนินงานบรรลุ
ตามเปาหมาย 

รอยละ 82 ของผล
การดําเนินงานบรรลุ
ตามเปาหมาย 

รอยละ 85 ของผล
การดําเนินงานบรรลุ
ตามเปาหมาย 
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การคาดคะเนงบประมาณรายได  
 

รายการได 
๓ ปท่ีลวงแลว ๓ ปขางหนา 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
คาธรรมเนียมการเรียน ๑๘,๔๖๐,๐๐๐ ๑๘,๓๙๐,๕๐๐ ๑๘,๕๒๑,๐๐๐ ๑๙,๐๐๐,๐๐๐ ๑๙,๕๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 
เงินอุดหนุนรายหัว ๑๐,๔๕๗,๒๐๑.๙๙ ๑๐,๙๑๒,๒๒๐.๓๕ ๑๑,๖๙๒,๖๑๖.๐๘ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑๒,๕๐๐,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ 
กิจกรรมการศึกษา  ๕,๔๒๒,๕๐๐   ๕,๔๖๑,๘๐๐   ๕,๕๒๔,๕๐๐   ๕,๖๐๐,๐๐๐   ๕,๖๐๐,๐๐๐   ๕,๘๐๐,๐๐๐ 
รายไดอ่ืน ๆ  ๓,๑๔๕,๗๑๒   ๓,๑๖๘,๔๓๑   ๓,๒๐๙,๑๔๕   ๓,๔๐๐,๐๐๐   ๓,๕๐๐,๐๐๐  ๓,๗๐๐,๐๐๐ 

รวม ๓๗,๔๘๕,๔๑๓.๙๙ ๓๗,๙๓๒,๙๕๑.๓๕ ๓๘,๙๔๗,๒๖๑.๐๘ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ ๔๑,๐๐๐,๐๐๐ ๔๒,๕๐๐,๐๐๐ 
 

การคาดคะเนงบประมาณรายจาย 
 

รายการจาย 
๓ ปท่ีลวงแลว ๓ ปขางหนา 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
คาใชจายเกี่ยวกับการสอน ๑๒,๘๕๙,๐๐๐ ๑๒,๙๑๘,๐๐๐ ๑๓,๐๕๖,๐๐๐ ๑๓,๒๐๐,๐๐๐ ๑๓,๕๐๐,๐๐๐ ๑๓,๘๐๐,๐๐๐ 
คาสวัสดิการและ 
คาใชจายเกี่ยวกับนักเรียน 

 
  ๖,๔๒๒,๕๗๔ 

 
  ๖,๕๐๙,๑๘๔ 

 
  ๖,๕๙๓,๘๑๒ 

 
  ๖,๗๐๐,๐๐๐ 

 
  ๖,๙๐๐,๐๐๐ 

 
  ๗,๐๐๐,๐๐๐ 

คาใชจายกิจกรรม 
การศึกษา 

  ๓,๐๕๔,๙๑๐   ๓,๑๒๓,๘๔๒   ๓,๑๓๘,๖๑๕   ๓,๒๐๐,๐๐๐   ๓,๕๐๐,๐๐๐   ๓,๘๐๐,๐๐๐ 

คาใชจายในการวิจัยและอบรม
บุคลากร 

๓๔๒,๕๒๐     ๓๕๕,๑๘๐      ๓๘๑,๖๔๕      ๔๐๐,๐๐๐      ๔๕๐,๐๐๐      ๕๐๐,๐๐๐ 

คาใชจายเบ็ดเตล็ด ๕,๔๗๒,๓๑๙  ๕,๕๑๓,๖๒๕  ๕,๖๐๔,๘๙๓    ๕,๘๐๐,๐๐๐    ๖,๐๐๐,๐๐๐    ๖,๒๐๐,๐๐๐ 
คาใชจายท่ัวไปใน 
การบริหาร 

