ตอนที่ ๑
ขอมูลพื้นฐาน
โรงเรียนวัชรวิทยา ที่ตั้ง ๙๓ ถนนเทศบาล ๒ ตําบล ในเมือง อําเภอ เมือง
จังหวัดกําแพงเพชร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ โทร ๐๕๕๗๑๑๙๐๑โทรสาร ๐๕๕-๗๑๖๘๑๗ e-mail chatreewr@gmail.com
website www.wr.ac.th เปดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
เนื้อที่ ๔๔ ไร ๑ งาน ๘๓ตารางวา เขตพื้นที่บริการ อําเภอเมือง
ประวัติโรงเรียนโดยยอ
โรงเรียนวัชรวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชรเปนโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษา โดยประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ตั้งโรงเรียนรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อ
วันที่ ๒๖ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ ในระยะแรกไดใชอาคารสถานที่ของโรงเรียนวัดคู
ยาง อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร เปนสถานที่เรียนโดยมีนายสมรวม พูล
เขียว อาจารยใหญโรงเรียนวัดคูยาง มารักษาการในตําแหนงครูใหญโรงเรียนวัชรวิทยาอีก
ตําแหนงหนึ่ง ไดรับโอนนักเรียนมัธยมศึกษาจากโรงเรียนวัดคูยาง จํานวนนักเรียน ๕๘๐
คน ครู- อาจารย ๑๗ คน นักการภารโรง ๒ คน โรงเรียนวัชรวิทยา ตั้งอยูเลขที่ ๙๓
ถนนเทศบาล ๒ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ปพ.ศ. ๒๕๒๒ กรม
สามัญศึกษา ไดจัดหาที่ดิน จํานวน ๔๔ ไร ๑ งาน ๘๓ ตารางวา เปนทีต่ ั้งโรงเรียนวัช
รวิทยา โดยมีผูบริจาคที่ดินจํานวน ๒๐ ไร คือ นางชะอุม มาลีนอย ๑๕ ไร นายปยะ
เพชรพรรณ ๕ ไร สมทบกับบริษัทกําแพงเพชรคาไมจํากัด โดย นายสุเทพ จันทราวิโรจน
จัดซื้อที่ดินเพิ่มอีก ๒๕ ไร และกรมสามัญศึกษาไดจัดสรรงบประมาณกอสรางอาคาร
ชั่วคราว แบบ ๒๐๔ จํานวน ๘ หองเรียน ปพ.ศ. ๒๕๒๔ ทางโรงเรียนไดอนุมัติใหเปดสอน
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนวัชรวิทยา เปนหนวยงานทางการศึกษาของรัฐ รับผิดชอบการศึกษา ใน
ระดับมัธยมศึกษาของเยาวชนในจังหวัดกําแพงเพชร

แผนที่โรงเรียน

๒. ขอมูลผูบริหาร
๑) ผูอํานวยการโรงเรียน นายจํานง อินทพงษ วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษา
มหาบัณฑิต สาขา บริหารการศึกษา โทรศัพท ๐๘๙-๕๖๓๖๓๑๐
e-mail : jamnong๑๙๕๗@hotmail.com ดํารงตําแหนงที่โรงเรียนนี้ตั้งแต ๙ ธันวาคม
๒๕๕๔ จนถึงปจจุบัน เปนเวลา - ป ๖ เดือน
๒) รองผูอํานวยการโรงเรียน ๔ คน
๒.๑ นางสิริวรรณ ตันติสันติสม วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต
สาขา บริหารการศึกษา โทรศัพท ๐๘๖-๒๐๒๙๓๖๘ e-mail : siri_๐๐@hotmail.com
รับผิดชอบกลุมบริหารงานงบประมาณ
๒.๒ นายวิเชียร ยอดนิล วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต
สาขา บริหารการศึกษา โทรศัพท ๐๘๘-๒๘๖๑๗๘๒ e-mail : Bigboss_wr@hotmail.com
รับผิดชอบกลุมบริหารงานวิชาการ
๒.๓ นายสุรพล พิมพสอน วุฒิการศึกษาสูงสุดการศึกษามหาบัณฑิต
สาขา บริหารการศึกษา โทรศัพท ๐๘๖-๖๗๔๕๘๖๘ e-mail : pimsorn_
๒๕๐๔@hotmail.com

รับผิดชอบกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน
๒.๔ นายประหยัด สิริกรรณะ วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต
สาขา บริหารการศึกษา โทรศัพท ๐๘๙-๘๕๘๖๗๗๓ e-mail : prayad_si@hotmail.com
รับผิดชอบกลุมบริหารงานทั่วไป
๓ ขอมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔)
๑) จํานวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น ๑,๔๑๑ คน
๒) จํานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ๑,๙๘๗ คน จําแนกตามระดับชั้นที่เปดสอน
ระดับชั้นเรียน

จํานวนหอง

ม.๑

เพศ

รวม

เฉลี่ย

ชาย

หญิง

ตอหอง

๑๐

๒๐๖

๒๓๔

๔๔๐

๔๔

ม.๒

๑๐

๑๘๑

๒๕๗

๔๓๘

๔๔

ม.๓

๑๐

๑๙๐

๒๕๔

๔๔๔

๔๕

ม.๔

๕

๘๙

๑๔๙

๒๓๘

๔๘

ม.๕

๕

๖๐

๑๔๔

๒๐๔

๔๑

ม.๖

๕

๖๒

๑๖๑

๒๒๓

๔๕

รวม

๔๕

๗๘๘

๑,๑๙๙

๑,๙๘๗

รวมทั้งหมด

๔๕

๓) จํานวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑของกรมพลศึกษาหรือสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ๑,๗๙๐ คน คิดเปนรอยละ ๙๐.๐๙
๔) จํานวนนักเรียนที่มีน้ําหนักสวนสูงตามเกณฑของกรมอนามัย ๑,๔๗๐ คน คิดเปน
รอยละ ๗๓.๙๘
๕) จํานวนนักเรียนที่มีความบกพรองเรียนรวม - คน
คิดเปนรอยละ ๐.๐๐
๖) จํานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ
- คน คิดเปนรอยละ……...
๗) จํานวนนักเรียนปญญาเลิศ
- คน คิดเปนรอยละ….…..
๘) จํานวนนักเรียนตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ - คน
คิดเปนรอยละ….....
๙) จํานวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปจจุบัน) ๔
คน คิดเปนรอยละ ๐.๒๐
๑๐) สถิติการขาดเรียน
๓๑ คน คิดเปนรอยละ ๑.๕๖
๑๑) จํานวนนักเรียนที่เรียนซ้ําชั้น
คน คิดเปนรอยละ ๐.๐๐
๑๒) จํานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร
ม.๓
จํานวน
๔๑๑ คน คิดเปนรอยละ ๙๗.๑๖

ม.๖
จํานวน
๒๑๙ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐
๑๓) อัตราสวนครู : นักเรียน = ๑ : ๒๕
๑๔) จํานวนนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป วรรณคดีและ
นันทนาการ ๑,๙๐๐ คน คิดเปนรอยละ ๙๕.๖๒
๑๕) จํานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเปนลูกที่ดีของพอแม ผูปกครอง ๑,๘๕๓ คน
คิดเปนรอยละ ๙๓.๒๕
๑๖) จํานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเปนนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ๑,๘๕๓ คน
คิดเปนรอยละ ๙๓.๒๕
๑๗) จํานวนนักเรียนที่ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอสังคมทั้งในและนอกประเทศ
๑,๙๘๗ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐
๑๘) จํานวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรูจากการอานและการสืบคนจากเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางสม่ําเสมอ ๑,๘๗๕ คน คิดเปนรอยละ ๙๔.๓๖
๑๙) จํานวนนักเรียนที่ผานการประเมินความสามารถดานการคิดตามที่กําหนด
ในหลักสูตรสถานศึกษา ๑,๙๘๗ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐
๒๐) จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑการประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเขากับ
สังคมตามที่กําหนดในหลักสูตรสถานศึกษา ๑,๙๘๗ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐

๔. ขอมูลครูและบุคลากร
ครูประจําการ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

ชื่อ – ชื่อสกุล
นางนิภาวดี นวมอินทร
นางสุวรรณา ปอมใย
นางศิริพร เกตุเจริญ
นางสาวนิโลบล เหลาเขตกิต
นางสาวมาลัย ฟองนิ้ว
นางดวงดาว บดีรัฐ
นางอรษา อภิรมยวิไลชัย
นางศรีวิไล สุภาบุตร
นางดวงกมล อนอิน
นายสุระศักดิ์ ยอดหงษ
นายสิทธิ์ไกร มหึมา
นายชาตรี ศรีมวงวงศ
นายประภาส ธารเปยม
นางวัลลภา อินหลวง
นางสาวเกศินี ทศวารจันทรา
นายสมชาย สุวรรณจักร

อายุ
๔๔
๔๒
๕๔
๒๕
๓๔
๔๘
๔๔
๕๓
๒๘
๓๖
๓๖
๓๖
๕๔
๓๙
๓๕
๕๖

อายุ
ราชการ
๒๐
๑๔
๓๔
๑
๒๕
๒๑
๓๐
๔
๑๓
๑๓
๑๓
๓๒
๑๖
๔
๓๕

ตําแหนง/วิทยฐานะ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูผูชวย
ครู
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการ
ครู
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครู
ครูชํานาญการ

วุฒิ
กศ.ม.
กศ.ม.
กศ.ม.
ศษ.บ.
ศษ.บ.
ค.บ.
กศ.ม.
กศ.ม.
วท.บ.
กศ.ม.
ค.บ.
กศ.ม.
วท.ม.
กศ.ม.
วท.ม.
ศษ.ม.

จํานวนครั้ง/
วิชาเอก
สอนวิชา/ชั้น
ชั่วโมงที่รับการ
พัฒนา/ป
วิทยาศาสตรศึกษา วิทยาศาสตร ม.๑
๕๘ ชั่วโมง
หลักสูตรและการสอน วิทยาศาสตร ม.๑,๒
๒๐ ชั่วโมง
เคมี
วิทยาศาสตร ม.๔,๖
๒๐ ชั่วโมง
เคมี
วิทยาศาสตร,เคมี ม.๒,๔
๒๐ ชั่วโมง
เคมี
วิทยาศาสตร,เคมี ม.๑,๕
๒๐ ชั่วโมง
ฟสิกส
ทฤษฎีองคความรู,ฟสิกส ม.๑,๔,๕,๖
๒๐ ชั่วโมง
ชีววิทยา
วิทยาศาสตร ม.๓,๔
๒๐ ชั่วโมง
เคมี
วิทยาศาสตร ม.๓,๕
๒๐ ชั่วโมง
ฟสิกส
วิทยาศาสตร ม.๒
๒๐ ชั่วโมง
หลักสูตรและการสอน ฟสิกส ม.๔,๕
๒๐ ชั่วโมง
เคมี
เคมี ม.๔-๖
๖๐ ชั่วโมง
ฟสิกส
ฟสิกส ม.๔
๘๐ ชั่วโมง
ชีววิทยา
วิทยาศาสตร,ชีววิทยา ม.๑,๕
๑๐๐ ชั่วโมง
ชีววิทยา
วิทยาศาสตร,ชีววิทยา ม.๒,๖
๒๐ ชั่วโมง
ชีววิทยา
วิทยาศาสตร,ชีววิทยา ม.๑,๔
๒๐ ชั่วโมง
สิ่งแวดลอม
วิทยาศาสตร,เคมี ม.๓,๖
๒๐ ชั่วโมง

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

อายุ
ราชการ

๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔

นางรัตนา สะสม
นางสาวนันชลี ไรนุน
นางตองจิตต สมสําราญกุล
นางสาวนันทนภัสศ ทองอาจ
นายชวลิต เรือนจรัสศรี
นางสาวจงดี สักกายะกรมงคล
นางรุงศรี พิมพสอน
นางนัยนา ศุภดิษฐ
นางวนิดา เฉยไสย
นายชูเกียรติ สุยะลังกา
นางสาวภัคจิรา พุมพวง
นางพรทิพย มั่นทรัพย
นายปฏิญญากร กําเนิด
นายเฉลิม ทองเพชร
นางปยภัทร พวงกลิ่น
น.ส.ประภาพรรณ อนันตวงศ
นางสาวศศิธร ตระกูลพานิชย
นางธนิษฐา อินทะสี

๓๙

๑๗

๓๓
๓๗
๕๖
๕๔
๕๒
๕๕

๙
๑๔
๓๕
๓๑
๓๐
๓๒

๔๖
๔๔
๕๖
๕๒
๕๖
๔๘
๓๘

๒๓
๒๑
๓๓
๓๐
๓๓
๒๔
๑๔

ตําแหนง/วิทยฐานะ
ครูชํานาญการ
ครู
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครู
ครู
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

วุฒิ

วิชาเอก

วท.ม.
ค.บ.
ค.บ.
กศ.ม.
กศ.ม.
กศ.ม.
ค.บ.
กศ.ม.
ศ.บ.
ศษ.บ.
ค.บ.
กศ.ม.
ศศ.บ.
กศ.บ.
ค.บ.
กศ.ม.
ศศ.ม.
ศศ.ม.

สถิติประยุกต
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
บริหารการศึกษา
การเงิน
คณิตศาสตร

สอนวิชา/ชั้น

คณิตศาสตร ม.๕-๖
คณิตศาสตร ม.๔
คณิตศาสตร ม.๒,๔
คณิตศาสตร ม.๖
คณิตศาสตร ม.๕
คณิตศาสตร ม.๑
คณิตศาสตร ม.๓
คณิตศาสตร ม.๓
คณิตศาสตร ม.๒
คณิตศาสตร ม.๑-๓
คณิตศาสตร ม.
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม.ตน
ภาษาและวรรณคดีไทย ภาษาไทย ม.ปลาย
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม.ปลาย
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม.ตน
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม.ตน
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม.ตน,ม.ปลาย
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม.ตน

จํานวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับการ
พัฒนา/ป
๕๔ ชั่วโมง
๒๐ ชั่วโมง
๒๐ ชั่วโมง
๒๕ ชั่วโมง
๓๐ ชั่วโมง
๖๙ ชั่วโมง
๘๔ ชั่วโมง
๒๐ ชั่วโมง
๒๐ ชั่วโมง
๒๐ ชั่วโมง
๒๐ ชั่วโมง
๒๖๐ ชั่วโมง
๓๓๐ ชั่วโมง
๘๐ ชั่วโมง
๙๐ ชั่วโมง
๒๖๐ ชั่วโมง
๙๐ ชั่วโมง
๘๐ ชั่วโมง

ที่
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒

ชื่อ – ชื่อสกุล
นางนาตยา มียศ
นางอกนิษฐ หมื่นยุทธ
นางเกษณี สุทธิศาล
นายวิริยะ พลับผล
นายสุนทร บุญมี
นางนิสรา วงษบุญมาก
นายสําราญ คงธนะ
นางประไพ ติกะโกศล
นายภีมพล เหมภูมิ
นางพรทิพย นิลาภรณ
นางสุวารี ยอดศรี
นางชลธิชา ตรงสกุล
นางสาวนันทวัญ ใยยวง
นางอรทัย กุมารทัต
นางกิตติมา สุริวงศ
นางศุภชลา เพชรแกมทอง
นางสมทรง พันธศรี
นายชูชาติ โดรณ

อายุ

อายุ
ราชการ

๔๓
๕๓
๕๒
๕๙
๕๖
๕๐
๕๔
๕๖
๓๔
๕๒
๔๒
๔๑
๔๑
๕๗
๕๗
๔๙
๔๖
๕๑

๑๙
๓๓
๒๙
๔๑
๓๔
๒๕
๓๒
๒๙
๖
๓๐
๑๕
๑๗
๑๖
๓๒
๓๒
๒๔
๑๗
๒๙

ตําแหนง/วิทยฐานะ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครู
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

วุฒิ
ศศ.ม.
ศศ.ม.
ค.บ.
กศ.ม.
กศ.ม.
ศศ.ม.
กศ.ม.

วิชาเอก

ภาษาไทย
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
บริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา
การสอนสังคมศึกษา
บริหารการศึกษา
สังคมศึกษา
ค.บ.
สังคมศึกษา
ศ.บ.
เศรษฐศาสตรการคลัง
กศ.ม.
บริหารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ค.บ.
ภาษาอังกฤษ
ค.บ.
ภาษาอังกฤษ
กศ.ม.
บริหารการศึกษา
กศ.ม.
บริหารการศึกษา
ค.บ.
ภาษาอังกฤษ
ป.บัญฑิต ภาษาศาสตรประยุกต

สอนวิชา/ชั้น
ภาษาไทย ม.ตน,ม.ปลาย
ภาษาไทย ม.ตน,ม.ปลาย
สังคมศึกษา ม.๓,๖
การเมืองการปกครอง ม.๑,๔
โลกศึกษา ม.๑
สังคมศึกษา,ภูมิศาสตร ม.๓,๕
หนาที่พลเมือง ม.๔,๖
สังคมศึกษา ม.๓,๕
สังคมศึกษา ม.๒
เศรษฐศาสตร ม.๑,๕
พระพุทธศาสนา ม.๒,๓
ภาษาอังกฤษ ม.๓,๖
ภาษาอังกฤษ ม.๒
ภาษาอังกฤษ ม.๑
ภาษาอังกฤษ ม.๑,๒
ภาษาอังกฤษ ม.๔
ภาษาอังกฤษ ม.๓,๔
ภาษาอังกฤษ ม.๓,๖

จํานวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับการ
พัฒนา/ป
๙๐ ชั่วโมง
๙๐ ชั่วโมง
๕๕ ชั่วโมง
๖๐ ชั่วโมง
๕๐ ชั่วโมง
๘๐ ชั่วโมง
๕๐ ชั่วโมง
๕๐ ชั่วโมง
๕๐ ชั่วโมง
๕๐ ชั่วโมง
๕๐ ชั่วโมง
๒๐ ชั่วโมง
๒๐ ชั่วโมง
๔๐ ชั่วโมง
๓๐ ชั่วโมง
๔๐ ชั่วโมง
๔๐ ชั่วโมง
๔๘ ชั่วโมง

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

อายุ
ราชการ

๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐

นางศิรินาถ บุญมี
นางสาวมัซนีย แซมา
นางชนิศา จิรเดชประไพ
นางเพลินพิศ ศิริฤทัยวัฒนา
นางนวรัตน ชินาวลี
นายพิศาล คชฤทธิ์
นายแสน ถอสุวรรณ
นายสุรเดช อินจันทร
นางสาวนิตยา อดิเรก
นางจิราพร ชัยแสงแกว
นายปริญญา วิชัย
นางสาวสมิตานันต สุขมาก
นางสกุณา นิยมเดช
นายศักดิ์ศิริ ธรรมบุตร
นายสุรศักดิ์ โพธิ์บัลลังค
นายสัญญา อุนพานิชย
นางโชติชญาน เรือนจรัสศรี
นางมณษา วิบูรณานนท

๕๖
๓๕
๔๑
๕๑

๓๓
๑
๑๙
๒๙

ครูชํานาญการ
ครูผูชวย
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

๕๐
๕๗
๕๒
๕๒
๕๒
๒๖
๓๗
๕๔
๓๓
๓๓
๕๒
๓๒
๔๓

๒๙
๓๘
๓๑
๒๙
๓๐
๓
๑๓
๓๐
๒๙
๗
๒๘
๗
๑๙

ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครู
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครู
ครูชํานาญการพิเศษ

ตําแหนง/วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชาเอก

สอนวิชา/ชั้น

กศ.ม.

ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน
บริหารการศึกษา
พลศึกษา

ภาษาอังกฤษ ม.๕,๖
ภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ ม.๒,๕
สุขศึกษาและพลศึกษา ม.๑,๔

พลศึกษา
พัฒนาชุมชน
บริหารการศึกษา
บริหารธุรกิจ
การวัดผลการศึกษา
วิทยาการคอมพิวเตอร

สุขศึกษาและพลศึกษา ม.๒,๓
สุขศึกษาและพลศึกษา ม.๓
สุขศึกษาและพลศึกษา ม.๑,๕
การงานอาชีพ ม.๕
การงานอาชีพ ม.๑
คอมพิวเตอร ม.๓
คอมพิวเตอร ม.๑,๔
การงานอาชีพ ม.๓,๔,๖
การงานอาชีพ ม.๑-๔
คอมพิวเตอร ม.๒,๔
การงานอาชีพ ม.๓,๕,๖
คอมพิวเตอร ม.๓,๕
การงานอาชีพ ม.๑-๓

ป.บัญฑิต
ค.บ.
ค.บ.
กศ.ม.
ศศ.บ.
กศ.ม.
วท.บ.
กศ.ม.
กศ.บ.
ค.บ.
วท.ม.
กศ.บ.
วท.บ.
กศ.ม.

เทคโนโลยีและสื่อสารฯ

คหกรรม
เกษตรกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยี
วิทยาการคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีและสื่อสารฯ

จํานวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับการ
พัฒนา/ป
๔๐ ชั่วโมง
๒๘ ชั่วโมง
๔๐ ชั่วโมง
๖๐ ชั่วโมง
๒๐ ชั่วโมง
๗๒ ชั่วโมง
๓๐ ชั่วโมง
๑๖๑ ชั่วโมง
๕๔ ชั่วโมง
๑๐๘ ชั่วโมง
๒๐ ชั่วโมง
๘๐ ชั่วโมง
๘๐ ชั่วโมง
๒๐ ชั่วโมง
๒๐ ชั่วโมง
๒๐ ชั่วโมง
๘๐ ชั่วโมง
๒๐ ชั่วโมง

ที่
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙

ชื่อ – ชื่อสกุล
นางสาวณัฐริณีย นอยจันทร
นายสุดใจ จารุจิตร
นายมนตชัย เชาวลิตโรจน
นางสาวสุกันญา ภุมมา
นายเอกลักษณ ผลพระ
นายไพโรจน ยิ่งคิด
นางเพลินใจ ประสารศรี
นางมาลินี อินจันทร
นางวีรวรรณ ไพรสิงห

อายุ

อายุ
ราชการ

๓๐
๔๙
๕๔
๓๓
๓๗
๔๗
๔๖
๕๒
๓๖

๑
๒๘
๒๗
๒
๑๔
๒๙
๒๑
๓๐
๑๓

จํานวนครูที่สอนวิชาตรงเอก
จํานวนครูที่สอนตรงความถนัด

๗๓
๗๙

ตําแหนง/วิทยฐานะ
ครูผูชวย
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูผูชวย
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ
ครูชํานาญการ

คน คิดเปนรอยละ
คน คิดเปนรอยละ

วุฒิ

วิชาเอก

กศ.ม.
ศษ.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
กศ.ม.
กศ.ม.
กศ.ม.
กศ.ม.

บริหารการศึกษา
สังคมศึกษา
อุตสาหกรรมศิลป
ศิลปกรรม
อุตสาหกรรมศิลป

๙๒.๔๑
๑๐๐

สอนวิชา/ชั้น

คอมพิวเตอร ม.๒,๖
ศิลปะพื้นฐาน ม.๒,๕
ศิลปะพื้นฐาน ม.๓,๖
ศิลปะพื้นฐาน ม.๑,๒
ศิลปะพื้นฐาน ม.๒
เทคโนโลยีและสื่อสารฯ ศิลปะพื้นฐาน (ดนตรี)ม.๑
จิตวิทยาการแนะแนว กิจกรรมแนะแนว ม.๑,๕,๖
หลักสูตรและการสอน กิจกรรมแนะแนว ม.๑,๒
จิตวิทยาการแนะแนว กิจกรรมแนะแนว ม.๓,๔

จํานวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับการ
พัฒนา/ป
๑๗ ชั่วโมง
๓๐ ชั่วโมง
๓๐ ชั่วโมง
๓๐ ชั่วโมง
๒๔ ชั่วโมง
๔๐ ชั่วโมง
๓๐ ชั่วโมง
๒๔ ชั่วโมง
๒๕ ชั่วโมง

พนักงานราชการ/ครูอัตราจาง
ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

นางสาวปนิดา เหลือหลาย
นางสาวจิราวรรณ มูลลอด
นายอริยธัช
ฉัตรเงิน
นางสาวบุษยมาส หอมทอง
นางวารุณี กําเนิด
นายพลวัฒน แจงดี
นางสาวนพรัตน บัณฑิต
นายอรุณวัฒน อินทรแนม

๒๓
๒๖
๓๓
๒๓
๓๘
๒๔
๒๕
๓๐

ประสบการณ
การสอน (ป)
๑
๒
๘
๒
๘
๑
๑
๓

วุฒิ

วิชา เอก

สอนวิชา/ชั้น

วท.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ศศ.บ.

คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
ภาษาไทย
ภาษาไทย
รัฐประศาสนศาสตร
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ดนตรีศึกษา

คณิตศาสตร ม.๑
คณิตศาสตร ม.๒
ภาษาไทย ม.ตน
ภาษาไทย ม.ตน
ประวัติศาสตร ม.๑,๒
ประวัติศาสตร พระพุทธฯ ม.๓,๔
ภาษาอังกฤษ ม.๑
ศิลปะพื้นฐาน (ดนตรี)ม.๓,๔

ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.

จางดวยเงิน

๕. ขอมูลอาคารสถานที่
อาคารเรียนจํานวน ๔ หลัง อาคารประกอบจํานวน ๓ หลัง สวม ๕ หลัง
สระวายน้ํา......-......สระ สนามเด็กเลน.......-.......สนาม สนามฟุตบอล ๑ หลัง สนามบาส
เก็ตบอล ๑ สนาม สนามเทนนิส......-...... สนาม สนามวอลเลยบอล ๑ สนาม
อื่นๆ (ระบุ) ...................
๖. ขอมูลงบประมาณ
งบประมาณ (รับ-จาย)
รายรับ
จํานวน/บาท
เงินงบประมาณ
๗,๑๐๗,๗๐๐
เงินนอกงบประมาณ ๑๑,๖๕๗,๕๖๑
เงินอื่นๆ(ระบุ)
๐
รวมรายรับ
๑๘,๗๖๕,๒๖๑
งบดําเนินการ/เงินเดือน เงินคาจาง
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

รายจาย
จํานวน/บาท
งบดําเนินการ/เงินเดือน-คาจาง
๑๐,๐๗๙,๖๐๐
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
๘,๖๘๕,๖๖๑
งบอื่นๆ(ระบุ)
๐
รวมรายจาย
๑๘,๗๖๕,๒๖๑
คิดเปนรอยละ ๕๓.๗๑ ของรายรับ
คิดเปนรอยละ ๔๖.๒๙ ของรายรับ

๗. ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม
๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเปนสังคมเมืองในเขตเทศบาล
บริเวณใกลเคียงโดยรอบโรงเรียน ไดแก โรงเรียนประถมศึกษา หางสรรพสินคา ตลาด
รานคา ธนาคาร รีสอรท อาชีพหลักของชุมชน คือ คาขาย รับจาง สวนใหญนับถือศาสนา
พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมทองถิน่ ที่เปนที่รูจักโดยทั่วไป คือ ประเพณีนบพระเลนเพลง
๒) ผูปกครองสวนใหญ จบการศึกษาระดับ ………อาชีพหลัก คือ ...........................
สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดโดยเฉลี่ยตอครอบครัว ตอป .........
บาทจํานวนคนเฉลี่ยตอครอบครัว …………….. คน
๓) โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียน
โรงเรียนอยูใกลแหลงเรียนรูใ นชุมชนประกอบดวย อุทยานประวัติศาสตร วัด
หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และไดรับการสงเสริมและ
ความรวมมือจากชุมชนและผูปกครอง แตก็มีหางสรรพสินคา โรงภาพยนตร รานเกมส และรี
สอรทตั้งอยูอยูรอบๆ โรงเรียน

๘. โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนวัชรวิทยา จัดสอนตามตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ โรงเรียนไดจัดสัดสวนสาระการเรียนรูและเวลาเรียน ดังแสดงในตาราง
ตอไปนี้
ชวงชั้นที่ ๓
ปการศึกษา ๒๕๕๔
เวลาเรียน ชั่วโมง/สัปดาห
กลุมสาระการเรียนรู
ม.๑
ม.๒
ม.๓
๑. ภาษาไทย
๓
๓
๓
๒. คณิตศาสตร
๓
๓
๓
๓. วิทยาศาสตร
๓
๓
๓
๔. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๓
๓
๓
๕. สุขศึกษาและพลศึกษา
๒
๒
๒
๖. ศิลปะ
๒
๒
๒
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๒
๒
๒
๘. ภาษาตางประเทศ
๓
๓
๓
๙. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
๓
๓
๓
๑๐. สาระเพิ่มเติม
๖
๖
๖
๓๐
๓๐
๓๐
รวมเวลาเรียน ชั่วโมง/สัปดาห
๖๐๐
๖๐๐
๖๐๐
รวมเวลาเรียน ชั่วโมง/ภาค
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐
รวมเวลาเรียน ชั่วโมง/ป
แผนการเรียนรู / จุดเนนการพัฒนาผูเรียนที่ตองการเนนเปนพิเศษ คือ เนนการเรียนรู
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ
สาระเพิ่มเติมที่จัด คือ
ม.๑ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ สังคมศึกษา ฯ ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
ม.๒ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ สังคมศึกษา ฯ ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
ม.๓ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ สังคมศึกษา ฯ ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตรคณิตศาสตร
หมายเหตุ สาระการเรียนรูเพิ่มเติมจัดใหนักเรียนไดเรียนตามโปรแกรมวิชาของแตละหอง

ชวงชั้นที่ ๔
ปการศึกษา ๒๕๕๔
เวลาเรียน ชั่วโมง/สัปดาห
กลุมสาระการเรียนรู
ม.๔
ม.๕
ม.๖
๑. ภาษาไทย
๒
๒
๒
๒. คณิตศาสตร
๓
๓
๓. วิทยาศาสตร
๒
๒
๒
๔. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๔
๔
๔
๕. สุขศึกษาและพลศึกษา
๑
๑
๑
๖. ศิลปะ
๑
๑
๑
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๑
๑
๑
๘. ภาษาตางประเทศ
๔
๔
๔
๙. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
๓
๓
๓
๑๐. สาระเพิ่มเติม
๑๘
๑๗
๑๘
๓๙
๓๗
๓๙
รวมเวลาเรียน ชั่วโมง/สัปดาห
๗๘๐
๗๔๐
๗๘๐
รวมเวลาเรียน ชั่วโมง/ภาค
๑,๕๖๐
๑,๔๘๐
๑,๕๖๐
รวมเวลาเรียน ชั่วโมง/ป
แผนการเรียนรู / จุดเนนการพัฒนาผูเรียนที่ตองการเนนเปนพิเศษ คือ เนนการเรียนรู
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ
สาระเพิ่มเติมที่จัด คือ
ม.๔ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ สังคมศึกษา ฯ วิทยาศาสตร
คณิตศาสตร ภาษาตางประเทศ
ม.๕ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ สังคมศึกษา ฯ วิทยาศาสตร
คณิตศาสตร ภาษาตางประเทศ
ม.๖ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ สังคมศึกษา ฯ ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร ภาษาตางประเทศ
ภาษาตางประเทศที่จัดสอน คือ ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
หมายเหตุ สาระการเรียนรูเพิ่มเติมจัดใหนักเรียนไดเรียนตามโปรแกรมวิชาของแตละหอง

๙. แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น
๑) หองสมุดมีขนาด ๓๒๐ ตารางเมตร จํานวนหนังสือในหองสมุด ๒๒,๑๔๗ เลม
การสืบคนหนังสือและการยืม-คืน ใชระบบ Lib2000
จํานวนนักเรียนทีใ่ ชหองสมุดในปการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย ๑,๗๐๔ คนตอวัน
คิดเปนรอยละ ๘๖.๒๓ ของนักเรียนทั้งหมด
๒) หองปฏิบัติการ
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร จํานวน ๙ หอง
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร จํานวน ๓ หอง
หองปฏิบัติการชาง
จํานวน ๑ หอง
หองคหกรรม
จํานวน ๒ หอง
หองศิลปะ
จํานวน ๑ หอง
๓) คอมพิวเตอร
จํานวน ๓๒๕ เครื่อง
ใชเพื่อการเรียนการสอน ๑๙๑ เครื่อง
ใชเพื่อสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต ๘๑ เครื่อง
จํานวนนักเรียนที่สืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ตในปการศึกษาที่รายงาน
เฉลี่ย ๒๕๐ คน ตอวัน คิดเปนรอยละ ๑๒.๕๘ ของนักเรียนทั้งหมด
ใชเพื่อการบริหารจัดการ
๕๓ เครื่อง
๔) แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน
แหลงเรียนรูภายใน
ชื่อแหลงเรียนรู
๑. หองสมุดโรงเรียน
๒. หอง Resource Center
๓. ลานสัตตบรรณ
๔. โรงอาหาร
๕. หองสมุด EP
๖. หองคอมพิวเตอร
๗. หองพยาบาล
๘. หองศูนยวัฒนธรรมทองถิ่น
๙. ธนาคารโรงเรียน
๑๐. สระน้ําในโรงเรียน
๑๑. หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร

สถิติการใชจํานวนครั้ง/ป
๔๙๓
๓๖๐
๕
๑๐๐
๘๐
๒๐
๑๐
๘๐
๘๐
๑๖
๑๐๐

๕) แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน
แหลงเรียนรูภายนอก
สถิติการใช
จํานวนครั้ง/ป
ชื่อแหลงเรียนรู
๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
๑๗
๒. อุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร
๖
๕
๓. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กําแพงเพชร
๓๐
๔. สถานประกอบการในชุมชน
๒๐
๕. หองสมุดประชาชน
๕
๖. พิพิธภัณฑเรือนไทย
๓
๗. โรงพยาบาลกําแพงเพชร
๔
๘. สํานักงานเทศบาลเมืองกําแพงเพชร
๒
๙. การกีฬาแหงประเทศไทย กําแพงเพชร
๑
๑๐. ศาลจังหวัดกําแพงเพชร
๑
๑๑. บอน้ําพุรอนพระรวง
๑
๑๒. สถานีอุตุนิยมวิทยา กําแพงเพชร
๑
๑๓. สวนพฤกษศาสตรแมริม จ.เชียงใหม
๑
๑๔. หินออนพรานกระตาย
๑
๑๕. บอน้ํามันสิริกิติ์ลานกระบือ
๑
๑๖. มหาวิทยาลัยนเรศวร
๖) ปราชญชาวบาน/ภูมิปญญาทองถิ่น ผูทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให
ความรูแกครู นักเรียน ในปการศึกษาที่รายงาน
๖.๑ นางลําเจียก มณีพราย ใหความรูเรื่อง การทําขนมขาวตอกติ้ง
สถิติการใหความรูใ นโรงเรียนแหงนี้ จํานวน ๒ ครั้ง/ป
๖.๒ นางเยาวลักษณ ใจวิสุทธิหรรษา ใหความรูเรื่อง นาฏศิลป
สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน ๘ ครั้ง/ป
๖.๓ นายประเทือง เกตุอ่ํา ใหความรูเรื่อง การเลนกีฬาวูดบอล
สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน ๒ ครั้ง/ป
๖.๔ นายพจนารถ พจนพาที ใหความรูเรื่อง การละเลนกีฬาไทย
สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน ๒ ครั้ง/ป
๖.๕ นางเตือนใจ บดีรัฐ ใหความรูเรื่อง โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad
สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน ๑ ครั้ง/ป
๖.๖ นายอนุชา เกตุเจริญ ใหความรูเรื่อง สิ่งแวดลอม

สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน ๑ ครั้ง/ป
๖.๗ นายสมัย เชื้อทอง ใหความรูเรื่อง โบราณสถาน
สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน ๑ ครั้ง/ป
๑๐. ผลงานดีเดนในรอบปที่ผานมา
๑๐.๑ ผลงานดีเดน
ประเภท
สถานศึกษา
ผูบริหาร
นายจํานง อิททพงษ
นางสิริวรรณ ตันติสันติสม
นายวิเชียร ยอดนิล
นายสุรพล พิมพสอน
นายประหยัด สิริกรรณะ
ครู
นางสุวารี ยอดศรี
นายสําราญ คงธนะ
นางนิสรา วงษบุญมาก
นางศุภชลา เพชรแกมทอง
นางเพลินใจ ประสารศรี
นายชาตรี ศรีมวงวงศ

ครูจํานวน ๖๒ ทาน
นางนิภาวดี นวมอินทร
นางดวงดาว บดีรัฐ
นางสาวมาลัย ฟองนิ้ว
นายชวลิต เรือนจรัสศรี
นางรัตนา สะสม

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ
-

หนวยงานที่มอบรางวัล
-

รางวัลเพชรเสมาสามัญ ๔๑
ประจําป ๒๕๕๔

สพม.๔๑

โลรางวัลประกาศเกียรติคุณ
หนึ่งรางวัลหนึ่งลานความดี
เทอดไทองคราชันย
ครูที่มีวิธีการปฏิบัติที่ดี ที่เปน
เลิศของระดับเขตตรวจราชการ
คณะที่ ๔ ประเภทครูผูสอน
รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ
ดานนาโนเทคโนโลยี ประจําป
๒๕๕๔ ตามโครงการวิทยากร
เครือขายทางดานนาโนเทคโนโลยี
ระดับประเทศ (TTN๔)
รางวัลเพชรเสมาสามัญ ๔๑
ประจําป ๒๕๕๔
รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๔ ของคุรุสภา

สมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิง
ในพระบรมราชูปถัมภ
สพฐ.

ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ
สวทช.

สพม.๔๑
คุรุสภา

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ

หนวยงานที่มอบรางวัล

นางนิสรา วงษบุญมาก
นางเกษณี สุทธิสาร
นายสุรศักดิ์ โพธิ์บัลลังค
นายสุรเดช อินจันทร
นางชลธิชา ตรงสกุล
นางศุภชลา เพชรแกมทอง
นายชูชาติ โดรณ
นางสิรินาถ บุญมี
นายเฉลิม ทองเพชร
นางพรทิพย มั่นทรัพย
นางสาวประภาพรรณ อนันตวงศ

นางธนิษฐา อินทะสี

นายสิทธิ์ไกร มหึมา
นายชาตรี ศรีมวงวงค
นายชวลิต เรือนจรัสศรี
นางสิรินาถ บุญมี
นายปฏิญญากร กําเนิด
นางชนิศา จิระเดชประไพ
นายสุรเดช อินจันทร

นางศุภชลา เพชรแกมทอง

ประภาส ธารเปยม

รางวัลครูสอนดี ตามโครงการ
สํานักงานสงเสริมสังคมแหง
สังคมไทยรวมกันคืนครูดีใหศิษย การเรียนรูและคุณภาพ
เชิดชู ยกยอง “ครูสอนดี”
เยาวชน (สสค.)
ประจําป ๒๕๕๔

รางวัล OBEC AWARD
เหรียญทอง ดานวิชาการยอด
เยี่ยมระดับมัธยมศึกษา กลุม
สาระการเรียนรูสุขศึกษาและ
พลศึกษา
รางวัล OBEC AWARD
เหรียญเงิน ดานบริหารจัดการ
เรียนการสอนยอดเยี่ยม
ระดับมัธยมศึกษา กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศ
โลประกาศเกียรติคุณ ผูมี
คุณธรรมจริยธรรมดีเดน
ประจําป ๒๕๕๔

สพฐ.

สพฐ.

สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปรินายก

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ

หนวยงานที่มอบรางวัล

ไดรับคัดเลือกเปนตัวแทน
ประเทศไทยเขารวมชุมนุม
ลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๒ ณ
ประเทศสวีเดน
นายพนากร เกิดแกว
ผานการคัดเลือกโครงการ AFS
นางสาวพรรณวดี พันธศรี ประจําป ๒๕๕๔
นายฐาปนา บุญหนา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓
นายภูดิศ หวังเรียบกลาง ระดับเหรียญเงิน การประกวด
ผลงานสรางสรรคของนักเรียน
ที่มีความสามารถทาง
คณิตศาสตร โดยใชโปรแกรม
The Geometer's Sketchpad
ประจําป ๒๕๕๔ ระดับภูมิภาค
นายเจษฎาพันธ ทหารเสือ รางวัลระดับเหรียญทองแดง
นางสาวศศิธร ลือธรรมมา การประกวดผลงานสรางสรรค
ของนักเรียนที่มีความสามารถ
ทางคณิตศาสตร โดยใช
โปรแกรม The Geometer's
Sketchpad ประจําป ๒๕๕๔
ระดับภูมิภาค
นางสาวสุภาพร เกษมญาติ ชนะเลิศ การแขงขันทักษะ
นางสาวสุพิชญา ธรรมสอน วิทยาศาสตร ระดับม.ปลาย
นายวรากร ศรีคําทา
เนื่องในงานสัปดาหวิทยาศาสตร
นายภานุวัฒน ปาเจริญ
ชนะเลิศ การแขงขัน True or
นายสิทธิโชค ราชศิริ
False game เนื่องในงานสัปดาห
นางธงชัย หอมมาลา
วิทยาศาสตร
นายธนวัฒน ยอดนิล
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ตอบปญหา
นางสาวสิริหญิง ศรีสุคันธพฤกษ วิทยาศาสตร ระดับม.ปลาย
นางสาวสมกณภัทร ธรรมสอน เนื่องในงานสัปดาหวิทยาศาสตร

สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน
สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
เอเอฟเอส ประเทศไทย

นักเรียน
นายวงศกร สุรกิจ

สสวท.

สสวท.

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร

ประเภท
นายกฤษณะ แสงคํา

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ
รางวัลคะแนนขอเขียนสูงสุด
อันดับชมเชย เขตภาคเหนือ
ในการแขงขันตอบปญหา
เศรษฐกิจการเงินกับธนาคารแหง
ประเทศไทย ประจําป ๒๕๕๔
กลุมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา โลเกียรติคุณเด็กและเยาวชน
(YC)
ดีเดน สาขาพัฒนาเยาวชน
บําเพ็ญประโยชนและสงเสริม
การมีสวนรวมของเยาวชน
เนื่องในวันเยาวชนแหงชาติ
ประจําป ๒๕๕๔
นายธนกฤต ดงบัง
โลเกียรติคุณเด็กและเยาวชน
ดีเดน สาขาพัฒนาเยาวชน
บําเพ็ญประโยชนและสงเสริม
การมีสวนรวมของเยาวชน
เนื่องในวันเยาวชนแหงชาติ
ประจําป ๒๕๕๔
นายอดิศักดิ์ ขวัญเมือง
โลเกียรติคุณเด็กและเยาวชน
ดีเดน สาขาคุณธรรมและ
จริยธรรม เนื่องในวันเยาวชน
แหงชาติ ประจําป ๒๕๕๔
นางสาวพรวิภา ศักดี
รางวัลชนะเลิศการแขงขันกีฬา
(กีฬากอลฟ)
เยาวชน ภาค ๕ ครั้งที่ ๒๘
เด็กหญิงพิมลวรรณ คชฤทธิ์ เชียงใหมเกมส ไดเปนตัวแทน
(กีฬาซอลฟเทนนิส)
เขารวมการแขงขันกีฬาเยาวชน
เด็กหญิงวรมน ฉิมพาลี
แหงชาติ ภูเก็ตเกมส
(กีฬาวายน้ํา)
นายฐาปนา บุญหนา
รางวัลชนะเลิศ ผลงานสรางสรรค
นายภูดิศ หวังเรียบกลาง โดยใชโปรแกรม The Geometer's
Sketchpad งานศิลปหัตถกรรม
ระดับภาคเหนือ ประจําป ๒๕๕๔

หนวยงานที่มอบรางวัล
ธนาคารแหงประเทศไทย

สํานักงานสงเสริม
ประสิทธิภาพและพิทักษเด็ก
เยาวชน ผูดอยโอกาส และ
ผูสูงอายุ

สํานักงานสงเสริม
ประสิทธิภาพและพิทักษเด็ก
เยาวชน ผูดอยโอกาส และ
ผูสูงอายุ

สํานักงานสงเสริม
ประสิทธิภาพและพิทักษเด็ก
เยาวชน ผูดอยโอกาส และ
ผูสูงอายุ

สพฐ.

ประเภท
นายฐาปนา บุญหนา
นายภูดิศ หวังเรียบกลาง

นายนันทพล ขันธหัตถ
นางสาวโยธกา หาญเวช
นางสาวลัดดา เปกทอง
เด็กหญิงจณิสตา สุขจันทรตรี
เด็กหญิงพิชญา ศรีรักษ
นายปญญา ดินไธสง
นางสาวตวงพร อุตตโรทัย
นายพงษสุนทร ประภาจิตสุนทร
นายปฏิภาณ คงสิงห

นายปญญา ดินไธสง
นายพงษสุนทร ประภาจิตสุนทร
นางสาวสุวรรณี กลาเขตตกรณ

นางสาวเบญจรัตน บัวสกุล

นายภาณุวัฒน ปาเจริญ
นายสิทธิโชค ราชศิริ

นางสาวสิริหญิง ศรีสุคันธพฤกษ

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลทีไ่ ดรับ
รางวัลเหรียญเงิน การประกวด
ผลงานสรางสรรคโดยใช
โปรแกรม The Geometer's
Sketchpad งานศิลปหัตถกรรม
ระดับประเทศ ประจําป ๒๕๕๔
รางวัลเหรียญเงินการแขงขัน
การแปรรูปอาหารในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
ภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๑
รางวัลชนะเลิศ การแขงขันตอบ
ปญหาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ระดับ ม.ตน
รางวัลชนะเลิศ การแขงขันตอบ
ปญหาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ระดับ ม.ปลาย
รางวัลชนะเลิศ การแขงขันตอบ
ปญหากฎหมาย ระดับ ม.ปลาย
รางวัลชนะเลิศ การแขงขันตอบ
ปญหาทางการเมืองปกครอง
ของไทย ระดับ ม.ปลาย
รางวัลที่ ๒ ระดับม.ปลาย ในการ
แขงขันการประกวดเรียงความ
เรื่องระบบสารสนเทศกับการ
จัดการภัยพิบัติน้ําทวม
รางวัลเยาวชนผูนําชื่อเสียงมาสู
ประเทศชาติ ดานคุณธรรมและ
จริยธรรม เนื่องในงานวันเด็ก
แหงชาติ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕
ชนะเลิศ การแขงขันความ
สามารถพิเศษทางคณิตศาสตร
ชั้นม. ๖ ประจําป ๒๕๕๕

หนวยงานที่มอบรางวัล
สพฐ.

สพฐ.

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
กําแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
กําแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
กําแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
กําแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
กําแพงเพชร

กระทรวงศึกษาธิการ

องคการบริหารสวนจังหวัด
กําแพงเพชร และโรงเรียน
กําแพงเพชรพิทยาคม

๑๐.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลสําเร็จ
ที่

ชื่อ
งาน/โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค/
เปาหมาย

วิธีดําเนินการ
(ยอๆ)

ตัวบงชี้
ความสําเร็จ
(จํานวน/รอยละ)

๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปที่ผานมา
๑๑.๑ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน * ใหบันทึกระดับคุณภาพ เชน พอใช ดี ....ตามผลประเมิน
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดานคุณภาพผูเรียน
มาตรฐานที่ ๑ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
มาตรฐานที่ ๒ ผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม
มาตรฐานที่ ๓ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดและมี เจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต
มาตรฐานที่ ๔ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห
มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง
และมีวิสัยทัศน
มาตรฐานที่ ๕ ผูเ รียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ ๖ ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการ
เรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
มาตรฐานที่ ๗ ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
มาตรฐานที่ ๘ ผูเรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยดานศิลปะ
ดนตรี และกีฬา

ดานการจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ ๙ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ / ความรู ความสามารถ
ตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง เขากับชุมชนไดดี
และ มีครูเพียงพอ
มาตรฐานที่ ๑๐ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยาง
มีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ

ดานการบริหารและการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๑ ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูนําและมี
ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการจัดองคกร โครงสราง ระบบการ
บริหารและพัฒนาองคกรอยางเปนระบบครบวงจร

การประเมินคุณภาพภายใน
ผลการประเมินตนเอง ผลการติดตาม ตรวจสอบ
ของสถานศึกษา *
โดยหนวยงานตนสังกัด *

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การประเมินคุณภาพภายใน
ผลการประเมินตนเอง ผลการติดตาม ตรวจสอบ
ของสถานศึกษา *
โดยหนวยงานตนสังกัด *

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช
สถานศึกษาเปนฐาน
มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และกระบวนการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
มาตรฐานที่ ๑๕ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียน
อยางหลากหลาย

๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
๑๒.๑ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก

ดานผูเรียน
มาตรฐานที่ ๑ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
มาตรฐานที่ ๒ ผูเ รียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
มาตรฐานที่ ๓ ผูเ รียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี
และกีฬา
มาตรฐานที่ ๔ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห
มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน
มาตรฐานที่ ๕ ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ ๖ ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู
และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
มาตรฐานที่ ๗ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต

ดานครู
มาตรฐานที่ ๘ ครูมีคุณวุฒิ / ความรูความสามารถตรงกับงาน
ที่รับผิดชอบ และมีครูเพียงพอ
มาตรฐานที่ ๙ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ และเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ดานผูบริหาร
มาตรฐานที่ ๑๐ ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหารจัดการ
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดองคกรโครงสราง และการบริหารงาน
อยางเปนระบบ ครบวงจร ใหบรรลุเปาหมายการศึกษา

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีหลักสูตร ที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่นมี
สื่อการเรียนการสอนที่เอื้อตอการเรียนรู
มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับ
ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ .............................. โดยมีคาเฉลี่ย................
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
 รับรอง
 ไมรับรอง
กรณีที่ไมไดรับการรับรอง เนื่องจาก .......................................................................

๑๓. ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และขอแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาโดยสถานศึกษาหรือหนวยงานตนสังกัด
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และขอแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………

๑๔. สรุปสภาพปญหา จุดเดน จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สภาพปญหา
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………

จุดเดน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………

จุดที่ควรพัฒนา
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………

ตอนที่ ๒
แผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา
๑. การบริหารจัดการศึกษา
โรงเรียนวัชรวิทยา แบงโครงสรางการบริหารงานเปน ๕ ดาน ไดแก ดาน
งบประมาณดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานบุคลากร ดานการบริหารงาน
ทั่วไป และดานการบริหารงานกิจการนักเรียน ผูบริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหาร
แบบการพัฒนาตามกระบวนการ PDCA

โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนวัชรวิทยา
สมาคมผูปกครองและครู

ผูอํานวยการโรงเรียนวัชรวิทยา
ยา

คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการผูปกครองเครือขาย
กลุมบริหารวิชาการ

กลุมบริหารกิจการนักเรียน

๑. คณะกรรมการบริหารงานกลุม
๒. งานสํานักงานกลุมบริหารวิชาการ
๓. งานทะเบียนวัดผล ประเมินผลและการเทียบ
โอน
๔. งานทะเบียนนักเรียน
๕. งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
๖. งานแนะแนว
๗. งานหองสมุด
๘. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการ
จัดการเรียนการสอน
๙. งานนิเทศการศึกษา
๑๐. งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
๑๑. งานวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน
๑๒. งานโครงการสองภาษา
๑๓. งานโครงการภาษาจีน
๑๔. งานโครงการหองเรียนพิเศษ (E-SMAT)
๑๕. งานสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูและสงเสริม
ความรูดานวิชาการแกชุมชน
๑๖. งานรับนักเรียน
๑๗. งานบริหารกลุมสาระการเรียนรู
๑๘. งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย

๑. คณะกรรมการบริหารงานกลุม
๒. งานสํานักงานกลุมบริหารกิจการนักเรียน
๓. งานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
๔. งานเครือขายผูปกครองนักเรียน
๕. งานสงเสริมประชาธิปไตยนักเรียน
๖. งานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
๗. งานสงเสริมวินัยนักเรียนและระดับชั้น
๘. งานปองกันและแกไขยาเสพติดและ
โรคเอดส
๙.งานเวรประจําวันและอบรมประจําสัปดาห
๑๐. งานกิจกรรมพิเศษ
๑๑. งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย

สํานักงานผูอํานวยการ

กลุมบริหารงบประมาณและ
บุคลากร

กลุมบริหารงานทั่วไป

๑. คณะกรรมการบริหารงานกลุม
๒. งานสํานักงานกลุมบริหารงบประมาณและ
บุคลากร
๓. งานสารบรรณ
๔. งานบริหารการเงินและบัญชี
๕. งานบริหารพัสดุและสินทรัพย
๖.งานบริหารเงินงบประมาณ-นอกงบประมาณ
๗.งานตรวจสอบติดตามประเมินผล
และรายงานการใชเงิน
๘. งานสวัสดิการโรงเรียน
๙. งานสวัสดิการนักเรียน
๑๐. งานสวัสดิการครูและบุคลากร
๑๑.งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
๑๒. งานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง/การเปลี่ยน
ตําแหนงใหสูงขึ้น/การยายขาราชการครู
๑๓. งานวางแผนและจัดสรรอัตรากําลังขาราชการ
ครู
๑๔. งานจัดทําทะเบียนประวัติขาราชการครู/การขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
๑๕. งานสถิติวันลา
๑๖. งานการเลื่อนขั้นเงินเดือน/การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
๑๗. งานสนับสนุนสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ/การขอรับใบอนุญาตและการ
ขอตอใบอนุญาต
๑๘. งานปฏิคม
๑๙. งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย

๑. คณะกรรมการบริหารงานกลุม
๒. งานสํานักงานกลุมงานบริหารทั่วไป
๓. งานอาคารสถานที่
๔. งานประชาสัมพันธ
๕. งานโสตทัศนศึกษา
๖. งานรักษาความปลอดภัยและเวรยาม
๗. งานลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราวและ
แมบาน
๘. งานโภชนาการ
๙. งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย

กลุมงานบริการ
๑. งานยานพาหนะโรงเรียน
๒. งานดุริยางค
๓. งานสหกรณรานคา
๔. งานอนามัยโรงเรียน
๕.งานศูนยสิ่งแวดลอมโรงเรียน
๖. งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย

กลุมบริหารงานนโยบายและแผน

๑. คณะกรรมการบริหารงานกลุม
๒.งานสํานักงานกลุมงานนโยบายและแผน
๓. งานจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร
๔. งานพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
๕. งานสงเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมครู
๖. งานพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๗. งานดําเนินการทางวินัย
๘. งานคณะกรรมการสถานศึกษา
๙. งานสมาคมผูปกครองและครู
๑๐. งานมูลนิธิวัชรรวมจิต
๑๑. งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
กลุมงานพั ฒนาระบบประกันคุณภาพ
๑๒. งานนโยบายและแผน
๑๓. งานระบบประกันคุณภาพ
๑๔. งานควบคุ มภายใน
๑๕. งานสารสนเทศ
๑๖. งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย

๒. วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย อัตลักษณ และเอกลักษณของสถานศึกษา
วิสัยทัศน

โรงเรียนวัชรวิทยา บริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ โดยความรวมมือของชุมชน
จัดการเรียนการสอน พัฒนาผูเรียนตามมาตรฐานการศึกษาของสพฐ. และเกณฑโรงเรียน
มาตรฐานสากล ภายในป ๒๕๕๕
พันธกิจ

๑. สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. และ
เกณฑโรงเรียนมาตรฐานสากล
๒. สงเสริมและพัฒนาครูใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูสูมาตรฐานสากล
๓. พัฒนาระบบการบริหารงานของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ และสงเสริมความ
เขมแข็งโดยเนนหลักการกระจายอํานาจสูการเปนโรงเรียนมาตรฐานสากล
๔. สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
เปาหมาย

๑. นักเรียนไดเรียนรูอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. และเกณฑ
โรงเรียนมาตรฐานสากล
๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครูสู
มาตรฐานสากล
๓. โรงเรียนมีการกระจายอํานาจในการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ
๔. สถานศึกษาเปนที่ยอมรับของชุมชน
อัตลักษณของสถานศึกษา ไดแก นักเรียนดี คือ ศักดิ์ศรีของวัชรวิทยา
เอกลักษณของสถานศึกษา ไดแก โรงเรียนสองภาษา

๓. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๑. ดานบุคลากร
๑.๑ สงเสริมและพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนใหมีความรูความสามารถที่เหมาะสม
กับบทบาทหนาที่และความกาวหนาในวิชาชีพครู
๑.๒ สงเสริมบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
และใชสื่อการเรียนการสอน
๑.๓ สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจ และมีทักษะในการใช
เทคโนโลยี
๑.๔ พัฒนาและสงเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากร

๒. ดานผูเรียน
๒.๑ สนับสนุนและสงเสริมการจัดประสบการณการเรียนรูทั้งในและนอกที่ยึด
นักเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู การปฏิบัติจริงและผลงานกระบวนการคิดวิเคราะห ริเริ่ม
สรางสรรค แกปญหาได เรียนและทํางานเปนกลุม
๒.๒ สงเสริมการจัดกิจกรรม เพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม
๒.๓ ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบและวิธีการแนะแนวการศึกษาในโรงเรียน ใหมี
บทบาทในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนมากขึน้
๒.๔ สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานวิชาชีพใหสอดคลองกับ
ความตองการของผูเรียนและทองถิ่น
๒.๕ สนับสนุนและสงเสริมการเรียนดานคอมพิวเตอรอยางกวางขวางและทั่วถึงทุกคน
๓. ดานบริหารจัดการ
๓.๑ พัฒนาระบบงานขอมูลสารสนเทศ
๓.๒ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
๓.๓ พัฒนาระบบการนิเทศกํากับ ติดตาม และประเมินผล
๓.๔ พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน
๔. ความรวมมือระหวางโรงเรียนและชุมชน
๔.๑ วางระบบประชาสัมพันธสาธารณชน
๔.๒ สรางความสัมพันธที่ดีตอชุมชน องคกรทองถิ่นและริเริ่มแนวทางที่จะจัด
การศึกษารวมกัน
๔.๓ สงเสริมและสนับสนุนใหโรงเรียนจัดและรวมกิจกรรมกับชุมชน
๔.๔ โรงเรียนประสานงานกับหนวยงาน ชุมชน เอกชน ในการจัดประสบการณการ
เรียนรูเปนแหลงเรียนรู
๔. กลยุทธการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
กลยุทธที่ ๑ พัฒนาคุณธรรมนําความรูนอมนําเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธที่ ๒ ผูเรียนมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. และ
เกณฑโรงเรียนมาตรฐานสากล
กลยุทธที่ ๓ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธที่ ๔ กระจายอํานาจการบริหารจัดการ
กลยุทธที่ ๕ ชุมชนเขมแข็งโรงเรียนกาวไกล

๕. การดําเนินงานตามกลยุทธของสถานศึกษา
กลยุทธที่ ๑ พัฒนาคุณธรรมนําความรูนอมนําเศรษฐกิจพอเพียง
เปาหมาย
โครงการ/กิจกรรม

โครงการที่ ๑.๑
สงเสริมผูเรียนใหมี
คุณธรรม จริยธรรม
รักษภูมิปญญาไทย

วัตถุประสงค

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม
๑. ผูเรียนมีวินัย มีความ ดานปริมาณ
รับผิดขอบและปฏิบัติตน ๑. ผูเรียนรอยละ ๙๐
ตามหลักธรรมเบื้องตน เปนผูรับผิดชอบ และ
ของศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตามหลักธรรม
๒. ผูเรียนมีความ
เบื้องตนของศาสนาที่ตน
ซื่อสัตยสุจริต
นับถือ
๓. ผูเรียนมีความ
๒. ผูเรียนรอยละ ๙๐
กตัญูกตเวที
เปนผูมี ความซื่อสัตย
๔. ผูเรียนมีความเมตตา สุจริต
กรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผ
๓. ผูเรียนรอยละ ๙๐
และเสียสละเพื่อ
เปนผูมีความกตัญู
สวนรวม
กตเวที
๕. ผูเรียนมีความ
๔. ผูเรียนรอยละ ๙๐
ประหยัด รูจักใชทรัพย เปนผูมีความเมตตา
สิ่งของสวนตนและ
กรุณา เอื้อเฟอ เผื่อแผ
สวนรวมอยางคุมคา
และเสียสละเพื่อสวนรวม
๖.ภูมิใจในความเปนไทย ๕. ผูเรียนรอยละ ๘๕
เห็นคุณคาภูมิปญญา
เปนผูมีความประหยัด
ไทย นิยมไทยและดํารง รูจักใชทรัพยสินของสวน
ไวซึ่งความเปนไทย
ตน และสวนรวมอยาง
คุมคา
๖. ผูเรียนรอยละ ๘๕
เปนผูมีความภูมิใจใน
ความเปนไทยเห็น
คุณคาภูมิปญญาไทย
นิยมไทยและดํารงไวซึ่ง
ความเปนไทย

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี)้
มฐ. ๑,๒,๓
ตัวบงชี้
๑.๑-๑.๖,
๒.๑-๒.๒,๓.๑.๓.๕

เปาหมาย
โครงการ/กิจกรรม

โครงการที่ ๑.๒
สงเสริมการ
ดํารงชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม
ดานคุณภาพ
ผูเรียนทุกคนไดรับการ
พัฒนาผูเรียนใหมี
คุณธรรมจริยธรรม และ
คานิยมที่พึงประสงค
๑. รูคุณคาของ
ดานปริมาณ
สิ่งแวดลอมและตระหนัก ๑. ผูเรียนรอยละ ๙๐
ถึงผลกระทบที่เกิดจาก
เปนผูรูคุณคาของ
การเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดลอมและ
สิ่งแวดลอม
ตระหนักถึง
๒. เขารวมหรื่อมีสวน
ผลกระทบที่เกิดจาก
รวมในกิจกรรม/
การเปลี่ยนแปลง
โครงการอนุรักษและ
สิ่งแวดลอม
พัฒนาสิ่งแวดลอม
๒. ผูเรียนรอยละ ๙๐
เขารวมหรือมีสวน
รวมในกิจกรรม/
โครงการอนุรักษ
และพัฒนา
สิ่งแวดลอม
ดานคุณภาพ
ผูเรียนทุกคนมีจิตสํานึก
ในการอนุรักษและ
พัฒนาสิ่งแวดลอม

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี)้

มฐ. ๑,๒,๓
ตัวบงชี้
๑.๑-๑.๖,
๒.๑-๒.๒,๓.๑.๓.๕

กลยุทธที่ ๒ ผูเรียนมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. และเกณฑ
โรงเรียนมาตรฐานสากล
เปาหมาย
โครงการ/กิจกรรม

โครงการที่ ๒.๑
พัฒนาผูเรียนใหมี
ความรูและทักษะ มี
ความสามารถใน
การแสวงหาความรู
และคิดวิเคราะห
อยางมีวิจารญาณ

วัตถุประสงค

๑. สามารถวิเคราะห
สังเคราะห สรุป
ความคิดรวบยอดอยาง
เปนระบบและมีการคิด
แบบองครวม
๒. สามารถคาดการณ
กําหนดเปาหมาย และ
แนวทางการตัดสินใจ
๓. ประเมินและเลือก
แนวทางการตัดสินใจ
และแกไขปญหาอยางมี
สติ
๔. มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค มองโลกใน
แงดี และมีจินตนาการ

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
ดานปริมาณ
๑. ผูเรียนรอยละ ๙๐
สามารถวิเคราะห
สังเคราะห สรุป
ความคิดรวบยอดอยาง
เปนระบบและมีการคิด
แบบองครวม
๒. ผูเรียนรอยละ ๙๐
สามารถคาดการณ
กําหนดเปาหมาย และ
แนวทางการตัดสินใจ
๓. ผูเรียนรอยละ ๙๐
ประเมินและเลือกแนว
ทางการตัดสินใจ และ
แกไขปญหาอยางมีสติ
๔. ผูเรียนรอยละ ๙๐ มี
ความคิดริเริ่มสรางสรรค
มองโลกในแงดี และมี
จินตนาการ
ดานคุณภาพ
ผูเรียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห คิด
สังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค คิดไตรตรอง
และมีวิสัยทัศน

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี)้
มฐ. ๔,๕,๖
ตัวบงชี้
๔.๑-๔.๔,๕.๑-๕.๗,๖.๑๖.๓

เปาหมาย
โครงการ/กิจกรรม

โครงการที่ ๒.๒
สงเสริมใหผูเรียน
รูจักตนเองพึ่งตนเอง
ไดและมีทักษะการ
ทํางาน

วัตถุประสงค

๑. ผูเรียนมีทักษะในการ
จัดการและทํางานให
สําเร็จ
๒. เพียรพยาม ขยัน
อดทน ละเอียดรอบคอบ
ในการทํางาน
๓. ทํางานอยางมี
ความสุข พัฒนางานและ
ภูมิใจในผลงาน
๔. ทํางานรวมกับผูอื่นได
๕. มีความรูสึกที่ดีตอ
อาชีพสุจริตและหา
ความรูเกีย่ วกับอาชีพที่
ตนสนใจ

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี)้

ของโครงการ/กิจกรรม
๑. ผูเรียนรอยละ ๙๐ มี มฐ. ๓
ทักษะในการจัดการและ ตัวบงชี้
ทํางานใหสําเร็จ
๓.๑-๓.๕
๒. ผูเรียนรอยละ ๙๐
เปนผูมีความเพียรพยาม
ขยัน อดทน ละเอียด
รอบคอบในการทํางาน
๓. ผูเรียนรอยละ ๙๐
สามารถทํางานอยางมี
ความสุข พัฒนางานและ
ภูมิใจในผลงาน
๔. ผูเรียนรอยละ ๘๕
สามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่นได
๕. ผูเรียนรอยละ ๙๐
เปนผูมีความรูสึกที่ดีตอ
อาชีพสุจริตและหา
ความรูเกี่ยวกับอาชีพที่
ตนสนใจ
ดานคุณภาพ
ผูเรียนทุกคนมีทักษะใน
การทํางาน รักการ
ทํางาน สามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นไดและ มี
เจตคติที่ดีตออาชีพ
สุจริต

เปาหมาย
โครงการ/กิจกรรม

โครงการที่ ๒.๓
สงเสริมใหผูเรียนมี
สุขนิสัย สุขภาพกาย
สุขภาพจิต ปลอดยา
เสพติดและมี
สุนทรียภาพ ศิลปะ
ดนตรี กีฬา

วัตถุประสงค

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี)้

ของโครงการ/กิจกรรม
มฐ. ๗,๘
๑. มีสุขนิสัยในการดูแล ดานปริมาณ
สุขภาพ และออกกําลัง ๑. ผูเรียนรอยละ ๙๐ มี ตัวบงชี้
๗.๑-๗.๕,๘.๑-๘.๓
สุขนิสัยในการดูแล
กายสม่ําเสมอ
สุขภาพ และออกกําลัง
๒. มีน้ําหนัก สวนสูง
กายสม่ําเสมอ
และมีสมรรถภาพทาง
๒. ผูเรียนรอยละ ๙๐ มี
กายตามเกณฑ
น้ําหนัก สวนสูง และมี
๓. ปองกันตนเองจากสิ่ง สมรรถภาพทางกาย
เสพติดใหโทษและ
ตามเกณฑ
หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยง ๓. ผูเรียนรอยละ ๙๐
ตอความรุนแรง โรคภัย ปองกันตนเองจากสิ่งเสพ
อุบัติเหตุ และปญหาทาง ติดใหโทษและหลีกเลี่ยง
เพศ
สภาวะที่เสี่ยงตอความ
รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ
๔. มีความมั่นใจ กลา
และปญหาทางเพศ
แสดงออกอยาง
สม่ําเสมอ และใหเกียรติ ๔. ผูเรียนรอยละ ๙๐ มี
ความมั่นใจ กลาแสดง
ผูอื่น
ออกอยางสม่ําเสมอ
๕. มีมนุษยสัมพันธที่ดี
และใหเกียรติผูอื่น
ตอเพื่อน ครู และผูอื่น
๕. ผูเรียนรอยละ ๙๐ มี
มนุษยสัมพันธที่ดีตอ
เพื่อน ครู และผูอื่น
๖. ผูเรียนรอยละ ๙๐
ชื่นชม รวมกิจกรรม
และมีผลงานดานศิลปะ
๗. ผูเรียนรอยละ ๙๐
ชื่นชม รวมกิจกรรมและมี
ผลงานดานดนตรี/นาฏศิลป
๘. ผูเรียนรอยละ ๙๐
ชื่นชม รวมกิจกรรม
และมีผลงานดานกีฬา/
นันทนาการ

เปาหมาย
โครงการ/กิจกรรม

โครงการที่ ๒.๔
สงเสริมใหผูเรียนมี
คุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐานโรงเรียน
มาตรฐานสากล

วัตถุประสงค

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี)้

ของโครงการ/กิจกรรม
ดานคุณภาพ
๑. ผูเรียนมีสุขนิสัย
สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดี
๒. ผูเรียนมีสุนทรียภาพ
และลักษณะนิสัยดาน
ศิลปะ ดนตรี และกีฬา
มฐ. ๕, ๖
ดานปริมาณ
๑. ผูเรียนรอยละ ๖๐ มี ตัวบงชี้
๕.๑-๕.๗,๖.๑-๖.๓
ระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยตาม
เกณฑ
๒. ผูเรียนรอยละ ๕๐ มี
ผลการทดสอบรวบยอด
ระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ
๓. ผูเรียนรอยละ ๙๐
สามารถสื่อความคิดผาน
การพูด เขียนหรือ
นําเสนอดวยวิธีการตาง ๆ
๔. ผูเรียนรอยละ ๙๕
สามารถใชภาษาเพื่อ
การสื่อสารไดทั้ง
ภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ
๕. ผูเรียนรอยละ ๙๕
สามารถใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู
ดานคุณภาพ
ผูเรียนมีความรูและ
ทักษะที่จําเปนตาม
หลักสูตร

กลยุทธที่ ๓ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
เปาหมาย
โครงการ/กิจกรรม

โครงการที่ ๓.๑
สงเสริมพัฒนา
ศักยภาพครูในดาน
การจัดการเรียนการ
สอน ที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ

วัตถุประสงค

๑. มีความรูความเขาใจ
เปาหมายของการจัด
การศึกษาและหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.มีการวิเคราะห
ศักยภาพของผูเรียนและ
เขาใจผูเรียนเปน
รายบุคคล
๓.มีความสามารถใน
การจัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ
๔.มีความสามารถใน
การใชเทคโนโลยีในการ
พัฒนาการเรียนรูของ
ตนเองและผูเรียน
๕.มีการประเมินผลการ
เรียนการสอนที่
สอดคลองกับสภาพการ
เรียนรูจัดใหผูเรียนและ
อิงพัฒนาการของผูเรียน
๖.มีการนําผลการ
ประเมินการปรับเปลี่ยน
การเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาผูเรียนใหเต็มตาม
ศักยภาพ
๗.มีการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียนและนําผลไปใช
พัฒนาผูเรียน

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี)้

ของโครงการ/กิจกรรม
มฐ. ๙,๑๐
ดานปริมาณ
ตัวบงชี้
๑. ครูรอยละ ๙๕ มี
๙.๑-๙.๗,๑๐.๑-๑๐.๗
ความรูความเขาใจ
เปาหมายของการจัด
การศึกษาและหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. ครูรอยละ ๙๕ มี
การวิเคราะหศักยภาพ
ของผูเรียนและเขาใจ
ผูเรียนเปนรายบุคคล
๓. ครูรอยละ ๙๕ มี
ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ
๔. ครูรอยละ ๙๕ มี
ความสามารถในการใช
เทคโนโลยีในการพัฒนา
การเรียนรูของตนเอง
และผูเรียน
๕. ครูรอยละ ๙๕ มี
การประเมินผลการ
เรียนการสอนที่
สอดคลองกับสภาพการ
เรียนรูจัดใหผูเรียนและ
อิงพัฒนาการของผูเรียน
๖. ครูรอยละ ๙๕ มีการ
นําผลการประเมินการ
ปรับเปลีย่ นการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาผูเรียนให
เต็มตามศักยภาพ

เปาหมาย
โครงการ/กิจกรรม

โครงการที่ ๓.๒
สงเสริมพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษาใหมี
คุณธรรม จริยธรรม