๘,๖๒๕,๒๑๘ ๘,๗๐๓,๕๒๖  ๘,๗๔๔,๖๓๙    ๘,๙๐๐,๐๐๐    ๙,๐๐๐,๐๐๐    ๙,๒๐๐,๐๐๐ 

รวม ๓๓,๗๑๗,๗๘๒ ๓๗,๑๒๓,๓๕๗ ๓๗,๕๑๙,๖๐๔ ๓๘,๒๐๐,๐๐๐ ๓๙,๓๕๐,๐๐๐ ๔๐,๕๐๐,๐๐๐ 



 

 60 

 

บัญชีสรุปแผนพัฒนาการศึกษา 3 ป (๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) 
 

ลําดับท่ี โครงการ 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
ป ๒๕๕๘ ป ๒๕๕๙ ป ๒๕๖๐ 

๑. โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ๕๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ นายพุทธิวงษ บัวเทพ 

๒. โครงการโรงเรยีนปลอดยาเสพติด และอบายมุข ๓๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ นายอานนท เนียมจันทร 

๓. โครงการสงเสริมและพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ๓๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ นางมงคลวรรณ บุญพันธ 

๔. โครงการนักเรียนสงางามดวยระเบียบวินัย ๔๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ นายชัยรัตน แจงแสน 

๕. โครงการนักเรียนงดงามตามมารยาทไทย ๔๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ นางสาวกัญญา บัวบาน 

๖. โครงการสงเสริมประชาธปิไตยในโรงเรียน ๔๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ นางนริศา จี่เทศ 

๗. โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียนสูความเปนเลิศ ๖๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ นายอภิศักดิ์ พิมล 

๘. โครงการวิถีธรรมสูวิถีชีวติท่ีพอเพียง ๕๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ นายศานติ ผดุงทรัพย 

๙. โครงการวันสําคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ๖๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ นางสาวสิริพร รักษภักดี 

๑๐. โครงการกตัญูชาติไทยดวยใจจิตอาสา ๕๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ นางกัลยา เถาแตง 

๑๑. โครงการโรงเรยีนสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน ๕๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ นายเริงศักดิ์ พิเนตรโชต ิ

๑๒. โครงการกาวดวยความรูสูประชาคมอาเซียน ๔๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ นางสาววิริยา รัตนธาร ี

๑๓. โครงการโรงเรียนรักการอาน ๖๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ นางรจเรข สองสมาน 

๑๔. โครงการสรางเสริมสงัคมแหงการเรียนรูสูสถานศึกษา ๕๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ นายภฐิติเศรษฐ อ่ิมจิตร 

๑๕. โครงการการเรียนรูบนฐานโครงงานท้ังโรงเรียน ๕๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ นางสาวสกาวรัตน โมราศิลป 
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ลําดับท่ี โครงการ 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
ป ๒๕๕๘ ป ๒๕๕๙ ป ๒๕๖๐ 

๑๖. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรู ๕๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ นางสาวสมถวลิ ปลดเจริญ 

๑๗. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติ ๓๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ นางสาวนิสากร แกวศรี 

๑๘. โครงการพัฒนาทักษะการทํางานสูอาชีพท่ีสนใจ ๕๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ นางอัจฉราวรรณ ตั้งวรธรรม 

๑๙. 
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรู  
5 ข้ันตอน ( 5 STEP ) 

๔๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ นางสาวพัชรี พุมอ่ิม 

๒๐. 
โครงการพัฒนาการจดัการเรียนรูดวยกระบวนการ 
Lesson Study 

๔๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ นางจันจิรา พะชํานิ 

๒๑. โครงการการนิเทศภายในโรงเรียน ๓๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ นางสาวพิสมัย ทิมโพธิ์กลาง 

๒๒. โครงการพัฒนาวัดผลประเมินผลนักเรียน ๓๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ นายวีระศักดิ์ โคตรทา 

๒๓. โครงการพัฒนาการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ๓๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ นายวีระศักดิ์ โคตรทา 

๒๔. โครงการพัฒนาการผลิต และใชสื่อนวัตกรรมการเรียนรู ๖๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ นางสาวเกศฤดี กลิ่นเมือง 

๒๕. โครงการอบรมพัฒนา ศึกษาดูงาน คณะคุณครูและบุคลากร ๘๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ นางสาวดาวัลย จางวาง 