วัตถุประสงค

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี)้

ของโครงการ/กิจกรรม
๗. ครูรอยละ ๙๕ มี
การวิจยั เพื่อพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียนและนํา
ผลไปใชพัฒนาผูเรียน
ดานคุณภาพ
ผูเรียนทุกคนไดรับการ
พัฒนาผูเรียนใหมี
คุณธรรมจริยธรรม และ
คานิยมที่พึงประสงค
๑.มีคุณธรรมจริยธรรม ดานปริมาณ
มฐ. ๙,๑๑
และปฏิบัติตนตาม
ตัวบงชี้
๑. ครูรอยละ ๙๕ มี
จรรยาบรรณของ
คุณธรรมจริยธรรม และ ๙.๑-๙.๗,๑๑.๑-๑๑.๔
วิชาชีพ
ปฏิบัติตนตามจรรยา
๒.มีมนุษยสัมพันธที่ดี
บรรณของวิชาชีพ
กับผูเรียน ผูปกครอง
๒. ครูรอยละ ๙๕ มี
และชุมชน
มนุษยสัมพันธที่ดีกับ
๓.มีความมุงมั่นและ
ผูเรียน ผูปกครอง และ
อุทิศตนในการสอนและ ชุมชน
พัฒนาผูเรียน
๓. ครูรอยละ ๙๐ มี
๔.มีการแสวงหาความรู ความมุงมั่นและอุทิศตน
และเทคนิควิธีการใหม ในการสอนและพัฒนา
ๆ รับฟงความคิดเห็น ใจ ผูเรียน
กวาง และยอมรับการ
๔. ครูรอยละ ๙๐ มี
เปลี่ยนแปลง
การแสวงหาความรูและ
๕.จบการศึกษาระดับ
เทคนิควิธีการใหม ๆ รับ
ปริญญาตรีทาง
ฟงความคิดเห็น ใจกวาง
การศึกษาหรือเทียบเทา และยอมรับการ
ขึ้นไป
เปลี่ยนแปลง
๖.สอนตรงตามวิชาเอก ๕. ครูรอยละ ๙๕ จบ
– โท หรือ ตรงตาม
การศึกษาระดับปริญญา
ความถนัด
ตรีทางการศึกษาหรือ
๗.มีจํานวนเพียงพอ
เทียบเทาขึ้นไป

เปาหมาย
โครงการ/กิจกรรม

โครงการที่ ๓.๓
สงเสริมการสราง /
การใชสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา

วัตถุประสงค

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี)้

ของโครงการ/กิจกรรม
๖. ครูรอยละ ๙๕ สอน
ตรงตามวิชาเอก – โท
หรือ ตรงตามความถนัด
๗. ครูรอยละ ๙๕ มี
จํานวนเพียงพอ (หมาย
รวมทั้งครูและบุคลากร
สนับสนุน)
ดานคุณภาพ
ครูมีคุณธรรม จริยธรรม
มีวุฒิ/ความรู
ความสามารถตรงกับ
งานที่รับผิดชอบ หมั่น
พัฒนาตนเอง เขากับ
ชุมชนไดดี และมีครู
เพียงพอ
๑.มีความรูความเขาใจ ดานปริมาณ
มฐ. ๙,๑๐
เปาหมายของการจัด
ตัวบงชี้
๑. ครูรอยละ ๙๕ มี
การศึกษาและหลักสูตร ความรูความเขาใจ
๙.๑-๙.๗,๑๐.๑-๑๐.๗
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปาหมายของการจัด
๒. มีการวิเคราะห
การศึกษาและหลักสูตร
ศักยภาพของผูเรียนและ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขาใจผูเรียนเปน
๒. ครูรอยละ ๙๕ มี
รายบุคคล
การวิเคราะหศักยภาพ
๓.มีความสามารถใน
ของผูเรียนและเขาใจ
การจัดการเรียนการ
ผูเรียนเปนรายบุคคล
สอนที่เนนผูเรียนเปน
๓. ครูรอยละ ๙๕ มี
สําคัญ
ความสามารถในการ
๔.มีความสามารถใน
จัดการเรียนการสอนที่
การใชเทคโนโลยีในการ เนนผูเรียนเปนสําคัญ
พัฒนาการเรียนรูของ
ตนเองและผูเรียน

เปาหมาย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

๕.มีการประเมินผลการ
เรียนการสอนที่
สอดคลองกับสภาพการ
เรียนรูจัดใหผูเรียนและ
อิงพัฒนาการของผูเรียน
๖.มีการนําผลการ
ประเมินการปรับเปลี่ยน
การเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาผูเรียนใหเต็มตาม
ศักยภาพ
๗. มีการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียนและนําผลไปใช
พัฒนาผูเรียน

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
๔. ครูรอยละ ๙๕ มี
ความสามารถในการใช
เทคโนโลยีในการ
พัฒนาการเรียนรูของ
ตนเองและผูเรียน
๕. ครูรอยละ ๙๕ มี
การประเมินผลการ
เรียนการสอนที่
สอดคลองกับสภาพการ
เรียนรูจัดใหผูเรียนและ
อิงพัฒนาการของผูเรียน
๖. ครูรอยละ ๙๕ มี
การนําผลการประเมิน
การปรับเปลี่ยนการ
เรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาผูเรียนใหเต็มตาม
ศักยภาพ
๗. ครูรอยละ ๙๕ มี
การวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียนและนํา
ผลไปใชพัฒนาผูเรียน
ดานคุณภาพ
ผูเรียนทุกคนไดรับการ
พัฒนาผูเรียนใหมี
คุณธรรมจริยธรรม และ
คานิยมที่พึงประสงค

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี)้

เปาหมาย
โครงการ/กิจกรรม

โครงการที่ ๓.๔
สงเสริมครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาใหไดรับการ
พัฒนาเขาสูระบบ
ประกันคุณภาพ

วัตถุประสงค

๑.มีความรูความเขาใจ
เปาหมายของการจัด
การศึกษาและหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. มีการวิเคราะห
ศักยภาพของผูเรียนและ
เขาใจผูเรียนเปน
รายบุคคล
๓.มีความสามารถใน
การจัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ
๔.มีความสามารถใน
การใชเทคโนโลยีในการ
พัฒนาการเรียนรูของ
ตนเองและผูเรียน
๕.มีการประเมินผลการ
เรียนการสอนที่
สอดคลองกับสภาพการ
เรียนรูจัดใหผูเรียนและ
อิงพัฒนาการของผูเรียน
๖.มีการนําผลการ
ประเมินการปรับเปลี่ยน
การเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาผูเรียนใหเต็มตาม
ศักยภาพ
๗. มีการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียนและนําผลไปใช
พัฒนาผูเรียน

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
ดานปริมาณ
๑. ครูรอยละ ๙๕ มี
ความรูความเขาใจ
เปาหมายของการจัด
การศึกษาและหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. ครูรอยละ ๙๕ มี
การวิเคราะหศักยภาพ
ของผูเรียนและเขาใจ
ผูเรียนเปนรายบุคคล
๓. ครูรอยละ ๙๕ มี
ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ
๔. ครูรอยละ ๙๕ มี
ความสามารถในการใช
เทคโนโลยีในการ
พัฒนาการเรียนรูของ
ตนเองและผูเรียน
๕. ครูรอยละ ๙๕ มี
การประเมินผลการ
เรียนการสอนที่
สอดคลองกับสภาพการ
เรียนรูจัดใหผูเรียนและ
อิงพัฒนาการของผูเรียน
๖. ครูรอยละ ๙๕ มี
การนําผลการประเมิน
การปรับเปลี่ยนการ
เรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาผูเรียนใหเต็มตาม
ศักยภาพ

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี)้
มฐ. ๙,๑๐, ๑๑
ตัวบงชี้
๙.๑-๙.๗,๑๐.๑๑๐.๗,๑๑.๑-๑๑.๔

เปาหมาย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี)้

ของโครงการ/กิจกรรม
๗. ครูรอยละ ๙๕ มี
การวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียนและนํา
ผลไปใชพัฒนาผูเรียน
ดานคุณภาพ
ผูเรียนทุกคนไดรับการ
พัฒนาผูเรียนใหมี
คุณธรรมจริยธรรม และ
คานิยมที่พึงประสงค

กลยุทธที่ ๔ กระจายอํานาจการบริหารจัดการ
เปาหมาย
โครงการ/กิจกรรม

โครงการที่ ๔.๑
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการตาม
หลักการกระจาย
อํานาจสูการเปน
โรงเรียน
มาตรฐานสากล

วัตถุประสงค

๑. มีการกระจาย
อํานาจการบริหารและ
การจัดการศึกษา
๒. มีการบริหารเชิงกล
ยุทธและใชหลักการมี
สวนรวม
๓. มีคณะกรรมการ
สถานศึกษารวมพัฒนา
สถานศึกษา
๔. มีรูปแบบการบริหาร
ที่มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
๕.มีการตรวจสอบ
ถวงดุล

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
ดานปริมาณ
๑. สถานศึกษา มีการ
กระจายอํานาจการ
บริหารและการจัด
การศึกษา รอยละ ๙๐
๒. สถานศึกษา มีการ
บริหารเชิงกลยุทธและ
ใชหลักการมีสวนรวม
รอยละ ๙๐
๓. สถานศึกษา มี
คณะกรรมการ
สถานศึกษารวมพัฒนา
สถานศึกษารอยละ ๙๐

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี)้
มฐ. ๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖
ตัวบงชี้
๑๒.๑-๑๒.๕,๑๓.๑-๑๓.๕,
๑๔.๑-๑๔.๗,๑๕.๑๑๕.๗,๑๖.๑-๑๖.๕

เปาหมาย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี)้

ของโครงการ/กิจกรรม
๔. สถานศึกษา มี
รูปแบบการบริหารที่มุง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน รอย
ละ ๙๐
๕. สถานศึกษา มีการ
ตรวจสอบถวงดุล รอย
ละ ๙๐
ดานคุณภาพ
ผูเรียนทุกคนไดรับการ
พัฒนาผูเรียนใหมี
คุณธรรมจริยธรรม และ
คานิยมที่พึงประสงค
โครงการที่ ๔.๒
๑. มีสภาพแวดลอมที่
มฐ. ๑๖
ดานปริมาณ
พัฒนาอาคาร
เอื้อตอการเรียนรูมี
ตัวบงชี้ ๑๖.๑-๑๖.๕
๑. สถานศึกษา มี
สถานที่ แหลงเรียนรู อาคารสถานที่เหมาะสม สภาพแวดลอมที่เอื้อตอ
สาธารณูปโภคและ ๒.มีการสงเสริมสุขภาพ การเรียนรูมีอาคาร
สิ่งแวดลอม
อนามัยและความ
สถานที่เหมาะสม รอย
ปลอดภัยของผูเรียน
ละ ๙๕
๓. มีการใหบริการ
๒. มีการสงเสริมสุขภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศทุก อนามัยและความ
รูปแบบที่เอื้อตอการ
ปลอดภัยของผูเรียนรอย
เรียนรูดวยตนเอง และ
ละ ๙๐
การเรียนรูแบบมีสวนรวม ๓. สถานศึกษา มีการ
๔.มีหองเรียน
ใหบริการเทคโนโลยี
หองปฏิบัติการ
สารสนเทศทุกรูปแบบที่
หองสมุด พื้นที่สีเขียว
เอื้อตอการเรียนรูดวย
และสิ่งอํานวยความ
ตนเอง และการเรียนรู
สะดวกพอเพียงและอยู แบบมีสวนรวม รอยละ
ในสภาพใชการไดดี
๙๕
๕.มีการจัดและใชแหลง
เรียนรูทั้งในและนอก
สถานที่ศึกษา

เปาหมาย
โครงการ/กิจกรรม

โครงการที่ ๔.๓
พัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศ

วัตถุประสงค

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี)้

ของโครงการ/กิจกรรม
๔. สถานศึกษามี
หองเรียนหองปฏิบัติการ
หองสมุด พื้นที่สีเขียว
และสิ่งอํานวยความ
สะดวกพอเพียงและอยู
ในสภาพใชการไดดี รอย
ละ ๙๕
๕. สถานศึกษามีการจัด
และใชแหลงเรียนรูทั้งใน
และนอกสถานที่ศึกษา
รอยละ ๘๕
ดานคุณภาพ
ผูเรียนทุกคนไดรับการ
พัฒนาผูเรียนใหมี
คุณธรรมจริยธรรม และ
คานิยมที่พึงประสงค
๑. สถานศึกษา มีการ ดานปริมาณ
มฐ. ๑๒
จัดองคกร โครงสราง
๑. สถานศึกษา มีการ ตัวบงชี้ ๑๒.๒
และระบบการ
จัดองคกร โครงสราง
บริหารงานที่มีความ
และระบบการ
คลองตัวสูงและ
บริหารงานที่มีความ
ปรับเปลี่ยนไดเหมาะสม คลองตัวสูงและ
ตามสถานการณ
ปรับเปลี่ยนไดเหมาะสม
๒. สถานศึกษา มีการ ตามสถานการณ รอย
จัดการขอมูลสาระ
ละ ๙๐
สนเทศอยางเปนระบบ
๒. สถานศึกษา มีการ
ครอบคลุมและทันตอ
จัดการขอมูลสาระ
การใชงาน
สนเทศอยางเปนระบบ
๓. สถานศึกษา มีระบบ ครอบคลุมและทันตอ
การประกันคุณภาพ
การใชงาน รอยละ ๙๐
ภายในที่ดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง

เปาหมาย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

๔. สถานศึกษา มีการ
พัฒนาบุคลากรอยาง
เปนระบบและตอเนื่อง
๕. สถานศึกษา
ผูรับบริการและ
ผูเกี่ยวของพึงพอใจผล
การบริหารงานและการ
พัฒนาผูเรียน

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
๓. สถานศึกษา มีระบบ
การประกันคุณภาพ
ภายในที่ดําเนินงานอยาง
ตอเนื่องรอยละ ๙๐
๔. สถานศึกษา มีการ
พัฒนาบุคลากรอยาง
เปนระบบและตอเนื่อง
รอยละ ๙๐
๕. สถานศึกษา
ผูรับบริการและ
ผูเกี่ยวของพึงพอใจผล
การบริหารงานและการ
พัฒนาผูเรียนรอยละ
๙๐
ดานคุณภาพ
ผูเรียนทุกคนไดรับการ
พัฒนาผูเรียนใหมี
คุณธรรมจริยธรรม และ
คานิยมที่พึงประสงค

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี)้

กลยุทธที่ ๕ ชุมชนเขมแข็งโรงเรียนกาวไกล
เปาหมาย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม
โครงการที่ ๕.๑
๑. สถานศึกษา เปนแหลง ดานปริมาณ
สงเสริม
วิทยาการในการแสวงหา ๑. สถานศึกษา เปนแหลง
ความสัมพันธ
ความรูและบริการชุมนุม วิทยาการในการแสวงหา
ระหวางโรงเรียนกับ ๒. สถานศึกษา มีการ ความรูและบริการชุมนุม
ชุมชน
แลกเปลี่ยนเรียนรู
รอยละ ๙๕
รวมกัน
๒. สถานศึกษา มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกัน รอยละ ๙๕
ดานคุณภาพ
ผูเรียนทุกคนไดรับการ
พัฒนาผูเรียนใหมี
คุณธรรมจริยธรรม และ
คานิยมที่พึงประสงค
โครงการที่ ๕.๒
๑. สถานศึกษามีการ
ดานปริมาณ
สงเสริมใหชุมชน
เชื่อมโยงและแลก
๑. สถานศึกษามีการ
สนับสนุนการพัฒนา เปลี่ยนขอมูลกับแหลง
เชื่อมโยงและแลก
การศึกษา
เรียนรูและภูมิปญญาใน เปลี่ยนขอมูลกับแหลง
ทองถิ่น
เรียนรูและภูมิปญญาใน
๒. สถานศึกษาสนับ
ทองถิ่น รอยละ ๙๐
สนุนใหแหลงเรียนรู ภูมิ ๒. สถานศึกษาสนับ
ปญญาและชุมชน เขามา สนุนใหแหลงเรียนรู ภูมิ
มีสวนรวมในการจัดทํา
ปญญาและชุมชน เขามา
หลักสูตรระดับ
มีสวนรวมในการจัดทํา
สถานศึกษา
หลักสูตรระดับ
สถานศึกษา รอยละ ๙๐
ดานคุณภาพ
ผูเรียนทุกคนไดรับการ
พัฒนาผูเรียนใหมี
คุณธรรมจริยธรรม และ
คานิยมที่พึงประสงค

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี)้
มฐ. ๑๗,๑๘
ตัวบงชี้ ๑๗.๑๑๗๒,๑๘.๑-๑๘.๒

มฐ. ๑๗,๑๘
ตัวบงชี้ ๑๗.๑๑๗๒,๑๘.๑-๑๘.๒

ตอนที่ ๓
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๑. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา
 ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา
กลยุทธที่ ๑ พัฒนาคุณธรรมนําความรูนอมนําเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

โครงการที่ ๑.๑ ดานปริมาณ
สงเสริมผูเรียนให ๑. ผูเรียนรอยละ ๙๐ เปน
มีคุณธรรม
ผูร ับผิดชอบ และปฏิบัติ
จริยธรรม รักษ
ตามหลักธรรมเบื้องตนของ
ภูมิปญญาไทย
ศาสนาที่ตนนับถือ
๒. ผูเรียนรอยละ ๙๐ เปนผูมี
ความซื่อสัตยสุจริต
๓. ผูเรียนรอยละ ๙๐ เปนผู
มีความกตัญูกตเวที
๔. ผูเรียนรอยละ ๙๐ เปนผูมี
ความเมตตากรุณา
เอื้อเฟอ เผื่อแผ และ
เสียสละเพื่อสวนรวม
๕. ผูเรียนรอยละ ๘๕ เปนผูมี
ความประหยัด รูจักใช
ทรัพยสินของสวนตน และ
สวนรวมอยางคุมคา
๖. ผูเรียนรอยละ ๘๕ เปนผูมี
ความภูมิใจในความเปนไทยเห็น
คุณคาภูมิปญญาไทย
นิยมไทยและดํารงไวซึ่ง
ความเปนไทย
ดานคุณภาพ
ผูเรียนทุกคนไดรับการพัฒนา
ผูเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรม
และคานิยมที่พึงประสงค

ผลสําเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )
ดานปริมาณ
๑. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๕ เปน
ผูรับผิดชอบ และปฏิบัติ
ตามหลักธรรมเบื้องตนของ
ศาสนาที่ตนนับถือ
๒. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๕ เปนผูมี
ความซื่อสัตยสุจริต
๓. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๕ เปนผู
มีความกตัญูกตเวที
๔. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๕ เปนผูมี
ความเมตตากรุณา
เอื้อเฟอ เผื่อแผ และ
เสียสละเพื่อสวนรวม
๕. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๕ เปนผูมี
ความประหยัด รูจักใช
ทรัพยสินของสวนตน และ
สวนรวมอยางคุมคา
๖. ผูเรียนรอยละ ๙๐.๕ เปนผูมี
ความภูมิใจในความเปนไทยเห็น
คุณคาภูมิปญญาไทย
นิยมไทยและดํารงไวซึ่ง
ความเปนไทย
ดานคุณภาพ
ผูเรียนทุกคนไดรับการพัฒนา
ผูเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรม
และคานิยมที่พึงประสงค

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี)้
มฐ. ๑,๒,๓
ตัวบงชี้
๑.๑-๑.๖,
๒.๑-๒.๒,๓.๑.๓.๕

โครงการ/
กิจกรรม
โครงการที่ ๑.๒
สงเสริมการ
ดํารงชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง

เปาหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสําเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ดานปริมาณ
๓. ผูเรียนรอยละ ๙๐ เปนผูรู
คุณคาของสิ่งแวดลอมและ
ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดลอม
๔. ผูเรียนรอยละ ๙๐ เขารวม
หรือมีสวนรวมในกิจกรรม/
โครงการอนุรักษและพัฒนา
สิ่งแวดลอม
ดานคุณภาพ
ผูเรียนทุกคนมีจิตสํานึกในการ
อนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม

ดานปริมาณ
๑. ผูเรียนรอยละ ๙๐ เปนผูรู
คุณคาของสิ่งแวดลอมและ
ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดลอม
๒. ผูเรียนรอยละ ๙๐ เขารวม
หรือมีสวนรวมในกิจกรรม/
โครงการอนุรักษและพัฒนา
สิ่งแวดลอม
ดานคุณภาพ
ผูเรียนทุกคนมีจิตสํานึกในการ
อนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี)้
มฐ. ๑,๒,๓
ตัวบงชี้
๑.๑-๑.๖,
๒.๑-๒.๒,๓.๑.๓.๕

กลยุทธที่ ๒ ผูเรียนมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. และเกณฑ
โรงเรียนมาตรฐานสากล
โครงการ/
กิจกรรม
โครงการที่ ๒.๑
พัฒนาผูเรียนใหมี
ความรูและทักษะ
มีความสามารถใน
การแสวงหา
ความรูและคิด
วิเคราะหอยางมี
วิจารญาณ

เปาหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ดานปริมาณ
๔. ผูเรียนรอยละ ๙๐
สามารถวิเคราะห
สังเคราะห สรุปความคิด
รวบยอดอยางเปนระบบ
และมีการคิดแบบองครวม
๕. ผูเรียนรอยละ ๙๐
สามารถคาดการณ
กําหนดเปาหมาย และ
แนวทางการตัดสินใจ
๖. ผูเรียนรอยละ ๙๐
ประเมินและเลือกแนว
ทางการตัดสินใจ และ
แกไขปญหาอยางมีสติ

ผลสําเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )
ดานปริมาณ
๑. ผูเรียนรอยละ ๙๒.๑๘
สามารถวิเคราะห สังเคราะห
สรุปความคิดรวบยอดอยางเปน
ระบบและมีการคิดแบบองค
รวม
๒. ผูเรียนรอยละ ๙๒.๑๘
สามารถคาดการณ กําหนด
เปาหมาย และแนวทางการ
ตัดสินใจ
๓. ผูเรียนรอยละ ๙๒.๑๘
ประเมินและเลือกแนวทางการ
ตัดสินใจ และแกไขปญหาอยาง
มีสติ

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี)้
มฐ. ๔,๕,๖
ตัวบงชี้
๔.๑-๔.๔,๕.๑-๕.๗,๖.๑-๖.๓

โครงการ/
กิจกรรม

โครงการที่ ๒.๒
สงเสริมใหผูเรียน
รูจักตนเอง
พึ่งตนเองไดและมี
ทักษะการทํางาน

เปาหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
๔. ผูเรียนรอยละ ๙๐ มี
ความคิดริเริ่มสรางสรรค
มองโลกในแงดี และมี
จินตนาการ
ดานคุณภาพ
ผูเรียนมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห คิด
สังเคราะห มีวิจารณญาณ
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน
๑. ผูเรียนรอยละ ๙๐ มี
ทักษะในการจัดการและ
ทํางานใหสําเร็จ
๒. ผูเรียนรอยละ ๙๐ เปนผู
มีความเพียรพยาม ขยัน
อดทน ละเอียดรอบคอบใน
การทํางาน
๓. ผูเรียนรอยละ ๙๐
สามารถทํางานอยางมี
ความสุข พัฒนางานและ
ภูมิใจในผลงาน
๔. ผูเรียนรอยละ ๘๕
สามารถทํางานรวมกับผูอื่น
ได
๕. ผูเรียนรอยละ ๙๐ เปนผู
มีความรูสึกที่ดีตออาชีพ
สุจริตและหาความรูเกี่ยวกับ
อาชีพที่ตนสนใจ
ดานคุณภาพ
ผูเรียนทุกคนมีทักษะในการ
ทํางาน รักการทํางาน
สามารถทํางานรวมกับผูอื่น
ไดและ มีเจตคติที่ดีตออาชีพ
สุจริต

ผลสําเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี)้

๔. ผูเรียนรอยละ ๙๒.๑๘ มี
ความคิดริเริ่มสรางสรรค มองโลก
ในแงดี และมีจินตนาการ
ดานคุณภาพ
ผูเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห คิดสังเคราะห มี
วิจารณญาณ มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค คิดไตรตรองและมี
วิสัยทัศน
๑. ผูเรียนรอยละ ๙๒.๕๐ มีทักษะ มฐ. ๓
ในการจัดการและทํางานใหสําเร็จ ตัวบงชี้
๒. ผูเรียนรอยละ ๙๒.๕๐เปนผูมี ๓.๑-๓.๕
ความเพียรพยาม ขยัน อดทน
ละเอียดรอบคอบในการทํางาน
๓. ผูเรียนรอยละ ๙๒.๕๐
สามารถทํางานอยางมีความสุข
พัฒนางานและภูมิใจในผลงาน
๔. ผูเรียนรอยละ ๙๒.๕๐
สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
๕. ผูเรียนรอยละ ๙๒.๕๐ เปนผูมี
ความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและ
หาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตน
สนใจ
ดานคุณภาพ
ผูเรียนทุกคนมีทักษะในการ
ทํางาน รักการทํางาน สามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดและ มีเจต
คติที่ดีตออาชีพสุจริต

โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสําเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

โครงการที่ ๒.๓
ดานปริมาณ
ดานปริมาณ
สงเสริมใหผูเรียนมี ๙. ผูเรียนรอยละ ๙๐ มีสุข ๑. ผูเรียนรอยละ ๙๒.๑๗ มีสุข
สุขนิสัย สุขภาพ
นิสัยในการดูแลสุขภาพ
นิสัยในการดูแลสุขภาพ และ
กาย สุขภาพจิต
และออกกําลังกาย
ออกกําลังกายสม่ําเสมอ
ปลอดยาเสพติด
สม่ําเสมอ
๒. ผูเรียนรอยละ ๙๒.๑๗ มี
และมีสุนทรียภาพ ๑๐. ผูเรียนรอยละ ๙๐
น้ําหนัก สวนสูง และมี
ศิลปะ ดนตรี กีฬา
มีน้ําหนัก สวนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ
สมรรถภาพทางกายตาม
๓. ผูเรียนรอยละ ๙๒.๑๗
เกณฑ
ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให
๑๑. ผูเรียนรอยละ ๙๐
โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสีย่ ง
ปองกันตนเองจากสิ่งเสพ
ตอความรุนแรง โรคภัย
ติดใหโทษและหลีกเลี่ยง
อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ
สภาวะที่เสี่ยงตอความ
๔. ผูเรียนรอยละ ๙๒.๑๗ มี
รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ
ความมัน่ ใจ กลาแสดงออก
และปญหาทางเพศ
อยางสม่ําเสมอ และใหเกียรติ
๑๒. ผูเรียนรอยละ ๙๐
ผูอื่น
มีความมั่นใจ กลา
๕. ผูเรียนรอยละ ๙๒.๑๗ มี
แสดงออกอยางสม่ําเสมอ
มนุษยสัมพันธที่ดีตอเพื่อน ครู
และใหเกียรติผูอื่น
และผูอื่น
๑๓. ผูเรียนรอยละ ๙๐
๖. ผูเรียนรอยละ ๙๒.๑๗ ชื่น
มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอ
ชม รวมกิจกรรม และมีผลงาน
เพื่อน ครู และผูอื่น
ดานศิลปะ
๑๔. ผูเรียนรอยละ ๙๐
๗. ผูเรียนรอยละ ๙๒.๑๗ ชื่น
ชื่นชม รวมกิจกรรม และ
ชม รวมกิจกรรม และมีผลงาน
มีผลงานดานศิลปะ
ดานดนตรี/นาฏศิลป
๑๕. ผูเรียนรอยละ ๙๐
๘. ผูเรียนรอยละ ๙๒.๑๗ ชื่น
ชื่นชม รวมกิจกรรม และ
ชม รวมกิจกรรม และมีผลงาน
มีผลงานดานดนตรี/
ดานกีฬา/นันทนาการ
นาฏศิลป
๑๖. ผูเรียนรอยละ ๙๐
ชื่นชม รวมกิจกรรม และ
มีผลงานดานกีฬา/
นันทนาการ

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้)
มฐ. ๗,๘
ตัวบงชี้
๗.๑-๗.๕,๘.๑-๘.๓

โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ดานคุณภาพ
๑. ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพ
กาย และสุขภาพจิตที่ดี
๒. ผูเรียนมีสุนทรียภาพ
และลักษณะนิสัยดานศิลปะ
ดนตรี และกีฬา
โครงการที่ ๒.๔
ดานปริมาณ
สงเสริมใหผูเรียนมี ๖. ผูเรียนรอยละ ๖๐ มี
คุณภาพตาม
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เกณฑมาตรฐาน
เรียนเฉลี่ยตามเกณฑ
โรงเรียน
๗. ผูเรียนรอยละ ๕๐ มีผล
มาตรฐานสากล
การทดสอบรวบยอด
ระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ
๘. ผูเรียนรอยละ ๙๐
สามารถสื่อความคิดผาน
การพูด เขียน หรือ
นําเสนอดวยวิธีการ
ตาง ๆ
๙. ผูเรียนรอยละ ๙๕
สามารถใชภาษาเพื่อการ
สื่อสารไดทั้งภาษาไทย
และภาษาตางประเทศ
๑๐. ผูเรียนรอยละ ๙๕
สามารถใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู
ดานคุณภาพ
ผูเรียนมีความรูและทักษะที่
จําเปนตามหลักสูตร

ผลสําเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )
ดานคุณภาพ
๑. ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดี
๒. ผูเรียนมีสุนทรียภาพและ
ลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี
และกีฬา
ดานปริมาณ
๑. ผูเรียนรอยละ ๗๒.๙๔ มี

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี)้

มฐ. ๕, ๖
ตัวบงชี้
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๕.๑-๕.๗,๖.๑-๖.๓
เฉลี่ยตามเกณฑ

๒. ผูเรียนรอยละ ๕๐ มีผลการ
ทดสอบรวบยอดระดับชาติ
เฉลี่ยตามเกณฑ
๓. ผูเรียนรอยละ ๙๗.๘๒
สามารถสื่อความคิดผานการ
พูด เขียน หรือนําเสนอดวย
วิธีการตาง ๆ
๔. ผูเรียนรอยละ ๙๕ สามารถใช
ภาษาเพื่อการสื่อสารไดทั้ง
ภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ
๕. ผูเรียนรอยละ ๑๐๐ สามารถ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู
ดานคุณภาพ
ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปน
ตามหลักสูตร

กลยุทธที่ ๓ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสําเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

โครงการที่ ๓.๑
ดานปริมาณ
ดานปริมาณ
สงเสริมพัฒนา
๗. ครูรอยละ ๙๕ มีความรู ๑. ครูรอยละ ๙๕.๖๓ มีความรู
ศักยภาพครูในดาน
ความเขาใจเปาหมายของ
ความเขาใจเปาหมายของการ
การจัดการเรียน
การจัดการศึกษาและ
จัดการศึกษาและหลักสูตร
การสอน ที่เนน
หลักสูตรการศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูเรียนเปนสําคัญ
ขั้นพื้นฐาน
๒. ครูรอยละ ๙๕.๖๓ มีการ
๘. ครูรอยละ ๙๕ มีการ
วิเคราะหศักยภาพของผูเ รียน
วิเคราะหศักยภาพของ
และเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล
ผูเรียนและเขาใจผูเรียน
๓. ครูรอยละ ๙๕.๖๓ มี
เปนรายบุคคล
ความสามารถในการจัดการ
๙. ครูรอยละ ๙๕ มี
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
ความสามารถในการ
สําคัญ
จัดการเรียนการสอนที่
๔. ครูรอยละ ๙๕.๖๓ มี
เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ความสามารถในการใช
๑๐. ครูรอยละ ๙๕ มี
เทคโนโลยีในการพัฒนา
ความสามารถในการใช
การเรียนรูของตนเองและ
เทคโนโลยีในการพัฒนา
ผูเรียน
การเรียนรูของตนเองและ
๕. ครูรอยละ ๙๕.๖๓ มีการ
ผูเรียน
ประเมินผลการเรียนการสอนที่
๑๑. ครูรอยละ ๙๕ มีการ
สอดคลองกับสภาพการเรียนรู
ประเมินผลการเรียนการสอน
จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการ
ที่สอดคลองกับสภาพการ
ของผูเรียน
เรียนรูจัดใหผูเรียนและอิง
๖. ครูรอยละ ๙๕.๖๓ มีการนํา
พัฒนาการของผูเรียน
ผลการประเมินการปรับ
๑๒. ครูรอยละ ๙๕ มีการนํา
เปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อ
ผลการประเมินการปรับ
พัฒนาผูเรียนใหเต็มตาม
เปลี่ยนการเรียนการสอน
ศักยภาพ
เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็ม
๗. ครูรอยละ ๙๕.๖๓ มีการ
ตามศักยภาพ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของ
๑๓. ครูรอยละ ๙๕ มีการ
ผูเรียนและนําผลไปใชพัฒนา
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
ผูเรียน
ของผูเรียนและนําผลไปใช
พัฒนาผูเรียน

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี)้
มฐ. ๙,๑๐
ตัวบงชี้
๙.๑-๙.๗,๑๐.๑-๑๐.๗

โครงการ/
กิจกรรม

โครงการที่ ๓.๒
สงเสริมพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษาใหมี
คุณธรรม
จริยธรรม

เปาหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ดานคุณภาพ
ผูเรียนทุกคนไดรับการ
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม
จริยธรรม และคานิยมที่พึง
ประสงค
ดานปริมาณ
๖. ครูรอยละ ๙๕ มี
คุณธรรมจริยธรรม และ
ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ
๗. ครูรอยละ ๙๕ มีมนุษย
สัมพันธที่ดีกับผูเรียน
ผูปกครอง และชุมชน
๘. ครูรอยละ ๙๐ มีความ
มุงมั่นและอุทิศตนในการ
สอนและพัฒนาผูเรียน
๙. ครูรอยละ ๙๐ มีการ
แสวงหาความรูและ
เทคนิควิธีการใหม ๆ รับ
ฟงความคิดเห็น ใจกวาง
และยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง
๑๐. ครูรอยละ ๙๕ จบ
การศึกษาระดับปริญญา
ตรีทางการศึกษาหรือ
เทียบเทาขึ้นไป
๑๑. ครูรอยละ ๙๕
สอนตรงตามวิชาเอก –
โท หรือ ตรงตามความ
ถนัด
๑๒. ครูรอยละ ๙๕ มี
จํานวนเพียงพอ (หมาย
รวมทั้งครูและบุคลากร
สนับสนุน)

ผลสําเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี)้

ดานคุณภาพ
ผูเรียนทุกคนไดรับการพัฒนา
ผูเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรม
และคานิยมที่พึงประสงค
ดานปริมาณ
๑. ครูรอยละ ๙๕ มีคุณธรรม
จริยธรรม และปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ
๒. ครูรอยละ ๙๕ มีมนุษย
สัมพันธที่ดีกับผูเรียน
ผูปกครอง และชุมชน
๓. ครูรอยละ ๙๕ มีความมุงมั่น
และอุทิศตนในการสอนและ
พัฒนาผูเรียน
๔. ครูรอยละ ๙๕ มีการแสวงหา
ความรูและเทคนิควิธีการใหม ๆ
รับฟงความคิดเห็น ใจกวาง
และยอมรับการเปลี่ยนแปลง
๕. ครูรอยละ ๙๕ จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีทางการศึกษา
หรือเทียบเทาขึ้นไป
๖. ครูรอยละ ๙๕ สอนตรงตาม
วิชาเอก – โท หรือ ตรงตาม
ความถนัด
๗. ครูรอยละ ๙๕ มีจํานวน
เพียงพอ (หมายรวมทั้งครูและ
บุคลากรสนับสนุน)

มฐ. ๙,๑๑
ตัวบงชี้
๙.๑-๙.๗,๑๑.๑-๑๑.๔

โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ดานคุณภาพ
ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มี
วุฒิ/ความรูความสามารถ
ตรงกับงานที่รับผิดชอบ
หมั่นพัฒนาตนเอง เขากับ
ชุมชนไดดี และมีครูเพียงพอ
โครงการที่ ๓.๓
ดานปริมาณ
สงเสริมการสราง / ๔. ครูรอยละ ๙๕ มีความรู
การใชสื่อ
ความเขาใจเปาหมายของ
นวัตกรรมและ
การจัดการศึกษาและ
เทคโนโลยีทางการ
หลักสูตรการศึกษาขั้น
ศึกษา
พื้นฐาน
๕. ครูรอยละ ๙๕ มีการ
วิเคราะหศักยภาพของ
ผูเรียนและเขาใจผูเรียน
เปนรายบุคคล
๖. ครูรอยละ ๙๕ มี
ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ
๗. ครูรอยละ ๙๕ มี
ความสามารถในการใช
เทคโนโลยีในการ
พัฒนาการเรียนรูของ
ตนเองและผูเรียน
๘. ครูรอยละ ๙๕ มีการ
ประเมินผลการเรียนการ
สอนที่สอดคลองกับสภาพ
การเรียนรูจัดใหผูเรียน
และอิงพัฒนาการของ
ผูเรียน
๙. ครูรอยละ ๙๕ มีการนํา
ผลการประเมินการ
ปรับเปลี่ยนการเรียนการ

ผลสําเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )
ดานคุณภาพ
ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒ/ิ
ความรูความสามารถตรงกับงาน
ที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง
เขากับชุมชนไดดี และมีครู
เพียงพอ
ดานปริมาณ
๑. ครูรอยละ ๙๕.๖๓ มีความรู
ความเขาใจเปาหมายของการ
จัดการศึกษาและหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. ครูรอยละ ๙๕.๖๓ มีการ
วิเคราะหศักยภาพของผูเรียน
และเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล
๓. ครูรอยละ ๙๕.๖๓ มี
ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ
๔. ครูรอยละ ๙๕.๖๓ มี
ความสามารถในการใช
เทคโนโลยีในการพัฒนา
การเรียนรูของตนเองและ
ผูเรียน
๕. ครูรอยละ ๙๕.๖๓ มีการ
ประเมินผลการเรียนการสอนที่
สอดคลองกับสภาพการเรียนรู
จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการ
ของผูเรียน
๖. ครูรอยละ ๙๕.๖๓ มีการนํา
ผลการประเมินการปรับ
เปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อ

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี)้

มฐ. ๙,๑๐
ตัวบงชี้
๙.๑-๙.๗,๑๐.๑-๑๐.๗

โครงการที่ ๓.๔
สงเสริมครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาใหไดรับการ
พัฒนาเขาสูระบบ
ประกันคุณภาพ

สอนเพื่อพัฒนาผูเรียนให
เต็มตามศักยภาพ
๑๐. ครูรอยละ ๙๕ มี
การวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียนและนํา
ผลไปใชพัฒนาผูเรียน
ดานคุณภาพ
ผูเรียนทุกคนไดรับการ
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม
จริยธรรม และคานิยมที่พึง
ประสงค
ดานปริมาณ
๗. ครูรอยละ ๙๕ มีความรู
ความเขาใจเปาหมาย
ของการจัดการศึกษา
และหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
๘. ครูรอยละ ๙๕ มีการ
วิเคราะหศักยภาพของ
ผูเรียนและเขาใจผูเรียน
เปนรายบุคคล
๙. ครูรอยละ ๙๕ มี
ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ
๑๐. ครูรอยละ ๙๕ มี
ความสามารถในการใช
เทคโนโลยีในการ
พัฒนาการเรียนรูของ
ตนเองและผูเรียน
๑๑. ครูรอยละ ๙๕ มี
การประเมินผลการ
เรียนการสอนที่
สอดคลองกับสภาพการ
เรียนรูจัดใหผูเรียนและ
อิงพัฒนาการของผูเรียน
๑๒. ครูรอยละ ๙๕ มี

พัฒนาผูเรียนใหเต็มตาม
ศักยภาพ
๗. ครูรอยละ ๙๕.๖๓ มีการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียนและนําผลไปใชพัฒนา
ผูเรียน
ดานคุณภาพ
๑. ผูเรียนทุกคนไดรับการ
พัฒนาผูเรียนใหมี
คุณธรรมจริยธรรม และ
คานิยมที่พึงประสงค
มฐ. ๙,๑๐, ๑๑
ดานปริมาณ
๑. ครูรอยละ ๙๕.๖๓ มีความรู ตัวบงชี้
ความเขาใจเปาหมายของการ ๙.๑-๙.๗,๑๐.๑-๑๐.๗,๑๑.๑๑๑.๔
จัดการศึกษาและหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. ครูรอยละ ๙๕.๖๓ มีการ
วิเคราะหศักยภาพของผูเรียน
และเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล
๓. ครูรอยละ ๙๕.๖๓ มี
ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ
๔. ครูรอยละ ๙๕.๖๓ มี
ความสามารถในการใช
เทคโนโลยีในการพัฒนา
การเรียนรูของตนเองและ
ผูเรียน
๕. ครูรอยละ ๙๕.๖๓ มีการ
ประเมินผลการเรียนการสอนที่
สอดคลองกับสภาพการเรียนรู
จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการ
ของผูเรียน
๖. ครูรอยละ ๙๕.๖๓ มีการนํา

การนําผลการประเมิน
การปรับเปลี่ยนการ
เรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาผูเรียนใหเต็มตาม
ศักยภาพ
๑๓. ครูรอยละ ๙๕ มี
การวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียนและนํา
ผลไปใชพัฒนาผูเรียน
ดานคุณภาพ
ผูเรียนทุกคนไดรับการ
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม
จริยธรรม และคานิยมที่พึง
ประสงค

ผลการประเมินการปรับ
เปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาผูเรียนใหเต็มตาม
ศักยภาพ
๗. ครูรอยละ ๙๕.๖๓ มีการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียนและนําผลไปใชพัฒนา
ผูเรียน
ดานคุณภาพ
ผูเรียนทุกคนไดรับการพัฒนา
ผูเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรม
และคานิยมที่พึงประสงค

กลยุทธที่ ๔ กระจายอํานาจการบริหารจัดการ
สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี)้
โครงการที่ ๔.๑
มฐ. ๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖
ดานปริมาณ
ดานปริมาณ
พัฒนาระบบการ
๖. สถานศึกษา มีการ
๑. สถานศึกษา มีการกระจาย ตัวบงชี้
บริหารจัดการตาม กระจายอํานาจการบริหาร
อํานาจการบริหารและการจัด ๑๒.๑-๑๒.๕,๑๓.๑-๑๓.๕,
หลักการกระจาย
และการจัดการศึกษา รอย
การศึกษา รอยละ ๙๓.๕๒ ๑๔.๑-๑๔.๗,๑๕.๑อํานาจสูการเปน
๑๕.๗,๑๖.๑-๑๖.๕
ละ ๙๐
๒. สถานศึกษา มีการบริหาร
โรงเรียน
๗. สถานศึกษา มีการ
เชิงกลยุทธและใชหลักการมี
มาตรฐานสากล
บริหารเชิงกลยุทธและใช
สวนรวม รอยละ ๙๓.๕๒
หลักการมีสวนรวม รอยละ ๓. สถานศึกษา มี
๙๐
คณะกรรมการสถานศึกษา
๘. สถานศึกษา มี
รวมพัฒนาสถานศึกษารอย
คณะกรรมการสถานศึกษา
ละ ๙๓.๕๒
รวมพัฒนาสถานศึกษารอย ๔. สถานศึกษา มีรูปแบบการ
ละ ๙๐
บริหารที่มุงผลสัมฤทธิ์ของ
๙. สถานศึกษา มีรูปแบบ
งาน รอยละ ๙๓.๕๒
การบริหารที่มุงผลสัมฤทธิ์
๕. สถานศึกษา มีการตรวจสอบ
ของงาน รอยละ ๙๐
ถวงดุล รอยละ ๙๓.๕๒
๑๐.สถานศึกษา มีการ
ตรวจสอบถวงดุล รอยละ ๙๐
โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย

ผลสําเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ดานคุณภาพ
ผูเรียนทุกคนไดรับการ
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม
จริยธรรม และคานิยมที่พึง
ประสงค
โครงการที่ ๔.๒
ดานปริมาณ
พัฒนาอาคาร
๔. สถานศึกษา มีสภาพ
สถานที่ แหลง
แวดลอมที่เอื้อตอการ
เรียนรู
เรียนรูมีอาคารสถานที่
สาธารณูปโภคและ
เหมาะสม รอยละ ๙๕
สิ่งแวดลอม
๕. มีการสงเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัย
ของผูเรียนรอยละ ๙๐
๖. สถานศึกษา มีการ
ใหบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศทุกรูปแบบที่
เอื้อตอการเรียนรูดวย
ตนเอง และการเรียนรูแบบ
มีสวนรวม รอยละ ๙๕
๗. สถานศึกษามีหองเรียน
หองปฏิบัติการ หองสมุด
พื้นที่สีเขียว และสิ่ง
อํานวยความสะดวก
พอเพียงและอยูในสภาพ
ใชการไดดี รอยละ ๙๕
๘. สถานศึกษามีการจัด
และใชแหลงเรียนรูทั้งใน
และนอกสถานที่ศึกษา
รอยละ ๘๕
ดานคุณภาพ
ผูเรียนทุกคนไดรับการ
พัฒนาผูเรียนใหมี
คุณธรรมจริยธรรม และ
คานิยมที่พึงประสงค

ผลสําเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี)้

ดานคุณภาพ
ผูเรียนทุกคนไดรับการพัฒนา
ผูเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรม
และคานิยมที่พึงประสงค
มฐ. ๑๖
ดานปริมาณ
ตัวบงชี้ ๑๖.๑-๑๖.๕
๑. สถานศึกษา มีสภาพ
แวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูมี
อาคารสถานที่เหมาะสม รอย
ละ ๙๕
๒. มีการสงเสริมสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัยของผูเรียน
รอยละ ๙๑.๙๖
๓. สถานศึกษา มีการใหบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศทุก
รูปแบบที่เอื้อตอการเรียนรูดวย
ตนเอง และการเรียนรูแบบมี
สวนรวม รอยละ ๙๕
๔. สถานศึกษามีหองเรียน
หองปฏิบัติการ หองสมุด
พื้นที่สีเขียว และสิ่งอํานวย
ความสะดวกพอเพียงและอยูใน
สภาพใชการไดดี รอยละ ๙๕
๕. สถานศึกษามีการจัดและใช
แหลงเรียนรูทั้งในและนอก
สถานที่ศึกษา รอยละ ๙๑.๙๖
ดานคุณภาพ
ผูเรียนทุกคนไดรับการพัฒนา
ผูเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรม
และคานิยมที่พึงประสงค

โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

โครงการที่ ๔.๓
ดานปริมาณ
พัฒนาระบบขอมูล ๑. สถานศึกษา มีการจัด
สารสนเทศ
องคกร โครงสราง และ
ระบบการบริหารงานที่มี
ความคลองตัวสูงและ
ปรับเปลี่ยนไดเหมาะสมตาม
สถานการณ รอยละ ๙๐
๒. สถานศึกษา มีการ
จัดการขอมูลสาระสนเทศ
อยางเปนระบบ ครอบคลุม
และทันตอการใชงาน รอย
ละ ๙๐
๓. สถานศึกษา มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง
รอยละ ๙๐
๔. สถานศึกษา มีการ
พัฒนาบุคลากรอยางเปน
ระบบและตอเนื่อง รอยละ
๙๐
๕. สถานศึกษา ผูรับบริการ
และผูเกี่ยวของพึงพอใจผล
การบริหารงานและการ
พัฒนาผูเรียนรอยละ ๙๐
ดานคุณภาพ
ผูเรียนทุกคนไดรับการ
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม
จริยธรรม และคานิยมที่พึง
ประสงค

ผลสําเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )
ดานปริมาณ
๑. สถานศึกษา มีการจัดองคกร
โครงสราง และระบบการ
บริหารงานที่มีความคลองตัวสูง
และปรับเปลี่ยนไดเหมาะสมตาม
สถานการณ รอยละ ๙๒.๕๐
๒. สถานศึกษา มีการจัดการ
ขอมูลสาระสนเทศอยางเปนระบบ
ครอบคลุมและทันตอการใชงาน
รอยละ ๙๒.๕๐
๓. สถานศึกษา มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่
ดําเนินงานอยางตอเนื่องรอยละ
๙๒.๕๐
๔. สถานศึกษา มีการพัฒนา
บุคลากรอยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง รอยละ ๙๒.๕๐
๕. สถานศึกษา ผูรับบริการและ
ผูเกี่ยวของพึงพอใจผลการ
บริหารงานและการพัฒนาผูเรียน
รอยละ ๙๒.๕๐
ดานคุณภาพ
ผูเรียนทุกคนไดรับการพัฒนา
ผูเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรม
และคานิยมที่พึงประสงค