๒๖. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเพ่ือองคกรคุณภาพ ๔๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ นางสาวพรศรี จางวาง 

๒๗. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๓๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ นายวีระศักดิ์ โคตรทา 

๒๘. โครงการจัดสภาพแวดลอมเพ่ือการเรียนรูสูคุณภาพ ๖๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ นายณัฐพงษ แสงสวัสดิ ์

๒๙. โครงการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ๔๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ นางโสภ ี ภูบาลชื่น 

๓๐. โครงการชุมชนสัมพันธ ๕๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ นายเชวงศักดิ์ เขียนสันเทียะ 

๓๑. โครงการเสริมสรางพัฒนาการดานรางกายเด็กปฐมวัย ๔๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ นางกรวิภา งามขํา 

๓๒. โครงการเสริมสรางพัฒนาการดานอารมณเด็กปฐมวัย ๔๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ นางสาวปาจรีย บานชื่น 
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ลําดับท่ี โครงการ 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
ป ๒๕๕๘ ป ๒๕๕๙ ป ๒๕๖๐ 

๓๓. โครงการเสริมสรางพัฒนาการดานสังคมเด็กปฐมวัย ๔๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ นางสาวธัญญา อัยลา 

๓๔. โครงการเสริมสรางพัฒนาการดานสติปญญาเด็กปฐมวัย ๕๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ นางสาวขนิษฐา อยูแกว 

๓๕. 
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
ระดับปฐมวัย 

๓๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ นางสาวอุบล ชวงกรุด 

๓๖. โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลกัสตูรปฐมวัย ๔๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ นางสาวพัฒนพร วีรพัฒนคุปต 

 ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๒,๐๒๐,๐๐๐ ๒,๔๘๐,๐๐   
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การกํากับติดตาม 
 

 โรงเรียนกฤตศิลปวิทยากําหนดการกํากับติดตามการดําเนินงานโครงตามกลยุทธโดย ผูบริหารหัวหนา

ฝาย และหัวหนางานซ่ึงการกํากับติดตามการดําเนินงานยึดหลัก PDCA : DEMING CYCLE – วงจรคุณภาพ 

โดย Dr.Edward W.Deming ดังนี้ 

๑) P : PLAN การวางแผนจัดทําโครงการ 

- วัตถุประสงคเหมาะสม และสอดคลองกับแผนของพันธกิจหรือไม 

- มีการกําหนดผูรับผิดชอบหรือไม 

- ระยะเวลาดําเนินการท่ีกําหนดไวเหมาะสมหรือไม 

- งบประมาณท่ีกําหนดเหมาะสมหรือไม 

- มีการเสนอเพ่ือขออนุมัติกอนดําเนินการหรือไม 

๒) D : DO การกํากับติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ 

- มีการกําหนดข้ันตอนหรือวิธีการดําเนินการหรือไม 

- มีผูรับผิดชอบดําเนินการไดตามท่ีกําหนดไวหรือไม 

- มีการประสานงานกับผูท่ีเก่ียวของมากนอยเพียงไร 

- สามารถดําเนินการตามระยะเวลาท่ีกําหนดหรือไม 

- สามารถดําเนินการไดตามงบประมาณท่ีกําหนดไวหรือไม 

๓) C : CHECK ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงาน 

- ไดมีการกําหนดวิธี/รูปแบบการประเมินหรือไม 

- มีรูปแบบของการประเมินเหมาะสมหรือไม 

- ผลของการประเมินตรงกับวัตถุประสงคท่ีวางไวหรือไม 

- ปญหา/จุดออนท่ีพบในการดําเนินการมีหรือไม 

- ขอดี/จุดแข็ง ของการดําเนินการมีหรือไม 

๔) A : ACTION นําขอมูลท่ีไดจากการกํากับติดตามการดําเนินงานไปปรับปรุงตอไป 

- มีการระดมสมองเพ่ือหาทางแกปญหา/จุดออนท่ีคนพบ 

- มีการระดมสมองเพ่ือหาทางเสริมขอดี/จุดแข็งเพ่ิมข้ึน 

- มีการนําผลท่ีไดจากการระดมสมองเสนอผูบริหารเพ่ือพิจารณาสําหรับใชวางแผนจัดทํา

โครงการในครั้งตอไป 

บทท่ี ๕ 

การนําแผนพัฒนาโรงเรียนไปปฏิบัติ (School Charter For Performance) 
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- กําหนดยุทธศาสตรในการจัดทําแผนครั้งตอไป 