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี)้
มฐ. ๑๒
ตัวบงชี้ ๑๒.๒

กลยุทธที่ ๕ ชุมชนเขมแข็งโรงเรียนกาวไกล
โครงการ/
กิจกรรม
โครงการที่ ๕.๑
สงเสริม
ความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียน
กับชุมชน

โครงการที่ ๕.๒
สงเสริมใหชุมชน
สนับสนุนการ
พัฒนาการศึกษา

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี)้
มฐ. ๑๗,๑๘
ดานปริมาณ
ดานปริมาณ
๓. สถานศึกษา เปนแหลง
๑. สถานศึกษา เปนแหลงวิทยาการ ตัวบงชี้ ๑๗.๑-๑๗๒,๑๘.๑๑๘.๒
วิทยาการในการแสวงหา ในการแสวงหาความรูและบริการ
ความรูและบริการชุมนุม ชุมนุม รอยละ ๙๕
รอยละ ๙๕
๒. สถานศึกษา มีการแลกเปลี่ยน
๔. สถานศึกษา มีการ
เรียนรูรวมกัน รอยละ ๙๕
แลกเปลี่ยนเรียนรู
ดานคุณภาพ
รวมกัน รอยละ ๙๕
ผูเรียนทุกคนไดรับการพัฒนา
ดานคุณภาพ
ผูเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรม
ผูเรียนทุกคนไดรับการ
และคานิยมที่พึงประสงค
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม
จริยธรรม และคานิยมที่พึง
ประสงค
มฐ. ๑๗,๑๘
ดานปริมาณ
ดานปริมาณ
ตัวบงชี้ ๑๗.๑-๑๗๒,๑๘.๑๓. สถานศึกษามีการ
๑. สถานศึกษามีการเชื่อมโยง
๑๘.๒
เชื่อมโยงและแลก
และแลก
เปลี่ยนขอมูลกับแหลง
เปลี่ยนขอมูลกับแหลงเรียนรู
เรียนรูและภูมิปญญาใน
และภูมิปญญาในทองถิ่น รอย
ทองถิ่น รอยละ ๙๐
ละ ๙๐
๔. สถานศึกษา สนับสนุน ๒. สถานศึกษา สนับสนุนให
ใหแหลงเรียนรู ภูมิ
แหลงเรียนรู ภูมิปญญาและ
ปญญาและชุมชน เขา
ชุมชน เขามามีสวนรวมในการ
มามีสวนรวมในการ
จัดทําหลักสูตรระดับ
จัดทําหลักสูตรระดับ
สถานศึกษา รอยละ ๙๐
สถานศึกษา รอยละ
ดานคุณภาพ
๙๐
ผูเรียนทุกคนไดรับการพัฒนา
ดานคุณภาพ
ผูเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรม
ผูเรียนทุกคนไดรับการ
และคานิยมที่พึงประสงค
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม
จริยธรรม และคานิยมที่พึง
ประสงค
เปาหมาย

ผลสําเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

 ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายพิเศษ
โครงการ/
กิจกรรม
อัตลักษณ/
เอกลักษณ

เปาหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ดานปริมาณ
๑. สถานศึกษามีการจัดและ
พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ
ผูเรียนที่เขมแข็งและทั่วถึง รอย
ละ ๙๕
๒. สถานศึกษา มีการจัด
กิจกรรมสงเสริมและตอบสนอง
ความสามารถทางวิชาการและ
ความคิดสรางสรรคของผูเรียน
รอยละ ๙๐
๓. สถานศึกษา มีการจัด
กิจกรรมสงเสริมและตอบสนอง
ความสามารถพิเศษและความ
ถนัดของผูเรียนใหเต็มศักยภาพ
รอยละ ๙๕
๔. สถานศึกษา มีการจัด
กิจกรรมสงเสริมคานิยมที่ดีงาม
รอยละ ๙๐
๕. สถานศึกษา มีการจัด
กิจกรรมสงเสริมดานศิลปะ
ดนตรี/นาฏศิลปและกีฬา/
นันทนาการ รอยละ ๙๐
๖. สถานศึกษา มีการจัด
กิจกรรมสืบสานและสรางสรรค
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ
ปญญาไทยรอยละ ๙๐
๗. สถานศึกษา มีการจัด
กิจกรรมสงเสริมความเปน
ประชาธิปไตย รอยละ ๙๐
ดานคุณภาพ
ผูเรียนทุกคนไดรับการพัฒนา
ผูเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรม

ผลสําเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี)้
มฐ. ๑๕
ตัวบงชี้ ๑๕.๑-๑๕.๗

และคานิยมที่พึงประสงค

๒. ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน
มาตรฐานที่ ๑ ผูเรียนมีสขุ ภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
ที่

ตัวบงชี้

๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออก

กําลังกายสม่ําเสมอ
๑.๒ มีน้ําหนัก สวนสูง และมีส มรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑมาตรฐาน
๑.๓ ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษ
และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่
เสี่ยงตอความรุนแรง โรคภัย
อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ
เห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ
กลาแสดงออกอยางเหมาะสม
๑.๕ มีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติผูอื่น
๑.๖ สรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรม
ดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป
วรรณศิลป กีฬาและนันทนาการ ตาม
จินตนาการ
เฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน
๑.๔

ระดับ
คุณภาพ

รองรอยความพยายาม

๔

โครงการสงเสริมใหผูเรียนมีสุข
นิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิต
ปลอดยาเสพติดและมี
สุนทรียภาพ ศิลปะ ดนตรี กีฬา

๔

(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)

๕

๔
๔
๔

๔.๑๗
ดีเยี่ยม

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนสงเสริมใหผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสนุ ทรียภาพ โดยจัดการเรียนการ
สอนที่สงเสริม พัฒนาทักษะในดานตางๆ ไดแก กิจกรรมแขงขันกีฬาภายใน กีฬาภายนอก กีฬา
ระหวางหอง และกีฬาตานภัยยาเสพติด รวมทั้งการจัดกิจกรรมศิลปะ ดนตรี ไดแก กิจกรรมรอง
เลน เตน วาด และมีการพัฒนาการเรียนการสอนสาระศิลปะ ทัศนศิลป กีฬา อยางตอเนื่อง

๒. ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู จัดโครงการ/กิจกรรมอยางหลากหลายเพื่อฝก
ทักษะของผูเรียนในดานดนตรี กีฬา ศิลปะ เพื่อใหผูเรียนมีสุนทรียภาพที่ดี รวมทั้งบุคลิกภาพที่
ดี มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ มีน้ําหนัก สวนสูงตามเกณฑ
ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงตอความรุนแรง
โรคภัย อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม มีผลการ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑ ในระดับดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนควรกําหนดแผนพัฒนาหรือควรสงเสริมกิจกรรมดานการเขารวมหรือ
แขงขันในดานศิลปะ ดนตรี กีฬา มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง และมีการนิเทศติดตาม การ
ดําเนินการอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น เพื่อเปนการพัฒนาผูเรียน ตามที่กําหนดในหลักสูตร
ออกมาเปนภาพรวมของโรงเรียน
มาตรฐานที่ ๒ ผูเ รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
ที่

ตัวบงชี้

๒.๑ มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตาม

หลักสูตร
๒.๒ เอื้ออาทรผูอื่นและกตัญูกตเวที
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกตาง
๒.๔ ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและ
พัฒนาสิ่งแวดลอม
เฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

ระดับ
คุณภาพ

รองรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)

๔

๑. โครงการสงเสริมผูเรียนใหมี
คุณธรรม จริยธรรมรักษภูมิปญญา
ไทย ไดแก การดําเนินกิจกรรม
- สัปดาหที่ระลึกครูกลอนสุนทรภู
- สัปดาหวันภาษาไทย
- อนุรักษภูมิปญญาไทย
- พัฒนาวินัยนักเรียน
- ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนที่
ไมพึงประสงค
- อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
- วันไหวครู
- แหเทียนจํานําพรรษา
๒. โครงการสงเสริมการดํารงชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ไดแก กิจกรรม
- กิจกรรม Reuse
- วร. รวมรณรงคประหยัดพลังงาน

๔
๔
๔
๔.๐๐
ดีเยี่ยม

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนสงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเอื้ออาทรตอผูอื่น กตัญูกตเวทีและผูมี
พระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง เพื่ออยูรวมกันอยางมีความสุข มีความ
ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม และเปนคนดีของสังคม โดยไดจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมนําความรูนอมนําเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม
จริยธรรมรักษภูมิปญญาไทย โดยไดจัดกิจกรรมสัปดาหที่ระลึกครูกลอนสุนทรภู สัปดาหวัน
ภาษาไทย อนุรักษภูมิปญญาไทย พัฒนาวินัยนักเรียน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนที่ไมพึง
ประสงค อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน วันไหวครู แหเทียนจํานําพรรษา และสงเสริมการ
ดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เชน สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นในการเรียนการสอน
กิจกรรม Reused กิจกรรม วร. รวมรณรงคประหยัดพลังงาน
๒. ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลายเพื่อสงเสริมใหผูเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรฯ สงผลใหนักเรียนมีความเอื้ออาทรตอผูอื่น มีความ
กตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง รวมถึงการตระหนักใน
คุณคา รวมอนุรักษพัฒนาสิ่งแวดลอม เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีเหตุผล มีผลการประเมินคุณภาพในมาตรฐานที่ ๒ ในระดับดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนควรสงเสริมแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหมคี ุณธรรม จริยธรรม
และคานิยมอันพึงประสงคอยางหลากหลาย และเพิ่มขึ้นตามความสามารถของผูเรียน เชน การ
คิดวิเคราะหอยางสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล การอนุรักษความเปนไทย อยูอยางพอเพียง
รวมทั้งสรางเครื่องมือประเมิน ความสามารถของผูเรียนในแตละดานอยางชัดเจน โดยแสดง
เปนภาพรวม (รอยละ) ของโรงเรียน

มาตรฐานที่ ๓ ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
ระดับ
รองรอยความพยายาม
ที่
ตัวบงชี้
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)
คุณภาพ
๓.๑ มีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรู

๔

โครงการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู
และทักษะ มีความสามารถในการ
แสวงหาความรูและคิดวิเคราะห
อยางมีวิจารณญาณ โดยจัด
กิจกรรมดังนี้
- โครงงาน
- กิจกรรมคายวิชาการ
- กิจกรรมบันทึกการอาน
- กิจกรรมทัศนศึกษา

ดวยตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรู
และสื่อตางๆ รอบตัว
๓.๒ มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด เขียน
๔
และตั้งคําถามเพื่อคนควาหาความรู
เพิ่มเติม
๓.๓ เรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยน
๔
ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรูระหวางกัน
๓.๔ ใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและ
๔
นําเสนอผลงาน
เฉลี่ย
๔.๐๐
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน
ดีเยี่ยม
๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู
และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง โดยจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมนิสัยรักการอานและ
แสวงหาความรูดวยตนเอง พัฒนาทักษะการอาน ฟง ดู พูด เขียน และตั้งคําถาม เรียนรูรวมกัน
เปนกลุม มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกัน รวมทั้งสงเสริมใหนักเรียนเรียนรู โดยทํา
โครงงานในวิชาตางๆ มีการจัดทํากิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน จัดทัศนศึกษา
๒. ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู จัดโครงการ/กิจกรรมอยางหลากหลาย เพื่อฝก
ทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง มีนิสัยรักการอาน และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ในทุก
กลุมสาระการเรียนรู กิจกรรมพัฒนาผูเรียนทุกระดับชั้น สงผลใหผูเรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มีผลการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานที่ ๓ ในระดับดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนควรจัดกิจกรรมที่ที่สงเสริมการเรียนรูที่เปนทักษะการอาน ฟง ดู พูด
เขียน และตั้งคําถามเพื่อคนควาหาความรูเพิ่มเติม โดยการเรียนรูรวมกันเปนกลุม มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกันและใชเทคโนโลยีในการอานและนําเสนอผลงาน

มาตรฐานที่ ๔ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจ
แกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล
ที่

ตัวบงชี้

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อาน ฟง และ

ดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน
ตามความคิดของตนเอง
๔.๒ นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษา
หรือวิธีการของตนเอง
๔.๓ กําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจ

ระดับ
คุณภาพ
๓

๔
๔

แกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และสรางสรรค
ผลงานดวยความภาคภูมิใจ
เฉลี่ย

๓.๕๐

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

ดีมาก

๓

รองรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)
โครงการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู
และทักษะ มีความสามารถในการ
แสวงหาความรูและคิดวิเคราะห
อยางมีวิจารณญาณ โดยจัด
กิจกรรมดังนี้
- พัฒนาอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
ภาษาอังกฤษ
- คายวิชาการทุกกลุมสาระฯ
- กิจกรรมทัศนศึกษา
- กิจกรรมสงเสริมความเปนเลิศ
ทางวิชาการทุกกลุมสาระฯ
- การสอนแบบโครงงาน

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค
ตัดสินใจ แกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล โดยจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมพัฒนาทักษะการ
คิด ไดแก การจัดกิจกรรมเปรียบเทียบ การเลาเรื่อง การสรางแผนผังความคิด สงเสริมใหครู
จัดการเรียนรูเพื่อฝกทักษะการคิดทุกรายวิชา เชน กิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนทุกกลุมสาระฯ คาย
วิชาการ กิจกรรมสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ คายวิชาการ กิจกรรมทัศนศึกษานอก
สถานที่ กิจกรรมซอมเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการหองเรียนพิเศษ
(E-SMAT)
๒. ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู จัดโครงการ/กิจกรรมอยางหลากหลาย เพื่อฝก
ทักษะการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจ แกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล ในทุก
กลุมสาระฯ ชวยพัฒนาใหผูเรียนสามารถคิดสรุปความ คิดริเริ่มสรางสรรค ติดสินใจแกปญหา
ไดอยางมีเหตุผล มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๔ ในระดับดีมาก

๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนควรกําหนดแผนพัฒนาครูเพื่อพัฒนานักเรียนการคิดอยางมีระบบ คิด
สรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีเหตุผล และมีการทดสอบผูเรียนดานการคิดเพื่อ
ประเมินความสามารถดานการคิดของนักเรียนตามที่กําหนดในหลักสูตรออกมาเปนภาพรวม
ของโรงเรียน
มาตรฐานที่ ๕ ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร
ที่

ตัวบงชี้

๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละกลุม

ระดับ
คุณภาพ

รองรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)

๔

โครงการสงเสริมใหผูเรียนมีคุณภาพ
ตามเกณฑมาตรฐานโรงเรียน
มาตรฐานสากล
- กิจกรรมสอนเขมนักเรียน ม.๖
- เฝาระวังนักเรียนที่มีผลการเรียน
0 ร มส
- พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ
- พัฒนาคุณภาพนักเรียนทุกกลุม
สาระฯอยางหลากหลาย
- สงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ
- ซอมเสริมวิชาคณิตศาสตร
- พัฒนาทักษะการฟง พูด อาน
เขียน
- กิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชาการ
- กิจกรรมคายวิชาการ
- กิจกรรมติวสอบ O-NET

สาระเปนไปตามเกณฑ
๕.๒ ผลการประเมิ นสมรรถนะสําคัญตาม
หลักสูตรเปนไปตามเกณฑ
๕.๓ ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห
และเขียนเปนไปตามเกณฑ
๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเปนไปตาม
เกณฑ
เฉลี่ย

๔.๐๐

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

ดีเยี่ยม

๔
๕
๓

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนสงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร โดยจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน เพื่อ
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุมสาระการเรียนรู และการทดสอบระดับชาติใหเปนไป
ตามเกณฑ เชน กิจกรรมสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ กิจกรรมคายวิชาการ กิจกรรม
สอนเขมนักเรียน ม.๖ กิจกรรมติว O-NET กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนทุกกลุมสาระฯ และ

จัดกิจกรรมใหกับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา เชน กิจกรรมเฝาระวังนักเรียนมีผล
การเรียน ๐ ร มส กิจกรรมสอนซอมเสริม
๒. ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู จัดโครงการ/กิจกรรมอยางหลากหลาย เพื่อใหผูเรียน
มีความรูแ ละทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ผลการ
ทดสอบระดับชาติเพิ่มขึ้น มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๕ ในระดับดีเยี่ยม

๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนควรกําหนดกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให
สูงขึ้น และพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติใหเพิ่มมากขึ้น
มาตรฐานที่ ๖ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต
ที่

ตัวบงชี้

วางแผนการทํางาน และดําเนินการ
จนสําเร็จ
๖.๒ ทํางานอยางมีความสุข มุงมั่นพัฒนา
งาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
๖.๓ ทํางานรวมกับผูอื่นได
๖.๔ มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและหา
ความรูเกีย่ วกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
เฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน
๖.๑

ระดับ
คุณภาพ

รองรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)

๓

โครงการสงเสริมใหผูเรียนรูจัก
ตนเองพึ่งตนเองไดและมีทักษะการ
ทํางาน โดยโรงเรียนสงเสริมใหครู
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
- การทํางานเปนกลุม
- การนําเสนอผลงานผูเรียน
- แฟมสะสมงานของผูเรียน
- การสอนแบบโครงงาน

๔
๔
๔
๓.๗๕
ดีมาก

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นได และมีเจตคติทีดีตออาชีพสุจริต ไดแก กิจกรรมธนาคารโรงเรียน งานสภา
นักเรียน งานสงเสริมประชาธิปไตยนักเรียน กิจกรรมชุมนุม ชมรม กิจกรรมพัฒนาสังคมและ
สาธารณประโยชน และกิจกรรมแนะแนวอาชีพ

สงเสริมใหครูจัดการเรียนรูเพื่อฝกทักษะในการทํางานใหนักเรียน เชน โครงงาน
อาหาร โครงงานอิเล็กทรอนิกส โครงงานคอมพิวเตอร โครงงานวิทยาศาสตร โครงงาน
คณิตศาสตร โครงงานภาษาอังกฤษ โครงงานศิลปะสรางสรรค ฯลฯ
๒. ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู จัดโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนเพื่อฝกทักษะใน
การทํางานในทุกกลุมสาระการเรียนรูและทุกชั้น สงผลใหผูเรียนสามารถทํางานอยางเปนระบบ
มีการวางแผนการทํางาน ดําเนินงานตามขั้นตอนที่กําหนดไวอยางรอบคอบ เอาใจใส มานะ
พากเพียร มีการตรวจสอบทบทวนการทํางานเปนระยะจนงานที่ดําเนินการบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค และเปาหมายอยางมีคุณภาพ สามารถทํางานเปนหมูคณะได มีความสุขในการ
ทํางาน ภูมิใจในผลงานของตนเอง และมีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริต มีผลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานที่ ๖ ในระดับดีมาก
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนควรกําหนดแผนพัฒนาครูเพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู
ที่เนนทักษะในการทํางาน เพื่อพัฒนานักเรียนใหมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต ไดแก การสอนแบบโครงงาน การสอน
แบบ Learning by doing การจัดกิจกรรมตลาดนักอาชีพ การจัดกิจกรรมการในและนอก
หองเรียน
มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ที่

ตัวบงชี้

ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพ
ผูเรียนทั้งดานความรู ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค
๗.๒ ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปน
รายบุคคล และใชขอมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผูเรียน
๗.๑

ระดับ
คุณภาพ

รองรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)

๕

๑. โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพ
ครูในดานการจัดการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
๒. โครงการสงเสริมพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษาใหมี
คุณธรรม จริยธรรม
๓. โครงการสงเสริมการสราง /การ
ใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา

๕

๗.๓

๗.๔

๗.๕

๗.๖

๗.๗

๗.๘
๗.๙

ครูออกแบบและจัดการเรียนรูที่
ตอบสนองความแตกตางระหวาง
บุคคล และพัฒนาการทางสติปญ
 ญา
ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ผนวกกับการนําบริบทและภูมิปญญา
ของทองถิ่นมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู
ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุงเนน
การพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
ดวยวิธีการที่หลากหลาย
ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไข
ปญหาใหแกผูเรียนทั้งดานการเรียน
และคุณภาพชีวิตดวยความเสมอภาค
ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรูในวิชาที่ตนรับผิดชอบ
และใชผลในการปรับการสอน
ครูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่
ดี และเปนสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่
ไดรับมอบหมายเต็มเวลาเต็ม
ความสามารถ
เฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

๔

๓

๔

โดยมีรองรอยหลักฐาน ไดแก
- หลักสูตรสถานศึกษา
- การวิเคราะหผูเรียนรายบุคคล
- แผนการจัดการเรียนรู
- สื่อนวัตกรรม
- วิจัยในชั้นเรียน
- แฟมสะสมงานครู
- แฟมครูมืออาชีพ
- ผลงานครู

๔

๕

๕
๔

๔.๓๓
ดีเยี่ยม

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนสงใหครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล โดยการวิเคราะหและพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง กําหนดเปาหมายในการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางชัดเจน ศึกษาและวิเคราะหผูเรียนรายบุคคล นําขอมูลสารสนเทศ
จากผลการวิเคราะหมาออกแบบ วางแผนและจักการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวาง
บุคคล และพัฒนาการทางสติปญญา ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และนําภูมิปญญา
ทองถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรูและประเมินผลที่มุงเนนพัฒนาการของผูเรียน ดวย
วิธีการที่หลากหลาย ใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกปญหาผูเรียนอยางทั่วถึง ตลอดจน

พัฒนาการจัดการเรียนรู และพัฒนาผูเรียนโดยใชกระบวนการวิจัย ซึ่งครูมีการศึกษา คนควา
แสวงหาความรู และเขารับการอบรมเกี่ยวกับ การวิจัยและการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนอยางตอเนื่อง
๒. ผลการพัฒนา
จากการจัดโครงการ/กิจกรรมอยางหลากหลาย เพื่อใหครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สงผลใหครูมีความรูความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถใชสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ปฏิบัติตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มี
ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๗ อยูในระดับดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนควรกําหนดแผนการพัฒนาครูบุคลากร เพื่อยกระดับสูมาตรฐานสากล
โดยการศึกษาดูงานโรงเรียนชั้นนําทั้งในและตางประเทศ และอบรมการใชภาษาที่ ๒ และภาษา
ที่ ๓ อยางตอเนื่อง
มาตรฐานที่ ๘ ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
ที่

ตัวบงชี้

๘.๑ ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และ
๘.๒

๘.๓

๘.๔

๘.๕

ความคิดริเริ่มที่เนนการพัฒนาผูเรียน
ผู บ ริ ห ารใช ห ลั ก การบริ ห ารแบบมี
สวนรวมและใชขอมูลผลการประเมิน
หรือผลการวิจั ยเปน ฐานคิด ทั้ง ดา น
วิชาการและการจัดการ
ผูบริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามที่
กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ
ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรใหพรอมรับการกระจาย
อํานาจ
นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนพึง
พอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา

ระดับ
คุณภาพ

รองรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)

๕

โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการตามหลักการกระจายอํานาจ
สูการเปนโรงเรียนมาตรฐานสากล
และมีรองรอยหลักฐาน ไดแก
- แผนปฏิบัติการประจําป
- แผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา
- การจัดทําระบบควบคุมภายใน
- การจัดทํารายงานประจําป
- การนิเทศภายใน
- การสํารวจความพึงพอใจผลการ
บริหารจัดการศึกษา ของนักเรียน
ผูปกครอง ชุมชน
- บันทึกการประชุม

๕

๕

๕

๕

๘.๖

ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทาง
วิชาการ และเอาใจใสการจัด
การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
เฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