การประเมินตามเปาหมาย 
 

 โรงเรียนกฤตศิลปวิทยา กําหนดใหผูรับผิดชอบโครงการเปนผูกําหนดเครื่องมือการประเมินสําหรับใช

ประเมินผลโครงการตามเปาหมาย โดยใหผูบริหาร หัวหนาฝาย หัวหนางาน หรือ นักเรียนเปนผูประเมินตามท่ี

รับผิดชอบโครงการกําหนดไวในเอกสาร โครงการ/กิจกรรมท่ีเปาหมายเครื่องมือการประเมินระยะเวลาการ

ประเมินผูประเมิน 

 

 

ท่ี เปาหมาย เครื่องมือประเมิน ระยะเวลาประเมิน ผูประเมิน 
1. นักเรียนเปนผูมีคุณธรรม 

จริยธรรม และคานยิมท่ีพึง
ประสงคบนพ้ืนฐานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ 

ตลอดปการศึกษา - ผูบริหาร 
- ครูผูสอน 
- ผูปกครอง 

2. นักเรียนเปนบุคคลแหงการ
เรียนรู รักการเรียนรูตลอดชีวิต 
มีศักยภาพในการสรางความรู
ไดดวยตนเอง 

- แบบสํารวจ 
- แบบสัมภาษณ 
- แบบสังเกต 
 

ตลอดปการศึกษา - ผูบริหาร 
- ครูผูสอน 
- ผูปกครอง 

3. นักเรียนไดรับการสงเสริม และ
พัฒนาตามความถนัด ความ 
สามารถ และความสนใจของ
นักเรียนแตละบุคคล 

- แบบทดสอบ 
- แบบสังเกต 
- แบบสํารวจ 

ตลอดปการศึกษา - ผูบริหาร 
- หัวหนากลุม 
- ครูผูสอน 

4. ครู และบุคลากร มีคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณ และ
เปนครูมืออาชีพ 

- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ 
- แบบสํารวจ 

ตลอดปการศึกษา - ผูบริหาร 
- หัวหนางาน 
- หัวหนากลุม 

5. โรงเรียนมีระบบการบริหารโดย
ใชโรงเรียนเปนฐาน ระบบการ
บริหารงบประการแบบมุงเนน
ผลงาน 

- แบบสํารวจ 
- แบบสัมภาษณ 
 

ตลอดปการศึกษา - ผูบริหาร 
- หัวหนางาน 
- หัวหนากลุม 

6. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา
ท่ีสอดคลองกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 

- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ 
- แบบสํารวจ 

ตลอดปการศึกษา - ผูบริหาร 
- หัวหนางาน 
- หัวหนากลุม 

7. โรงเรียนมีสภาพแวดลอม และ
การบริหารท่ีสงเสริมใหผูเรียน
ไดพัฒนาเต็มศักยภาพ 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 
- แบบสํารวจ 

ตลอดปการศึกษา - หัวหนางาน 
- หัวหนากลุม 
- ครูผูสอน 
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ท่ี เปาหมาย เครื่องมือประเมิน ระยะเวลาประเมิน ผูประเมิน 
8. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาอยางระบบ 
และตอเนื่อง 

- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ 

ตลอดปการศึกษา - ผูบริหาร 
- หัวหนางาน 
- หัวหนากลุม 

9. โรงเรียนเปนสถานศึกษาท่ีเปน
สังคมแหงการเรียนรู 

- แบบสํารวจ 
- แบบสัมภาษณ 
- แบบสอบถาม 

ตลอดปการศึกษา - ผูบริหาร 
- หัวหนางาน 
- หัวหนากลุม 

10. 
 

นักเรียนมีคุณลักษณะ และ
คุณภาพตามนโยบาย วิสัยทัศน 
ปรัชญา จุดเนน และแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษา 

- แบบทดสอบ 
- แบบสัมภาษณ 
- แบบสอบถาม 

ตลอดปการศึกษา - ผูบริหาร 
- หัวหนางาน 
- ผูปกครอง 
 

 

ขอกําหนดของนักเรียนและขอกําหนดของบุคลากร (Rule For Students and Personal Officer) 
 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค ของโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา 

 ๑. รักชาติ ศาสน กษัตริย 

 ๒. ซ่ือสัตย 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 ประหยดั 

 ๖. มุงม่ันในการทํางาน 

  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 ทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

  ๘.๒ เอ้ือเฟอเผื่อแผ 

 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 เลือกใชวิธีสื่อสารท่ีคํานึงถึงผลกระทบตอตนเองและสังคม 

 ๒. ความสามารถในกาคิด 

  ๒.๑ คิดวิเคราะห 

  ๒.๒ คิดสังเคราะห 

  ๒.๓ คิดสรางสรรค 

  ๒.๔ คิดอยางมีวิจารณญาณ 

  ๒.๕ คิดเปนระบบ 

 ๓. ความสามารถในการแกปญหา 

  ๓.๑ แกไขอุปสรรคตางๆ ท่ีเผชิญหนา 

  ๓.๒ เขาใจความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ 

  ๓.๓ แสวงหาความรู 

  ๓.๔ ประยุกตความรูมาใชในการปองกันและแกไขปญหา 

  ๓.๕ มีการตัดสินใจโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอตนเองและสิ่งแวดลอม 

 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 หลีกเลี่ยงพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค 

 ๕. ความสามารถในการใชเทคโนโลย ี

  ๕.๑ เลือกใชเทคโนโลยี 

  ๕.๒ มีทักษะกระบวนการใชเทคโนโลยี 

 

 ขอกําหนดบุคลากร 

 ผูอํานวยการ 

 ผูอํานวยการโรงเรียนเปนบุคคลท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งท่ีจะนําองคกรสูการเปลี่ยนแปลง ฉะนั้น

ผูอํานวยการโรงเรียนจึงเปนหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา เพราะผูอํานวยการโรงเรียนจะตองเปนผูนํา และ

เปนผูสรางขวัญกําลังใจใหครูเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนการสอน ใหผูเรียนเกิดลักษณะนิสัยท่ีตองการใน

โลกยุคไรพรมแดน ผูอํานวยการหนาท่ีรับผิดชอบในระดับสูงสุดในโรงเรียน เพ่ือดําเนินกิจการของโรงเรียนใน

การใหการศึกษาแกเยาวชนตามนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร อัตลักษณ และวัตถุประสงค

ของโรงเรียนกฤตศิลปวิทยา โดยดํารงตําแหนงในฐานะ ผูรับใบอนุญาต มีความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้ 

 1. กําหนดนโยบาย วัตถุประสงค และเปาหมายของโรงเรียน โดยมีคณะกรรมอํานวยของโรงเรียนเปน

ท่ีปรึกษา 

 2. มีอํานาจสูงสุดในการบริหารกิจการของโรงเรียน อันไดแก งานสํานักผูอํานวยการ กลุมบริหารวิชา

กลุมบริหารงานบุคคล กลุมบริหารงบประมาณ กลุมบริหารท่ัวไป และอ่ืนๆ 

 3. พิจารณารับเด็กเขาเปนนักเรียนในโรงเรียน และเปนผูพิจารณาตัดสินใจข้ันสูงสุดในการอนุมัติให

นักเรียนออกจากโรงเรียน 

 4. ปรับปรุง และพัฒนาโรงเรียน 

 5. บริหารงานตางๆ ท่ีเก่ียวกับชุมชน และใหความรวมมือกับทางราชการ 

 6. อํานวยการใหมีการจัดการใชวัสดุอุปกรณ การสอนตําราเรียนใหเกิดความคลองตัวในการเรียนการ

สอน 

 7. สงเสริมความสัมพันธท่ีดีในหมูครู นักเรียน ผูปกครองนักเรียน ศิษยเกา และชุมชน 

 8. สั่งการและ/หรือ มอบหมายใหมีการแกปญหาเฉพาะหนาตางๆ ท่ีเกิดข้ึน 

 9. จัดระบบการติดตอสื่อสาร และการประชาสัมพันธ รวมท้ังจัดใหมีการรายงาน และสั่งการ

ตามลําดับชั้นภายในโรงเรียนดวย 

 10.ตรวจดูแลการสอน และปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรทุกระดับในโรงเรียน 

 11.แตงตั้ง และถอด ถอนบุคลากรตําแหนงตางๆ 

 12.พิจารณาอนุมัติโครงการและงบประมาณตางๆ 

 รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
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 ผูชวยอํานวยการฝายวิชาการมีหนาท่ี บริหารงานวิชาการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและนโยบายของ

โรงเรียนและปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาใหคําแนะนํา ปรึกษา ควบคุม กํากับติดตาม

ประเมินผล การดําเนินงานในดานการพัฒนาหลักสูตร การวัดและประเมินผล การจัดการเรียนการสอน และ

การนิเทศการสอนในกลุมสาระและดานหองสมุด มีความรับผิดชอบดังตอไปนี้ 

 1. รับนโยบายจากผูบังคับบัญชามาปฏิบัติพรอมท้ังสื่อสารทําความเขาใจใหกับบุคลากรในฝาย 

 2. บริหารจัดการกําหนดแนวทาง กํากับ 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 

 ผูชวยอํานวยการฝายกิจกรรมนักเรียนมีหนาท่ี กํากับติดตามประเมินผลจัดทําสารสนเทศของนักเรียน 

ใหคําแนะนํา คําปรึกษาการดําเนินการใน กิจกรรมสงเสริมประเพณี ศาสนาวันสําคัญของไทย ความปลอดภัย 

และจราจรใหเปนไปตามนโยบายของโรงเรียนรวมท้ังประสานความรวมมือผูปกครอง ชุมชนองคกร ทุกภาค

สวนสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนและครูในการศึกษาคนควาขอคนพบองคความรูใหมๆ 

ตลอดจนรายงานผลการดําเนินงานแกผูบังคับบัญชา มีความรับผิดชอบดังตอไปนี้ 

 1. รับนโยบายจากผูบังคับบัญชามาปฏิบัติพรอมท้ังสื่อสารทําความเขาใจใหกับบุคลากรในฝาย 

 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. บริหารงบประมาณ และทรัพยากรอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ และลงนามขออนุมัติ

งบประมาณตามแผนงานประจําปในฝาย 

 6. ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุง พัฒนา การบริหารงานในฝายกิจการนักเรียนใหมีประสิทธิภาพ 
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 7. ติดตาม/ประเมินผล/ใหคําปรึกษา/แนวทางแกไข การปฏิบัติงานใหกับบุคลากรในหนวยงาน 

 8. รายงานผลการปฏิบัติงานแกผูบังคับบัญชาทุกเดือน 

 

รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ 

 รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณมีหนาท่ีวางแผนกําหนดวาระ/ขอบเขตของงานรวมกับ

รับผิดชอบในฝายฯ มอบหมายงานใหคําปรึกษา ติดตาม หาแนวทางแกไขดานการเงิน พัสดุครุภัณฑจัดซ้ือ จัด

จาง การปฏิบัติงานของบุคลากรในฝายใหเปนไปตามแผน สรางขวัญกําลังใจตลอดจนสงเสริมผูใตบังคับบัญชา

ใหไดรับการพัฒนาอยูเสมอ มีความรับผิดชอบดังตอไปนี้ 

 1.  รับนโยบายจากผูบังคับบัญชามาปฏิบัติพรอมท้ังสื่อสารทําความเขาใจใหกับบุคลากรในฝาย 

 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 

 

รองผูอํานวยการฝายบริหารท่ัวไป 

 ผูชวยผูอํานวยการฝายบริหารท่ัวไปมีหนาท่ีวางแผนกําหนดวาระ/ขอบเขตของงานรวมกับรับผิดชอบ

งานในฝายฯ มอบหมายงานใหคําปรึกษา ติดตาม หาแนวทางแกไขดานอาคารสถานท่ี โภชนาการ มุม

สวัสดิการ วิทยบริการ มีความรับผิดชอบดังตอไปนี้ 

 1 รับนโยบายจากผูบังคับบัญชามาปฏิบัติพรอมท้ังสื่อสารทําความเขาใจใหกับบุคลากรในฝาย 

 2. บริหารจัดการกําหนดแนวทาง กํากับ ติดตาม ใหคําแนะนําปรึกษาแนวทางแกไขดานอาคาร

สถานท่ี 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 

 หัวหนาระดับ ทําหนาท่ีดูแลงานดานการปกครองนักเรียนรวมกับผูชวยฝายวิชาการ และกิจการ

รวมท้ัง ประชาสัมพันธและประสานงานกับครูและนักเรียนในเรื่องท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมหรือวิชาการสงเสริม

คุณธรรม จริยธรรมใหแกนักเรียนโดยปฏิบัติตามนโยบายของทางโรงเรียน มีหนาท่ีความรับผิดชอบดังตอไปนี้ 

 1. ควบคุมดูแลและสงเสริมนักเรียนในระดับชั้นใหปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียน 

 2. ปลูกฝงและสงเสริมใหนักเรียนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม 

 3. ประสานงานกับครูประจําชั้น และครูในระดับชั้นนั้น ในการจัดนักเรียนเขารวมกิจกรรมตางๆ 

ทางดานวิชาการ และกิจกรรมท่ัวไป ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 

 4. จัดประชุมปรึกษาพบปะครูในระดับชั้น เพ่ือวางแผน รวมกันแกไขปญหา หรือแจงขาวสารจากฝาย

ตางๆ ใหคณะครูในระดับชั้นไดรับทราบและปฏิบัติ 

 5. ดูแลและประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของครูในระดับชั้นนั้นๆ 

 6. สรุปและจัดทํารายงานในงานท่ีรับผิดชอบเสนอตอผูบังคับบัญชา 

 7. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 8. ปฏบิัติตามนโยบายของโรงเรียนอยางเครงครัด 

 

หัวหนากลุมสาระฯ 

 หัวหนากลุมสาระฯ ทําหนาท่ี บริหารกิจกรรมทุกอยางในกลุมประสบการณท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา

และควบคุมกระบวนการเรียนการสอน มีความรับผิดชอบดังตอไปนี้ 

 1. ศึกษาวิเคราะหทําความเขาใจเจตนารมณของโรงเรียนและหลักสูตร 

 2. กําหนดแนวทาง สงเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ ตลอดจนประชุม

ชี้แจงการวิเคราะหหลักสูตร การจัดทํากําหนดการสอน และแผนการจัดการเรียนรู 

 3. ควบคุมกํากับ ติดตาม นิเทศการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุมประสบการณ/หมวด ใหบรรลุตาม

แผน 

 4. ตรวจ ติดตามการเขียนและจัดทําแบบทดสอบ 

 

 

 

 

 

ครูผูสอน 
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 ครูผูสอน ทําหนาท่ีดานการสอน ไดแก การวิเคราะหหลักสูตรจากคําอธิบายรายวิชา การวางแผนการ

สอน การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู การดําเนินการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน การนิเทศ

การสอนและการพัฒนาวิชาชีพครู 

 1 .การเตรียมการสอน และการดําเนินการสอน 

 2. การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน 

 3. การนิเทศการสอนและการพัฒนาวิชาชีพครู 

 4. การดูแลชวยเหลือนักเรียนดานวิชาการ 

 

บุคลากรทางการศึกษา 

 บริการ สนับสนุน ชวยเหลือ อํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจการของฝายตางๆของโรงเรียน 

 

ผูปกครอง 

 ผูปกครองในฐานะท่ีอยูใกลชิดบุตรหลานมากท่ีสุด จึงมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมพัฒนาการ

ทางดานรางกายจิตใจและความสามารถในการเรียนรูผูปกครองจึงควรมีบทบาทในการสนับสนุนผูเรียนดังนี้ 

 1. เปนแบบอยางท่ีดีในการดํารงชีวิตครอบครัวท่ีมีความรัก ความเขาใจ และความอบอุน 

 2. ยอมรับในศักยภาพของผูเรียน ใหโอกาสผูเรียนไดสํารวจตัวเอง เพ่ือประกอบการตัดสินใจ ในการ

เลือกแผนการเรียน การศึกษาตอ และการประกอบอาชีพ 

 3. ใหความรวมมือกับสถานศึกษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนา ปองกันและ

แกไขปญหาผูเรียน 

 4. มีสวนรวมในการวางแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวและอาสารวมกิจกรรมตางๆของสถานศึกษา 

 5. เปนท่ีปรึกษาหรือแนะแนวทางการดําเนินชีวิตท่ีดีงามใหกับผูเรียน 

 

ผูเรียน 

 บทบาทหนาท่ีของผูเรียนควรมีดังนี้ 

 1. รูจักตนเองทุกดาน ท้ังความถนัด ความสามารถ ความสนใจ คานิยม อารมณและบุคลิกภาพดวย

การสํารวจวิเคราะหและประเมินตนเองตามสภาพจริง 

 2. รูจุดเดน จุดดอยของตนเองและปรับปรุงพัฒนา 

 3. รูจักวิธีเรียนท่ีเหมาะสม 

 4. วางแผนชีวิตในการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ 

 5. ใหความชวยเหลือผูอ่ืนท้ังดานการเรียน การแกปญหา และการปรับตัว 

 6. มีสวนรวมในการปองกัน พัฒนาและแกไขปญหาของสถานศึกษา 

จรรยาบรรณ มารยาท วิชาชีพคร ู
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 ครูตองมีจรรยาบรรณ และมารยาทอันดีงาม และตองอยูในวินัยตามระเบียบประเพณีของครูดังนี้ 

 1. เลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ดวยความบริสุทธิ์ใจ 

 2. ยึดม่ันในศาสนาท่ีตนนับถือ ไมลบหลูดูหม่ินศาสนาอ่ืน 

 3. ต้ังใจสั่งสอนศิษยและปฏิบัติหนาท่ีของตน  ใหเกิดผลดีดวยความเอาใจใส อุทิศเวลาของตนใหแก

ศิษย จะละท้ิงหรือทอดท้ิงหนาท่ีการงานมิได 

 4. รักษาชื่อเสียงของตนมิใหข้ึนชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว หามประพฤติการใดๆ อันอาจทําใหเสื่อมเสีย

เกียรติและชื่อเสียงของครู 

 5. ถือปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมอันดีงามของสถานศึกษา และปฏิบัติตามคําสั่งของ

ผูบังคับบัญชา ซ่ึงสั่งในหนาท่ีการงานโดยชอบดวยกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของสถานศึกษา 

 6. ถายทอดวิชาความรูโดยไมบิดเบือนและปดบังอําพราง ไมนําหรือยอมใหนําผลงานทางวิชาการของ

ตนไปใชในทางทุจริต หรือเปนภัยตอมนุษยชาติ 

 7. ใหเกียรติแกผูอ่ืนทางวิชาการ โดยไมนําผลงานของผูใดมาแอบอางเปนผลงานของตน และไมเบียด

บังใชแรงงาน 

หรือนําผลงานของผูอ่ืนไปเพ่ือประโยชนสวนตน 

 8. ประพฤติตนอยูในความซ่ือสัตยสุจริต และปฏิบัติหนาท่ีของตนดวยความเท่ียงธรรม ไมแสวงหา

ประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอ่ืนโดยมิชอบ 

 9. สุภาพเรียบรอย ประพฤติเปนแบบอยางท่ีดีแกศิษย รักษาความลับของศิษย ของผูรวมงานและ

สถานศึกษา 
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