๕

๕.๐๐
ดีเยี่ยม

๑. วิธีการพัฒนา
ผูบริหารมีความสามารถในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
โดยสงเสริมสนับสนุน บุคลากร นักเรียน ผูปกครองมีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําป มีการประชุมประจําเดือน มีการตรวจสอบ กํากับติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในโรงเรียน สงเสริมใหครูทําแฟมสะสมงาน มีคําสั่งเปนลายลักษณอักษร ใหบุคลากรทุกฝายมี
สวนรวมในการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา จัดทําหลักสูตรของ
โรงเรียนและแผนการเรียนรู กํากับติดตามใหบุคลากรปฏิบัติตามโครงการและกิจกรรมให
เปนไปตามแผนปฏิบัติการ สรุปและรายงานผูบริหารทุกสิ้นปการศึกษา มีการสํารวจ สรุป
ประเมินความพึงพอใจในการบริหารการจัดการจัดการศึกษาของโรงเรียน จากนักเรียน
ผูปกครอง และชุมชน ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาในทุกดานและเอาใจใสตอการจัด
การศึกษาอยางสม่ําเสมอ
๒. ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมโครงการ/กิจกรรม ตามวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค
กลยุทธของโรงเรียนอยางหลากหลายและครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษา โดยใหครู
นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน ผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการจัดการศึกษา สงผลใหผูบริหาร
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีผลการประเมิน
มาตรฐานที่ ๘ อยูในระดับดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนควรกําหนดวิธีการและผดุงรักษาไวซึ่งการดําเนินการตามระบบของการ
บริหารของผูบริหารอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยการมีสวนรวมของภาคี
เครือขายทุกฝาย การบริหารงานโดยใชฐานขอมูลการประเมินคุณภาพการศึกษา ผลการวิจัย
สารสนเทศตางๆ ในการบริหารจัดการศึกษา การนิเทศ กํากับติดตาม เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ และการบริหารงาน บริหารบุคลากร ตามหลักการกระจาย
อํานาจ เนนการบริหารงานตามระบบ PDCA อยางตอเนื่อง

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ที่

ตัวบงชี้

ระดับ
คุณภาพ

รองรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)

๕

๑. โครงการสงเสริมความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน
- กิจกรรมศึกษาดูงานแหลง
เรียนรู
- กิจกรรมการเยี่ยมบานนักเรียน
- กิจกรรมลานกีฬาชุมชน
- กิจกรรมจัดทําวารสาร
ประชาสัมพันธ
๒. โครงการสงเสริมใหชุมชน
สนับสนุนการพัฒนาการศึกษา
- กิจกรรมศึกษาดูงานเครือขาย
ผูปกครอง
- กิจกรรมประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษารูและ
ปฏิบัติหนาที่ตามที่ระเบียบกําหนด
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษากํากับ
ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาให
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย
๙.๓ ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวม
ในการพัฒนาสถานศึกษา
เฉลี่ย

๔.๖๗

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

ดีเยี่ยม

๙.๑

๕

๔

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนสงเสริมคณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยจัดทําโครงการสงเสริมความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน โครงการสงเสริมใหชุมชนสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา เชน กิจกรรม
ศึกษาดูงานแหลงเรียนรู กิจกรรมการเยี่ยมบานนักเรียน กิจกรรมลานกีฬาชุมชน กิจกรรมศึกษา
ดูงานเครือขายผูปกครอง กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา สงเสริมผูปกครองและ
ชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา
๒. ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมโครงการ/กิจกรรมเพื่อใหคณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีผล
การประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๙ ในระดับดีเยี่ยม

๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนควรสงเสริมใหบุคลากรในโรงเรียนและชุมชนมีการทํางานรวมกัน
อยางตอเนื่อง และสม่ําเสมอ เพื่อใหการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
และมีการนิเทศติดตามการปฏิบัติงาน
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน
ที่

ตัวบงชี้

๑๐.๑

หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคลองกับทองถิ่น
จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให
ผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด
ความสามารถ และความสนใจ
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริม
และตอบสนองความตองการ
ความสามารถความถนัด และ
ความสนใจของผูเรียน
สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรู
ที่ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง
จนสรุปความรูไดดวยตนเอง
นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ
และนําผลไปปรับปรุงการเรียน การ
สอน
จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง
ผูเรียนทุกคน
เฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

๑๐.๒

๑๐.๓

๑๐.๔

๑๐.๕

๑๐.๖

ระดับ
คุณภาพ
๕
๕

๔

๕

๔

๕

๔.๖๗
ดีเยี่ยม

รองรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)
โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการตามหลักการ
กระจายอํานาจสูการเปน
โรงเรียนมาตรฐานสากล

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนสงเสริมสนับสนุนใหครูทุกกลุมสาระการเรียนรูไดจัดทํา ปรับปรุงหลักสูตร
ของโรงเรียนใหสอดคลองและครอบคลุมกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและแสดง
จุดเนนของสถานศึกษา โดยมีการออกแบบโครงสรางหลักสูตรใหมีรายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรม
พัฒนาผูเรียนที่หลากหลาย ใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสามารถ ความสนใจ
มีการสงเสริมใหครูนําหลักสูตรไปจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการจัดการเรียนรูในหองเรียน
เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามจุดมุงหมายของหลักสูตร
มีการจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหนักเรียนทุกคนไดรับการดูแลและการ
บริการอยางทั่วถึง มีการนิเทศ กํากับติดตามดูแลการใชหลักสูตรใหเกิดประสิทธิภาพ และ
ปรับปรุงหลักสูตรอยูเสมอ มีการนิเทศภายในทั้งการนิเทศแผนการจัดการเรียนรูและการนิเทศ
กลุมสาระการเรียนรูโดยคณะกรรมนิเทศฯ (ฝายบริหาร) นําผลการนิเทศการจัดการเรียนรูมา
เปนขอมูลในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง
๒. ผลการพัฒนา
จากการที่โรงเรียนมีโครงการพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง และเปนระบบ มีการ
ตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาซึ่งประกอบดวยผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝาย ทําให
มีการปรับปรุงหลักสูตรไดเหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง โครงสรางหลักสูตรมีความ
สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและจุดเนนการพัฒนาคุณภาพของ
โรงเรียนซึ่งมีรายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมที่หลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและ
ความสนใจ
โรงเรียนมีหลักสูตรพรอมใช ครูนําหลักสูตรไปจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสู
หองเรียนทุกกลุมสาระฯ ครูทุกคนไดรับการนิเทศแผนการจัดการเรียนรูและการจัดการเรียนรู
ในหองเรียนอยางนอยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๐ ในระดับ
ดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนควรกําหนดใหมีการพัฒนาครูใหมีความรูความเขาใจในการใชหลักสูตร/
ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมอยางตอเนื่อง พัฒนาครูใหมี
ความรู ความสามารถในการนําหลักสูตรไปจัดทําแผนการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ ครู
ควรพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนใหนาสนใจ วัดผลประเมินผลใหมีความเที่ยงธรรม
ตั้งอยูบนพื้นฐานของการประเมินตามสภาพจริง อิงมาตรฐานและตัวชี้วัดในรายวิชาที่ตนสอน
มีการนิเทศ ติดตามประเมินผลและนําผลการประเมินไปใช ในการพัฒนาคุณภาพตอไป

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ
ที่

ตัวบงชี้

หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียน
มั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่ง
อํานวยความสะดวก พอเพียง อยูใน
สภาพใชการไดดสี ภาพแวดลอม รมรื่น
และมีแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน
๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริม
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ของผูเรียน
๑๑.๓ จัดหองสมุดที่ใหบริการสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อใหผูเรียน
เรียนรูดวยตนเองและหรือเรียนรู
แบบมีสวนรวม
เฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน
๑๑.๑

ระดับ
คุณภาพ
๕

รองรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่
แหลงเรียนรู สาธารณูปโภคและ
สิ่งแวดลอม

๓

๔

๔.๐๐
ดีเยี่ยม

๑. วิธีการพัฒนา
สถานศึกษาไดมีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนา
ตามศักยภาพ โดยไดดําเนินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ แหลงเรียนรู สาธารณูปโภค
และสิ่งแวดลอม ไดแก ซอมแซมหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร พัฒนาปรับปรุงจัด
บรรยากาศหองเรียน หองศูนยการศึกษาประวัติศาสตร หองจริยธรรม หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร หองสํานักงานบริหารงานตางๆ จัดซื้อวัสดุอุปกรณงานอนามัยโรงเรียนและ
งานโภชนาการ ซอมบํารุงและจัดซื้อยานพาหนะ พัฒนางานแมบาน โดยใหมีความสะอาด
มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย พอเพียง มีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของ
ผูเรียนและสงเสริมบรรยากาศการจัดการเรียนรู

๒. ผลการพัฒนา
จากการดําเนินการโครงการ/กิจกรรมอยางหลากหลายเพื่อจัดสภาพแวดลอมและ
การบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ ทําใหสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความ
สะดวก และบรรยากาศการเรียนรู มีความสะอาด มั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย พอเพียง และ
ทันสมัย มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๑ อยูในระดับดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนควรกําหนดแผนการปรับปรุงพัฒนาสถานที่พักผอนของนักเรียนใหรมรื่น
สวยงามและเพียงพอ ขยายพื้นที่แหลงเรียนรูของกลุมสาระ และหองสมุดของโรงเรียน ใหมี
พื้นที่กวางขวางเพียงพอกับจํานวนผูเรียน ขยายและปรับปรุงโรงอาหารและหองสุขาใหมาก
พอ ถูกสุขอนามัย และรักษาสิ่งแวดลอม เพื่อใหผูเรียนพัฒนาไดเต็มศักยภาพ สราง
บรรยากาศการเรียนรู
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
ที่

ตัวบงชี้

๑๒.๑ กําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
๑๒.๒

๑๒.๓

๑๒.๔

๑๒.๕

สถานศึกษา
จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึก ษาที่
มุงคุณ ภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใช
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกไปใชวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง

ระดับ
คุณภาพ

รองรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)

๕

โครงการสงเสริมครู และบุคลากร
ทางการศึกษาใหไดรับการพัฒนา
เขาสูระบบประกันคุณภาพ
- กิจกรรมพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพ
- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ
เขียนรายงานประจําป
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
- คูมืองานสารสนเทศ
- รายงานประจําป

๕

๕

๕

๕

ที่
๑๒.๖

ตัวบงชี้
จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงาน
การประเมินคุณภาพภายใน
เฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

ระดับ
คุณภาพ

รองรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)

๕
๕.๐๐
ดีเยี่ยม

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง โดย
จัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต
๔๑ มีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา โดยความรวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของ จัดทําแผน
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา มีการกํากับติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ จัดทําระบบสารสนเทศเปนหมวดหมู ถูกตองครอบคลุม
ทันสมัย นําเทคโนโลยีมาใช มีการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษา โดยกําหนดผูรับผิดชอบครบทุกคนในโรงเรียน และนําผลการประเมินไปใชในการ
ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษา และจัดทํารายงานประจําปโดยความรวมมือจากบุคลากรทุกคน
ในโรงเรียน
๒. ผลการพัฒนา
จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตางๆ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง สงผลใหโรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๒ อยูในระดับดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของ
บุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของ

มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนสังคมแหง
การเรียนรู
ระดับ
คุณภาพ

รองรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)

๑๓.๑ มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรู

๔

ภายในสถานศึกษาและใชประโยชน
จากแหลงเรียนรูทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษารวมทั้งผูที่เกี่ยวของ
๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวาง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและ
องคกรที่เกี่ยวของ
เฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

โครงการสงเสริมใหชุมชนสนับสนุน
การพัฒนาการศึกษา

๔

ที่

ตัวบงชี้

๔.๐๐
ดีเยี่ยม

๑. วิธีการพัฒนา
สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู
โดยมีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษา โดยการจัดหองศูนยวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น จัดทําบัญชี
แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น จัดแหลงเรียนรูภ ายในสถานศึกษา เชน หองสมุดโรงเรียน,
หองสมุดกลุมสาระฯ,หองคอมพิวเตอร, หอง Resource Center, หองดนตรีสากล, หองดนตรี
ไทย, หองเรียน, หองประชุม, หองโสตฯ และครูทุกกลุมสาระการเรียนรูมีการใชแหลงเรียนรู
ภูมิปญญาทองถิ่น และเครือขายชุมชน เพื่อการจัดการเรียนรูใ นรายวิชาที่ทําการสอน โรงเรียน
ยังจัดใหมีกิจกรรม/โครงการที่ใหนักเรียนไดศึกษาจากแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เชน จัดกิจกรรมคายวิชาการทั้งในและนอกโรงเรียน นักเรียนไดศึกษาแหลงเรียนรู
ตางๆ กิจกรรมการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู
โรงเรียนจัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา ไดแก
การนิเทศการสอนภายในกลุมสาระการเรียนรู การนิเทศการสอนของครูค.ศ. ๓ การนิเทศ
การสอนและงานตางๆ ของฝายบริหารของโรงเรียน จัดใหมีการประชุม อบรม สัมมนา

เพือ่ แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา การศึกษาดูงานของบุคลากรของ
โรงเรียน กิจกรรมประชุมเสวนาผลงานโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๔
โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง สมาคมผูปกครองและครู
ตัวแทนเครือขายผูปกครองระดับชัน้ ตาง ๆ คณะผูบริหารโรงเรียนวัชรวิทยา รวมประชุมเสวนา
ผลการดําเนินงานของโรงเรียน และกําหนดทิศทางยุทธศาสตรการพัฒนาโรงเรียนไปสูความ
เปนมาตรฐานสากล
๒. ผลการพัฒนา
จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตางๆ เพื่อสราง สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา
เปนสังคมแหงการเรียนรู โดยการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาและใช
ประโยชนจากแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และ
องคกรที่เกี่ยวของ สงผลใหผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษาไดรับการพัฒนาการเรียนรู มี
ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๓ อยูในระดับดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนควรกําหนดแผนพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา เพื่อยกระดับ
ความสามารถในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษา

มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญาและ
จุดเนนที่กําหนดขึ้น
ที่

ตัวบงชี้

๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมให

ผูเรียนบรรลุตามเปาหมายวิสัยทัศน
ปรัชญา และจุดเนนของสถานศึกษา
๑๔.๒ ผลการดําเนินงานสงเสริมใหผูเรียน
บรรลุตามเปาหมายวิสัยทัศน
ปรัชญา และจุดเนนของสถานศึกษา
เฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

ระดับ
คุณภาพ

รองรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)

๕

๑. โครงการสงเสริมผูเรียนใหมี
คุณธรรม จริยธรรมรักษภูมิปญญา
ไทย ไดแก การดําเนินกิจกรรม
- พัฒนาวินัยนักเรียน
- ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนที่
ไมพึงประสงค
- อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
- วันไหวครู
- แหเทียนจํานําพรรษา
๒. โครงการสงเสริมการดํารงชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ไดแก กิจกรรม
- กิจกรรม Reuse
- วร. รวมรณรงคประหยัดพลังงาน

๕

๕.๐๐
ดีเยี่ยม

๑. วิธีการพัฒนา
สถานศึกษาไดพัฒนาเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนนที่
กําหนดขึ้น โดยจัดกิจกรรมสงเสริมนักเรียนในดานตางๆ อยางหลากหลาย ไดแก ดาน
คุณธรรม จริยธรรม ดานความสามารถทางวิชาการ ดนตรี กีฬา มีการจัดระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ การใหผูปกครอง ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
๒. ผลการพัฒนา
จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตางๆ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมาย
ตามวิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนนที่กําหนดขึ้น สงผลใหผูเรียนไดรับการพัฒนาบรรลุผลตาม
อัตลักษณ และเอกลักษณของสถานศึกษาที่กําหนด มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๔
อยูในระดับดีเยี่ยม

๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนควรกําหนดแผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกิจกรรมที่สงเสริม
และสอดคลองกับอัตลักษณและเอกลักษณของสถานศึกษา
มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
ที่

ตัวบงชี้

๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมเพื่อตอบสนอง

นโยบาย จุดเนน ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา
๑๕.๒ ผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย
เฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

ระดับ
คุณภาพ
๕

๕
๕.๐๐
ดีเยี่ยม

รองรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)
โรงเรียนไดดําเนินกิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมคายวิชาการ
- กิจกรรมสงเสริมความเปนเลิศ
ทางวิชาการ
- กิจกรรมสอนซอมเสริม
- กิจกรรมเฝาระวัง ๐ ร มส

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
พัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น โดยจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาผูเรียน
ดานความรู ทักษะการคิด ในทุกกลุมสาระการเรียนรูอยางหลากหลาย ไดแก การจัดคาย
วิชาการทุกกลุมสาระ กิจกรรมสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ กิจกรรมสอนซอมเสริมและ
สอนเสริมใหนักเรียน จัดกิจกรรมติวนักเรียนชั้น ม.๓ และม.๖ กิจกรรมเฝาระวังการติด ๐, ร,
มส รวมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนทักษะการคิด และมีการวิเคราะหผูเรียนในทุกรายวิชา
เพื่อเปนขอมูลในการจัดกระบวนการเรียนการสอนใหสอดคลองและเหมาะสมกับผูเรียน
๒. ผลการพัฒนา
จากการจัดโครงการ/กิจกรรมตามนโยบาย จุดเนนแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น อยางหลากหลาย สงผลให
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น นักเรียนติด ๐, ร, มส ลดลง มีผลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานที่ ๑๕ อยูในระดับดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนควรกําหนดแผนการพัฒนาผูเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพผูเรียนใหสูงขึ้น

ไดแก กิจกรรมการสอนซอมเสริมใหแกผูเรียนในทุกระดับชั้นทุกกลุมสาระ และสงเสริมให
ครูผูสอนผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายใหเหมาะสมกับความแตกตาง
ของผูเรียน รวมทั้งการวัดและประเมินผลใหสอดคลองกับระดับความสามารถของผูเรียน

๓. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๔
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ดานคุณภาพผูเรียน
มาตรฐานที่ ๑ ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
มาตรฐานที่ ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม ที่พึงประสงค
มาตรฐานที่ ๓ ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการ
เรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
มาตรฐานที่ ๔ ผู เรี ยนมี ความสามารถในการคิ ดอย างเป นระบบ คิ ด
สรางสรรค ตัดสินใจ แกปญหาไดอยางมีสติ สมเหตุผล

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง

พอใช

ดี

ดีมาก







มาตรฐานที่ ๕ ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ ๖ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต
ดานการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๘ ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการ
ที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ดานคุณภาพการสรางสังคมแหงการเรียนรู
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ให
สถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู
มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมาย
ตามวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนที่กําหนดขึ้น
มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษา
ใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

ดีเยี่ยม
















โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม มีคาเฉลีย่ ๔.๓๔

๔. ผลการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา
๔.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรูทุกระดับชั้น(ม.๑-ม.๖)ปการศึกษา
๒๕๕๔

กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาตางประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม......

กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาตางประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม......

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑
จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู
๐
๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔

จํานวน
ที่เขา
สอบ
๔๔๐ ๔ ๕๒ ๔๔
๔๔๐ ๔ ๕๕ ๖๐
๔๔๐ ๓๖ ๗๔ ๓๗
๔๔๐ ๓ ๑๐๔ ๗๗
๔๔๐ ๒
๐
๑
๔๔๐ ๑๒ ๔๕ ๓๐
๔๔๐ ๑
๖ ๑๘
๔๔๐ ๗ ๕๕ ๔๓

จํานวน
ที่เขา
สอบ
๔๓๘
๔๓๘
๔๓๘
๔๓๘
๔๓๘
๔๓๘
๔๓๘
๔๓๘

๖๗
๘๙
๔๘
๗๕
๘๑
๕๐
๔๖
๔๕

๙๑
๘๗
๖๑
๔๗
๙๔
๕๐
๗๑
๕๑

๗๓
๖๒
๖๕
๕๕
๑๔๕

๗๔
๑๐๓
๕๓

๕๕
๓๘
๔๔
๒๗
๖๕
๕๙
๗๙
๔๔

๕๔
๔๕
๗๕
๕๑
๕๒
๑๑๙
๑๑๕
๑๓๙

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู
๐
๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔
๑๑ ๓๒
๒ ๖๖
๒๓ ๗๘
๑๗ ๘
๑
๐
๐
๑
๕
๙
๑๘ ๗๓

๘๐
๕๑
๓๒
๑๒
๐
๒๙
๑๙
๕๗

๘๖
๗๕
๕๓
๔๑
๐
๑๙๑
๒๙
๔๖

๗๓
๖๖
๔๑
๘๑
๑
๖๐
๖๒
๖๕

๕๖
๕๖
๔๔
๙๕
๗๙
๑๐๘
๗๖
๖๔

๔๔ ๕๖
๕๒ ๗๐
๓๙ ๑๒๘
๖๗ ๑๑๗
๑๖๐ ๑๙๗
๓๒ ๑๗
๕๔ ๑๘๓
๔๔ ๗๑

จํานวน รอยละ
นร.ที่ได นร.ที่ได
ระดับ ๓ ระดับ ๓
ขึ้นไป
ขึ้นไป

๑๘๒
๑๔๕
๑๘๔
๑๓๓
๒๖๒
๒๕๒
๒๙๗
๒๓๖

๔๑.๓๖
๓๒.๙๕
๔๑.๘๒
๓๐.๒๓
๕๙.๕๕
๕๗.๒๗

๖๗.๕๐
๕๓.๖๔

จํานวน รอยละ
นร.ที่ได นร.ที่ได
ระดับ ๓ ระดับ ๓
ขึ้นไป
ขึ้นไป

๑๕๖
๑๗๘
๒๑๑
๒๗๙
๔๓๖
๑๕๗
๓๑๓
๑๗๙

๓๕.๖๒
๔๐.๖๔
๔๘.๑๗
๖๓.๗๐
๙๙.๕๔
๓๕.๘๔
๗๑.๔๖
๔๐.๘๗

กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาตางประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม......

กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาตางประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม......

จํานวน
ที่เขา
สอบ
๔๓๘
๔๓๘
๔๓๘
๔๓๘
๔๓๘
๔๓๘
๔๓๘
๔๓๘

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑
จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู
๐
๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๒
๔

๔๙ ๓๕ ๔๗ ๕๔
๙ ๑๙ ๗๓ ๑๐๙
๕ ๒๘ ๔๖ ๕๕
๑๘ ๓๔ ๕๓ ๙๒
๓ ๑๙ ๒๖ ๗๐
๒๕ ๒๗ ๕๙ ๕๗
๑๓ ๑๓ ๓๓ ๕๕
๒๔ ๓๘ ๖๙ ๗๙

๗๗
๘๕
๘๐
๘๖
๑๑๑

๖๕
๙๗
๙๖

๘๒ ๗๖ ๒๓๕
๖๔ ๗๘ ๒๒๗
๑๑๖ ๑๐๗ ๓๐๓
๗๘ ๗๖ ๒๔๐
๑๐๕ ๑๐๓ ๓๑๙
๓๗ ๑๖๗ ๒๖๙
๑๐๓ ๑๑๕ ๓๑๕
๕๗ ๗๑ ๒๒๕

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู
๐
๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔

จํานวน
ที่เขา
สอบ
๔๓๖ ๓ ๓๙ ๕๕
๔๓๖ ๑๔ ๑๙ ๓๕
๔๓๖ ๓ ๒๖ ๑๔
๔๓๖ ๑๒ ๑๗ ๓๔
๔๓๖ ๑
๕ ๑๗
๔๓๖ ๑๐ ๑๕ ๑๒
๔๓๖ ๔
๒
๖
๔๓๖ ๒ ๓๕ ๗๒

๖๕
๖๐
๖๒
๔๗
๔๘
๕๒
๑๑
๖๘

๗๑
๖๘
๕๘
๕๒
๙๔
๔๐
๓๑
๗๔

๗๗
๗๑
๗๕
๗๘
๑๖๐
๕๐
๙๑
๗๕

จํานวน รอยละ
นร.ที่ได นร.ที่ได
ระดับ ๓ ระดับ ๓
ขึ้นไป
ขึ้นไป

๗๔ ๕๑
๗๑ ๙๗
๑๑๔ ๘๒
๕๕ ๑๔๑
๘๓ ๒๕
๘๐ ๑๗๕
๗๖ ๒๑๔
๓๘ ๗๑

๕๓.๖๕
๕๑.๘๓
๖๙.๑๘
๕๔.๗๙
๗๒.๘๓
๖๑.๔๒

๗๑.๙๒
๕๑.๑๔

จํานวน รอยละ
นร.ที่ได นร.ที่ได
ระดับ ๓ ระดับ ๓
ขึ้นไป
ขึ้นไป

๒๐๒
๒๓๙
๒๗๑
๒๗๔
๒๖๘
๓๐๕
๓๘๑
๑๘๔

๔๖.๓๓
๕๔.๘๒
๖๒.๑๖
๖๒.๘๔
๖๑.๔๗
๖๙.๙๕
๘๗.๓๙
๔๒.๒๐

กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาตางประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม......

กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาตางประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม......

จํานวน
ที่เขา
สอบ
๔๔๑
๔๔๑
๔๔๑
๔๔๑
๔๔๑
๔๔๑
๔๔๑
๔๔๑

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑
จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู
๐
๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔

จํานวน รอยละ
นร.ที่ได นร.ที่ได
ระดับ ๓ ระดับ ๓
ขึ้นไป
ขึ้นไป

๒๓ ๔๗ ๒๑ ๔๑ ๔๓ ๕๑ ๓๕ ๑๕๐
๓๑ ๓๓ ๔๐ ๑๐๐ ๑๑๘ ๖๓ ๓๕ ๒๑
๒๕ ๑๑ ๑๕ ๒๒ ๒๙ ๖๐ ๙๔ ๑๘๕
๒๒ ๓๗ ๙ ๓๙ ๓๕ ๖๐ ๑๐๖ ๑๓๓
๖ ๑๘ ๕๐ ๕๘ ๕๐ ๑๐๔ ๙๙ ๕๖
๒๑ ๓๘ ๑๑ ๒๒ ๒๓ ๔๖ ๕๔ ๒๒๖
๑๐ ๑๑ ๗ ๑๑ ๒๒ ๔๘ ๙๔ ๒๓๘
๖ ๓๓ ๔๐ ๖๐ ๔๕ ๕๘ ๕๐ ๑๔๗

๒๓๖
๑๑๙
๓๓๙
๒๙๙
๒๕๙
๓๒๖
๓๘๐
๒๕๕

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู
๐
๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔

จํานวน รอยละ
นร.ที่ได นร.ที่ได
ระดับ ๓ ระดับ ๓
ขึ้นไป
ขึ้นไป

จํานวน
ที่เขา
สอบ
๔๒๔ ๑๘
๔๒๔ ๖
๔๒๔ ๒
๔๒๔ ๓
๔๒๔ ๔
๔๒๔ ๒
๔๒๔ ๘
๔๒๔ ๑

๖๕
๒๙
๓๔
๓๑
๒๘
๑๕
๓๓
๑๕

๓๐ ๕๗ ๔๘ ๗๑ ๔๓ ๘๗
๑๔ ๒๗ ๑๕๓ ๙๐ ๕๘ ๔๗
๒๐ ๒๑ ๒๕ ๘๑ ๑๒๐ ๑๒๑
๑๙ ๒๔ ๕๙ ๕๖ ๑๐๓ ๑๒๙
๒๒ ๒๕ ๖๘ ๑๐๘ ๑๑๐ ๕๙
๑๒ ๓๑ ๔๘ ๖๕ ๙๑ ๑๖๐
๒๐ ๓๒ ๔๑ ๕๔ ๕๘ ๑๗๘
๓๑ ๕๙ ๖๒ ๙๖ ๕๖ ๑๐๔

๒๐๑
๑๙๕
๓๒๒
๒๘๘
๒๗๗
๓๑๖
๒๙๐
๒๕๖

๕๓.๕๑
๒๖.๙๘
๗๖.๘๗

๖๗.๘๐
๕๘.๗๓
๗๓.๙๒

๘๖.๑๗
๕๗.๘๒

๔๗.๔๑

๔๕.๙๙
๗๕.๙๔
๖๗.๙๒
๖๕.๓๓
๗๔.๕๓

๖๘.๔๐
๖๐.๓๘

กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาตางประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม......

กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาตางประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม......

จํานวน
ที่เขา
สอบ
๒๐๗
๒๐๗
๒๐๗
๒๐๗
๒๐๗
๒๐๗
๒๐๗
๒๐๗

จํานวน
ที่เขา
สอบ
๒๐๖
๒๐๖
๒๐๖
๒๐๖
๒๐๖
๒๐๖
๒๐๖
๒๐๖

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑
จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู
๐
๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔
๘
๗
๓
๒
๑
๑
๑
๑

๖
๑๔
๕
๓
๐
๐
๐
๖

๖
๒๐
๘
๕
๐
๐
๐
๑๒

๑๙ ๑๗ ๒๘ ๖๘ ๕๕
๔๔ ๓๔ ๑๙ ๒๘ ๔๐
๒๒ ๔๘ ๕๗ ๓๙ ๒๕
๑๐ ๒๘ ๕๘ ๖๗ ๓๔
๕ ๓๙ ๑๖๒
๐
๐
๑
๐
๘ ๗ ๑๙๐
๑ ๑๒ ๘๙ ๔๖ ๕๘
๓๐ ๔๔ ๕๑ ๓๓ ๓๐

จํานวน รอยละ
นร.ที่ได นร.ที่ได
ระดับ ๓ ระดับ ๓
ขึ้นไป
ขึ้นไป

๑๕๑
๘๗
๑๒๑
๑๕๙
๒๐๖
๒๐๕
๑๙๓
๑๑๔

๗๒.๙๕
๔๒.๐๓
๕๘.๔๕
๗๖.๘๑
๙๙.๕๒
๙๙.๐๓
๙๓.๒๕
๕๕.๐๗

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๒
จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู
๐
๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔

จํานวน รอยละ
นร.ที่ได นร.ที่ได
ระดับ ๓ ระดับ ๓
ขึ้นไป
ขึ้นไป

๔
๒
๔
๙
๓
๓
๔
๓

๑๕๕
๑๖๗
๑๕๗
๑๔๙
๒๐๑
๒๐๓
๑๙๓
๖๖

๒ ๑๓ ๑๕ ๑๗ ๒๖ ๓๕ ๙๔
๒
๐
๙ ๒๕ ๔๐ ๔๗ ๘๐
๐
๒ ๑๕ ๒๘ ๕๕ ๕๓ ๔๙
๗
๖
๗ ๒๘ ๗๖ ๓๑ ๔๒
๐
๐
๐
๒ ๒๕ ๕๖ ๑๒๐
๐
๐
๐
๐
๓ ๒๐ ๑๘๐
๑
๐
๑ ๗ ๓ ๓๐ ๑๖๐
๑๗ ๒๗ ๕๕ ๓๘ ๒๖ ๑๖ ๒๔

๗๕.๒๔
๘๑.๐๗

๗๖.๒๑
๗๒.๓๓
๙๗.๕๗

๙๘.๕๔
๙๓.๖๙
๓๒.๐๔

กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาตางประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม......

กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาตางประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม......

จํานวน
ที่เขา
สอบ
๒๐๔
๒๐๔
๒๐๔
๒๐๔
๒๐๔
๒๐๔
๒๐๔
๒๐๔

จํานวน
ที่เขา
สอบ
๒๐๑
๒๐๑
๒๐๑
๒๐๑
๒๐๑
๒๐๑
๒๐๑
๒๐๑

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑
จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู
๐
๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๔

๕
๓
๓
๐
๐
๐
๐
๓๐

๑๒
๑๖
๒
๐
๐
๐
๐
๓๖

๒๓
๓๗
๖
๑
๑
๐
๐
๔๐

จํานวน รอยละ
นร.ที่ได นร.ที่ได
ระดับ ๓ ระดับ ๓
ขึ้นไป
ขึ้นไป

๒๐ ๒๓ ๓๓ ๘๕ ๑๔๑
๒๓ ๑๘ ๒๐ ๘๕ ๑๒๓
๑๐ ๔๗ ๕๕ ๗๙ ๑๘๑
๒ ๗ ๒๔ ๑๖๖ ๑๙๗
๓ ๒๔ ๔๖ ๑๒๘ ๑๙๘
๐ ๑๓ ๖๑ ๑๒๘ ๒๐๒
๒
๙ ๑๖ ๑๗๕ ๒๐๐
๒๘ ๒๗ ๒๑ ๑๘
๖๖

๖๙.๑๒
๖๐.๒๙
๘๘.๗๓

๙๖.๕๗
๙๗.๐๖
๙๙.๐๒
๙๘.๐๔
๓๑.๘๘

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒
จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู
๐
๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔

จํานวน รอยละ
นร.ที่ได นร.ที่ได
ระดับ ๓ ระดับ ๓
ขึ้นไป
ขึ้นไป

๔
๒
๒
๒
๒
๓
๒
๒

๑๓๗
๑๘๐
๑๙๐
๑๗๐
๑๙๙
๑๖๑
๑๘๕
๗๒

๑๐
๒
๑
๑
๐
๓
๑๒
๕๘

๙ ๑๗
๒
๘
๐
๖
๔
๘
๐
๐
๔ ๑๗
๑
๐
๒๓ ๒๐

๒๔
๗
๒
๑๖
๐
๑๓
๑
๒๖

๒๕
๕๐
๒๖
๓๓
๓๓
๓๔
๗
๑๘

๓๓
๔๖
๖๓
๕๑
๕๑
๔๕
๒๔
๑๕

๗๙
๘๔
๑๐๑
๘๖
๑๑๕
๘๒
๑๕๔
๓๙

๖๘.๑๖
๘๙.๕๕
๙๔.๕๓
๘๔.๕๘
๙๙.๐๐
๘๐.๑๐
๙๒.๐๔
๓๕.๘๒

กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาตางประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม......

กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาตางประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม......

จํานวน
ที่เขา
สอบ
๒๒๒
๒๒๒
๒๒๒
๒๒๒
๒๒๒
๒๒๒
๒๒๒
๒๒๒

จํานวน
ที่เขา
สอบ
๒๑๙
๒๑๙
๒๑๙
๒๑๙
๒๑๙
๒๑๙
๒๑๙
๒๑๙

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑
จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู
๐
๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔

จํานวน รอยละ
นร.ที่ได นร.ที่ได
ระดับ ๓ ระดับ ๓
ขึ้นไป
ขึ้นไป

๓
๒
๓
๒
๒
๓
๒
๐

๑๙๘
๑๓๗
๒๑๕
๒๐๕
๑๘๑
๑๙๖
๙๐
๑๓๓

๐
๓
๑
๐
๐
๔
๐
๐

๒
๔
๐
๐
๐
๔
๑๒
๑

๓ ๑๕ ๔๓ ๕๗
๖ ๑๗ ๓๔ ๓๗
๑
๑
๔ ๘๐
๖
๙ ๓๙ ๖๐
๓ ๓๖ ๖๓ ๔๒
๕ ๑๐ ๓๕ ๕๑
๔๓ ๗๔ ๘๓ ๗
๓๙ ๔๙ ๖๕ ๔๖

๙๘
๖๖
๑๓๑
๑๐๖
๗๖
๑๑๐
๐
๒๒

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๒
จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู
๐
๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔
๐
๑
๐
๐
๐
๐
๐
๐

๑๒
๕
๑
๑
๐
๐
๒
๐

๑๕
๓
๐
๔
๐
๐
๕
๒

๒๖
๙
๑
๒๔
๐
๙
๘
๖

๓๒ ๔๕ ๔๓ ๔๖
๒๕ ๒๗ ๓๙ ๑๑๐
๑๐ ๒๒ ๖๐ ๑๒๕
๓๒ ๕๗ ๔๒ ๕๙
๐ ๑๑ ๖๐ ๑๔๘
๗ ๑๓ ๒๒ ๑๖๘
๕ ๑๖ ๑๙ ๑๖๔
๖๗ ๕๘ ๔๒ ๔๔

๘๙.๑๙
๖๑.๗๑
๙๖.๘๕
๙๒.๓๔
๘๑.๕๓
๘๘.๒๙
๔๐.๕๔
๕๙.๙๑

จํานวน รอยละ
นร.ที่ได นร.ที่ได
ระดับ ๓ ระดับ ๓
ขึ้นไป
ขึ้นไป

๑๓๔
๑๗๖
๒๐๗
๑๕๘
๒๑๙
๒๐๓
๑๙๙
๑๔๔

๖๑.๑๙
๘๐.๓๗

๙๔.๕๒
๗๒.๑๕

๑๐๐
๙๒.๖๙
๙๐.๘๗
๖๕.๗๕

๔.๓ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
สาระวิชา
คณิตศาสตร
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร
ภาษาอังกฤษ
สุขศึกษาและพล
ศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาตางประเทศ

จํานวน
คน

คะแนน
เฉลี่ย

๔๒๑
๔๒๑
๔๒๐
๔๒๐
๔๑๙

๓๐.๘๘
๕๐.๘๑
๓๒.๓๑
๔๔.๓๘
๕๒.๗๒

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
๙.๖๖
๑๑.๒๔
๙.๕๖
๙.๘๕
๙.๔๕

๔๑๙
๔๑๙
๔๒๑

๔๕.๕๓
๕๑.๗๒
๓๐.๗๘

๘.๘๒
๑๐.๐๕
๑๐.๔๖

เฉลี่ย
รอยละ

จํานวนรอยละของนักเรียนที่ไดระดับ
ปรับปรุง

พอใช

ดี

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
สาระวิชา
คณิตศาสตร
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร
ภาษาอังกฤษ
สุขศึกษาและพล
ศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาตางประเทศ

จํานวน
คน

คะแนน
เฉลี่ย

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

๒๑๘
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๘
๒๑๘

๒๓.๘๒
๔๕.๔๗
๒๙.๐๖
๓๑.๗๖
๕๘.๐๗

๑๒.๙๓
๘.๘๑
๗.๗๕
๖.๗๓
๗.๗๗

๒๑๘
๒๑๘
๒๑๘

๒๙.๓๖
๕๑.๕๘
๒๓.๒๑

๗.๓๒
๙.๑๕
๑๑.๑๔

เฉลี่ย
รอยละ

จํานวนรอยละของนักเรียนที่ได
ระดับ
ปรับปรุง

พอใช

ดี

๔.๔ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับทองถิ่น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒
สาระวิชา

จํานวน
คน

คะแนน
เฉลี่ย

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เฉลี่ย
รอยละ

จํานวนรอยละของนักเรียนที่ไดระดับ
ปรับปรุง

พอใช

ดี

คณิตศาสตร
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา ฯ
ฯลฯ

๔.๕ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๑
มัธยมศึกษาปที่ ๒
มัธยมศึกษาปที่ ๓
มัธยมศึกษาปที่ ๔
มัธยมศึกษาปที่ ๕
มัธยมศึกษาปที่ ๖
รวม
เฉลี่ยรอยละ

จํานวน นร.
ทั้งหมด
๔๓๘
๔๓๖
๔๒๔
๒๐๖
๒๐๑
๒๑๙
๑,๙๒๔

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(คุณลักษณะอันพึงประสงค)
ดีเยี่ยม
ดี
ผาน
ไมผาน
๓๙๖
๓๖
๖
๓๙๙
๓๗
๓๗๓
๔๙
๒
๑๘๔
๒๒
๑๖๘
๓๓
๒๐๕
๑๑
๓
๑,๗๒๕
๑๘๘
๑๑
๘๙.๖๖
๙.๗๗
๐.๕๗
-

๔.๖ ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๑
มัธยมศึกษาปที่ ๒
มัธยมศึกษาปที่ ๓
มัธยมศึกษาปที่ ๔
มัธยมศึกษาปที่ ๕
มัธยมศึกษาปที่ ๖
รวม
เฉลี่ยรอยละ

จํานวน นร.
ทั้งหมด
๔๓๘
๔๓๖
๔๒๔
๒๐๖
๒๐๑
๒๑๙
๑,๙๒๔

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(การอานคิด วิเคราะห และเขียน)
ดีเยี่ยม
ดี
ผาน
ไมผาน
๓๒๑
๑๐๗
๑๐
๓๗๓
๕๕
๘
๓๔๔
๗๓
๗
๑๘๑
๒๔
๑
๑๕๗
๔๐
๔
๑๙๗
๑๐
๑๒
๑,๕๗๓
๓๐๙
๔๒
๘๑.๗๖
๑๖.๐๖
๒.๑๘
-

๔.๗ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๑
มัธยมศึกษาปที่ ๒
มัธยมศึกษาปที่ ๓
มัธยมศึกษาปที่ ๔
มัธยมศึกษาปที่ ๕
มัธยมศึกษาปที่ ๖
รวม
เฉลี่ยรอยละ

จํานวน นร.
ทั้งหมด
๔๓๘
๔๓๖
๔๒๔
๒๐๖
๒๐๑
๒๑๙
๑,๙๒๔

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(กิจกรรมพัฒนาผูเรียน)
ผาน
ไมผาน
๔๓๔
๔
๔๓๖
๔๒๑
๓
๒๐๕
๑
๒๐๑
๒๑๙
๑,๙๑๖
๘
๙๙.๕๘
๐.๔๒

ตอนที่ ๔
สรุปผลการพัฒนาและการนําไปใช
๑. สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม
ผลการดําเนินงานในภาพรวม
ดานคุณภาพผูเรียน
โรงเรียนวัชรวิทยาไดสงเสริมและสนับสนุนใหครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาผูเรียนในทุกๆ ดาน จากผลการพัฒนา พบวา ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค มีทักษะในการแสวงหาความรู
ดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มีความสามารถในการคิดอยางเปน
ระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจ แกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล มีความรูและทักษะที่จําเปน
ตามหลักสูตร มีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และมีเจตคติที่
ดีตออาชีพสุจริต
ดานการจัดการศึกษา
ผูบริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง และชุมชนปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน มีการจัดสภาพแวดลอม
และการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ และมีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู
สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู
พัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาและใชประโยชนจากแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอก
เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผูที่เกี่ยวของ มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน
และองคกรที่เกี่ยวของ
ดานอัตลักษณของสถานศึกษา
สถานศึกษามีการจัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาบรรลุเปาหมาย
ตามวิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนนที่กําหนดขึ้น
ดานมาตรการสงเสริม
สถานศึกษาจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
พัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น มีการจัดโครงการ กิจกรรมเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย จุดเนน ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลสําเร็จ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
โครงการที่ ๑.๑ สงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม
จริยธรรม รักษภูมิปญญาไทย
โครงการที่ ๑.๒ สงเสริมการดํารงชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการที่ ๒.๑ พัฒนาผูเรียนใหมีความรู
และทักษะ มีความสามารถใน การแสวงหา
ความรูและคิดวิเคราะหอยางมีวิจารญาณ
โครงการที่ ๒.๒ สงเสริมใหผูเรียนรูจัก
ตนเองพึ่งตนเองไดและมีทักษะการทํางาน
โครงการที่ ๒.๓ สงเสริมใหผูเรียนมีสุข
นิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิต ปลอดยาเสพ
ติดและมีสุนทรียภาพ ศิลปะ ดนตรี กีฬา
โครงการที่ ๒.๔ สงเสริมใหผูเรียนมี
คุณภาพตามเกณฑมาตรฐานโรงเรียน
มาตรฐานสากล
โครงการที่ ๓.๑ สงเสริมพัฒนาศักยภาพ
ครูในดานการจัดการเรียนการสอน ที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
โครงการที่ ๓.๒ สงเสริมพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณธรรม
จริยธรรม
โครงการที่ ๓.๓ สงเสริมการสราง /การใช
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
โครงการที่ ๓.๔ สงเสริมครู และบุคลากร
ทางการศึกษาใหไดรับการพัฒนาเขาสูระบบ
ประกันคุณภาพ
โครงการที่ ๔.๑ พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการตามหลักการกระจายอํานาจสูการ
เปนโรงเรียนมาตรฐานสากล

ปจจัยสนับสนุน
๑. การดําเนินงานตามระบบคุณภาพ PDCA
๒. การตระหนักในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ของบุคลากร
๓. ความรวมมือของทุกฝายที่เกี่ยวของ
๔. งบประมาณที่ไดรับจัดสรร
๕. ผูปกครอง ชุมชน องคกรภายนอกมีสวนรวม
ในการพัฒนา

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
โครงการที่ ๔.๒ พัฒนาอาคารสถานที่
แหลงเรียนรู สาธารณูปโภคและสิ่งแวดลอม
โครงการที่ ๔.๓ พัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศ
โครงการที่ ๕.๑ สงเสริมความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน
โครงการที่ ๕.๒ สงเสริมใหชุมชน
สนับสนุนการพัฒนาการศึกษา
โครงการ/กิจกรรมที่ไมประสบผลสําเร็จ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
-

ปจจัยสนับสนุน

สาเหตุ
-

๒. จุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา
๒.๑ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑) ดานคุณภาพผูเรียน
จุดเดน โรงเรียนวัชรวิทยาไดสงเสริมและสนับสนุนใหครูผูสอนจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนอยางหลากหลาย เพื่อพัฒนาผูเรียนในทุกๆ ดาน พบวา ผูเรียน มีสุขภาพกาย
สุขภาพจิตดี ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะทีเ่ สี่ยงตอ
ความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ มีน้ําหนัก สวนสูงและสมรรถภาพกาย
ตามเกณฑ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม สนใจและเขารวมกิจกรรมดานดนตรี ศิลปะ และ
กีฬา สามารถแสวงหาความรูจากแหลงตางๆ รอบตัวได
จุดที่ควรพัฒนา พัฒนานักเรียนคิดอยางมีระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหา
ไดอยางมีเหตุผล การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบระดับชาติใหสงู ขึ้น
กวาเดิม
๒) ดานการจัดการศึกษา
จุดเดน โรงเรียนไดสนับสนุนและสงเสริมครูจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
ตนเองอยางสม่ําเสมอ พบวา ครูไดรับวิทยฐานะสูงขึ้น ครูไดรับรางวัลเพชรเสมาสามัญ 41
ครูมืออาชีพ จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 รางวัลครูสอนดี รางวัล

หนึ่งแสนครูดีจากคุรุสภา รางวัล OBEC AWARD ครูมีมีวุฒ/ิ ความรูความสามารถตรงกับวิชา
ที่สอน ผูบริหารมีความสามารถในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
คณะกรรมการ ผูปกครอง ชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา จัดระบบดูแลชวยเหลือ
ผูเรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคน หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียน
มั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะดวก พอเพียง อยูในสภาพใชการไดดสี ภาพแวดลอม
รมรื่น และมีแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน มีระบบการประกันคุณภาพภายในตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
จุดที่ควรพัฒนา ไดแก การพัฒนาใหครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับ
การนําบริบทและภูมิปญญาของทองถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู
๓) ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู
จุดเดน โรงเรียนสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาและใชประโยชน
จากแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอก เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียน จัดใหมีกิจกรรม/โครงการที่ใหนักเรียนไดศึกษาจากแหลงเรียนรูทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา คือ ควรทําทะเบียนแหลงเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรู
ทะเบียนแหลงเรียนรูของโรงเรียน
๔) ดานอัตลักษณของสถานศึกษา
จุดเดน โรงเรียนจัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย
วิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนของสถานศึกษา ตามอัตลักษณ “นักเรียนดี คือ ศักดิ์ศรีของ
วัชรวิทยา” และเอกลักษณ “โรงเรียนสองภาษา”
๕) ดานมาตรการสงเสริม
จุดเดน โรงเรียนจัดโครงการ กิจกรรมเพือ่ ตอบสนองนโยบาย จุดเนน ตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา โดยมุงเนนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้น มีการจัด
กิจกรรมของทุกกลุมสาระการเรียนรู เชน คายวิชาการ การสอนซอมเสริม การสอนเขมหรือติว
ครูทุกกลุมสาระการเรียนรูตระหนักถึงความสําคัญของการยกระดับผลสัมฤทธิ์และการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
๑) ดานคุณภาพผูเรียน
๑.๑) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้น
๑.๒) จัดกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนไดคิด วิเคราะห สังเคราะห คิดสรางสรรค

๒) ดานการจัดการศึกษา
กําหนดวิธีการและผดุงรักษาไวซึ่งการดําเนินการตามระบบของการ
บริหารของผูบริหารอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยการมีสวนรวมของภาคี
เครือขายทุกฝาย
๓) ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู
๓.๑) กําหนดแผนพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา
๓.๒) สงเสริม สนับสนุนการใชแหลงเรียนรู การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน
๔) ดานอัตลักษณของสถานศึกษา
กําหนดกิจกรรม โครงการเพื่อพัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ และ
เอกลักษณของสถานศึกษา
๕) ดานมาตรการสงเสริม
จัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพือ่ พัฒนา
และสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
๔. ความตองการและการชวยเหลือ
๑) วิทยากรที่มีความรูความสามารถเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียน

