๑

ตอนที่ ๑ ขอมูลพื้นฐาน
๑. ขอมูลทั่วไป
๑.๑ ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม ตั้งอยูเลขที่ ๑๑๖๐/๓ ซอยเพชรเกษม ๑๕
ถนน เพชรเกษม แขวง/ ตําบล ทาพระ เขต/อําเภอ บางกอกใหญ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ๑๐๖๐๐
โทรศัพท ๐๒-๔๕๗-๙๘๓๐-๑
โทรสาร ๐๒-๔๕๗-๔๔๓๗
e-mail : pradoonai@hotmail.com website : www.pradoonai.ac.th
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
๑.๒ เปดสอนตั้งแตระดับ ม.๑ ถึงระดับ ม.๖
๑.๓ มีเขตพื้นที่บริการ ๕ เขต ไดแก
๑. เขตภาษีเจริญ แขวงปากคลอง แขวงคูหาสวรรค
๒. เขตธนบุรี
แขวงหิรัญรูจี
แขวงตลาดพลู
๓. เขตคลองสาน แขวงทุกแขวง
๔. เขตบางกอกนอย แขวงบานชางหลอ
๕. เขตบางแค
แขวงบางแค
แผนที่โรงเรียน

๒

แผนผังอาคารเรียน

๒. ขอมูลผูบริหาร
๒.๑ ชื่อ-สกุลผูบริหาร
๒.๑.๑ ดร.สมมาตร สนทมิโน ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม
โทรศัพท ๐๘๙-๐๒๗๐๘๙๒ E-mail Mart_Sontamino @hotmail.com
วุฒิการศึกษาสูงสุด : บริหารการศึกษา ( กศ.ด. ) สาขาบริหารการศึกษา
ดํารงตําแหนงที่โรงเรียนนี้ตั้งแต ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ จนถึงปจจุบัน เปนเวลา ๕ เดือน

๓

๒.๒ ประวัติโดยยอ คําขวัญ และวัตถุประสงคเฉพาะของสถานศึกษา
ประวัติโรงเรี ยน
โรงเรียน วัดประดูในทรงธรรม ตั้งอยูเลขที่ ๑๑๖๐/๓ ซอยเพชรเกษม ๑๕ ถนนเพชรเกษม แขวงวัดทา
พระ เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร เปนโรงเรียนสหศึกษา เปดทําการสอนครั้งแรกเมื่อ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม
๒๔๙๗ เพื่ อ แก ป ญ หานั ก เรี ย นไม มี ที่ เ รี ย น โดยมี พ ลอากาศเอกหลวงเชิ ด วุ ฒ ากาศ รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นไดอนุมัติใหตั้งโรงเรียนตามคําขอรองของชาวบาน แขวงวัดทาพระ โดยพระอธิการ
บุญสง บุญรักโต
เจาอาวาสวัดประดูในทรงธรรม แบงเนื้อที่ของวัดจํานวน ๖ ไร ๒ งาน
๕๓ ตารางวา ใหเปนที่ตั้งของโรงเรียน โดยเสียคาเชาใหกับวัดมาจนถึงทุกวันนี้ และใหชื่อวาโรงเรียนวัดประดูใน
ทรงธรรม ตามชื่อของวัดที่ใหใชเปนสถานที่กอสราง ใชอักษรยอวา ป.ธ. ในขั้นแรก และเปลี่ยนมาเปน ป.ท. ใน
อีก ๒ ปตอมา
ครั้งแรก เปดรับนักเรียนชั้นมัธยมปที่ ๑ (ประถมปที่ ๕ ในปจจุบัน) จํานวน ๒ หอง เรียนมีนักเรียน ๘๗
คน ครู ๖ คน ภารโรง ๑ คน มีนายทรงยศ พงษพรต เปนครูคนแรก เนื่องจากโรงเรียนยังสรางไมเสร็จ จึงตอง
อาศัยศาลาการเปรียญของวัดประดูในทรงธรรมเปนที่เรียนและไดเรียนในอาคารไม ๒ ชั้น ขนาด ๘ หองเรียนที่สราง
เสร็จในอีกเกือบ ๑ ปตอมา
การเรียน ในระยะแรก รับนักเรียนเขาเรียนโดยไมตองสอบคัดเลือก จนถึงป พ.ศ. ๒๕๐๒ โรงเรียนมี
อาคารเพิ่มขึ้นอีก ๑ หอง จํานวน ๑๒ หองเรียน จึงมีหองเรียนครบตามโครงการที่วางไว คือ ชั้นมัธยมศึกษาปที่
๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาป ๖ มีนักเรียนเพิ่มขึ้นอีกเปน ๑,๘๐๐ คน ครู-อาจารยเพิ่มขึ้นเปน ๕๗ คน ภารโรง ๓ คน
และเปดสอน ๒ รอบ คือ รอบเชาและรอบบาย ตามนโยบายของกรมสามัญศึกษา โดยใชเครื่องหมาย ป.ท. กลม
สําหรับนักเรียนรอบเชา และเครื่องหมาย ป.ท. เหลี่ยม สําหรับนักเรียนรอบบาย
โรงเรียน เปดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนมาจนถึง พ.ศ. ๒๕๑๒ นายเทพ เที่ยงตรง ซึ่งเป น
อาจารยในขณะนั้น ไดขออนุญาตเปดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และไดเปดสอนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายในป พ.ศ. ๒๕๑๓ โดยเปดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และไดเปดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในป พ.ศ. ๒๕๑๓ โดยเปดสอนในแผนกวิทยาศาสตร ๒ หอง และตอมาป พ.ศ. ๒๕๑๔ เปด แผนกศิลปะอีก
จํานวน ๒ หอง ผลการสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายติดบอรด (คะแนนสูงสุด) ติดตอกันถึง ๓ ป ทั้ง
๒ แผนก
โรงเรียน ไดเปดสอนรอบเชาและรอบบาย มาจนถึงป พ.ศ. ๒๕๒๗ นายสํารอง เพ็งหนู ผูอํานวยการ
โรงเรียนในขณะนั้นเห็นวาเปดสอน ๒ รอบ มีปญหาตางๆ มากมาย จึงทําการปรับปรุงหองเรียนเพิ่มขึ้น และให
รวมนั กเรี ย นในขณะนั้ น เห็ น ว า เป ด รอบเดี ย ว ตั้ ง แต พ.ศ. ๒๕๒๘ เป น ต น มา โดยมีห องเรี ย นทั้ งหมด ๕๔
หองเรียน
เปนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ๓๖ หองเรียน และ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ๑๘ หองเรียน
ปจจุบัน โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรมเปดทําการสอนมาแลวถึง ๕๗ ป เปนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน และตอนปลาย เปนนักเรียนแบบสหศึกษา มีทั้งนักเรียนชายและนักเรียน
หญิง

๔

คติธรรมของโรงเรียน
“ นตถิ ปญญา สมาอาภา ”
แสงสวางเสมอดวยปญญาไมมี

พระพุทธรูปประจําโรงเรียน

พระพุทธรัตนมณีศรีประดู
สีประจําโรงเรียน

เขียว - เหลือง
เขียว หมายถึง ความเขมแข็ง ความอดทน
เหลือง หมายถึง ความพรอมเพรียง ความสามัคคี
ดอกไมประจําโรงเรียน

“ ดอกประดู ”
ดอกประดู เปนสัญลักษณของความพรอมเพรียงในยามบานดอกประดูจะบานพรอมกันชูชอเหลือง
อรามสดใสสะพรั่ง และยามโรย ก็จะโรยพรอมกันเสมือนการรวมทุกขรวมสุขเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน

๕

สภาพปัจจุบัน
โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม ตั้งอยูเลขที่ ๑๑๖๐/๓ ซอยเพชรเกษม ๑๕ ถนนเพชรเกษม แขวงวัดทา
พระ เขตบางกอกใหญ กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐ บนเนื้อที่ ๖ ไร ๒ งาน ๕๓ ตารางวา
ทิศเหนือ
จดวัดประดูในทรงธรรม
ทิศใต
จดวัดประดูฉิมพลี
ทิศตะวันออก
จดซอยเพชรเกษม ๑๕
ทิศตะวันตก
จดคลองระบายน้ํา
ภายในรัศมีของโรงเรียน มีโรงเรียนอื่นๆ ดังนี้
๑. โรงเรียนวัดประดูฉิมพลี เปดสอนระดับประถมศึกษา สังกัด กรุงเทพมหานคร หางจากโรงเรียน
ประมาณ ๓๐๐ เมตร
๒. โรงเรียนวัดนวลนรดิศ เปดสอนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
๑ หางจากโรงเรียนประมาณ ๕๐๐ เมตร
๓. โรงเรียนสายประสิทธิ์วิทยา เปดสอนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน
หาง
จากโรงเรียนประมาณ ๘๐๐ เมตร
๔. โรงเรียนวิบูลยเสรีวิทยา เปดสอนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน
หาง
จากโรงเรียนประมาณ ๑ กิโลเมตร
๕. โรงเรียนวัดทาพระ เปดสอนระดับประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร หางจากโรงเรียนประมาณ
๑.๕ กิโลเมตร
๖. โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค เปดสอนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๑ หางจากโรงเรียนประมาณ ๒ กิโลเมตร
โรงเรียนตั้งอยูที่เดิมตั้งแตเริ่มกอตั้ง โดยเชาที่ดินของกรมการศาสนาเปนที่ตั้งของโรงเรียนตั้งแตป พ.ศ.
๒๔๙๗ เสียคาเชาปละ ๓,๘๐๐ บาท
๓. ขอมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ของปการศึกษาที่รายงาน)
๑) จํานวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น ๘๑๕ คน
๒) จํานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ๘๙๖ คน
จําแนกตามระดับชั้นที่เปดสอน
ระดับชั้น
เพศ
รวม
ชาย
หญิง
ม. ๑
๖๐
๔๒
๑๐๒
ม. ๒
๖๗
๔๘
๑๑๕
ม. ๓
๗๘
๖๖
๑๔๔
รวม
๒๐๕
๑๕๖
๓๖๑
ม. ๔
๘๖
๙๐
๑๗๖
ม. ๕
๙๘
๘๕
๑๘๓
ม. ๖
๗๙
๙๖
๑๗๕
รวม
๒๖๔
๒๗๑
๕๓๕
รวมจํานวนนักเรียนทั้งหมด

๔๖๙

๔๒๗

๘๙๖

๖

๓) จํานวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑของกรมพลศึกษา หรือสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ๘๐๘ คน คิดเปนรอยละ ๙๐.๑๘
๔) จํานวนนักเรียนที่มีน้ําหนัก สวนสูง ตามเกณฑของกรมอนามัย ๕๘๔ คน คิด
เปนรอยละ ๕๘.๘๑ จํานวนนักเรียนที่มีความบกพรองเรียนรวม ๐ คน คิดเปนรอยละ ๐
๕) จํานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ ๗๒ คน คิดเปนรอยละ ๗.๒๕
๖) จํานวนนักเรียนที่มีปญญาเลิศ ๕๐ คน คิดเปนรอยละ ๕.๐๓
๗) จํานวนนักเรียนตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ ๑ คน คิดเปนรอยละ ๐.๑๐
๘) จํานวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปจจุบัน) ๑๔ คน คิดเปนรอยละ ๑.๔๐
๙) สถิติการขาดเรียนภาคเรียนที่ ๑ จํานวน ๑๘ คน คิดเปนรอยละ ๑.๗๘
๑๐) สถิติการขาดเรียนภาคเรียนที่ ๒ จํานวน ๒๖ คน คิดเปนรอยละ ๒.๖๐
๑๑) จํานวนนักเรียนที่เรียนซ้ําชั้น ๑ คน คิดเปนรอยละ ๐.๐๑
๑๒) จํานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร
- ม.๓ จํานวน ๑๓๖ คน คิดเปนนอยละ ๙๔.๔๔
- ม.๖ จํานวน ๑๗๐ คน คิดเปนนอยละ ๙๗.๑๔
๑๓) อัตราสวนครู : นักเรียน = ๑ : ๒๐
- ม.๑ = ๖ : ๑๐๒
- ม.๒ = ๘ : ๑๑๕
- ม.๓ = ๗ : ๑๔๔
- ม.๔ = ๘ : ๑๗๖
- ม.๕ = ๑๒ : ๑๘๓
- ม.๖ = ๑๐ : ๑๗๕
๑๔) จํานวนนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป วรรณคดี และ
นันทนาการ ๘๙๕ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐
๑๕) จํานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเปนลูกที่ดีของพอแม ผูปกครอง ๘๗๖ คน
คิดเปนรอยละ ๙๗.๔๘
๑๖) จํานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเปนนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ๘๗๕ คน
คิดเปนรอยละ ๙๗.๖๘
๑๗) จํานวนนักเรียนที่ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอสังคม ทั้งในและนอกสถานศึกษา ๘๗๔
คน คิดเปนรอยละ ๙๗.๒๘
๑๘) จํานวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรูจากการอานและการสืบคนจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางสม่ําเสมอ ๘๙๖ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐
๑๙) จํานวนนักเรียนที่ผานการประเมินความสามารถดานการคิดตามที่กําหนดในหลักสูตร
สถานศึกษา ๘๙๖ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐
๒๐) จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑการประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเขากับสังคม
ตามที่กําหนดในหลักสูตรสถานศึกษา ๘๙๖ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐

๗

๔. ขอมูลครูและบุคลากร
ครูประจําการ
กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

ชื่อ-สกุล
น.ส.ชูศรี ทีปสร
น.ส.บานชื่น สุนทรมาลัย
นางสาวพรธารา แสงสี
วาที่รอยตรีหญิงสรารัตน ทังสี
นางสาวสุรียพร พันทวีศักดิ์

อายุ
อายุ ราชกา ตําแหนง/
(ป)
ร
วิทยฐานะ
(ป)
๕๘
๕๘
๓๒
๒๗
๒๔

๓๖
๓๗
๑
๑
๑

ครู คศ.๓
ครู คศ.๒
ครูผูชวย
ครูผูชวย
ครูผูชวย

วุฒิ
ค.บ.
กศ.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.

วิชาเอก
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย

สอนวิชา/
ชั้น
ม.๔
ม.๕
ม.๔,ม.๑
ม.๒
ม.๓

จํานวน
ครั้ง/
ชั่วโมงที่รับ
การ
พัฒนา/ป
๓๖ ชั่วโมง
๓๖ ชั่วโมง
๓๖ ชั่วโมง
๓๖ ชั่วโมง
๓๖ ชั่วโมง

กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร
ที่

ชื่อ-สกุล

๑
๒
๓
๔
๕
๖

นายพรเลิศ อรุณรัติยากร
น.ส.ปรีชาภรณ แยมงาม
นางสาวทัศนีย กระแสสิงห
นายสุรยิ ัณห หัตถกอง
นายอดิศักดิ์ ทันแกว
นางดิสสมัย เดชฤทธิ์

อายุ
อายุ ราชกา
(ป)
ร
(ป)

ตําแหนง/
วิทยฐานะ

วุฒิ

๖๐
๓๔
๒๘
๒๕
๓๑
๓๖

ครู คศ.๓
ครู คศ.๑
ครูผูชวย
ครูผูชวย
ครูผูชวย
ครู คศ.๑

กศ.บ.
ศษ.ม.
ค.บ.
ค.บ.
วท.บ
ค.บ.

๓๖
๔
๑
๑
๑
๕

จํานวน
ครั้ง/
สอนวิชา/
วิชาเอก
ชั่วโมงที่รับ
ชั้น
การ
พัฒนา/ป
ภูม-ิ คณิตศาสตร
ม.๕, ม.๖ ๓๖ชั่วโมง
การสอนคณิตศาสตร ม.๕
๓๖ชั่วโมง
คณิตศาสตร
ม.๒
๓๖ชั่วโมง
คณิตศาสตร
ม.๔
๓๖ ชั่วโมง
คณิตศาสตร
ม.๒, ม.๕ ๓๖ ชั่วโมง
คณิตศาสตร
ม.๔
๓๖ ชั่วโมง

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร
ที่

ชื่อ-สกุล

๑ นายเฉลิมศักดิ์ ครุธเสม

อายุ
อายุ
ตําแหนง/
ราชการ
(ป)
วิทยฐานะ
(ป)

วุฒิ

วิชาเอก
การสอนฟสิกส

๔๙

๒๖

ครู คศ.3

วท.ม.

๒ นางฐิติชญา ธนวิทยไพศาล ๔๒

๑๗

ครู คศ.๒

กศ.บ.

๓ น.ส.ขัติญา เปรมปราโมทย ๓๐

๖

ครู คศ.๑

วท.บ.

๔
๕
๖
๗
๘

๒
๑
๑
๑
๑

ครู คศ.๑
ครูผูชวย
ครูผูชวย
ครูผูชวย
ครูผูชวย

วท.บ.
กศ.บ.
ค.บ.
ค.บ.
วท.บ.

นางสุนันทา บุญเรืองศรี
นางสาวพิชญา เจริญวนิช
นางสาวสุวิมล เสวกสุริยวงศ

นางสาวณัฐกนา จิตรแหง
นางสาวสุดารัตน สัจจวิโส

๓๖
๒๖
๒๙
๒๗
๒๘

สอนวิชา/
ชั้น

ฟสิกส ม.๕๖
ฟสิกส
วิทยาศาสตร
ม.๓ ฟสิกส
ม.๔
เคมี
เคมี ม.๕-๖
วิทยาศาสตร
ม.๓
เคมี
ม.๔
ชีววิทยา
ม.๒,ม.๔
ชีววิทยา
ม.๒, ม.๕-๖
วิทยทั่วไป,ชีววิทยา ม.๑,ม.๔
วิทยทั่วไป ชีวิทยา ม.๕

จํานวน
ครั้ง/
ชั่วโมงที่รับ
การ
พัฒนา/ป
๓๖ ชั่วโมง
๓๖ ชั่วโมง
๓๖ ชั่วโมง
๓๖ ชั่วโมง
๓๖ ชั่วโมง
๓๖ ชั่วโมง
๓๖ ชั่วโมง
๓๖ ชั่วโมง

๘

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อายุ
อายุ ราชกา ตําแหนง/
(ป)
ร
วิทยฐานะ
(ป)

วุฒิ

วิชาเอก

สอนวิชา/ชัน้

๑ นายประดิษฐ วิจิตรวรรณา
๒ นางสุดารัตน ดารากร ณ อยุธยา

๕๘
๕๘

๓๘
๓๖

ครู คศ.3
ครู คศ.๒

กศ.บ.
ศศ.บ.

สังคมศึกษา
สังคมศึกษา

๓ นางจําเนียร สิทธิวิชาภิญโญ

๕๓

๓๒

ครู คศ.3

กศ.บ.

สังคมศึกษา

๔ นายกรรภิรมย นพรัตน
๕ นายภูริวัจน รุณพันธ
๖ น.ส.มนัสวัน บุญประเสริฐ

๕๖
๓๐
๔๘

๓๐
๒
๒

ครู คศ.๒
ครู คศ.๑
ครู คศ.๑

ศษ.บ.
ค.บ.
ค.บ.

บรรณารักษ
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา

สังคมศึกษา ม.๖
พุทธศาสนา ม.๒
และม.๔ สังคม
ศึกษา ม.๓
พุธศาสนา ม.๑-๒
สังคมศึกษา ม.๑
ภูมิศาสตรเศรษฐกิจ
ม.๖
สังคม ม.๑-๒
เอเชียศึกษา ม.๔
การเมืองการ
ปกครอง ม.๕
หนาที่พลเมือง ม.๑

๗ นางสาวเตือนใจ พงศจิระชาคร

๕๑

๑

ครูผูชวย

ค.บ.

สังคมศึกษา

ที่

ชื่อ-สกุล

จํานวน
ครั้ง/
ชั่วโมงที่รับ
การ
พัฒนา/ป
๓๖ชั่วโมง
๓๖ชั่วโมง
๓๖ชั่วโมง

๓๖ชั่วโมง
๓๖ชั่วโมง
๓๖ชั่วโมง
๓๖ ชั่วโมง

กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี

๑ นางฐิติกานต ชัยวรวิทยกุล ๕๗

๓๓

ตําแหนง
/
วุฒิ
วิทย
ฐานะ
ครู คศ.๓ บธ.บ.

๒ นายสมนึก โตเร็ว
๓ นายสมชาย เต็มประสิทธิศักด

๕๔
๕๖

๓๑
๓๕

ครู คศ.๓ ศศ.ษ.
ครู คศ.๒ กศ.บ.

๔ นายอรรถกร เย็นเปนสุข

๓๑

๗

ครู คศ.๒ คบ.

๕ วาที่รอยตรีสิทธิเดช รัตนจันทร ๒๙
๖ นางจุฑามาศ โกมลมรรค ๔๓

๑
๖

ครูผูชวย บธ.บ.
ครู คศ.2 ค.บ.

ที่

ชื่อ-สกุล

อายุ อายุ
ราชการ
(ป) (ป)

วิชาเอก
ธุรกิจศึกษา
บัญชี
ภาษาอังกฤษ
อตสาหกรรม
ศิลป
คอมพิวเตอร
ศึกษา
คอมพิวเตอร
เกษตร

สอนวิชา/ชัน้

จํานวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รบั
การพัฒนา/ป

งานธุรกิจ
๓๖ชั่วโมง
ม.๓-๖
งานเกษตร ม.๖ ๓๖ชัว่ โมง
งานชาง ม.๑,๒,๔ ๓๖ชัว่ โมง
คอมพิวเตอร ม.๔ ๓๖ชั่วโมง
และม.๖
ม.๔
๓๖ชัว่ โมง
ม.๖
๓๖ชัว่ โมง

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ
อายุ อายุ ตําแหนง/
ราชการ
(ป) (ป) วิทยฐานะ
๑ นางชุดา บุญอุไร
๔๙ ๒๗ ครู คศ.3
๒ น.ส.อรุณรัตน พวงทิพากร ๕๙ ๓๗ ครู คศ.3
๓ นางเสาวณีย สันพิมาย
๓๐
๒ ครู คศ.๑
๔ นายวาทสิทธิ์ อินทรียงค ๒๗
๒ ครู คศ.๑
๕ นางสาวอารีรตั น ศรีชมพู ๒๕
๑ ครูผูชวย
นางสาวสุ
ภ
าริ
ณ
ย
ี

ศรี
เ
มื
อ
งแก
ว
๖
๓๑
๒ ครู คศ.๑
ที่

ชื่อ-สกุล

วุฒิ
ศษ.บ.
ศศ.ม.
ค.บ.
ค.บ.
ศศ.บ.
ค.บ.

วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ
ภาษาศาสตร
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

สอนวิชา/ชัน้
ม.๑
ม.๕,ม.๖
ม.๔,ม.๕
ม.๒,ม.๓
ม.๕
ม.๓,ม.๔

จํานวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รบั
การพัฒนา/ป

๓๖ ชั่วโมง
๓๖ ชั่วโมง
๓๖ ชั่วโมง
๓๖ ชั่วโมง
๓๖ ชั่วโมง
๓๖ ชั่วโมง

๙

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ
ที่

ชื่อ-สกุล

๑ นางอมร ภัทรวัฒนาภรณ

อายุ อายุ ตําแหนง/
ราชการ
วุฒิ
(ป) (ป) วิทยฐานะ
๕๕ ๓๑
ครู คศ.3 คบ.

๒ นายอภิรัตน นาครัตน
๔๙
นางสาวทิ
พ
วรรณ
แก
ว
จั
น
ทร
๓
๒๕
นายอนุ
ร
ก
ั
ษ
เขี
ย
วนอก
๔
๓๓

๒๐
๑
๕

ครู คศ.3
ครูผูชวย
ครู คศ.๑

วิชาเอก
นาฏศิลป

คบ.
ศษ.บ.
ด.บ.

ดนตรีไทย
ศิลปศึกษา
ดนตรีศึกษา

จํานวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รบั
การพัฒนา/ป

สอนวิชา/ชัน้
นาฏศิลป ม.๔
และม.๕
ดนตรี ม.๑,๒,๓,๖
ศิลปะ ม.๑,ม.๔
ดนตรี

๓๖ ชั่วโมง
๓๖ ชั่วโมง
๓๖ ชั่วโมง
๓๖ ชั่วโมง

กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษา
ที่

ชื่อ-สกุล

๑ นายสราวุฒิ เชาวไว
๒ น.ส.รุงทิพย ดิษฐใจ
๓ นางสาวปริพตั ร ศึกษา

อายุ
(ป)

อายุ
ราชการ
(ป)

๕๒
๓๙
๒๘

๒๓
๕
๑

ตําแหนง
/
วุฒิ
วิทย
ฐานะ
ครู คศ.๒ กศ.บ.
ครู คศ.๑ คบ.
ครูผูชวย คม.

วิชาเอก

สอนวิชา/ชัน้

จํานวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รบั
การพัฒนา/ป

พลศึกษา
สุขศึกษา
พลศึกษา

ม.๕,ม.๖,ม.๓,ม.๑
ม.๖,ม.๒,ม.๖,ม.๑
ม.๖,ม.๑

๓๖ชั่วโมง
๓๖ชั่วโมง
๓๖ ชั่วโมง

สอนวิชา/ชัน้

จํานวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รบั
การพัฒนา/ป

ฝายสนับสนุนการสอน
ที่

ชื่อ-สกุล

๑ น.ส.สกาวรัตน ดําละเอียด
๒ น.ส.วรรณพัชร อริยสุนทร

อายุ
(ป)

อายุ
ราชการ
(ป)

๔๗
๒๕

๒๑
๑

ตําแหนง
/
วิทย
ฐานะ
ครู คศ.3
ครู คศ.๑

วุฒิ

วิชาเอก

ศษ.บ การคลัง
ค.บ. จิตวิทยาการ
ปรึกษา

คณิตศาสตร ม.๑
แนะแนว ม.๓,๖

ชั่วโมง
ชั่วโมง

จางดวยเงิน

จํานวนครูที่สอนวิชาตรงเอก ๕๔ คน
คิดเปนรอยละ ๑๐๐
จํานวนครูที่สอนตรงความถนัด ๕๔ คน
คิดเปนรอยละ ๑๐๐
ครูอัตราจาง
กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย
ที่

ชื่อ-สกุล

๑ นางณัฐธนพร เชาวปานนท

อายุ
๖๐

ประสบการณการสอน
(ป)
๓๘

วุฒิ

วิชาเอก

สอนวิชา/ชั้น

ค.บ.

บรรณารักษ
ศาสตร

ม.๑

เงินโรงเรียน

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ
ที่
ชื่อ-สกุล
๑ Miss.Aimee A. Gonzales
๒ Mrs. Gemmafe Revilla Tomas
๓ นางจิตตานันท ภาคภากร

อายุ ประสบการณการสอน (ป) วุฒิ
วิชาเอก
๓๕
๕
B.S.ED ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
๔๙
๒
B.S
๕๓
๘
ม.๖
-

สอนวิชา/ชั้น
ม.๑,๒,๖
ม.๑,๓,๔,๕
ภาษาจีน
ม.๔,๕,๖

จางดวยเงิน
เงินโรงเรียน
เงินโรงเรียน
เงินสนับสนุน

๑๐

กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษา
ที่

ชื่อ-สกุล

๑ นายสมชาย ธรรมโกศล

ประสบการณ
การสอน (ป)
๓๗

อายุ
๖๐

วุฒิ

วิชาเอก

สอนวิชา/ชั้น

จางดวยเงิน

คม.

พลศึกษา

วิทยาศาสตร
ม.๒

เงินโรงเรียน

กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ที่

ชื่อ-สกุล

๑ น.ส.ชุตินันท ชวงขาว

อายุ

ประสบการณ
การสอน (ป)

วุฒิ

วิชาเอก

สอนวิชา/ชั้น

จางดวยเงิน

๒๖

๒

ปริญญาตรี

คอมพิวเตอร

การจัดการ
ฐานขอมูลเบื้องตน

เงิน
โรงเรียน

ลูกจาง
ลูกจางประจํา
ที่

ชื่อ-สกุล

อายุ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

นายจิรเพ็ชร หุนเลิศสกุล
นางประไพ จักรกระโทก
นายสํารวน ไทยใหม
นางทัศพร มะสีพันธ
นายวณิชย พงษสวัสดิ์
นายสูงเกียรติ ดวงกิ่ม
นางอรทัย กะถิน

๔๙
๕๑
๕๐
๕๑
๕๑
๕๖
๔๘

ประสบการณ
(ป)
๒๕
๒๓
๒๓
๒๓
๒๘
๒๑
๒๖

ตําแหนง
ชางครุภัณฑ
พนักงานบริการเอกสาร
ผูชวยชาง
พนักงานเก็บเอกสาร
พนักงานบริการ
พนักงานรับโทรศัพท
พนักงานพิมพ

วุฒิ

จางดวยเงิน

ปวส.
ป.๔
มศ.๕
ปกศ.สูง
ม.๓
ป.๗
ปวช.

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

วุฒิ

จางดวยเงิน

ม.๖.
ปริญญาตรี

เงินโรงเรียน
งบประมาณ

ลูกจางชั่วคราว
ที่
๑
๒

ชื่อ-สกุล
นายฉัตรชัย เสนผาน
นายสันติ อัครหิรัญกิจ

อายุ
๔๘
๓๗

ประสบการณ
ตําแหนง
(ป)
๒๔
เจาหนาที่หองสมุด
๕
เจาหนาที่ธุรการ

๕. ขอมูลอาคารสถานที่
สถานที่ภายในโรงเรียนประกอบดวย
๑. อาคารถาวร ๕ หลัง
อาคาร ๑ มี ๔ ชั้น จํานวน ๒๔ หองเรียน สรางเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔
อาคารเชื่อมตออาคาร ๑ (อาคาร ๗) มี ๔ ชั้น จํานวน ๘ หองเรียน สรางเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗
อาคาร ๒ มี ๔ ชั้น จํานวน ๑๘ หองเรียน สรางเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๘
อาคาร ๓ มี ๖ ชั้น จํานวน ๓๔ หองเรียน ใตถุนโลง ( ปจจุบันปรับเปนหองสมุด )
อาคาร ๗ มี ๔ ชั้น จํานวน ๘ หองเรียน สรางเมื่อป พ.ศ. ๒๕๓๗
อาคาร ๘ มี ๔ ชั้น จํานวน ๙ หองเรียน สรางเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐
๒. อาคารหอประชุม (อาคาร ๔) เปนอาคารแบบพิเศษ มี ๒ ชั้น สรางเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓
๓. อาคารฝกงาน (อาคาร ๕) ๔ ชั้น จํานวน ๘ หองเรียน สรางเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑
๔. แฟลตที่พักนักการ-ภารโรง มี ๔ ชั้น จําวน ๑๐ หนวย สรางเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗
๕. อาคารประชาสัมพันธและหอประชุมเอนกประสงค (อาคาร ๖) สรางเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓
๖. อาคารหองสุขา จํานวน ๔ หอง
หลังที่ ๑ เปนหองน้ําชาย จํานวน ๖ หอง สรางเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔

๑๑

หลังที่ ๒ เปนหองน้ําชาย ๖ หอง และหองน้ําหญิง ๖ หอง สรางเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗
หลังที่ ๓ เปนหองน้ําหญิง จํานวน ๖ หอง สรางเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗
หลังที่ ๔ เปนหองน้ําหญิง จํานวน ๖ หอง สรางเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑
อาคาร ๓ ชั้น ๕ หองน้ําชาย-หญิง จํานวน ๖ หอง ปรับปรุงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๕
อาคาร ๒ ชั้น ๒ หองน้ําชาย-หญิง จํานวน ๓ หอง ปรับปรุงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๕
อาคาร ๒ ชั้น ๓ หองน้ําชาย-หญิง จํานวน ๓ หอง ปรับปรุงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๕
๖. ขอมูลงบประมาณ
งบประมาณ (รับ-จาย)
รายรับ
รายการ
จํานวนเงิน (บาท)
1. เงินบํารุงการศึกษาและคาลงทะเบียน (เงินรายได
๓,๕๓๖,๗๐๐.๐๐
สถานศึกษา)
2. คาบํารุงลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด
๓๔,๙๔๔.๒๖
3. เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค
๕๗๖,๙๗๘.๓๑
รวมรายรับ
๔,๑๔๘,๖๓๑.๕๗
รายจาย
รายการ
เงินงบประมาณ (บาท)
รายไดสถานศึกษา (บาท)
1. เงินเดือนและคาจาง คาตอบแทน
๒๑,๐๔๘,๘๔๐.๐๐
2 คาวัสดุ
๑,๔๕๔,๘๔๐.๐๐
๒๐๒,๗๒๑.๒๘
3. คาลูกจางชั่วคราว
๒๒๘,๑๔๔.๐๐
๑,๐๒๙,๖๙๑.๐๐
4. คาสาธารณูปโภค
๒๐๙,๓๑๙.๒๔
๖๓,๘๕๒.๘๔
5. คาครุภัณฑ
๑๓๓,๘๐๐.๐๐
๘๗๑,๙๐๐.๐๐
6. คาใชสอย
๒๑๕,๒๑๖.๐๐
๔๔๕,๔๕๑.๒๐
7. คาที่ดิน และสิ่งปลูกสราง
๓,๘๐๐.๐๐
รวมรายจาย
๒๓,๓๖๖,๖๓๙.๐๐
๒๓,๗๓๕,๖๖๐.๓๒
๗. ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม
๑. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ บานพักอาศัย รานคา และ โรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดเล็ก มีประชากรประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ คน บริเวณใกลเคียง โดยรอบโรงเรียน ไดแก วัดประดูในทรงธรรม
และวัดประดูฉิมพลี
อาชีพหลักของชุมชน คือ คาขาย สวนใหญนับถือศาสนา พุทธ ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่เปนที่รูจักโดยทั่วไปคือ ประเพณีชักพระของวัดนางชี
๒. ผูปกครองสวนใหญ จบการศึกษาระดับ ม.๖ ประกอบอาชีพคาขายประมาณ รอยละ ๙๕ ที่เหลือ
รับจาง รับราชการและ อาชีพอิสระ นับถือศาสนาพุทธประมาณรอยละ ๙๐ ที่เหลือนับถือ คริสต อิสลาม และ
ฮินดู-ซิกซ จํานวนคนเฉลี่ยตอครอบครัว ๙ คน
๓. โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียน
โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรมอยูใกลแหลงเรียนรู อยูในบริเวณวัดประดูในทรงธรรม ไดรับการ
สนับสนุนจากเจาอาวาสวัดประดูในทรงธรรมและวัดประดูฉิมพลี อยางดียิ่ง อยูใกลแหลงที่มีความเสี่ยงตอยาเสพติด
คือ ชุมชนแออัดบริเวณหนาโรงเรียนวัดประดูในทรงธรรมและวัดประดูฉิมพลี

๑๒

๘. โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม จัดสอนตามหลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
สําหรับหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ / หลักสูตรโรงเรียน
มาตรฐานสากล โรงเรียนไดจัดสัดสวนสาระการเรียนรูและเวลาเรียน ดังแสดงในตารางตอไปนี้
ชวงชั้นที่ ๓ (ม. ๑ – ม. ๓)
เวลาเรียน (คิดเปนรอยละตอป)
ระดับชั้น ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคม
สุข
ศิลปะ การงานอาชีพ ภาษา
กิจกรรม รวม
ศึกษา
ศึกษา
และ ตางประเทศ พัฒนาผูเรียน
ศาสนา
และ
เทคโนโลยี
และ
พลศึกษา
วัฒนธรรม

ม. ๑
ม. ๒
ม. ๓
รวม

๑๑.๗๖
๑๑.๗๖
๑๑.๗๖
๑๑.๗๖

๑๔.๗๐
๑๔.๗๐
๑๔.๗๐
๑๔.๗๐

๑๔.๗๐
๑๔.๗๐
๑๔.๗๐
๑๔.๗๐

๑๑.๗๐
๑๑.๗๐
๑๑.๗๐
๑๑.๗๐

๕.๘๘
๕.๘๘
๕.๘๘
๕.๘๘

๕.๘๘
๕.๘๘
๕.๘๘
๕.๘๘

๕.๘๘
๘.๘๒
๘.๘๒
๗.๒๒

๑๔.๗๐
๑๑.๗๖
๑๑.๗๖
๑๒.๗๔

 จํานวนชั่วโมงที่จัดใหนักเรียน เรียนทั้งป เทากับ ๑,๓๖๐ ชั่วโมง
 แผนการเรียนรู/จุดเนนการพัฒนาผูเรียนที่ตองการเนนเปนพิเศษ คือ การสอนซอมเสริม
ชวงชั้นที่ ๔ (ม. ๔ – ม. ๖)
เวลาเรียน (คิดเปนรอยละตอป)
ภาษาไทย
คณิ
ต
ศาสตร
วิ
ท
ยาศาสตร
สังคมศึกษา สุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ ภาษา
ระดับชั้น
ศาสนา และพลศึกษา
และวัฒนธรรม

ม. ๔
ม. ๕
ม. ๖
รวม

๘.๕๔
๘.๕๔
๘.๕๔
๘.๕๔

๑๓.๓๓
๑๓.๓๓
๑๓.๓๓
๑๓.๓๓

๑๗.๑๔
๑๗.๑๔
๑๗.๑๔
๑๗.๑๔

๑๒.๓๘
๑๒.๓๘
๑๒.๓๘
๑๒.๓๘

๕.๔๓
๕.๔๓
๕.๔๓
๕.๔๓

๘.๕๔
๘.๕๔
๘.๕๔
๘.๕๔

และ
เทคโนโลยี

ตางประเทศ

๑๐.๘๖
๑๐.๘๖
๑๐.๘๖
๑๐.๘๖

๑๕.๒๔
๑๕.๒๔
๑๕.๒๔
๑๕.๒๔

๑๔.๗๐
๑๔.๗๐
๑๔.๗๐
๑๔.๗๐

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

กิจกรรม
พัฒนาผูเรียน

รวม

๘.๕๔
๘.๕๔
๘.๕๔
๘.๕๔

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

 จํานวนชั่วโมงที่จัดใหนักเรียน เรียนทั้งป เทากับ ๑,๔๐๐ ชั่วโมง
๙. แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น
๑) หองสมุดมีขนาด ๗๘๒ ตาราเมตร จํานวนหนังสือในหองสมุด ๔๖,๓๖๕ เลม
การสืบคนหนังสือและการยืม-คืน ใชระบบบริหารงานหองสมุดอัตโนมัติ จํานวน
นักเรียนที่ใชหองสมุดในปการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย ๖๘๖ คนตอวัน คิดเปนรอยละ๘๑.๑๑ ของนักเรียนทั้งหมด
๒) หองปฏิบัติการ
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
จํานวน ๕ หอง
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
จํานวน ๓ หอง
หองปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) จํานวน ๑ หอง
หองโสตทัศนศึกษา
จํานวน ๑ หอง
หองนาฏศิลป
จํานวน ๑ หอง
หองดนตรีไทย
จํานวน ๑ หอง

๑๓

หองศูนยสื่อภาษาไทย
จํานวน ๑ หอง
หองคลินิกภาษาไทย
จํานวน ๑ หอง
หอง E-Classroom
จํานวน ๑ หอง
หอง Shop
จํานวน ๑ หอง
หองเรียนสีเขียว
จํานวน ๑ หอง
หอง ASEAN
จํานวน ๑ หอง
หองชุมนุมปงปอง
จํานวน ๑ หอง
๓) คอมพิวเตอร
จํานวน ๒๐๘ เครื่อง
ใชเพื่อการเรียนการสอน
จํานวน ๑๕๓ เครื่อง
ใชสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต
จํานวน ๒๒ เครื่อง
จํานวนนักเรียนที่สืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตในปการศึกษาที่รายงาน
เฉลี่ย ๖๐๐ คนตอวัน คิดเปนรอยละ ๕๕.๘๖ ของนักเรียนทั้งหมด
ใชเพื่อการบริหารจัดการ
จํานวน ๓๓ เครื่อง
๔) แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน
แหลงเรียนรูภายใน
สถิติการใชจํานวนคน/ป
ชื่อแหลงเรียนรู
๑. หองสมุดโรงเรียน
๑,๕๐๔
๒. หองเรียนสีเขียว
๓๒
๓. ศูนยคอมพิวเตอร
๔,๐๐๐
๔. หองโสตและสื่อภาษาไทย
๘,๒๖๐
๕. หองวิถีพุทธ
๕,๒๕๐
๖. หองจริยธรรม
๕,๐๙๐
๗. หอง ERIC
๒,๕๐๐
๘. หองสมุดกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
๑,๓๘๕
๙. หองสมุดกลุมสาระคณิตศาสตร
๒,๓๐๐
๑๐. หองปฏิบัติการเคมี
๗๕
๑๑. หองปฏิบัติการชีวะ
๑๐๐
๑๒. หองปฏิบัติการฟสิกส
๑๓๐
๑๓. หองโสตทัศนศึกษากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
๑๓๐
๑๔. หองสมุดวิทยาศาสตร
๙๘
๑๕. หองคลีนิคภาษาไทย
๑,๑๓๐
๕) แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน
แหลงเรียนรูภายนอก
สถิติการใชจํานวนครั้ง/ป
ชื่อแหลงเรียนรู
๑. วัดประดูฉิมพลี
๑๐
๒. วัดปากน้ําภาษีเจริญ
๔
๓. วัดประดูในทรงธรรม
๑๐
๔. มหาวิทยาลัยสยาม
๕
๕. วิทยาลัยสยามเทคโนโลยี (สยามแทค)
๓

๑๔

๖) ปราชญชาวบาน/ภูมิปญญาทองถิ่น ผูทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาใหความรู แกครู นักเรียน ใน
ปการศึกษาที่รายงาน
๖.๑) นายลักษ ยิ้งปานหวย ใหความรูเรื่อง สอนกลองยาว จํานวน ๑๐ ครั้ง/ป
๖.๒) น.ส. สุพรรณี เจริญชัย ผูอํานวยการกองบริการ
ใหความรูเรื่อง ใหความรูเรื่องการประปา ๑ ครั้ง
๖.๓) นางเบญจวรรณ คาพลอย หัวหนาสวนบริการการใชน้ํา ใหความรูเรื่องการใชประปา
จํานวน ๑ ครั้ง
๖.๔) นายประสงค รอดคลองตัน ใหความรูเรื่อง วงโยธวาทิต จํานวน ๕๐ ครั้ง/ป
๖.๕) นายคมสันต ชมทวนไชย ใหความรูเรื่อง วงโยธวาทิต จํานวน ๕๐ ครั้ง/ป
๖.๖) นายวันชัย สรอยวรากุล ใหความรูเรื่อง วงโยธวาทิต จํานวน ๕๐ ครั้ง/ป
๖.๗) นายสหรัฐ คลองอารมณ ใหความรูเรื่อง วงโยธวาทิต จํานวน ๕๐ ครั้ง/ป
๖.๘) นายธีรพล ยังทน ใหความรูเรื่อง วงโยธวาทิต จํานวน ๕๐ ครั้ง/ป
๖.๙) พระสุชน นาถกโร ใหความรูเรื่อง ธรรมศึกษาระดับชั้น ม.๕ จํานวน ๖๔ ครั้ง/ป
๖.๑๐) พระณัฐชัย ฐานากโร ใหความรูเรื่อง ธรรมศึกษาระดับ ชั้น ม.๖ จํานวน ๖๔ ครั้ง/ป
๖.๑๑) พระเขมวัฒน อาภาธโร ใหความรูเรื่อง ธรรมศึกษาระดับชั้น ม.๔ จํานวน ๖๔ ครั้ง/ป
๖.๑๒) พระเฉลิม คารโว ใหความรูเรื่อง ธรรมศึกษาระดับชั้น ม.๑ จํานวน ๖๔ ครั้ง/ป
๖.๑๓) พระชวง ชุติมนตี ใหความรูเรื่อง ธรรมศึกษาระดับชั้น ม.๓ จํานวน ๖๔ ครั้ง/ป
๖.๑๔) พระกิตติศักดิ์ ใหความรูเรื่อง ธรรมศึกษาระดับชั้น ม.๒ จํานวน ๖๔ ครั้ง/ป
๖.๑๕) นายสมคะเน ภูระหงษ ใหความรูเรื่อง ละครวันสุนทรภูจํานวน ๑ ครั้ง/ป
๖.๑๖) นางสมจิตร เพ็ชรกิ่ง ใหความรูเรื่อง สอนทําดอกไมจากกระดาษ จํานวน ๒ ครั้ง/ป
๖.๑๗) นายศิระ อองคํา ใหความรูเรื่องธรรมศึกษา จํานวน ๕ ครั้ง/ป
๖.๑๘) นางอัญชลี ทองดาดาษ ใหความรูเรื่องดนตรี จํานวน ๒ ครั้ง/ป
๖.๑๙) นายรอง ทองดาดาษ ใหความรูเรื่องดนตรี จํานวน ๒ ครั้ง/ป
๖.๒๐) นายสรสิทธิ์ โยธินชัชวาล ใหความรูเรื่องวาดภาพ จํานวน ๒ ครั้ง/ป
๖.๒๑) นางกิตติยา บวรอนันต ใหความรูเรื่องรองเพลงลูกทุง จํานวน ๑๐ ครั้ง/ป
๑๐. ผลงานดีเดนในรอบปที่ผานมา
๑๐.๑ ผลงานดีเดน
ประเภท
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ
หนวยงานที่มอบ
รางวัล
สถานศึกษา
สถานศึกษา

โรงเรียนดีเดนตอตานยาเสพติด ๒ ปซอน
โรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม
โรงเรียนสงเสริมกิจกรรมพุทธศาสนาดีเดน
โรงเรียนประกวดรองเพลงสงเสริมศิลธรรม
โรงเรียนประกวดสวดมนตหมูสรรเสริญพระ
รัตนตรัย รองชนะเลิศ

สภากาชาดไทย
คุรุสภา
ม. มหามกุฎราช
วิทยาลัย
ม. มหามกุฎราช
วิทยาลัย
ม. มหามกุฎราช
วิทยาลัย

๑๕

ผูบริหาร
๑.นายประจักษ มนตประเสริฐ

ผูบริหารดีเดนตอตานยาเสพติด
ผูบริหารดีเดนตอตานยาเสพติดระดับประเทศ
หนึ่งแสนครูดี
ผูบริหารสงเสริมกิจกรรมพุทธศาสนาดีเดน

๓. นางปรียา พรหมศักดิ์

ครูสอนดี

สภากาชาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการ
คุรุสภา
ม. มหามกุฎราช
วิทยาลัย
สํานักงานเขตบางแค

ครูหนึ่งแสนครูดี
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ

คุรุสภา
หนวยงานที่มอบ
รางวัล

ครูผูมผี ลงานดีเดน
ครูผูมผี ลงานดีเดน
ครูผูมผี ลงานดีเดน
ครูผูมผี ลงานดีเดน
ครูผูมผี ลงานดีเดน
ครูผูมผี ลงานดีเดน
ครูผูมผี ลงานดีเดน
ครูผูมผี ลงานดีเดน
ครูผูมผี ลงานดีเดน
ครูผูมผี ลงานดีเดน
ชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลOBEC AWARD

คุรุสภา
คุรุสภา
คุรุสภา
คุรุสภา
คุรุสภา
คุรุสภา
คุรุสภา
คุรุสภา
คุรุสภา
คุรุสภา
คุรุสภา

๑ .ด.ญ.วริษฐา บุญถึง

เรียงความและคัดลายมือ ม.ตน/เหรียญ
ทอง

สพม.๑

๒.นายณัฐพงศวุฒิ สุริยาโรจน
๓. ด.ญ.อรรญา มูลคํา
๔. น.ส.วรจนา ขันเพีย
๕. ด.ญ.ปยะภรณ ทิพมนต
๖. น.ส.โบว แสงออน
๗.ด.ช.สุรศักดิ์ มีสุขสม
๘.นายณรงค บัวผาย
๙.ด.ญ.ฐิตริ ัตน ยุคไกรฤกษ
๑๐.ด.ญ.สุภาภรณ อินทรตา
๑๑.ด.ญ.เพชรไพรินทร ศิริวัฒนานนท

เรียงความและคัดลายมือม.ปลาย/เหรียญทอง
ทองอาขยานทํานองเสนาะม.ตน/เหรียญเงิน
ทองอาขยานทํานองเสนาะม.ปลาย/เหรียญเงิน
สุนทรพจนระดับ ม.ตน/เหรียญเงิน
สุนทรพจนระดับ ม.ปลาย/เหรียญเงิน
การอานระดับม.ตน/เหรียญเงิน
การอานระดับม.ปลาย/เหรียญเงิน
แตงบทรอยกรองระดับม.ตน/เหรียญทองแดง
แตงบทรอยกรองระดับม.ตน/เหรียญทองแดง
การเลานิทานประกอบทา/รองชนะเลิศอันดับ
ที่ ๒
การเขียนเรียงความ/รางวัลที่ ๓
การเขียนเรียงความสด/รางวัลชมเชย
การแสดงวิทยาศาสตรม.ตน/เหรียญทองแดง
การแสดงวิทยาศาสตรร.ตน/เหรียญทองแดง
การแสดงวิทยาศาสตรม.ตน/เหรียญทองแดง
การแสดงวิทยาศาสตรม.ปลาย/เหรียญเงิน
การแสดงวิทยาศาสตรม.ปลาย/เหรียญเงิน

สพม.๑
สพม.๑
สพม.๑
สพม.๑
สพม.๑
สพม.๑
สพม.๑
สพม.๑
สพม.๑
สพม.๑

ประเภท

ครู
๑. นางสาวชูศรี ทีปสร
๒. นายประดิษฐ เรืองตระกูล
๓. นางสาวอรุณรัตน พวงทิภากร
๔.นางอมร ภัทรวัฒนาภรณ
๕. นายพรเลิศ อรุณรัติยากร
๖.นางฐิติกานต ชัยวรวิทยกลุ
๗. นายเฉลิมศักดิ์ ครุธเสม
๘. นายสมชาย ธรรมโกศล
๙. นายโชดก เกงเขตรกิจ
๑๐. นางสุดารัตน ดารากร ณ อยุธยา
๑๑. นายโชดก เกงเขตรกิจ

นักเรียน

๑๒.นายณัชพงศวุฒิ สุริยาโรจน
๑๓.นายณัชพงศวุฒิ สุริยาโรจน
๑๔.นายโอ ศูนยดํา
๑๕. นายชลธาร แสงครุฑ
๑๖. นายธาวิน ฟูเฟองวานิช
๑๗.นายจิรายุ ปญจนาปญญากุล
๑๘. นายสุทธิชัย แซลิ้ม

องคกรภายนอก
องคกรภายนอก
สพม.๑
สพม.๑
สพม.๑
สพม.๑
สพม.๑

๑๖
๑๙. นายณัฐพงษ โภคทรัพย
๒๐.นายทัคคะ วิเศษปรีชา
๒๑.ด.ญ.ภัทรภรณ จันคูณ
๒๒.น.ส.พรชนก บัวแดง
๒๓.น.ส.เบญจวรรณ รัตนวงศวิรฬุ ห
๒๔.น.ส.สุธัญญา จิรัฏฐธนกฤต
๒๕. น.ส.สุวนันท นาสมภักดิ์
๒๖. น.ส.อมรวรรณ เกียรติเจริญกุล
๒๗. น.ส.กาญจนา ศรีนาคเรือง
๒๘. ด.ช.จรัสพงศ พลพิทักษ
๒๙. ด.ช.ปารเมศ ตาโมง
๓๐.ด.ช.ธันยบูรณ เซี่ยงเจ็น
๓๑.ด.ญ.ภัทรภรณ วันอุทา
๓๒.นายทัคคะ วิเศษปรีชา
๓๓.นายโสภณ พุมพวง
๓๔.น.ส.สุภาภรณ พวงพันธดี
๓๕.นายวรพล จันทรหอม
๓๖.นายเจษฎา ทองใหม
๓๗.นายสายธาร วงษคํา
๓๘.นายปาราเมศ จุลเจิม
๓๙.นายทรงกลด สอนสุวิทย
๔๐.นายณัฐพงษ ไพรวรรณ
๔๑.นายกฤษกร ศรีแกว
๔๒.นายธนชาติ เสรีบุตร
๔๓.นายกฤษฎา ภูคง
๔๔.นายพงศชเนศ อภัยศิลา
๔๕.ด.ญ.กรกนก หลงมัจฉา
๔๖.ด.ญ.สุฑาทิพย กองตองดาย
๔๗.ด.ญ.จิราพัชร แกนแกว
๔๘.น.ส.นฤมล ปนทอง
๔๙.น.ส.แพรวนภา ลายทอง
๕๐.น.ส.ดวงดาว กอนสันเที๊ย
๕๑. นางสาวสุวิมล ชัยรัตนธนานนท
๕๒. เด็กหญิงธนาภรณ พินคงศิริ
๕๓. นางสาวปภาวดี เดชขุนทด
๕๔. นายลลิตย ติวารีย
๕๕. นายวีรยุทธ แซหวู
๕๖. นางสาววราภรณ ไตรเสนีย
๕๗. นางสาวพัชรา อรัยมงคลสกุล
๕๘. นางสาวเกษชฎา งามวาจา
๕๙. นางสาวปภาวดี เดชขุนทด

การแสดงวิทยาศาสตรม.ปลาย/เหรียญเงิน
การวาดภาพการตูนคอมมิก/ชนะเลิศอันดับที่
๒
รองเพลงไทยลูกทุงหญิงม.ตน/เหรียญทอง
นาฏศิลปไทยอนุรักษ ม.ปลาย/เหรียญเงิน
นาฏศิลปไทยอนุรักษ ม.ปลาย/เหรียญเงิน
นาฏศิลปไทยอนุรักษ ม.ปลาย/เหรียญเงิน
นาฏศิลปไทยอนุรักษ ม.ปลาย/เหรียญเงิน
นาฏศิลปไทยอนุรักษ ม.ปลาย/เหรียญเงิน
นาฏศิลปไทยอนุรักษ ม.ปลาย/เหรียญเงิน
ประติมากรรมลอยตัวม.ตน/เหรียญทอง
ประติมากรรมลอยตัวม.ตน/เหรียญทอง
ประติมากรรมลอยตัวม.ตน/เหรียญทอง
วาดภาพลายเสนระดับม.ตน/เหรียญทอง
วาดภาพลายเสนระดับม.ปลาย/เหรียญเงิน
เขียนภาพระบายสี ม.ปลาย/เหรียญทองแดง
เขียนภาพไทยประเพณีม.ปลาย/เหรียญทอง
ฟุตซอล/ชนะเลิศ
ฟุตซอล/ชนะเลิศ
ฟุตซอล/ชนะเลิศ
ฟุตซอล/ชนะเลิศ
ฟุตซอล/ชนะเลิศ
ฟุตซอล/ชนะเลิศ
ตัวแทนเขตบางกอกใหญ
ตัวแทนเขตบางกอกใหญ
การเขียนเว็บเพจ/เหรียญทองแดง
จัดสวนถาดแบบชื้นระดับม.ตน/เหรียญทอง
จัดสวนถาดแบบชื้นระดับม.ตน/เหรียญทอง
จัดสวนถาดแบบชื้นระดับม.ตน/เหรียญทอง
จัดสวนถาดแบบชื้นม.ปลาย/เหรียญทอง
จัดสวนถาดแบบชื้นม.ปลาย/เหรียญทอง
จัดสวนถาดแบบชื้นม.ปลาย/เหรียญทอง
พูดภาษาจีน/เหรียญทองแดง
เลานิทานภาษาอังกฤษระดับม.ตน/เหรียญ
ทอง
เลานิทานภาษาอังกฤษระดับม.ปลาย/เหรียญ
ทอง
Impromptu Speech/เหรียญทอง
ละครสั้นภาษาอังกฤษ/เหรียญเงิน
ละครสั้นภาษาอังกฤษ/เหรียญเงิน
ละครสั้นภาษาอังกฤษ/เหรียญเงิน
ละครสั้นภาษาอังกฤษ/เหรียญเงิน
ละครสั้นภาษาอังกฤษ/เหรียญเงิน

สพม.๑
องคกร
สพม.๑
สพม.๑
สพม.๑
สพม.๑
สพม.๑
สพม.๑
สพม.๑
สพม.๑
สพม.๑
สพม.๑
สพม.๑
สพม.๑
สพม.๑
ระดับภาค
กทม.
กทม.
กทม.
สพม.๑
สพม.๑
สพม.๑
กทม.
กทม.
สพม.๑
สพม.๑
สพม.๑
สพม.๑
สพม.๑
สพม.๑
สพม.๑
สพม.๑
สพม.๑
สพม.๑
สพม.๑
สพม.๑
สพม.๑
สพม.๑
สพม.๑
สพม.๑
สพม.๑

๑๗
๖๐.น.ส.ณัฐฐา แซเอีย
๖๑. ด.ช.ปุณณวิช ทวมสุข
๖๒.ด.ญ.นันทิชา บุญจันทร

๗๓. ด.ญ.พรพรรณ บุญโต
๗๔. ด.ช.ปุณณวิช ทวมสุข
๗๕. ด.ช.ปุณณวิช ทวมสุข
๗๖. ด.ญ.พรพรรณ บุญโต
๗๗.น.ส.ณัฐฐา แซเอีย

แขงขันตอบปญหากฎหมาย/ชนะเลิศอันดับ๑
แขงขันตอบปญหากฎหมาย/ชนะเลิศอันดับ๑
ตอบปญหาYoung DPR Awards/ชนะเลิศ
อันดับ๒
ตอบปญหาYoung DPR Awards/ชนะเลิศ
อันดับ๒
ตอบปญหาYoung DPR Awards/ชนะเลิศ
อันดับ๒
แขงขันตอบปญหากฎหมาย/ชนะเลิศอันดับ๑
แขงขันตอบปญหากฎหมาย/ชนะเลิศอันดับ๑
แขงขันตอบปญหากฎหมาย/ชนะเลิศอันดับ๑
แขงขันตอบปญหากฎหมาย/ชนะเลิศอันดับ๑
แขงขันตอบปญหากฎหมาย/ชนะเลิศอันดับ๑
แขงขันตอบปญหากฎหมาย/อันดับที๕่ ของ
ประเทศ
แขงขันตอบปญหากฎหมาย/อันดับที๕่ ของ
ประเทศ
แขงขันตอบปญหากฎหมาย/อันดับที๕่ ของ
ประเทศ
โครงการสัปดาหรพี/รางวัลชนะเลิศ
โครงการสัปดาหรพี/รางวัลชนะเลิศ
ทดสอบความรูกฎหมาย/รางวัลชนะเลิศ
ทดสอบความรูกฎหมาย/รางวัลชนะเลิศ
แขงขันตอบปญหากฎหมาย/ชนะเลิศอันดับ๑

๗๘. ด.ช.ปุณณวิช ทวมสุข

แขงขันตอบปญหากฎหมาย/ชนะเลิศอันดับ๑

๗๙. ด.ญ.พรพรรณ บุญโต

แขงขันตอบปญหากฎหมาย/ชนะเลิศอันดับ๑

๘๐.กนกวรรณ แสนอุบล

ตอบปญหาประชาคมอาเซียน/ชนะเลิศ๑

๖๓.น.ส.ณัฐฐา แซเอีย
๖๔. ด.ช.ปุณณวิช ทวมสุข
๖๕. ด.ญ.พรพรรณ บุญโต
๖๖. ด.ช.ปุณณวิช ทวมสุข
๖๗.ด.ญ.นันทิชา บุญจันทร
๖๘.น.ส.ณัฐฐา แซเอีย
๖๙. ด.ช.ปุณณวิช ทวมสุข
๗๐. ด.ญ.พรพรรณ บุญโต
๗๑. ด.ช.ปุณณวิช ทวมสุข
๗๒.ด.ญ.นันทิชา บุญจันทร

สพม.๑
สพม.๑
กรมประชาสัมพันธ
กรมประชาสัมพันธ
กรมประชาสัมพันธ
ศาลยุติธรรม
ศาลยุติธรรม
ศาลยุติธรรม
สํานักงานสภาผูแทน
ราษฎร
ศาลยุติธรรม
ศาลยุติธรรม
ศาลยุติธรรม
ม.หัวเฉียว
ม.หัวเฉียว
ม.ราชภัฏธนบุรี
ม.ราชภัฏธนบุรี
สํานักคณะกรรมการ
เลือกตั้ง
สํานักคณะกรรมการ
เลือกตั้ง
สํานักคณะกรรมการ
เลือกตั้ง
วิทยาลัยเทคโนโลยี

๑๐. งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลสําเร็จ
ที่

ชื่อ
งาน/โครงการ/
กิจกรรม
๑. โครงการพัฒนา
แหลงเรียนรู
หองสมุดชีวิต และ
กิจกรรมสงเสริมการ
อาน

วัตถุประสงค/
เปาหมาย
๑.เพื่อใหนักเรียนมี
นิสัยรักการอาน
๒.เพื่อใหนักเรียนรูจัก
แสวงหาความรูจาก
แหลงเรียนรูตางๆ

วิธีดําเนินการ(ยอ ๆ)
๑.จัดสภาพแวดลอมและ
บรรยากาศที่เอื้อตอการศึกษา
คนควา
๒.จัดกิจกรรม ครอบคลุมทุก
กลุมสาระการเรียนรู ดังนี้ ๑.
คายรักการอาน
๒. นิทรรศการหมุนเวียน

ตัวบงชี้ความสําเร็จ
(จํานวน/รอยละ)
๑.นักเรียนรักการอาน
๒.นักเรียนไดรับรางวัล
หนังสือเลมเล็ก

๑๘

ที่

ชื่อ
งาน/โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค/
เปาหมาย

วิธีดําเนินการ(ยอ ๆ)

ตัวบงชี้ความสําเร็จ
(จํานวน/รอยละ)

๓. มุมความรูของกลุมสาระการ
เรียนรู
๔. กระเปาความรูสูครอบครัว
๕. หองสมุดเคลื่อนที่
๖. ศาลาความรูสูชุมชน
๗. กิจกรรม หยุดทุกอยาง วาง
ทุกงาน อานทุกคน
๘. รักการอาน - บันทึกการอาน
๙. แนะนําหนังสือใหม
๑๐. บรรณนิทัศนหนังสือ
๑๑. นิทรรศการวันสําคัญ
๑๒. คายทักษะการคิด “เดิน
ตามรอยเทาพอ...คิดตอยอด”
๑๓. E - Book สงเสริมการอาน
๒.โครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค

๑.เพื่อใหนักเรียนมี
วินัย มีคุณธรรม
๒.เพื่อใหนักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคตามหลักสูตร
ฯ
๓.โครงการสงเสริม ๑.เพื่อใหนักเรียนรูจัก
ศักยภาพผูเรียน
กฎหมายและการ
- ทีมกฎหมาย ปฏิบัติตนตามกฏ
โรงเรียนวัดประดูใน ระเบียบ
ทรงธรรม
๒.เพื่อใหนักเรียนรูจัก
- กิจกรรมหนังสือ สิทธิและหนาที่ของตน
เลมเล็ก

๑. จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมอยางหลากหลาย
๒.จัดกิจกรรมรณรงคใหนักเรียน
ประพฤติตนเปนคนดี

๔. กิจกรรมสงเสริม
การออมธนาคาร
โรงเรียน

๑.รณรงคใหนักเรียนมีความ
ตระหนักในการประหยัด
๒.รณรงคใหนักเรียนออมเงิน

5.โครงการโรงเรียน

๑.เพื่อใหนักเรียนรูจัก
ประหยัด
๒.เพื่อใหนักเรียน
ปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
๑.เพื่อใชกิจกรรมตาง

๑.นักเรียนประพฤติตน
เปนคนดี
๒.นักเรียนไดรับรางวัล
ดานจริยธรรมหลาย
รางวัล

๑. การรับนักเรียนที่มีความ
๑.นักเรียนชนะเลิศการ
สนใจดานกฎหมาย
ตอบปญหาดาน
๒. การใหความรู ติวนักเรียนใน กฏหมาย
วันจันทร ถึง วันศุกร
๓. วิธีการติว ใหความรูคูกับ
การคิดหาอยางมีเหตุผล
๑.นักเรียนทุกคนฝาก
เงินกับธนาคาร รร
๒.นักเรียนทําบัญชี
รายรับรายจาย

๑. จัดกิจกรรมหลากหลาย เชน ๑. โรงเรียนไดรับปาย

๑๙

ที่

ชื่อ
งาน/โครงการ/
กิจกรรม
มาตรฐานตอตานยา
เสพติด

วัตถุประสงค/
เปาหมาย

วิธีดําเนินการ(ยอ ๆ)

ๆ ในการ ใหนักเรียน
หางไกลยาเสพติด
๒.เพื่อใหนักเรียน
ตระหนักถึงพิษภัยยา
เสพติดชนิดตาง ๆ

วันงดสูบบุหรี่โลก วันตอตานยา
เสพติด ฯลฯ เพื่อใหนักเรียน
ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด
และใหนักเรียนหางไกลยาเสพ
ติด

ตัวบงชี้ความสําเร็จ
(จํานวน/รอยละ)
รับรองมาตรฐาน ๓
ระดับ ๑. ระดับ
โรงเรียน ๒. ระดับ
ครอบครัว
๓. ระดับชุมชน

๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบที่ผานมา
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (ผลการประเมินตนเองจากรายงานประจําป)
เทียบกับ
มาตรฐาน/ตัวบงชี้
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
แปลผล
ระดับคุณภาพ
มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน
๓๐.๐๐
๒๕.๗๖
๔
ดีมาก
มาตรฐานที่ ๑ ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ

๕.๐๐

๔.๗๖

๕

ดีเยี่ยม

๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกําลังกาย
สม่ําเสมอ
๑.๒ มีน้ําหนัก สวนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑมาตรฐาน
๑.๓ ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษ และ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงตอความรุนแรง โรค
ภัย อุบัติเหตุและปญหาทางเพศ
๑.๔ เห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออก
อยางเหมาะสม
๑.๕ มีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติผูอื่น
๑.๖ สรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ
ดนตรี / นาฏศิลป กีฬา / นันทนาการตามจินตนาการ

๐.๕๐

๐.๔๗

๕

ดีเยี่ยม

๐.๕๐

๐.๔๗

๕

ดีเยี่ยม

๑.๐๐

๐.๙๕

๕

ดีเยี่ยม

๑.๐๐

๐.๙๕

๕

ดีเยี่ยม

๑.๐๐
๑.๐๐

๐.๙๖
๐.๙๖

๕
๕

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยม
ที่พึงประสงค
๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร
๒.๒ เอื้ออาทรผูอื่นและกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง
๒.๔ ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนา
สิ่งแวดลอม

๕.๐๐

๔.๘๖

๕

ดีเยี่ยม

๒.๐๐
๑.๐๐
๑.๐๐
๑.๐๐

๑.๙๕
๐.๙๗
๐.๙๗
๐.๙๗

๕
๕
๕
๕

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๓ ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู
ดวยตนเอง รักเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
๓.๑ มีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเอง

๕.๐๐

๔.๓๘

๔

ดีมาก

๒.๐๐

๑.๗๐

๔

ดีมาก

๒๐

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

เทียบกับ
แปลผล
ระดับคุณภาพ

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได

๑.๐๐

๐.๙๖

๕

ดีเยี่ยม

๑.๐๐

๐.๙๐

๕

ดีเยี่ยม

๑.๐๐.

๐.๘๒

๔

ดีมาก

มาตรฐานที่ ๔ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยาง
เปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติ
สมเหตุผล
๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อาน ฟงดู และสื่อสารโดย
การพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง
๔.๒ นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการ
ของตนเอง
๔.๓ กําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจแกปญหา
โดยมีเหตุผลประกอบ
๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และสรางสรรคผลงานดวยความ
ภาคภูมิใจ

๕.๐๐

๔.๓๗

๔

ดีมาก

๒.๐๐

๑.๗๔

๔

ดีมาก

๑.๐๐

๐.๘๘

๔

ดีมาก

๑.๐๐

๐.๘๘

๔

ดีมาก

๑.๐๐

๐.๘๗

๔

ดีมาก

มาตรฐานที่ ๕ ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตาม
หลักสูตร
๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละกลุมสาระเปนไป
ตามเกณฑ
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร
เปนไปตามเกณฑ
๕.๓ ผลการประเมินการอาน คิด วิเคราะหและเขียน
เปนไปตามเกณฑ
๕.๔ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) เปนไปตามเกณฑ

๕.๐๐

๒.๖

๒

พอใช

๑.๐๐

๐.๔๐

๒

พอใช

๑.๐๐

๐.๔๐

๒

พอใช

๒.๐๐

๑.๖๐

๔

ดีมาก

๑.๐๐

๐.๒๐

๑

ปรับปรุง

มาตรฐานที่ ๖ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการ
ทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดและมีเจตคติที่ดี
ตออาชีพสุจริต
๖.๑ วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ
๖.๒ ทํางานอยางมีความสุข มุงมั่นในการทํางาน และ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง
๖.๓ สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
๖.๔ มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริต และหาความรู
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ

๕.๐๐

๔.๗๙

๕

ดีเยี่ยม

๒.๐๐
๑.๐๐

๑.๙๑
๐.๙๖

๕
๕

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

๑.๐๐
๑.๐๐

๐.๙๖
๐.๙๖

๕
๕

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

จากหองสมุด แหลงเรียนรู และสื่อตางๆรอบตัว
๓.๒ มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด เขียน และตั้ง
คําถามเพื่อคนควาหาความรูเพิ่มเติม
๓.๓ เรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพื่อการเรียนรูระหวางกัน
๓.๔ ใชเทคโนโลยีในการเรียนรู และนําเสนอผลงาน

๒๑

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

เทียบกับ
แปลผล
ระดับคุณภาพ

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา

๕๐.๐๐

๔๙.๘๐

๕

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๗.๑ ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนทั้งดาน
ความรู ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค
๗.๒ ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และใช
ขอมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผูเรียน
๗.๓ ครูออกแบบและจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความ
แตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทางสติปญญา
๗.๔ ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการ
นําบริบทและภูมิปญญาของทองถิ่นมาบูรณาการใน
การจัดการเรียนรู
๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุงเนนการ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย
๗.๖ ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหาใหแก
ผูเรียนทั้งดานการเรียน และคุณภาพชีวิตดวยความ
เสมอภาค
๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู
ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใชผลในการปรับการสอน
๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี และเปน
สมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ไดรับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ
มาตรฐานที่ ๘ ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่
อยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
๘.๑ ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และความคิดริเริ่ม
ที่เนนการพัฒนาผูเรียน
๘.๒ ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใช
ผลการประเมิน และผลการวิจัยเปนฐานคิดทั้งดาน
วิชาการและการบริหารจัดการ
๘.๓ ผูบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาใหบรรลุ
เปาหมายตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ
๘.๔ ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให

๑๐.๐๐

๑๐

๕

ดีเยี่ยม

๑

๑

๕

ดีเยี่ยม

๑

๑

๕

ดีเยี่ยม

๒

๒

๕

ดีเยี่ยม

๑

๑

๕

ดีเยี่ยม

๑

๑

๕

ดีเยี่ยม

๑

๑

๕

ดีเยี่ยม

๑

๑

๕

ดีเยี่ยม

๑

๑

๕

ดีเยี่ยม

๑

๑

๕

ดีเยี่ยม

๑๐.๐๐.

๑๐

๕

ดีเยี่ยม

๑.๐๐

๑

๕

ดีเยี่ยม

๒.๐๐

๒

๕

ดีเยี่ยม

๒.๐๐

๒

๕

ดีเยี่ยม

๒.๐๐

๒

๕

ดีเยี่ยม

๒๒

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

เทียบกับ
แปลผล
ระดับคุณภาพ

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได

๑.๐๐

๑

๕

ดีเยี่ยม

๒.๐๐

๒

๕

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่
อยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รูและ
ปฏิบัติหนาที่ตามที่ระเบียบกําหนด
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกํากับ
ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดําเนินงานของ
สถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย
๙.๓ ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาสถานศึกษา

๕.๐๐

๔.๘๐

๕

ดีเยี่ยม

๒.๐๐

๒

๕

ดีเยี่ยม

๑.๐๐

๐.๘๐

๔

ดีมาก

๒.๐๐

๒

๕

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
อยางรอบดาน
๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลอง
กับทองถิ่น
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายใหผูเรียนเลือก
เรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ
๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริม และ
ตอบสนองความตองการ ความสามารถ ความถนัด
และความสนใจของผูเรียน
๑๐.๔ สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูที่ใหผูเรียน
ไดลงมือปฏิบัตจิ ริงจนสรุปความรูไดดวยตนเอง
๑๐.๕ นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนํา
ผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ
๑๐.๖ จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคน

๑๐.๐๐

๑๐

๕

ดีเยี่ยม

๒.๐๐

๒

๕

ดีเยี่ยม

๒.๐๐

๒

๕

ดีเยี่ยม

๑.๐๐

๑

๕

ดีเยี่ยม

๑.๐๐

๑

๕

ดีเยี่ยม

๒.๐๐

๒

๕

ดีเยี่ยม

๒.๐๐

๒

๕

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอม
และการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
๑๑.๑ หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง
สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะดวก
พอเพียง อยูในสภาพใชการไดดี สภาพแวดลอมรมรื่น

๑๐.๐๐

๑๐

๕

ดีเยี่ยม

๔.๐๐

๔

๕

ดีเยี่ยม

พรอมรับการกระจายอํานาจ
๘.๕ นักเรียน ผูปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการ
บริหารการจัดการศึกษา
๘.๖ ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและ
เอาใจใสการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา

๒๓

มาตรฐาน/ตัวบงชี้
และมีแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน
๑๑.๒ จัดโครงการ / กิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัยของผูเรียน
๑๑.๓ จัดหองสมุดที่ใหบริการสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอื้อใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองและหรือ
เรียนรูแบบมีสวนรวม
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
๑๒.๑ กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๑๒.๒ จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุงพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๑๒.๓ จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการ
บริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
๑๒.๔ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๑๒.๕ นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง
๑๒.๖ จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน
มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน
ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู
๑๓.๑ มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายใน
สถานศึกษาและใชประโยชนจากแหลงเรียนรูทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
และบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผูเกี่ยวของ
๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหวางสถานศึกษา ครอบครัว ชุมชน
และองคกรที่เกี่ยวของ
มาตรฐานดานอัตลักษณ
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุ
เปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนนที่กําหนด
ขึ้น
๑๔.๑ สถานศึกษามีอัตลักษณ เอกลักษณ และโครงการ
/ กิจกรรมที่พัฒนา สงเสริมอัตลักษณ และเอกลักษณ

เทียบกับ
แปลผล
ระดับคุณภาพ

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได

๓.๐๐

๓

๕

ดีเยี่ยม

๓.๐๐

๓

๕

ดีเยี่ยม

๕.๐๐

๕

๕

ดีเยี่ยม

๑.๐๐
๑.๐๐

๑
๑

๕
๕

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

๑.๐๐

๑

๕

ดีเยี่ยม

๐.๕๐

๐.๕๐

๕

ดีเยี่ยม

๐.๕๐

๐.๕๐

๕

ดีเยี่ยม

๑.๐๐
๑๐.๐๐
๑๐.๐๐

๑
๑๐
๑๐

๕
๕
๕

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

๕
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๕

๕

ดีเยี่ยม

๑๐.๐๐

๑๐

๕

ดีเยี่ยม

๕.๐๐

๕

๕

ดีเยี่ยม

๓.๐๐

๓

๕

ดีเยี่ยม

๕

๒๔

มาตรฐาน/ตัวบงชี้
ของสถานศึกษา
๑๔.๒ ผลการดําเนินงานพัฒนา สงเสริมใหผูเรียนและ
สถานศึกษาบรรลุตามอัตลักษณและเอกลักษณของ
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๕ สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาผูเรียน
ตามเอกลักษณของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ (รักความเปนไทย กาวไกลสูสากล)
๑๕.๑ สถานศึกษามีการพัฒนา สงเสริมและอนุรักษ
ความเปนไทย
๑๕.๒ สถานศึกษาดําเนินการเตรียมความพรอมของ
ผูเรียนสูประชาคมอาเซียนและเวทีโลก
มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม
มาตรฐานที่ ๑๖ การจัดโครงการ / กิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อ
พัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
๑๖.๑ จัดโครงการ / กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนอง
นโยบาย จุดเนน ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
๑๖.๒ ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย
รวมทุกมาตรฐาน

เทียบกับ
แปลผล
ระดับคุณภาพ

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได

๒.๐๐

๒

๕

ดีเยี่ยม

๕.๐๐

๕

๕

ดีเยี่ยม

๓.๐๐

๓

๕

ดีเยี่ยม

๒.๐๐
๑๐๐

๒
๙๕.๕๖

๕
๕

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
คณะกรรมการประเมินประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และประเมินระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึก ษา โดยสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ กษามั ธ ยมศึ กษา เขต ๑ ได ป ระเมิ น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ กษาของ
โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม เมื่อวันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษามีดังนี้
๒.๑ สรุปผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
เทียบกับ
มาตรฐาน/ตัวบงชี้
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
แปลผล
ระดับคุณภาพ
มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน
๓๐.๐๐
๒๗.๘๓
๔
ดีมาก
มาตรฐานที่ ๑ ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ
๕.๐๐
๕.๐๐
๕
ดีเยี่ยม
๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกําลังกาย
๐.๕๐
๐.๕๐
๕
ดีเยี่ยม
สม่ําเสมอ
๑.๒ มีน้ําหนัก สวนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตาม
๐.๕๐
๐.๕๐
๕
ดีเยี่ยม
เกณฑมาตรฐาน
๑.๓ ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษ และหลีกเลี่ยง
๑.๐๐
๑.๐๐
๕
ดีเยี่ยม

๒๕

มาตรฐาน/ตัวบงชี้
ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงตอความรุนแรง โรค ภัย
อุบัติเหตุและปญหาทางเพศ
๑.๔ เห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออก
อยางเหมาะสม
๑.๕ มีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติผูอื่น
๑.๖ สรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ
ดนตรี / นาฏศิลป กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ
มาตรฐานที่ ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่
พึงประสงค
๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร
๒.๒ เอื้ออาทรผูอื่นและกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง
๒.๔ ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนา
สิ่งแวดลอม
มาตรฐานที่ ๓ ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวย
ตนเอง รักเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
๓.๑ มีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเอง
จากหองสมุด แหลงเรียนรู และสื่อตางๆรอบตัว
๓.๒ มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด เขียน และตั้งคําถาม
เพื่อคนควาหาความรูเพิ่มเติม
๓.๓ เรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพื่อการเรียนรูระหวางกัน
๓.๔ ใชเทคโนโลยีในการเรียนรู และนําเสนอผลงาน
มาตรฐานที่ ๔ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปน
ระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสม
เหตุผล
๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อาน ฟง ดู และสื่อสารโดย
การพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง
๔.๒ นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการ
ของตนเอง
๔.๓ กําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจแกปญหา
โดยมีเหตุผลประกอบ
๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และสรางสรรคผลงานดวยความ
ภาคภูมิใจ
๔.๕ สามารถสรางองคความรูที่เปนประโยชน

เทียบกับ
แปลผล
ระดับคุณภาพ

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได

๑.๐๐

๑.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๑.๐๐
๑.๐๐

๑.๐๐
๑.๐๐

๕
๕

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

๕.๐๐

๕.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๒.๐๐
๑.๐๐
๑.๐๐
๑.๐๐

๒.๐๐
๑.๐๐
๑.๐๐
๑.๐๐

๕
๕
๕
๕

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

๕.๐๐

๔.๙๒

๕

ดีเยี่ยม

๒.๐๐

๑.๙๖

๕

ดีเยี่ยม

๑.๐๐

๐.๙๖

๕

ดีเยี่ยม

๑.๐๐

๑.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๑.๐๐.

๑.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๕.๐๐

๔.๗๒

๔

ดีมาก

๑.๐๐

๐.๙๕

๔

ดีมาก

๑.๐๐

๐.๙๕

๔

ดีมาก

๑.๐๐

๐.๙๕

๔

ดีมาก

๑.๐๐
๑.๐๐

๐.๙๕
๐.๙๒

๔
๔

ดีมาก
ดีมาก

๒๖

มาตรฐาน/ตัวบงชี้
มาตรฐานที่ ๕ ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตาม
หลักสูตร
๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละกลุมสาระเปนไปตาม
เกณฑ
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร
เปนไปตามเกณฑ
๕.๓ ผลการประเมินการอาน คิด วิเคราะหและเขียน
เปนไปตามเกณฑ
๕.๔ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานที่ ๖ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการ
ทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดและมีเจตคติที่ดี
ตออาชีพสุจริต
๖.๑ วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ
๖.๒ ทํางานอยางมีความสุข มุงมั่นในการทํางาน และ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง
๖.๓ สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
๖.๔ มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริต และหาความรู
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๗.๑ ครูมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๘ ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่
อยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
๘.๑ ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และความคิดริเริ่มที่
เนนการพัฒนาผูเรียน
๘.๒ ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใช
ผลการประเมิน และผลการวิจัยเปนฐานคิดทั้งดาน
วิชาการและการบริหารจัดการ
๘.๓ ผูบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาใหบรรลุ
เปาหมายตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ
๘.๔ ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให
พรอมรับการกระจายอํานาจ

เทียบกับ
แปลผล
ระดับคุณภาพ
๒
พอใช

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได

๕.๐๐

๓.๔๐

๑.๐๐

๐.๖๐

๒

พอใช

๑.๐๐

๐.๖๐

๒

พอใช

๒.๐๐

๑.๘๐

๔

ดีมาก

๑.๐๐

๐.๔๐

๑

ปรับปรุง

๕.๐๐

๔.๗๙

๕

ดีเยี่ยม

๒.๐๐
๑.๐๐

๑.๙๑
๐.๙๖

๕
๕

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

๑.๐๐
๑.๐๐

๐.๙๖
๐.๙๖

๕
๕

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

๕๐.๐๐
๕๐.๐๐

๔๘.๕๕
๔๘.๕๕

๕
๕

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

๑๐.๐๐

๙.๕๐

๕

ดีเยี่ยม

๑๐.๐๐.

๑๐.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๑.๐๐

๑.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๒.๐๐

๒.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๒.๐๐

๒.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๒.๐๐

๒.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๒๗

มาตรฐาน/ตัวบงชี้
๘.๕ นักเรียน ผูปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการ
บริหารการจัดการศึกษา
๘.๖ ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและ
เอาใจใสการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รูและปฏิบัติ
หนาที่ตามที่ระเบียบกําหนด
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกํากับติดตาม
ดูแล และขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถานศึกษาให
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย
๙.๓ ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน
๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลองกับทองถิ่น
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายใหผูเรียนเลือก
เรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ
๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริม และ
ตอบสนองความตองการ ความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจของผูเรียน
๑๐.๔ สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูที่ใหผูเรียน
ไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไดดวยตนเอง
๑๐.๕ นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผล
ไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ
๑๐.๖ จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคน
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและ
การบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
๑๑.๑ หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง
สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะดวก พอเพียง
อยูในสภาพใชการไดดี สภาพแวดลอมรมรื่น และมีแหลง
เรียนรูสําหรับผูเรียน
๑๑.๒ จัดโครงการ / กิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัยของผูเรียน

เทียบกับ
แปลผล
ระดับคุณภาพ
๕
ดีเยี่ยม

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได

๑.๐๐

๑.๐๐

๒.๐๐

๒.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๕.๐๐

๔.๘๐

๕

ดีเยี่ยม

๒.๐๐

๒.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๑.๐๐

๐.๘๐

๔

ดีมาก

๒.๐๐

๒.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๑๐.๐๐

๙.๖๕

๕

ดีเยี่ยม

๒.๐๐
๒.๐๐

๑.๘๔
๒.๐๐

๔
๕

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

๑.๐๐

๑.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๑.๐๐

๐.๘๐

๓

ดี

๒.๐๐

๒

๕

ดีเยี่ยม

๒.๐๐

๒

๕

ดีเยี่ยม

๑๐.๐๐

๙.๖๐

๕

ดีเยี่ยม

๔.๐๐

๓.๖๐

๔

ดีมาก

๓.๐๐

๓.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๒๘

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

เทียบกับ
แปลผล
ระดับคุณภาพ
๕
ดีเยี่ยม

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได

๑๑.๓ จัดหองสมุดที่ใหบริการสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอื้อใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองและหรือ
เรียนรูแบบมีสวนรวม
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
๑๒.๑ กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๑๒.๒ จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุงพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๑๒.๓ จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศใน
การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

๓.๐๐

๓.๐๐

๕.๐๐

๕.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๑.๐๐
๑.๐๐

๑.๐๐
๑.๐๐

๕
๕

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

๑.๐๐

๑.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๑๒.๔ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๑๒.๕ นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง
๑๒.๖ จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน
มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน
ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู
๑๓.๑ มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายใน
สถานศึกษาและใชประโยชนจากแหลงเรียนรูทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผูเกี่ยวของ
๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหวางสถานศึกษา ครอบครัว ชุมชน และ
องคกรที่เกี่ยวของ
มาตรฐานดานอัตลักษณ

๐.๕๐

๐.๕๐

๕

ดีเยี่ยม

๐.๕๐

๐.๕๐

๕

ดีเยี่ยม

๑.๐๐

๑.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๕.๐๐
๕.๐๐

๔.๗๕
๔.๗๕

๕
๕

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

๒.๕๐

๒.๒๕

๔

ดีมาก

๒.๕๐

๒.๕๐

๕

ดีเยี่ยม

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๕.๐๐

๕.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๓.๐๐

๓.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๑๔การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมาย
ตามวิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนนที่กําหนดขึ้น
๑๔.๑ สถานศึกษามีอัตลักษณ เอกลักษณ และโครงการ
กิจกรรมที่พัฒนา สงเสริมอัตลักษณ และเอกลักษณของ
สถานศึกษา

๒๙

มาตรฐาน/ตัวบงชี้
๑๔.๒ ผลการดําเนินงานพัฒนา สงเสริมใหผูเรียนและ
สถานศึกษาบรรลุตามอัตลักษณและเอกลักษณของ
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๕ สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาผูเรียนตาม
เอกลักษณของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๑ (รักความเปนไทย กาวไกลสูสากล)
๑๕.๑ สถานศึกษามีการพัฒนา สงเสริมและอนุรักษ
ความเปนไทย
๑๕.๒ สถานศึกษาดําเนินการเตรียมความพรอมของผูเรียน
สูประชาคมอาเซียนและเวทีโลก
มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม
มาตรฐานที่ ๑๖ การจัดโครงการ / กิจกรรมตามนโยบาย
จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและ
สงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
๑๖.๑ จัดโครงการ / กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย
จุดเนน ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
๑๖.๒ ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย
รวมทุกมาตรฐาน

เทียบกับ
แปลผล
ระดับคุณภาพ
๕
ดีเยี่ยม

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได

๒.๐๐

๒.๐๐

๕.๐๐

๕.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๓.๐๐

๓.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๒.๐๐

๒.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๕.๐๐
๕.๐๐

๕.๐๐
๕.๐๐

๕
๕

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

๓.๐๐

๓.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๒.๐๐
๑๐๐

๒.๐๐
๙๖.๑๓

๕
๕

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

๒.๒ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาโดยตนสังกัด
คะแนน คะแนน ระดับ แปลผล
มาตรฐาน / ตัวบงชี้
เต็ม
ที่ได คุณภาพ
มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน
๓๐
๒๗.๘๓
๔
ดีมาก
มาตรฐานที่ ๑ ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
มาตรฐานที่ ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึง
ประสงค
มาตรฐานที่ ๓ ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รัก
การเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
มาตรฐานที่ ๔ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิด
สรางสรรค ตัดสินใจ แกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล
มาตรฐานที่ ๕ ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ ๖ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต
มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาอยางมี ประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๘ ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมี

๕
๕

๕
๕

๕
๕

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

๕

๔.๙๒

๕

ดีเยี่ยม

๕

๔.๗๒

๔

ดีมาก

๕
๕

๓.๔๐
๔.๗๙

๒
๕

พอใช
ดีเยี่ยม

๕๐
๑๐

๔๘.๕๕
๙.๕๐

๕
๔

ดีเยี่ยม
ดีมาก

๑๐

๑๐.๐๐

๕

ดีเยี่ยม

๓๐

คะแนน
เต็ม

มาตรฐาน / ตัวบงชี้
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผูปกครอง
ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอม และการบริการ
ที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่กําหนดในกระทรวง
มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา
เปนสังคมแหงการเรียนรู
มาตรฐานดานอัตลักษณ
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตาม
วิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนที่กําหนดขึ้น
มาตรฐานที่ ๑๕ สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาผูเรียนตามเอกลักษณ
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
(รักความ
เปนไทย กาวไกลสูสากล)
มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม
มาตรฐานที่ ๑๖ การจัดโครงการ / กิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาให
ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
ผลรวมคะแนนทั้งหมด

คะแนน ระดับ แปลผล
ที่ได คุณภาพ

๕

๔.๘๐

๕

ดีเยี่ยม

๑๐

๙.๖๕

๕

ดีเยี่ยม

๑๐

๙.๖๐

๕

ดีเยี่ยม

๕

๕

๕

ดีเยี่ยม

๕
๕

๔.๗๕
๔.๗๕

๕
๕

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

๑๐
๕

๑๐
๕

๕
๕

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

๕

๕

๕

ดีเยี่ยม

๕
๕

๕
๕

๕
๕

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

๑๐๐

๙๖.๑๓

๕

ดีเยี่ยม

๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ผานมา
๑๒.๑ ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ ๒
โรงเรียน วัดประดูในทรงธรรม ไดรบั การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ ๓ จาก สมศ. เมื่อวันที่ ๕ ถึง ๗
เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๐
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน ๓ ดาน คือ ดานผูเรียน ดานครู และดาน
ผูบริหาร ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเปนตารางดังตอไปนี้
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
ดานผูเรียน
มาตรฐานที่ ๑ ผูเรียนมีคุณธรรม

ผลประเมิน
ผลประเมินอิงเกณฑ อิงสถานศึกษา คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย ระดับ คะแนน ระดับ
คุณภาพ
คุณภาพ
๓.๓๑

ดี

๓.๐๐

ดี

๓.๑๖

ผลการ
รับรอง
มาตรฐาน
คุณภาพ
ไดมาตรฐาน

๓๑

จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค
มาตรฐานที่ ๒ ผูเรียนมีสุขนิสัยสุขภาพ
๓.๔๓
ดี
กายและสุขภาพจิตที่ดี
มาตรฐานที่ ๓ ผูเรียนมีสุนทรียภาพและ ๓.๒๙
ดี
ลักษณะนิสัย ดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา
มาตรฐานที่ ๔ ผูเรียนมีความสามารถใน
๓.๐
ดี
การคิด วิเคราะห คิดสังเคราะห มี
วิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิด
ไตรตรอง และมีวิสัยทัศน
มาตรฐานที่ ๕ ผูเรียนมีความรูและทักษะ ๒.๓๗ พอใช
ที่จําเปนตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ ๖ ผูเรียนมีทักษะในการ
๓.๓๑
ดี
แสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู
และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
มาตรฐานที่ ๗ ผูเรียนมีทักษะในการ
๓.๓๘
ดี
ทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นไดและมีเจตคติที่ดีตออาชีพ
สุจริต
๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ผานมา (ตอ)
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
ดานครู
มาตรฐานที่ ๘ ครูมีวุฒิ/ความรู
ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ
และมีครูเพียงพอ
มาตรฐานที่ ๙ ครูมีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
และเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ดานผูบริหาร
มาตรฐานที่ ๑๐ ผูบริหารมีภาวะผูนํา
และมีความสามารถในการบริหารจัดการ
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัด
องคกรโครงสรางและการบริหารงาน
อยางเปนระบบ ครบวงจรใหบรรลุ
เปาหมายการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนน

๓.๐๐

ดี

๓.๒๒

ไดมาตรฐาน

๔.๐๐

ดีมาก

๓.๖๕

ไดมาตรฐาน

๓.๐๐

ดี

๓.๐๕

ไดมาตรฐาน

๓.๐๐

ดี

๒.๖๙

ไดมาตรฐาน

๔.๐๐

ดีมาก

๓.๖๖

ไดมาตรฐาน

๓.๐๐

ดี

๓.๑๙

ไดมาตรฐาน

ผลประเมิน
ผลประเมินอิงเกณฑ อิงสถานศึกษา คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย ระดับ คะแนน ระดับ
คุณภาพ
คุณภาพ

ผลการ
รับรอง
มาตรฐาน
คุณภาพ

๓.๘๘

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๓.๙๔

ไดมาตรฐาน

๓.๐๐

ดี

๓.๐๐

ดี

๓.๐๐

ไดมาตรฐาน

๓.๐๐

ดี

๓.๑๔

ไดมาตรฐาน

๓.๒๘
๓.๖๖

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๓.๘๓

ไดมาตรฐาน

๓.๓๗

ดี

๔.๐๐

ดีมาก

๓.๖๙

ไดมาตรฐาน

๓๒

ผูเรียนเปนสําคัญ
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีหลักสูตรที่ ๓.๑๐
ดี
๓.๐๐
ดี
๓.๐๕
เหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น มีสื่อการ
เรียนการสอนที่เอื้อตอการเรียนรู
มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศึกษาสงเสริมความ ๓.๖๗ ดีมาก ๔.๐๐ ดีมาก ๓.๘๔
สัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการ
พัฒนาการศึกษา
ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมไดมาตรฐานคุณภาพ สมศ.
 ได

ไดมาตรฐาน
ไดมาตรฐาน
 ไมได

๑๒.๒ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จาก สมศ. เมื่อ
วันที๒่ ๖ ถึง ๒๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ดังตารางตอไปนี้
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(มัธยมศึกษา)
มาตรฐานที่ ๑ ผลการจัดการศึกษา
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ตัวบงชี้ที่๑ ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบงชี้ที่ ๒ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
ตัวบงชี้ที่ ๓ ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตัวบงชี้ที่ ๔ ผูเรียนคิดเปน ทําเปน
ตัวบงชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ
ตัวบงชี้ที่๙ ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน พันธกิจ
และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปน
เอกลักษณของสถานศึกษา
กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม
ตัวบงชี้ที่ ๑๑ ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๒ การบริหารจัดการศึกษา
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ตัวบงชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม
ตัวบงชี้ที่ ๑๒ ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐานและพัฒนาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา
มาตรฐานที่๓ การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

น้ําหนัก คะแนน ระดับ
(คะแนน) ที่ได คุณภาพ
๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๒๐.๐๐

๙.๔๖
๙.๓๖
๘.๙๓
๘.๒๕
๕.๘๓

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ปรับปรุง

๕.๐๐

๔.๐๐

ดี

๕.๐๐

๔.๐๐

ดี

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

๓.๘๐

ดี

๕.๐๐

๔.๐๐

ดี
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กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ตัวบงชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี
มาตรฐานที่๔ วาดวยการประกันคุณภาพภายใน
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ตัวบงชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
๕.๐๐ ๓.๖๖ พอใช
และตนสังกัด
ผลรวมคะแนนทั้งหมด ๑๐๐.๐๐ ๗๔.๒๙ พอใช
๑๓. ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
๑๓.๑ จุดเดน
ผูเรียนไดรับการพัฒนาดานสุขภาพกายและสุขภาพจิต มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนตามวัฒนธรรม
ประเพณีไทยดีมาก สถานศึกษาเห็นความสําคัญในการจัดโครงการสงเสริม / แกไขการพัฒนาการศึกษาเปน
แบบอยางและเปนที่ยอมรับ สงเสริมการรับความรูจากประสบการณจริงทั้งภายในและภายนอก ผูเรียนจึงมีความรู
ความสามารถในการปรับตัวเขากับสังคมอยางดี มีคุณธรรมตามวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เชน การออมทรัพย
ตามวิสัยทัศนและจุดเดนของสถานศึกษา
ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการทั้งในดานงบประมาณ และบุคลากรไดถูกหลักระบบการบริหาร
แบบการมีสวนรวม เห็นความสําคัญในการพัฒนาการศึกษามีการดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการประเมินรอบ
สองทุกประการ
ครูไดรับการอบรมวิชาการ ศึกษาดูงานสมารถจัดทําแผนจัดการเรียนรูใชพัฒนาผูเรียนโดยความเห็นชอบของ
ผูบริหารพรอมรับการนิเทศ กํากับ ติดตามการสอนและการวัดประเมินผล
๑๓.๒. จุดที่ควรพัฒนา
ผูเรียนมีความสามารถในการคิดเชงวิจารณญาณยังไมเปนไปตามเกณฑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
ทุกกลุมสาระการเรียนรูอยุในระดับตองปรับปรุงและการพัฒนาผูเรียนใหบรรลุตามอัตลักษณและเอกลักษณยังไมเปน
ที่ยอมรับจากภายนอก
การบริหารดานวิชาการวัดผลประเมินผล การจัดทําและใชเครื่องมือวัดและประเมินผลพัฒนาการของผูเรียน
ของครู ในการจัดกระบวนการเรียนรูระดับกิจกรรมขาดการดําเนินการไมเปนระบบและปฏิบัติไมตอเนื่อง ไม
สอดคลองกับพื้นฐานและความพรอมของผูเรียน
ถึงแมวาครูไดรับการพัฒนามีประสิทธผลพรอมรับการนิเทศการจัดการเรียนรูสามารพนําผลจากการนิเทศ
การเรียนการสอนแตไมไดนําผลการประเมินการเรียนรูของผูเรียนมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหเปนระบบ
และตอเนื่องเกิดประสิทธิภาพ
ระบบการประกันคุณภาพภายในการจัดระบบบริหารและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับผูเรียนทุก ๆ ดาน การ
ดําเนินโครงการ / กิจกรรมตาง ๆ เก็บรวบรวมไมเปนระบบ ขาดความชัดเจน ครอบคลุมและไมสอดคลองกับแฟน
พัฒนาการศึกษาระยะ ๔ ปและแผนปฏิบัติการประจําป
๑๓.๒.๓ ขอเสนอแนะ
ดานผลการจัดการศึกษา
๑) ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาบูรณาการ การคิดหาเหตุผลและความตระหนักในการแสวงหาความรูอยางมีคุณคา
เห็นความสําคัญของกระบวนการเรียนรูอยางมีเปาหมาย การติดตามความกาวหนาของสิ่งเรียนรูดวยการตรวจสอบ
ทดสอบ การทํากิจกรรมตาง ๆ ดวยตนเอง รับการทดสอบจากครู จากโรงเรียนและจากหนวยงานภายนอกทั้งใน
ระดับทองถิ่นและระดับชาติทุกกลุมสาระการเรียนรู โดยครูรวมกันกําหนดองคความรู กิจกรรมการเรียนรุ เนนกลุม
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สาระการเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร จัดทําเครื่องมือเก็บขอมูลตรวจติดตามผลพัฒนาการของ
ผูเรียนทุกคน ทุกระดับชั้นเรียนอยางเปนระบบและดําเนินการอยางตอเนื่องตลอดปการศึกษา เพือ่ ยกระดับ
ความสามารถในการคิดและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากโครงการ / กิจกรรมตาง ๆ ที่สถานศึกษาจะสงเสริม
อยางหลากกลายโดยการใหรางวัล การยกยองชมเชยเปนแรงจูงใจ
๒) สถานศึกษาควรจัดประชุมผูเรียน ชี้แจงใหผูเรียนเห็นความสําคัญของการทดสอบระดับชาติ ใหผูเรียนเกิดความ
ตระหนัก มีความรับผิดชอบ มีความสนใจ ตั้งใจและเตรียมความพรอมในการเขาทดสอบระดับชาติ ประชุมชี้แจง
ขอความรวมมือจากผูปกครองในการสงเสริมสนับสนุน กวดขันใหผูเรียนเขารับการติดเสริมหลังเลิกเรียนอยาง
สม่ําเสมอตามที่สถานศึกษากําหนด และครูควรนําผลของการทดสอบระดับขาติ (O – NET) มาวิเคราะหวางแผน
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์อยางจริงจัง โดยวิเคราะหเชื่อมโยงไปสูการวางแผนการจัดการเรียนรู การจัดกิจกรรม การ
วัดผลประเมินผล ตลอดจนขอสอบของครูวาควรพัฒนาอยางไร เพื่อใหการจัดการเรียนรูมีประสิทธิภาพ บรรลุ
มาตรฐานตัวชี้วัดตามหลักสูตร โดยควรดําเนินการใหเสร็จภายในระยะเวลา ๒ ปการศึกษา
๓) ผูบริหาร ครู ผูปกครองควรสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาใหบรรลุตามวิสัยทัศน และอัต
ลักษณที่ครบถวนตามกําหนดโดยเนนกระบวนการติดตาม ประเมินพัฒนาการของผูเรียนใหมีประสิทธิภาพและไดมี
สวนรวมในการออม สนับสนุน “โครงการธนาคารโรงเรียน” อยางตอเนื่องและยั่งยืนพรอมทั้งขยายผลใหชุมชน
ทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการออมกับธนาคารโรงเรียน
ดานการบริหารจัดการศึกษา
๑) สถานศึกษาควารพัฒนาระบบและเครื่องมือนิเทศการสอนของครูทุกคนที่สงผลตอประสิทธิภาพในการสอน
กํากับ ติดตาม การใชเครื่องมือแบบบันทึกติดตามผลพัฒนาการของผูเรียน กํากับติดตาม การวัดผลประเมินผลที่
สงเสริมกระบวนการคิด ตระหนัก รูคุณคาและเห็นความสําคัญในการทดสอบความรูความสามารถของตนเองอยางมี
เปาหมายทั้งในระดับสถานศึกษาและระดับชาติ (O – NET) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระการ
เรียนรูสูเกณฑมาตรฐานพัฒนาสารสนเทศเชิงคุณภาพโดยการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลอยางครบถวนจัดหมวดหมู
ใหมีความถูกตองสอดคลองเชื่อถือได
๒) คณะกรรมการสถานศึกษาควรมีสวนรวมใหคําปรึกษาแนะนะในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดทํา
สาระการเรียนรูหรือหลักสูตรทองถิ่น พรอมพิจารณาใหความเห็นชอบในการนําไปใชใหสอดคลองกับการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรที่สถานศึกษาไดดําเนินไปแลวบางสวน และจัดทําหลักสูตรทองถิ่นที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมในชุมชนเชิง
บูรณาการ คณะกรรมการสถานศึกษาควรจัดประชุมใหเปนไปตามเกณฑกําหนดอยางนอยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง
พรอมบันทึกรายงาผลตอหนวยงานตนสังกัดภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแตวันที่มีการประชุม
ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
๑) สถานศึกษาควรประสานความรวมมือกับผูบริหาร ครู ผูเรียนและผูปกครองใหมีบทบาทในการมีสวนรวมพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยใหการสงเสริมสนับสนุน เขารวมกิจกรรมตาง ๆ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเรียน อีกทั้งในการดําเนินงานสถานศึกษาควรนําผลการดําเนินงานตามระบบครบวงจรคุณภาพมาสรุปผลใหชัดเจน
ยิ่งขึ้น เพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนาใหบรรลุเปาหมาย ทําใหเกิดผลกระทบที่ดีตอคุณภาพของสถานศึกษาตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา
๒) ผูบริหารหรือคณะกรรมการที่ไดรับการมอบหมาย ควรตรวจแผนการจัดการเรียนรูใหเกิดประสิทธิภาพอยาง
จริงจังและเปนระบบดําเนินการอยางตอเนื่องพรอมใหขอเสนอแนะ เพื่อครูสามารถนําไปปรับปรุงพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรูใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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๓) ครูควนนําผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรุมุงพัฒนาทักษะกระบวนการ
คิดเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่และระดับชาติ (O – NET) ทุก
กลุมสาระการเรียนรูเนนการจัดทําเครื่องมือบันทึกผลกพัฒนาปญหาอุปสรรคขอจํากัดนํามาสงเสริมพัฒนาปรับปรุง
แกปญหาใหมีความตอเนื่องทั้งในรับโครงการกิจกรรม การสอนซอมเสริมตามตารางเรียนการสอนซอมเสริมพิเศษ
การติวเขมในเวลาราชการหรือการกําหนดเวลาพิเศษในวันหยุดโดยผูปกครองและทุกฝายใหความรวมมือระดม
ทรัพยากรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหไดตามเกณฑคุณภาพมาตรฐานและเปาหมายแผนงานที่สถานศึกษา
กําหนด
ดานการประกันคุณภาพภายใน
๑) สถานศึกษาควรพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายใน โดยเนนการปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารและสารสนเทศ
เชิงคุณภาพ ในขั้นตอนการใชเครื่องมือการเก็บรวบรวมขอมูลการวิเคราะหประเมินผล กระบวนการเรียนรูของ
ผูเรียนที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการปฏิบัติกิจกรรม / โครงการตาง ๆ ใหครบถวนตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่กําหนดทั้งในระดับกิจกรรม โครงการยอยและโครงการหลักที่กําหนดไวในกลยุทธของแผน ใหสามารถ
ยกระดับคุณภาพกระบวนการเรียนรุและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูเกณฑมาตรฐาน โดยดําเนินการภายใน
๒ ปการศึกษา
๒) สถานศึกษาควรปรับปรุงขอมูลสารสนเทศโครงการตาง ๆ ตามแผนใหมีความสอดคลองกันตลอดแนว กําหนด
เปาหมายเชิงปริมาณใหสอดคลองกับศักยภาพของกลุมเปาหมายที่สามารถพัฒนาไดเปนผลสําเร็จแตละดานทั้งใน
ระดับกลยุทธของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระยะ ๔ ป แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําป และการสรุป
รายงานผล ควรดําเนินงานตามแผนใหงายตอการประเมินผลความสําเร็จ และปญหาอุปสรรคที่เปนขอจํากัดใน
ระดับโครงการหลักที่สามารถนํามาวางแผนปรับปรุงแกไขปญหาและสงเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกดานให
เพิม่ ขึ้นอยางตอเนื่องเนนขั้นการกํากับ ติดตาม เก็บขอมูล วิเคราะหประเมินผลและนํามาวางแผนพัฒนาใหตอเนื่อง
ระยะเวลาในการพัฒนาสถานศึกษาใหจัดการศึกษาไดมาตรฐานในภาพรวม ๑ ป
นวัตกรรมหรือตัวอยางการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เปนประโยชนตอสังคม
๑) สถานศึกษาจัดกิจกรรมติวเขมดานความรูเกี่ยวกับกฎหมายใหผูเรียนอยางตอเนื่องไดรับรางวัลชนะเลิศถวย
พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ปพุทธศักราช ๒๕๓๙ และฝกซอมเรื่อยมาจน
ปจจุบันไดรับรางวัลชนะเลิศ (อันดับ ๑ ของประเทศ) รวมตอเนื่องมา ๕ สมัย ไดรับสมญาวา “บราซิล”
๒) สถานศึกษาจัดกิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติด ทั้งในสถานศึกษา ในชุมชน ใหมีความรูรวมมือกันปองกันมิให
เกิดกับบุคคลในชุมชนหรือบุตรหลาน มีการดําเนินการมาอยางตอเนื่อง ไดรับการติดปายหนาสถานศึกษาประกาศ
รับรองมาตรฐานระบบการตานยาเสพติด จากสภากาชาดไทย (QAD)

๓๖

ตอนที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจําป

ของ
๑. การบริหารจัดการศึกษา
โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรมแบงโครงสรางการบริหารงานเปน ๔ กลุมบริหาร ไดแกกลุมบริหาร
วิชาการ กลุมบริหารงบประมาณ กลุมบริหารงานบุคคล และกลุมบริหารทั่วไปโดยยึดหลักการการบริหารแบบ PDCA
ดังแสดงในแผนภาพ
แผนภาพวงจรคุณภาพ

วางแผน

วางแผน

ปฏิบตั ิ

(Plan)

(Do)

(Plan)

ปรับปรุง
พัฒนา
(Action)

(Do)

ปฏิบตั ิ

ปรับปรุง พัฒนา

ตรวจสอบ

(Action)

(Check)

ตรวจสอบ
(Check)

๓๗

ขั้นตอนการดําเนินงานมีดังนี้
๑. P (Plan) เปนการกําหนดกรอบงานที่ตองการแกปญหา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง รวมถึงพัฒนาสิ่งใหมๆ
โดยนําขอมูลที่เกี่ยวของมาวิเคราะหแลวกําหนดวิธีการในการดําเนินงานโดยมีบุคลากรทุกคน ทุกฝาย
รวมกันวางแผนเพื่อไปสูเปาหมาย
๒. D (Do) เปนการลงมือแกปญหา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาตามที่กําหนดไวในแผนที่วางไว ใน
ขณะเดียวกันมีการตรวจสอบระหวางการปฏิบัติดวยวาดําเนินไปในทิศทางที่กําหนดไวหรือไม
๓. C (Check) เปนการการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลที่ไดรับจากการแกปญหา ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง และพัฒนาซึ่งทําใหทราบวาการปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่กําหนดหรือไม มี
การกําหนดความถี่ของการตรวจสอบ
๔. A (Action) เปนการพิจารณาผลการตรวจสอบมีการปรับปรุงแกไขและพัฒนาเพื่อใหมีความสมบูรณมาก
ขึ้น ถาผลงานบรรลุวัตถุประสงค ก็นํากระบวนการทํางานมาจัดทําเปนมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
โรงเรียน ถาผลงานยังไมบรรลุวัตถุประสงค ก็นําผลการประเมินมาพิจารณาวาควรดําเนินการตอไป
อยางไร เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
เมื่อนําวงจร PDCA มาใชในการทํางานอยางตอเนื่อง จะทําใหการทํางานมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง และ
ยั่งยืน ดังแผนภาพ

P
P
A
มาตรฐาน

D
C

D

A

C
มาตรฐาน
ปรับปรุงและยกระดับ
มาตรฐานใหสูงขึ้น

P

D

A

C
มาตรฐาน
ปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง

ม

๓๘

แผนภาพ โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม

๓๙

ผูอํานวยการสถานศึกษา
มูลนิธิโรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม

มูลนิธิหลวงปูโตะ

รองผูอํานวยการ

กลุมบริหารวิชาการ
๑. งานบริหารกลุมสาระการ
เรียนรู
๒. งานพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
๓. งานวัดผล ประเมินผลและ
เทียบโอนผลการเรียนรู
๔. งานวิจัยพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
๕. งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
๖. งานพัฒนาแหลงเรียนรู
๗. งานนิเทศการศึกษา
๘. งานแนะแนวการศึกษา
๙. งานประสาน สงเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการแก
ครอบครัว ชุมชน องคกร
หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษา
๑๐. งานการรับนักเรียน
๑๑. งานทะเบียนนักเรียนและ
จัดทํา สํามะโนนักเรียน
๑๒. งานพัฒนาระบบ
เครือขายขอมลสารสนเทศ
๑๓. งานหองสมุดโรงเรียน
๑๔. งานอืน่ ๆ

รองผูอํานวยการ

กลุมบริหารงบประมาณ
๑. งานวิเคราะหและจัดทํา
แผนของสถานศึกษา
๒. งานจัดตั้ง เสนอขอและ
จัดสรรงบประมาณ
๓. งานตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผลและรายงานผลการ
ใชเงินและผลการดําเนินงาน
๔. งานระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษา
๕. งานบริหารการเงิน
๖. งานบริหารบัญชี
๗. งานบริหารพัสดุและ
สินทรัพย
๘. งานจัดทําขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการ
๙. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๐. งานตรวจสอบภายใน
๑๑. งานจัดระบบการควบคุม
ภายใน
หนวยงาน
๑๒. งานพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
๑๓. งานอืน่ ๆ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

สมาคมผูปกครอง ครูและศิษยเกา
โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม

รองผูอํานวยการ

กลุมบริหารงานบุคคล
๑. งานวางแผนอัตรากําลังและ
การกําหนดตําแหนง
๒. งานสรรหา บรรจุ แตงตั้ง
ยาย ลาและการออกจาก
ราชการ
๓. งานทะเบียนประวัติและ
บําเหน็จ
ความชอบ
๔. งานวินัยและการรักษาวินัย
๕. งานพัฒนาบุคลากรและ
เสริมสราง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการ
๖. งานสงเสริมงานกิจการ
นักเรียน
๗. งานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน
๘. งานสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน
๙. งานสงเสริมประชาธิปไตย
๑๐. งานระดับชั้นและครูที่
ปรึกษา
๑๑. งานปองกันและแกไข
ปญหา
สิ่งเสพติด เอดส
และอบายมุข
๑๒. งานวินัยและความ
ประพฤตินักเรียน
๑๓. งานประสานและพัฒนา
เครือขายการศึกษา
๑๔. งานอืน่ ๆ

รองผูอํานวยการ

กลุมบริหารทั่วไป
๑. งานธุรการ
๒. งานประสานงาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้
พื้นฐาน
๓. งานอาคารสถานทีแ่ ละ
สิ่งแวดลอม
๔. งานสงเสริมและ
ประสานงานการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบและตาม
อัธยาศัย
๕. งานประชาสัมพันธ
๖. งานยานพาหนะและบริการ
สาธารณะ
๗. งานสัมพันธชุมชน
๘. งานโภชนาการ
๙. งานอนามัยโรงเรียน
๑๐. งานสวัสดิการ
๑๑. งานวิทยุสอื่ สาร
๑๒. งานโสตทัศนศึกษา
๑๓. งานอืน่ ๆ

๔๐

๒. วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย อัตลักษณ และเอกลักษณของสถานศึกษา
วิสัยทัศน
คุณธรรมนําความรู มุงสูสากล บนพื้นฐานความเปนไทย
พันธกิจ
๑. พัฒนา และสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพรอมเปน
พลเมืองของประชาคมอาเซียนบนพื้นฐานความเปนไทย
๓. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในดานการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ
๔. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมอยางเปนระบบ
เปาประสงค
๑. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร
๒. ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีศักยภาพในการเปนพลเมืองของประชาคม
อาเซียน
๓. บุคลากรมีความรู ความสามารถ มีสมรรถนะตามสายงานและมาตรฐานวิชาชีพ
๔. โรงเรียนมีการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพโดยความรวมมือของทุกภาคสวน
อัตลักษณของสถานศึกษา
ยิ้มงาย ไหวงาม
เอกลักษณของสถานศึกษา
โรงเรียนสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
๓. แนวทางการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรมมุงการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพใหบรรลุเปาหมายตามที่วางไว
เพื่อใหโรงเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาโดยยึดแนวทางดังนี้
๑. พัฒนาผูเรียนใหเปนผูเรียนยุคใหม
๒. พัฒนาครูใหเปนครูยุคใหม
๓. พัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูยุคใหม
๔. พัฒนาการบริหารจัดการใหเปนการบริหารจัดการยุคใหม

๔๑

๔. กลยุทธกรพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
จากวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค อัตลักษณ และเอกลักษณโรงเรียนวัดประดูในทรงธรรมจึงกําหนด กล
ยุทธ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๔ กลยุทธ ดังตอไปนี้
กลยุทธที่ ๑. พัฒนา และสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงคและมีวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธที่ ๒. สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีศักยภาพในการเปน
พลเมืองของประชาคมอาเซียนบนพื้นฐานความเปนไทย
กลยุทธที่ ๓. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในดานการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ
กลยุทธที่ ๔. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมอยางเปนระบบ
แผนงาน
จากกลยุทธ โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม จึงกําหนดแผนงาน โครงการหลักปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๔ แผนงาน ๑๗ โครงการหลัก ดังนี้
แผนงานที่ ๑ พัฒนา และสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงคและมีวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๑ โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน
แผนงานที่ ๒. สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีศักยภาพในการเปน
พลเมืองของประชาคมอาเซียนบนพื้นฐานความเปนไทย
๒.๑ โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๒.๒ โครงการพัฒนาทักษะการคิดอยางเปนระบบ
๒.๓ โครงการพัฒนาทักษะชีวิตและการทํางาน
๒.๔ โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรูและการแสวงหาความรู
๒.๕ โครงการพัฒนาผูเรียนใหมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพดานดนตรี กีฬาและศิลปะ
๒.๖ โครงการสงเสริมความเปนไทย
๒.๗ โครงการเปดประตูสูอาเซียน
๒.๘ โครงการสงเสริมศักยภาพเด็กเปนรายบุคคลเพื่อความเปนผูนําในศตวรรษที่ ๒๑
แผนงานที่ ๓. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในดานการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ
๓.๑ โครงการพัฒนาบุคลากรสูความเปนมืออาชีพ
แผนงานที่ ๔. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมอยางเปนระบบ
๔.๑ โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู และการบริการที่เอื้อตอการเรียนรู
๔.๒ โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
๔.๓ โครงการสงเสริมความรวมมือกับชุมชน

๔๒

๔.๔ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
๔.๕ โครงการเสริมสรางเอกลักษณและอัตลักษณของผูเรียน
๔.๖ โครงการจัดหาบุคลากร
๔.๗ โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
๕. การดําเนินงานตามกลยุทธของสถานศึกษา
กลยุทธที่ ๑. พัฒนา และสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงคและมีวิถีชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนองมาตรฐาน
เปาหมายของ
การศึกษาของ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
โครงการ
สถานศึกษา
โครงการหลักที่ ๑.๑ โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน
๑.๑ แหเทียนพรรษา,ถวายผาอาบ
เพื่อใหนักเรียนไดรูศาสนพิธี
เชิงปริมาณ
มาตรฐาน ๒
น้ําฝน
พิธีกรรมทางศาสนา
- น.ร. ม.๑-ม.๖
ตบช. ๒.๑
๗๐๐ คน
ตบช. ๒.๒
เชิงคุณภาพ
ตบช. ๒.๓
- รอยละ ๙๐ มี
ตบช. ๒.๔
คุณลักษณะพึงประสงค
๑.๒ คายจริยธรรม ม.๑ ม.๔
เพื่อใหนักเรียนมีคุณธรรม
เชิงปริมาณ
มาตรฐาน ๒
จริยธรรม น.ร. ม.๑ และ ม.๔ - น.ร. ม.๑,ม.๔ ๒๕๐ ตบช. ๒.๑
คน
ตบช. ๒.๒
เชิงคุณภาพ
ตบช. ๒.๓
- รอยละ ๙๐ มี
ตบช. ๒.๔
คุณลักษณะพึงประสงค
๑.๓ ใสบาตรเชาวันศุกร
เพื่อใหนักเรียนไดรูศาสนพิธี
เชิงปริมาณ
มาตรฐาน ๒
พิธีกรรมทางศาสนา
- น.ร. ม.๑-ม.๖
ตบช. ๒.๑
๗๐๐ คน
ตบช. ๒.๒
เชิงคุณภาพ
ตบช. ๒.๓
- รอยละ ๙๐ มี
ตบช. ๒.๔
คุณลักษณะพึงประสงค
๑.๔ บรรพชาสามเณรฤดูรอน
เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมไทย
เชิงปริมาณ
มาตรฐาน ๒
กตัญูรูคุณ สืบทอดอายุ
- น.ร. ชาย ๓๐ คน
ตบช. ๒.๑
พระพุทธศาสนา
เชิงคุณภาพ
ตบช. ๒.๒
- รอยละ ๙๐ มี
ตบช. ๒.๓
คุณลักษณะพึงประสงค ตบช. ๒.๔
๑.๕ บวชเนกขัมมจาริณี
เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมไทย
เชิงปริมาณ
มาตรฐาน ๒
กตัญูรูคุณ สืบทอดอายุ
- น.ร. หญิง ๘๐ คน
ตบช. ๒.๑
พระพุทธศาสนา
เชิงคุณภาพ
ตบช. ๒.๒
- รอยละ ๙๐ มี
ตบช. ๒.๓
คุณลักษณะพึงประสงค ตบช. ๒.๔

๔๓

กลยุทธที่ ๒. สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีศักยภาพในการเปน
พลเมืองของประชาคมอาเซียนบนพื้นฐานความเปนไทย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมายของ
โครงการ

โครงการหลักที่ ๒.๑ โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๑. กิจกรรมสงเสริมความเปนเลิศทาง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ เชิงปริมาณ
วิชาการ
เรียนใหสูงขึ้นทุกสาระการ
- น.ร. ม.๑-ม.๖
เรียนรู
๗๐๐ คน
เชิงคุณภาพ
- รอยละ ๙๐ มี
คุณลักษณะพึงประสงค
๒. กิจกรรมสอนติวเขม ม.๓และม.๖ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ เชิงปริมาณ
เรียนใหสูงขึ้นทุกสาระการ
- น.ร. ม.๓ และ ม.๖
เรียนรู
๒๐๐ คน
เชิงคุณภาพ
- รอยละ ๙๐ มี
คุณลักษณะพึงประสงค
โครงการหลักที่ ๒.๒ โครงการพัฒนาทักษะการคิดอยางเปนระบบ
๑. กิจกรรม “โครงงานสํารวจ”
เพื่อใหผูเรียนรูจักวางแผนการ เชิงปริมาณ
ทํางานและดําเนินงานจนเสร็จ - น.ร. ม.๓ ทุกคน
เชิงคุณภาพ
- รอยละ ๙๐ มี
คุณลักษณะพึงประสงค
๒. ฝกทักษะการทํางาน

เพื่อใหผูเรียนรูจักวางแผนการ
ทํางานและดําเนินงานจนเสร็จ

เชิงปริมาณ
- น.ร. ม.๑-ม.๖
๗๐๐ คน
เชิงคุณภาพ
- รอยละ ๙๐ มี
คุณลักษณะ
พึงประสงค

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

มาตรฐาน ๕
ตบช. ๕.๑
ตบช. ๕.๒
ตบช. ๕.๓
ตบช. ๕.๔
ตบช. ๕.๕
มาตรฐาน ๕
ตบช. ๕.๑
ตบช. ๕.๒
ตบช. ๕.๓
ตบช. ๕.๔
มาตรฐาน ๖
ตบช. ๖.๑
ตบช. ๖.๒
ตบช. ๖.๓
ตบช. ๖.๔
มาตรฐาน ๖
ตบช. ๖.๑
ตบช. ๖.๒
ตบช. ๖.๓
ตบช. ๖.๔

๔๔

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

โครงการหลักที่ ๒.๓ โครงการพัฒนาทักษะชีวิตและการทํางาน
๑. สงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน นักเรียนรูและเขาใจการ
ปกครองระบบประชาธิปไตร
พรอมกับปฏิบัติตนเปนพลเมือง
ที่ดี

เปาหมายของ
โครงการ

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

เชิงปริมาณ
- น.ร. ม.๑-ม.๖
๗๐๐ คน
เชิงคุณภาพ
- รอยละ ๙๐ มี
คุณลักษณะพึงประสงค

มาตรฐาน ๒
ตบช. ๒.๑
ตบช. ๒.๒
ตบช. ๒.๓
ตบช. ๒.๔

นักเรียนมีความสามารถวาง
เชิงปริมาณ
แผนการทํางาน และดําเนินการ - น.ร. ม.๑-ม.๖
จนเสร็จ
๗๐๐ คน
เชิงคุณภาพ
- รอยละ ๙๐ มีความรู
เพิ่มขึ้น
โครงการหลักที่ ๒.๔ โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรูและการแสวงหาความรู
๑. โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน นักเรียนมีนิสัยรักการอาน และ เชิงปริมาณ
แสวงหาความรูดวยตนเองจาก - น.ร. ม.๑-ม.๖
หองสมุด
๗๐๐ คน
เชิงคุณภาพ
- รอยละ ๙๐ มี
คุณลักษณะพึงประสงค
๒. หยุดทุกอยาง วางทุกงาน
นักเรียนมีนิสัยรักการอาน และ เชิงปริมาณ
อานทุกคน
แสวงหาความรูดวยตนเองจาก - น.ร. ม.๑-ม.๖
แหลงเรียนรู และสื่อตางๆ
๗๐๐ คน
เชิงคุณภาพ
- รอยละ ๙๐ มี
คุณลักษณะพึงประสงค
๓. กิจกรรมทัศนศึกษา
แสวงหาความรูดวยตนเองจาก - น.ร. ม.๑-ม.๖
แหลงเรียนรูตางๆ
จํานวน ๒๕๐ คน
เชิงคุณภาพ
- รอยละ ๑๐๐
เขารวม
กิจกรรม

มาตรฐาน ๖
ตบช. ๖.๒

๒. ฝกทักษะการทํางาน

มาตรฐาน ๓
ตบช. ๓.๑

มาตรฐาน ๓
ตบช. ๓.๑

มาตรฐาน ๑๓
ตบช. ๑๓.๑

๔๕
สนองมาตรฐาน
เปาหมายของ
การศึกษาของ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
โครงการ
สถานศึกษา
โครงการหลักที่ ๒.๕ โครงการพัฒนาผูเรียนใหมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพดานดนตรี กีฬา
และศิลปะ
๑. โครงการสงเสริมสุขภาพกาย
ผูเรียนมีสุขนิสัยในการดูแล
เชิงปริมาณ
มาตรฐาน ๑
สุขภาพและออกกําลังกาย
- น.ร. ม.๑-ม.๖
ตบช. ๑.๑
๗๐๐ คน
ตบช. ๑.๒
เชิงคุณภาพ
ตบช. ๑.๓
- รอยละ ๙๐ มี
คุณลักษณะพึงประสงค
๒. เยาวชนไทยหัวใจประชาธิปไตย
เพื่อรณรงคใหเยวนนักเรียน
เชิงปริมาณ
มาตรฐาน ๑
หางไกลยาเสพติด
นักศึกษาไดรับรูและรับทราบถึง - น.ร. ม.๑-ม.๖
ตบช. ๑.๓
ปญหาและพิษภัยของสารเสพ ๗๐๐ คน
ติด
เชิงคุณภาพ
- รอยละ ๙๐ มี
คุณลักษณะพึงประสงค
๓. สงเสริมศิลปะ ประเพณีและ
เปนการอนุรักษวัฒนธรรมไทย เชิงปริมาณ
มาตรฐาน ๑
วัฒนธรรมไทย
- น.ร. ๑๐๐ คน
ตบช. ๑.๖
เชิงคุณภาพ
- รอยละ ๑๐๐ เขา
รวมกิจกรรม
โครงการหลักที่ ๒.๖ โครงการสงเสริมความเปนไทย
๑. สงเสริมศิลปะ ประเพณีและ
เปนการอนุรักษวัฒนธรรมไทย เชิงปริมาณ
มาตรฐาน ๑
วัฒนธรรมไทย (ภูมิปญญาไทยกับ
- น.ร. ๑๐๐ คน
ตบช. ๑.๖
กลองยาว)
เชิงคุณภาพ
- รอยละ ๑๐๐ เขา
รวมกิจกรรม
โครงการหลักที่ ๒.๗ โครงการเปดประตูสูอาเซียน
๒. เปดประตูสูอาเซียน
เรียนรูบทบาทประเทศไทยกาว เชิงปริมาณ
มาตรฐาน ๑๕
สูประชาคมอาเซียนอยางเต็ม - น.ร. ม.๑-ม.๖
ตบช. ๑๕.๒
ตัว
๗๐๐ คน
เชิงคุณภาพ
- รอยละ ๙๐ มี
ความรู
อาเซียน

๔๖
สนองมาตรฐาน
เปาหมายของ
การศึกษาของ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
โครงการ
สถานศึกษา
โครงการหลักที่ ๒.๘ โครงการสงเสริมศักยภาพเด็กเปนรายบุคคลเพื่อความเปนผูนําในศตวรรษที่ ๒๑
๑. สงเสริมศักยภาพนักเรียน
เพื่อตอบสนองศักยภาพความ เชิงปริมาณ
มาตรฐาน ๓
รายบุคคล
ถนัดของผูเรียน
- น.ร. ม.๑-ม.๖
ตบช. ๓.๑
๗๐๐ คน
ตบช. ๓.๒
เชิงคุณภาพ
ตบช. ๓.๓
- รอยละ ๑๐๐ ไดรับ ตบช. ๓.๔
การพัฒนาศักยภาพ
ตบช. ๓.๕

กลยุทธที่ ๓. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในดานการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

โครงการหลักที่ ๓.๑ โครงการพัฒนาบุคลากรสูความเปนมืออาชีพ
๑ กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน
เพื่อเพิ่มประสบการณใหแกครู
อาจารย

เปาหมายของโครงการ
เชิงปริมาณ
- ครู ๕๓ คน
เชิงคุณภาพ
- ครูมีความรูและ
ประสบการณการ
ปฏิบัติงาน

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

มาตรฐาน ๕
ตบช. ๑
ตบช. ๒

๔๗

กลยุทธที่ ๔. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมอยางเปนระบบ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมายของโครงการ

โครงการหลักที่ ๔.๑ โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู และการบริการที่เอื้อตอการเรียนรู
งานพัฒนาระบบเครือขายขอมูล
เพื่อจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ
ครูและนักเรียนรอยละ
สารสนเทศ
ภายในและภายนอกของ
๙๐ สามารถนําขอมูล
โรงเรียนอยางมีระบบ
ไปใช
หองสมุดชุมชน
สรางความสัมพันธอันดีระหวาง ชุมชนรอยละ ๙๐ เขา
ชุมชนกับโรงเรียน
ใชบริการ
การพัฒนาแหลงเรียนรู
หองเรียน หองปฏิบัติการ
ครูและนักเรียนพึง
อาคารเรียนมั่นคง มีสิ่งอํานวย พอใจรอยละ ๙๐
ความสะดวกพอเพียงอยูใน
สภาพแวดลอมใชไดดี
โครงการหลักที่ ๔.๒ โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
กํากับ ติดตาม ประเมินผล
เพื่อใหบริหารจัดการการศึกษา ครูและนักเรียนพึง
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
พอใจรอยละ ๙๐
การจัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพ ดําเนินงานพัฒนาระบบการ
ครูรอยละ ๑๐๐ มี
การศึกษาประจําป
ประกันคุณภาพภายในของ
สวนรวมจัดทํา
โรงเรียน
มาตรฐานการศึกษา

โครงการหลักที่ ๔.๓ โครงการสงเสริมความรวมมือกับชุมชน
กิจกรรมชุมนุม
เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูตาที่ตน นักเรียนรอยละ ๘๐
สนใจหรือความถนัด
สามารถปฏิบัติ
กิจกรรมที่เขารวมได
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด รักษา
ดินแดน

เพื่อสรางระเบียบวินัย ปลุกฝง
ใหมีอุดมการณความรักชาติ

นักเรียน ๑๐๐ มี
ระเบียบวินัย และมี
ความเปนผูนํา

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

มาตรฐาน ๑๒
ตบช. ๑๒.๓
มาตรฐาน ๑๓
ตบช. ๑๓.๒
มาตรฐาน ๑๑
ตบช. ๑๑.๑
ตบช. ๑๑.๒
ตบช. ๑๑.๓
มาตรฐาน ๑๒
ตบช. ๑๒.๔
มาตรฐาน ๑๒
ตบช. ๑๒.๑
ตบช. ๑๒.๒
ตบช. ๑๒.๓
ตบช. ๑๒.๔
ตบช. ๑๒.๕
ตบช. ๑๒.๖
มาตรฐาน ๑๐
ตบช. ๑๐.๑
ตบช. ๑๐.๒
ตบช. ๑๐.๓
ตบช. ๑๐.๔
มาตรฐาน ๒
ตบช. ๒.๑
ตบช. ๒.๒
ตบช. ๒.๓
ตบช. ๒.๔

๔๘

เปาหมายของ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
โครงการ
โครงการหลักที่ ๔.๔ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
โครงการพัฒนาและฝกทักษะการคิด
แนะแนวการศึกษา
เพื่อใหนักเรียนไดรับรูขอมูล
เชิงปริมาณ
ดานการศึกษาและอาชีพอยาง - นร. ชั้นม.๖ จํานวน
ครอบคลุมและเปนปจจุบัน
๑๗๕ คน
โครงการหลักที่ ๔.๕ โครงการเสริมสรางเอกลักษณและอัตลักษณของผูเรียน
ประกวดมารยาทไทย
เพื่อนักเรียนรวมกันอนุรักษ
เชิงปริมาณ
วัฒนธรรมไทย สรางสัมพันธอัน น.ร. ม.๑-ม.๖ จํานวน
ดีตอชุมชน และผูปกครอง
๖๐ คน
เชิงคุณภาพ
รอยละ ๙๐ มี
คุณลักษณะพึงประสงค
โครงการหลักที่ ๔.๖ โครงการจัดหาบุคลากร
จัดจางครูและเจาหนาที่
เพื่อใหนักเรียนไดรับความรูจาก มีครูเพียงพอสําหรับ
ครูที่ตรงกับสาขาวิชา
การสอนในกลุมสาระ
โครงการหลักที่ ๔.๗ โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
๑. โครงการพัฒนาสภาพแวดลอมและ เพื่อใหสถานศึกษามี
เชิงปริมาณ
การบริการที่เอื้อตอการเรียนรู
สภาพแวดลอม รมรื่น สวยงาม - น.ร. ม.๑-ม.๖
ปลอดภัย เอื้อตอการเรียนรู
๗๐๐ คน
เชิงคุณภาพ
- รอยละ ๑๐๐ ไดรับ
บริการ
๒. พัฒนาอาคารสถานที่และ
สภาพแวดลอม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

มาตรฐาน ๑๕
ตบช. ๑๕.๑
มาตรฐาน ๒
ตบช. ๒.๑
ตบช. ๒.๒
ตบช. ๒.๓
ตบช. ๒.๔
มาตรฐาน ๑๒
ตบช. ๑๒.๓

มาตรฐาน ๑๒
ตบช. ๑๒.๑
ตบช. ๑๒.๒
ตบช. ๑๒.๓
ตบช. ๑๒.๔
ตบช. ๑๒.๕
ตบช. ๑๒.๖
เพื่อใหโรงเรียนมีสภาพแวดลอม เชิงปริมาณ
มาตรฐาน ๑๑
ที่ดี มีบรรยากาศที่เอื้อตอการ - อาคารที่ไดรับพัฒนา ตบช. ๑๑.๑
จัดกิจกรรม
๒ อาคาร
ตบช. ๑๑.๒
เชิงคุณภาพ
ตบช. ๑๑.๓
- ผูเกี่ยวของรอยละ
๘๕ มีความพึงพอใจ

๔๙

ตอนที่ ๓ ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๑. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา
 ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา (สอดคลองกับตอนที่ ๒ ขอ ๕)
กลยุทธที่ ๑. พัฒนา และสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงคและมีวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สนองมาตรฐาน
เปาหมายของ
การศึกษาของ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
โครงการ
สถานศึกษา
โครงการหลักที่ ๑.๑ โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน
๑.๑ แหเทียนพรรษา,ถวายผาอาบ
เพื่อใหนักเรียนไดรูศาสนพิธี
เชิงปริมาณ
มาตรฐาน ๒
น้ําฝน
พิธีกรรมทางศาสนา
- น.ร. ม.๑-ม.๖
ตบช. ๒.๑
๗๐๐ คน
ตบช. ๒.๒
เชิงคุณภาพ
ตบช. ๒.๓
- รอยละ ๙๐ มี
ตบช. ๒.๔
คุณลักษณะพึงประสงค
๑.๒ คายจริยธรรม ม.๑ ม.๔
เพื่อใหนักเรียนมีคุณธรรม
เชิงปริมาณ
มาตรฐาน ๒
จริยธรรม น.ร. ม.๑ และ ม.๔ - น.ร. ม.๑,ม.๔ ๒๕๐ ตบช. ๒.๑
คน
ตบช. ๒.๒
เชิงคุณภาพ
ตบช. ๒.๓
- รอยละ ๙๐ มี
ตบช. ๒.๔
คุณลักษณะพึงประสงค
๑.๓ ใสบาตรเชาวันศุกร
เพื่อใหนักเรียนไดรูศาสนพิธี
เชิงปริมาณ
มาตรฐาน ๒
พิธีกรรมทางศาสนา
- น.ร. ม.๑-ม.๖
ตบช. ๒.๑
๗๐๐ คน
ตบช. ๒.๒
เชิงคุณภาพ
ตบช. ๒.๓
- รอยละ ๙๐ มี
ตบช. ๒.๔
คุณลักษณะพึงประสงค
๑.๔ บรรพชาสามเณรฤดูรอน
เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมไทย
เชิงปริมาณ
มาตรฐาน ๒
กตัญูรูคุณ สืบทอดอายุ
- น.ร. ชาย ๓๐ คน
ตบช. ๒.๑
พระพุทธศาสนา
เชิงคุณภาพ
ตบช. ๒.๒
- รอยละ ๙๐ มี
ตบช. ๒.๓
คุณลักษณะพึงประสงค ตบช. ๒.๔
๑.๕ บวชเนกขัมมจาริณี
เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมไทย
เชิงปริมาณ
มาตรฐาน ๒
กตัญูรูคุณ สืบทอดอายุ
- น.ร. หญิง ๘๐ คน
ตบช. ๒.๑
พระพุทธศาสนา
เชิงคุณภาพ
ตบช. ๒.๒
- รอยละ ๙๐ มี
ตบช. ๒.๓
คุณลักษณะพึงประสงค ตบช. ๒.๔

๕๐

กลยุทธที่ ๒. สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีศักยภาพในการเปน
พลเมืองของประชาคมอาเซียนบนพื้นฐานความเปนไทย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมายของ
โครงการ

โครงการหลักที่ ๒.๑ โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๑. กิจกรรมสงเสริมความเปนเลิศทาง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ เชิงปริมาณ
วิชาการ
เรียนใหสูงขึ้นทุกสาระการ
- น.ร. ม.๑-ม.๖
เรียนรู
๗๐๐ คน
เชิงคุณภาพ
- รอยละ ๙๐ มี
คุณลักษณะพึงประสงค
๒. กิจกรรมสอนติวเขม ม.๓และม.๖ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ เชิงปริมาณ
เรียนใหสูงขึ้นทุกสาระการ
- น.ร. ม.๓ และ ม.๖
เรียนรู
๒๐๐ คน
เชิงคุณภาพ
- รอยละ ๙๐ มี
คุณลักษณะพึงประสงค
โครงการหลักที่ ๒.๒ โครงการพัฒนาทักษะการคิดอยางเปนระบบ
๑. กิจกรรม “โครงงานสํารวจ”
เพื่อใหผูเรียนรูจักวางแผนการ เชิงปริมาณ
ทํางานและดําเนินงานจนเสร็จ - น.ร. ม.๓ ทุกคน
เชิงคุณภาพ
- รอยละ ๙๐ มี
คุณลักษณะพึงประสงค
๒. ฝกทักษะการทํางาน

เพื่อใหผูเรียนรูจักวางแผนการ
ทํางานและดําเนินงานจนเสร็จ

เชิงปริมาณ
- น.ร. ม.๑-ม.๖
๗๐๐ คน
เชิงคุณภาพ
- รอยละ ๙๐ มี
คุณลักษณะพึงประสงค

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

มาตรฐาน ๕
ตบช. ๕.๑
ตบช. ๕.๒
ตบช. ๕.๓
ตบช. ๕.๔
ตบช. ๕.๕
มาตรฐาน ๕
ตบช. ๕.๑
ตบช. ๕.๒
ตบช. ๕.๓
ตบช. ๕.๔
มาตรฐาน ๖
ตบช. ๖.๑
ตบช. ๖.๒
ตบช. ๖.๓
ตบช. ๖.๔
มาตรฐาน ๖
ตบช. ๖.๑
ตบช. ๖.๒
ตบช. ๖.๓
ตบช. ๖.๔

๕๑

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

โครงการหลักที่ ๒.๓ โครงการพัฒนาทักษะชีวิตและการทํางาน
๑. สงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน นักเรียนรูและเขาใจการ
ปกครองระบบประชาธิปไตร
พรอมกับปฏิบัติตนเปนพลเมือง
ที่ดี

เปาหมายของ
โครงการ

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

เชิงปริมาณ
- น.ร. ม.๑-ม.๖
๗๐๐ คน
เชิงคุณภาพ
- รอยละ ๙๐ มี
คุณลักษณะพึงประสงค

มาตรฐาน ๒
ตบช. ๒.๑
ตบช. ๒.๒
ตบช. ๒.๓
ตบช. ๒.๔

นักเรียนมีความสามารถวาง
เชิงปริมาณ
แผนการทํางาน และดําเนินการ - น.ร. ม.๑-ม.๖
จนเสร็จ
๗๐๐ คน
เชิงคุณภาพ
- รอยละ ๙๐ มีความรู
เพิ่มขึ้น
โครงการหลักที่ ๒.๔ โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรูและการแสวงหาความรู
๑. โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน นักเรียนมีนิสัยรักการอาน และ เชิงปริมาณ
แสวงหาความรูดวยตนเองจาก - น.ร. ม.๑-ม.๖
หองสมุด
๗๐๐ คน
เชิงคุณภาพ
- รอยละ ๙๐ มี
คุณลักษณะพึงประสงค
๒. หยุดทุกอยาง วางทุกงาน
นักเรียนมีนิสัยรักการอาน และ เชิงปริมาณ
อานทุกคน
แสวงหาความรูดวยตนเองจาก - น.ร. ม.๑-ม.๖
แหลงเรียนรู และสื่อตางๆ
๗๐๐ คน
เชิงคุณภาพ
- รอยละ ๙๐ มี
คุณลักษณะพึงประสงค
๓. กิจกรรมทัศนศึกษา
แสวงหาความรูดวยตนเองจาก - น.ร. ม.๑-ม.๖
แหลงเรียนรูตางๆ
จํานวน ๒๕๐ คน
เชิงคุณภาพ
- รอยละ ๑๐๐ เขา
รวมกิจกรรม

มาตรฐาน ๖
ตบช. ๖.๒

๒. ฝกทักษะการทํางาน

มาตรฐาน ๓
ตบช. ๓.๑

มาตรฐาน ๓
ตบช. ๓.๑

มาตรฐาน ๑๓
ตบช. ๑๓.๑

๕๒
สนองมาตรฐาน
เปาหมายของ
การศึกษาของ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
โครงการ
สถานศึกษา
โครงการหลักที่ ๒.๕ โครงการพัฒนาผูเรียนใหมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพดานดนตรี กีฬา
และศิลปะ
๑. โครงการสงเสริมสุขภาพกาย
ผูเรียนมีสุขนิสัยในการดูแล
เชิงปริมาณ
มาตรฐาน ๑
สุขภาพและออกกําลังกาย
- น.ร. ม.๑-ม.๖
ตบช. ๑.๑
๗๐๐ คน
ตบช. ๑.๒
เชิงคุณภาพ
ตบช. ๑.๓
- รอยละ ๙๐ มี
คุณลักษณะพึงประสงค
๒. เยาวชนไทยหัวใจประชาธิปไตย
เพื่อรณรงคใหเยวนนักเรียน
เชิงปริมาณ
มาตรฐาน ๑
หางไกลยาเสพติด
นักศึกษาไดรับรูและรับทราบถึง - น.ร. ม.๑-ม.๖
ตบช. ๑.๓
ปญหาและพิษภัยของสารเสพ ๗๐๐ คน
ติด
เชิงคุณภาพ
- รอยละ ๙๐ มี
คุณลักษณะพึงประสงค
๓. สงเสริมศิลปะ ประเพณีและ
เปนการอนุรักษวัฒนธรรมไทย เชิงปริมาณ
มาตรฐาน ๑
วัฒนธรรมไทย
- น.ร. ๑๐๐ คน
ตบช. ๑.๖
เชิงคุณภาพ
- รอยละ ๑๐๐ เขา
รวมกิจกรรม
โครงการหลักที่ ๒.๖ โครงการสงเสริมความเปนไทย
๑. สงเสริมศิลปะ ประเพณีและ
เปนการอนุรักษวัฒนธรรมไทย เชิงปริมาณ
มาตรฐาน ๑
วัฒนธรรมไทย (ภูมิปญญาไทยกับ
- น.ร. ๑๐๐ คน
ตบช. ๑.๖
กลองยาว)
เชิงคุณภาพ
- รอยละ ๑๐๐ เขา
รวมกิจกรรม
โครงการหลักที่ ๒.๗ โครงการเปดประตูสูอาเซียน
๒. เปดประตูสูอาเซียน
เรียนรูบทบาทประเทศไทยกาว เชิงปริมาณ
มาตรฐาน ๑๕
สูประชาคมอาเซียนอยางเต็ม - น.ร. ม.๑-ม.๖
ตบช. ๑๕.๒
ตัว
๗๐๐ คน
เชิงคุณภาพ
- รอยละ ๙๐ มีความรู
อาเซียน

๕๓
สนองมาตรฐาน
เปาหมายของ
การศึกษาของ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
โครงการ
สถานศึกษา
โครงการหลักที่ ๒.๘ โครงการสงเสริมศักยภาพเด็กเปนรายบุคคลเพื่อความเปนผูนําในศตวรรษที่ ๒๑
๑. สงเสริมศักยภาพนักเรียน
เพื่อตอบสนองศักยภาพความ เชิงปริมาณ
มาตรฐาน ๓
รายบุคคล
ถนัดของผูเรียน
- น.ร. ม.๑-ม.๖
ตบช. ๓.๑
๗๐๐ คน
ตบช. ๓.๒
เชิงคุณภาพ
ตบช. ๓.๓
- รอยละ ๑๐๐ ไดรับ ตบช. ๓.๔
การพัฒนาศักยภาพ
ตบช. ๓.๕

กลยุทธที่ ๓. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในดานการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

โครงการหลักที่ ๓.๑ โครงการพัฒนาบุคลากรสูความเปนมืออาชีพ
๑ กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน
เพื่อเพิ่มประสบการณใหแกครู
อาจารย

เปาหมายของโครงการ
เชิงปริมาณ
- ครู ๕๓ คน
เชิงคุณภาพ
- ครูมีความรูและ
ประสบการณการ
ปฏิบัติงาน

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

มาตรฐาน ๕
ตบช. ๑
ตบช. ๒

๕๔

กลยุทธที่ ๔. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมอยางเปนระบบ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมายของโครงการ

โครงการหลักที่ ๔.๑ โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู และการบริการที่เอื้อตอการเรียนรู
งานพัฒนาระบบเครือขายขอมูล
เพื่อจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ
ครูและนักเรียนรอยละ
สารสนเทศ
ภายในและภายนอกของ
๙๐ สามารถนําขอมูล
โรงเรียนอยางมีระบบ
ไปใช
หองสมุดชุมชน
สรางความสัมพันธอันดีระหวาง ชุมชนรอยละ ๙๐ เขา
ชุมชนกับโรงเรียน
ใชบริการ
การพัฒนาแหลงเรียนรู
หองเรียน หองปฏิบัติการ
ครูและนักเรียนพึง
อาคารเรียนมั่นคง มีสิ่งอํานวย พอใจรอยละ ๙๐
ความสะดวกพอเพียงอยูใน
สภาพแวดลอมใชไดดี
โครงการหลักที่ ๔.๒ โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
กํากับ ติดตาม ประเมินผล
เพื่อใหบริหารจัดการการศึกษา ครูและนักเรียนพึง
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
พอใจรอยละ ๙๐
การจัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพ ดําเนินงานพัฒนาระบบการ
ครูรอยละ ๑๐๐ มี
การศึกษาประจําป
ประกันคุณภาพภายในของ
สวนรวมจัดทํา
โรงเรียน
มาตรฐานการศึกษา

โครงการหลักที่ ๔.๓ โครงการสงเสริมความรวมมือกับชุมชน
กิจกรรมชุมนุม
เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูตาที่ตน นักเรียนรอยละ ๘๐
สนใจหรือความถนัด
สามารถปฏิบัติ
กิจกรรมที่เขารวมได
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด รักษา
ดินแดน

เพื่อสรางระเบียบวินัย ปลุกฝง
ใหมีอุดมการณความรักชาติ

นักเรียน ๑๐๐ มี
ระเบียบวินัย และมี
ความเปนผูนํา

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

มาตรฐาน ๑๒
ตบช. ๑๒.๓
มาตรฐาน ๑๓
ตบช. ๑๓.๒
มาตรฐาน ๑๑
ตบช. ๑๑.๑
ตบช. ๑๑.๒
ตบช. ๑๑.๓
มาตรฐาน ๑๒
ตบช. ๑๒.๔
มาตรฐาน ๑๒
ตบช. ๑๒.๑
ตบช. ๑๒.๒
ตบช. ๑๒.๓
ตบช. ๑๒.๔
ตบช. ๑๒.๕
ตบช. ๑๒.๖
มาตรฐาน ๑๐
ตบช. ๑๐.๑
ตบช. ๑๐.๒
ตบช. ๑๐.๓
ตบช. ๑๐.๔
มาตรฐาน ๒
ตบช. ๒.๑
ตบช. ๒.๒
ตบช. ๒.๓
ตบช. ๒.๔

๕๕

เปาหมายของ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
โครงการ
โครงการหลักที่ ๔.๔ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
โครงการพัฒนาและฝกทักษะการคิด
แนะแนวการศึกษา
เพื่อใหนักเรียนไดรับรูขอมูล
เชิงปริมาณ
ดานการศึกษาและอาชีพอยาง - นร. ชั้นม.๖ จํานวน
ครอบคลุมและเปนปจจุบัน
๑๗๕ คน
โครงการหลักที่ ๔.๕ โครงการเสริมสรางเอกลักษณและอัตลักษณของผูเรียน
ประกวดมารยาทไทย
เพื่อนักเรียนรวมกันอนุรักษ
เชิงปริมาณ
วัฒนธรรมไทย สรางสัมพันธอัน น.ร. ม.๑-ม.๖ จํานวน
ดีตอชุมชน และผูปกครอง
๖๐ คน
เชิงคุณภาพ
รอยละ ๙๐ มี
คุณลักษณะพึงประสงค
โครงการหลักที่ ๔.๖ โครงการจัดหาบุคลากร
จัดจางครูและเจาหนาที่
เพื่อใหนักเรียนไดรับความรูจาก มีครูเพียงพอสําหรับ
ครูที่ตรงกับสาขาวิชา
การสอนในกลุมสาระ
โครงการหลักที่ ๔.๗ โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
๑. โครงการพัฒนาสภาพแวดลอมและ เพื่อใหสถานศึกษามี
เชิงปริมาณ
การบริการที่เอื้อตอการเรียนรู
สภาพแวดลอม รมรื่น สวยงาม - น.ร. ม.๑-ม.๖
ปลอดภัย เอื้อตอการเรียนรู
๗๐๐ คน
เชิงคุณภาพ
- รอยละ ๑๐๐ ไดรับ
บริการ
๒. พัฒนาอาคารสถานที่และ
สภาพแวดลอม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

มาตรฐาน ๑๕
ตบช. ๑๕.๑
มาตรฐาน ๒
ตบช. ๒.๑
ตบช. ๒.๒
ตบช. ๒.๓
ตบช. ๒.๔
มาตรฐาน ๑๒
ตบช. ๑๒.๓

มาตรฐาน ๑๒
ตบช. ๑๒.๑
ตบช. ๑๒.๒
ตบช. ๑๒.๓
ตบช. ๑๒.๔
ตบช. ๑๒.๕
ตบช. ๑๒.๖
เพื่อใหโรงเรียนมีสภาพแวดลอม เชิงปริมาณ
มาตรฐาน ๑๑
ที่ดี มีบรรยากาศที่เอื้อตอการ - อาคารที่ไดรับพัฒนา ตบช. ๑๑.๑
จัดกิจกรรม
๒ อาคาร
ตบช. ๑๑.๒
เชิงคุณภาพ
ตบช. ๑๑.๓
- ผูเกี่ยวของรอยละ
๘๕ มีความพึงพอใจ

๕๖

๒. ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา
๒.๑ ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา จําแนกเปนรายดาน รายมาตรฐานและ รายตัวบงชี้
ผลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานที่ ๑ ผูเรียน มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
ตัวบงชี้
๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ
ออกกําลังกาย สม่ําเสมอ
๑.๒ มีนําหนัก สวนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ
มาตรฐาน
๑.๓ ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให
โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่
เสี่ยงตอความรุนแรง โรค ภัย
อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ
๑.๔ เห็นคุณคาในตนเอง มีความ
มั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม
๑. ๕ มีมนุษยสัมพันธที่ดีและให
เกียรติผูอื่น

ระดับคุณภาพ
คะแนน คะแนนที่
เต็ม
ได
ปรับปรุง พอใช ดี
ดีมาก

ดีเยี่ยม



๐.๕

๐.๔๘

๐.๕

๐.๔๗

๑.๐

๐.๙๕



๑.๐

๐.๙๖



๑.๐

๐.๙๖



๑.๖ สรางผลงานจากเขารวมกิจกรรม
ดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป กีฬา/
นันทนาการ ตามจินตนาการ

๑.๐

๐.๙๗



รวม

๕.๐

๔.๗๙



สรุปมาตรฐานที่ ๑

คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได
ระดับคุณภาพ
ความหมาย



๕.๐
๔.๗๙
๕
ดีเยี่ยม

๕๗

การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานที่ ๑ ผูเรียน มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
ขั้นวางแผน (Plan) โรงเรียนไดดําเนินการดังนี้
๑. ศึกษาและวิเคราะหขอเสนอแนะของ ผลการประเมินสมศ.รอบสาม รายงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาปการศึกษา ๒๕๕๕ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายการศึกษาแหงชาติ กลยุทธสพฐ.
วิสัยทัศน พันธกิจและกลยุทธของโรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม
๒. ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะครู รวมกันวางแผนและเขียนโครงการเพื่อตอบสนองผล
การศึกษา มาตรฐานและตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๓. เขียนโครงการและดําเนินโครงการ
๔. แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานและมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบตัวบงชี้
๕. ประชุมคณะกรรมการที่รับผิดชอบมาตรฐาน
๖. มอบหมายใหมีผูรับผิดชอบเตรียมเอกสารที่เกีย่ วของและรวบรวมขอมูลเพื่อทําการประเมินภายใน
ขั้นดําเนินการ (Do) โรงเรียนไดดําเนินการดังนี้
โรงเรียนไดดําเนินกิจกรรมตามโครงการ คือ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในชั้น
เรียน จัดปายนิเทศดานโภชนาการ โรคติดตอ สาธารณสุขและสิ่งเสพติด มีการตรวจสุขภาพนักเรียนประจําป
จัดทําแฟมประวัติสุขภาพนักเรียนทุกคน การสงเสริมสุขภาพนักเรียน การประกันอุบัติเหตุ ตรวจสอบคุณภาพ
อาหารจากรานคาในโรงเรียน ตรวจสุขภาพอนามัยของผูประกอบ อาหารและสถานประกอบอาหาร จัดกิจกรรมการ
ออกกําลังกาย กิจกรรมลานกีฬา กีฬาสี การเลนกีฬาในเวลาวาง เชิญวิทยากรใหความรูเรื่อง สุขภาพอนามัย
โภชนาการ อบรมและปลูกจิตสํานึกดานการรักษาสุขภาพ ลักษณะนิสัยและกิจวัตรประจําวันที่ถูกตองในกิจกรรม
โฮมรูม ตรวจสุขภาพผูเรียนประจําป มีการชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง ทดสอบการมองเห็น และการไดยิน สงเสริมและ
ตรวจสอบสมรรถภาพทางรางกายผูเรียนในกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา และการเลนกีฬา ควบคุมการ
จําหนายอาหารและเครื่องดื่มที่ทําใหนักเรียนเกิดปญหาภาวะโภชนาการเกินปกติ จัดทุนอาหารกลางวันสําหรับ
นักเรียนที่มีฐานะขาดแคลน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน สอดแทรกความรู เกี่ยวกับสิ่งเสพติด โรคภัย
อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ จัดโครงการตานภัยยาเสพติด ( วันงดสูบบุหรี่โลก วันยาเสพติดโลก ) กิจกรรมดนตรี
และกีฬาตานภัยยาเสพติด โครงการเพื่อนชวยเพื่อน จัดตรวจเช็คปสสาวะทุกภาคเรียน ประชาสัมพันธถึงโทษของ
สิ่งเสพติด สิ่งมอมเมา โรคภัยและอุบัติเหตุ รวมทั้งปญหาทางเพศ จัดกิจกรรมสวดมนตอบรมประจําสัปดาหทุก
ระดับชั้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมในชั้น
เรียน จัดโครงการสงเสริมการเรียนรูเชน โครงการกิจกรรมหนาเสาธงตอนเชา โครงการจัดการแสดงละคร
โครงการอบรมนักเรียนผูนํา โครงการเสียงตามสาย ฝกใหนักเรียนกลาแสดงออก มีความเปนผูนํา มีความมั่นใจใน
ตนเอง ทํางานเปนทีม ใหเกียรติและรับฟงผูอื่น มีลักษณะการเปนผูนําและผูตามที่ดี มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพื่อน
รวมงาน จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร (การเขาคาย) เชน คายรักการอาน คายจริยธรรม คายบูรณาการ คายลูกเสือ
เนตรนารี จัดกิจกรรมชุมนุมที่หลากหลาย เพื่อใหผูเรียนไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชนทั้งในเวลาเรียนและนอก
โรงเรียน จัดโครงการสืบสานงานศิลป โครงการวาดภาพระบายสีสรางสรรค จัดการแขงขันวาดภาพ ปน แกะ สลัก
ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน จัดการแสดงนาฏศิลปไทยรวมกับกิจกรรมของโรงเรียน และภูมิปญญาไทยกับกลอง
ยาว จัดกิจกรรมภูมิปญญาทองถิ่นเพลงไทย-ลูกทุง ประกวดรองเพลงลูกทุง และจัดโครงการรักษดนตรีไทย จัด
โครงการสุนทรียภาพดานกีฬา เชน กิจกรรมการแขงขันกีฬาภายใน การแขงขันกีฬาสี การแขงขันกีฬาสถาบัน กีฬา
ตานยาเสพติด จัดกิจกรรมนันทนาการ เชน เตนกิจกรรมเขาจังหวะ แสดงดนตรี รองเพลง เลนเกมตาง ๆ
ขั้นติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล (Check)

๕๘

เมื่อดําเนินการตามโครงการเสร็จเรียบรอย ทางคณะผูจัดทําไดสรุปโครงการทุกโครงการ ปรากฎวาจากการ
ที่โรงเรียนไดจัดโครงการ / กิจกรรม อยางหลากหลายดังกลาว สงผลใหผูเรียน,ครู และบุคคลากรในสถานศึกษา เกิด
คุณภาพ คือ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ ออกกําลังกายสม่ําเสมอ มีนํ้าหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑมาตรฐาน รูจักปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงตอความรุนแรง
โรคภัย อุบัติเหตุและปญหาทางเพศ เห็นคุณคาในตนเองมีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม มีมนุษย
สัมพันธที่ดี และใหเกียรติผูอื่น แสดงออกถึงอารมณและความรูสึกซาบซึ้ง เห็นคุณคาในศิลปะอันงดงาม ความไพเราะ
นารื่นรมยของดนตรี พัฒนาฝกฝนซึมซับจนเปนนิสัยในชีวิตประจําวัน และสามารถสรางผลงานจากการเขารวมกิจกรร
ดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป กีฬา/ นันทนาการตามจินตนาการไดตามวัย
โดยภาพรวมผูเรียนรอยละ ๙๕.๓๙ เปนผูมสี ุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ ไดคะแนน ๔.๗๙
ระดับคะแนน ๕ ระดับ คุณภาพดีเยี่ยม
ผูมีสวนเกี่ยวของมีความพึงพอใจมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพของผูเรียน รอยละ ๙๕.๓๗
ขั้นพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ (Action)
โรงเรียนไดวิเคราะหการดําเนินงานในมาตรฐานที่ ๑. ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ พบวามีจุดเดน
และแนวทางการพัฒนาดังนี้
จุดเดน
จากการดําเนินงานตามโครงการพบวาผูเรียนมีสุขภาพดี รับประทานอาหารที่มีคุณคา ออกกําลังกายเปน
ประจํา มีสุขนิสัยที่ดีและมีสุนทรียภาพดานกีฬา ผูเรียนสวนมากมีน้ําหนัก สวนสูงและสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผูเรียนมีความรู มีเจตคติที่ดี และตระหนักถึงโทษของสิ่ง
เสพติด โรคภัย อุบัติเหตุและปญหาทางเพศ สามารถปฏิบัติตัวใหปลอดภัยจากอุบัติเหตุ โรคภัยไขเจ็บ รวมทั้ง
ปญหาทางเพศ มีความมั่นใจในตนเอง กลาแสดงออกในการเขารวมกิจกรรมมากขึ้น มีความคิดริเริ่มสรางสรรคที่ดี
มีความมั่นคงทางอารมณ และรูจักการใหเกียรติผูอื่น มีการพัฒนาดานรางกาย จิตใจ อารมณและสังคม มีทักษะ
การเปนผูนําและผูตาม รูจักการทํางานเปนทีม ราเริงแจมใส มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพื่อน ครู และผูอื่น ผูเรียน
เห็นประโยชนของการเขารวมกิจกรรมอยางมีความสุขและเห็นคุณคาดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป กีฬา/ นันทนาการ
โดยนําไปสรางผลงานที่เกิดจากความคิดของตนเองได
โรงเรียนไดติดตาม ตรวจสอบ แกไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและ
มาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา โดยนําผลการประเมินไปวางแผนเพื่อพัฒนาใหดีขึ้นและยั่งยืนตอไป
แนวทางการพัฒนา
ในการจัดกิจกรรมตางๆ การออกกําลังกายและกีฬา ควรจัดใหมีความหลากหลายมากขึ้น โดยเปดโอกาส
ใหใหเลือกกิจกรรมตามความสนใจ ใหเหมาะสมกับเพศ วัย ตามความสามารถของแตละบุคคลทั้งในโรงเรียนและ
ชุมชน
เอกสาร/ หลักฐาน
๑. แฟมเอกสารระบบดูแลนักเรียน
๒. แฟมเอกสารผูเรียนรายบุคคล
๓. แฟมขอมูลการตรวจสุขภาพนักเรียน
๔. ขอมูลดาน การเจ็บปวย การใชหองพยาบาล
๕.โครงการสงเสริมสุขภาพกาย ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ผลการบันทึกน้ําหนัก สวนสูง
๖.โครงการปองกันและตอตานสิ่งเสพติด
๗.โครงการเสียงตามสายตานอบายมุข โครงการเพื่อนชวยเพื่อน
๘.โครงการสงเสริมการเรียนรูเชน โครงการกิจกรรมหนาเสาธงตอนเชา โครงการจัดการแสดง

๕๙

ละครโครงการอบรมนักเรียนผูนํา
๙.โครงการสงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตและสุนทรียภาพดานดนตรี กีฬาและศิลปะ
๑๐.โครงการสงเสริมสุนทรียภาพดานกีฬา การแขงขันกีฬาสี กีฬาสถาบัน
๑๑.โครงการสืบสานงานศิลป โครงการภูมิปญญาไทยกับกลองยาว
๑๒.โครงการภูมิปญญาทองถิ่นเพลงไทย-ลูกทุง โครงการรักษดนตรีไทย
๑๓.โครงการประกวดผลงานสรางสรรคของนักเรียน
๑๔.โครงการพัฒนาทักษะดานศิลปะและนาฏศิลป
๑๕. ภาพถายกิจกรรม เกียรติบัตร ถวยรางวัล
ผลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามมฐ. ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
ระดับคุณภาพ
คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได ปรับปรุง พอใช ดี
ดีมาก

ตัวบงชี้

ดีเยี่ยม

๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตาม
หลักสูตร

๒.๐

๑.๙๗



๒.๒ เอื้ออาทรผูอื่นและกตัญูกตเวที
ตอผูมีพระคุณ

๑.๐

๐.๙๘



๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรม
ที่แตกตาง

๑.๐

๐.๙๘



๒.๔ ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษ
และพัฒนาสิ่งแวดลอม

๑.๐

๐.๙๘



๕.๐

๔.๙๑



รวม
สรุปมาตรฐานที่ ๒

คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได
ระดับคุณภาพ
ความหมาย

๕
๔.๙๑
๕
ดีเยี่ยม

การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามมฐ. ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค

๖๐

ขั้นวางแผน (Plan)
ขั้นวางแผน (Plan) โรงเรียนไดดําเนินการดังนี้
๑. ศึกษาและวิเคราะหขอเสนอแนะของ ผลการประเมินสมศ.รอบสาม รายงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาปการศึกษา ๒๕๕๕ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายการศึกษาแหงชาติ กลยุทธสพฐ.
วิสัยทัศน พันธกิจและกลยุทธของโรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม
๒. ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะครู รวมกันวางแผนและเขียนโครงการเพื่อตอบสนองผล
การศึกษา มาตรฐานและตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๓. เขียนโครงการและดําเนินโครงการ
๔. แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานและมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบตัวบงชี้
๕. ประชุมคณะกรรมการที่รับผิดชอบมาตรฐาน
๖. มอบหมายใหมีผูรับผิดชอบเตรียมเอกสารที่เกี่ยวของและรวบรวมขอมูลเพื่อทําการประเมินภายใน
ขั้นดําเนินงาน (Do) โรงเรียนไดดําเนินการดังนี้
โรงเรียนไดดําเนินการตามโครงการเพื่อใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค โดย
ดําเนินการใหสอดคลองกับคุณลักษณะอันพึงประสงค ๘ประการ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ คือ ๑.) รักชาติ ศาสน กษัตริย ๒.) ซื่อสัตยสุจริต ๓.) มีวินัย ๔.) ใฝเรียนรู
๕.) อยูอยางพอเพียง ๖.) มุงมั่นในการทํางาน ๗.) รักความเปนไทย ๘.) มีจิตสาธารณะ
โดยไดมีการจัดโครงการและกิจรรม เชน บรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน บวชเนกขัมมจาริณี เวียนเทียนวัน
สําคัญทางศาสนา แหเทียนพรรษาถวายผาอาบน้ําฝน ใสบาตรวันศุกร สวดมนตอบรมประจําสัปดาห การจัด
นิทรรศการวันสําคัญของชาติ ศาสนา ใสบาตรปใหม วันกตัญูหลวงปูโตะ สอบธรรมศึกษา จัดใหมีการนํา
ปราชญชาวบานคือครูพระสอนเขามาสอนศีลธรรมในโรงเรียน ทอดกฐินวัดในชุมชน การจัดคายจริยธรรมม.๑, ม.๔
คายพัฒนาทักษะการคิด ประกวดมารยาทไทย ประกวดสวดมนตหมู ประกวดเพชรยอดมงกุฎ วันอาเซียนบม
เพาะตนกลาเศรษฐกิจพอเพียง,ทอดผาปาการศึกษา ปฐมนิเทศ ปจฉิมนิเทศ,วันไหวครู วันเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวา
มหาราชและ ๑๒ สิงหาคมมหาราชินี วันพระเจาตาก ประกวดรองเพลงไทยลูกทุงตานยาเสพติด จัดเสียงตามสาย
(งานประชาสัมพันธ) กีฬาฟุตซอลตานยาเสพติด วันเอดสโลก วันงดสูบบุหรี่โลก คายลูกเสือ คายบูรณาการ คาย
รักการอาน กีฬาสี English on Monday หองเรานาเรียน เรื่องเลาจากกลุมสาระหนาเสาธง วันคริสตมาส สัปดาห
วันวิทย เลือกตั้งประธานนักเรียน สงเสริมความเปนเลิศ ๘ กลุมสาระ แขงตอบปญหากฎหมาย ประดูฝกขาย รักษ
ดนตรีไทย สืบสานงานชุมนุมเพลงฉอย ศิลป นาฎศิลป แอโรบิกพาเพลิน กิจกรรมเขาจังหวะ โครงงานแตละกลุม
สาระจัดปายนิเทศแตละกลุมสาระ นิทรรศการประชาธิปไตย Love say play ประกวดผลงานสรางสรรคนักเรียน
แตละกลุมสาระ สอนปรับพื้นฐาน ม.๑, ม.๔ คลินิกกฎหมายชุมนุม เรียนรักษาดินแดน นิทรรศการหองสมุด
หองเรียนสีเขียว สงเสริมการใชแหลงเรียนรูภูมิปญญาไทยกับกลองยาว เดินรณรงคเลือกตั้ง ตานยาเสพติด วัน
ภาษาไทย (วันสุนทรภู) เดินรณรงคเลือกตั้ง ตานยาเสพติด ประกวดการจัดสวนถาดติวเขม ONET, LASสอนซอม
เสริมทุกระดับชั้น สงเสริมความเปนเลิศดานภาษาไทย กีฬาระดับชั้นเรียน กีฬาสถาบันการเรียนรูกับเจาของภาษา
ปฏิญาณตนวันยุวกาชาด วันลูกเสือ โครงการสงเสริมการอาน เขาคายลดละเลิกบุหรี่ เด็กดีศรีประดู ธนาคาร
โรงเรียนเรียน คอมพิวเตอร โบวลิ่งการศึกษา คืนสูเหยา ๙ ธันวา ระบบดูแลนักเรียน พี่ดูแลนอง โฮมรูม ปลูก
ตนไมลดโลกรอน แขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประดูนิทรรศ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ระดับการเรียนทุกกลุมสาระ
ขั้นติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล (Check)
เมื่อดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมเสร็จเรียบรอย ทางคณะผูจัดทําไดสรุปโครงการทุกโครงการ ปรากฎ
วาจากการที่โรงเรียนไดจัดโครงการ / กิจกรรมอยางหลากหลายดังกลาว สงผลใหผูเรียน,ครู และบุคคลากรใน

๖๑

สถานศึกษา เกิดคุณภาพคือผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร มีความเอื้ออาทรตอผูอื่นและกตัญู
กตเวทีตอผูมีพระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม
จากการปฏิบัติงานของครู นักเรียนและโรงเรียน โดยใชระบบ PDCA บริหารงาน สงผลปรากฏ คือ
โรงเรียนไดรับรางวัลโลหเกียรติคุณ โรงเรียนสนับสนุนกิจกรรมพระพุทธศาสนาดีเดน พ.ศ. ๒๕๕๕ จาก มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย รางวัลโรงเรียนตนแบบมาตรฐานยาเสพติด ระดับเพชร จากสภากาชาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๕ , ๒๕๕๖
ครูไดรับรางวัล ๑ แสนครูดี จากคุรุสภา ครูสงเสริมพระพุทธศาสนาดีเดน ครูแกนนําตานยาเสพติดจากสภากาชาด
ไทย หลายทานเอื้อตอการพัฒนาผูเรียน มีความรูควบคูคุณธรรม นักเรียนทีมกฎหมาย มีความสามารถไดรางวัล
ระดับชาติ แขงตอบปญหากฎหมายชนะเลิศและรองชนะเลิศระดับประเทศ เปนที่ประจักษแกบุคคลทั่วไป รางวัล
หองสมุดดีเดน ระดับ3ดี จากสพม. ๑ พรอมทั้ง ครู ชูศรี ทีปสร ครู ณัฐธนพร เชาวปานนท เปนผูสงเสริมนักเรียนรัก
การอาน ไดรางวัลระดับ ดีมาก พ.ศ. ๒๕๕๖ ครูและนักเรียนมีความสามารถดานศิลปะ การวาดภาพไดรางวัล
ชนะเลิศมาตลอดอยางตอเนื่องและชนะเลิศระดับภาค คือ นางสาว สุภาภรณ พวงพันธดี ไดจากการวาดภาพไทย
ประเพณีเปนตัวแทนภาคกลาง แขงภาคตะวันออก ชิงระดับประเทศ งานจริยธรรมนํานักเรียน รวมกิจกรรม
พระพุทธศาสนากับหนวยงานมหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย ศิลปหัตถกรรมนักเรียนไดรับรางวัลมาโดยตลอด
เชน ประกวดสวดมนต รองเพลงธรรม ตอบปญหาธรรม มารยาทไทย การประกวดหนังสือเลมเล็ก ไดรางวัลระดับ
ภาค จากการประกวด งานศิลปหัตถกรรม ประกวดสุนทรพจน เขียนเรียงความ อาขยาน คัดลายมือและแขงขัน
ภายนอกสถานศึกษา ไดรางวัลตอเนื่อง มีทีมงานชมรม เพลงฉอย อนุรักษประเพณีไทย นักเรียนไดรับรางวัลจาก
สถานที่ตางๆแตละกลุมสาระ
โดยภาพรวมผูเรียนรอยละ ๙๘.๑๕ เปนผูม ีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค ไดคะแนน
๔.๙๑ ระดับคะแนน ๕ ระดับคุณภาพดีเยี่ยม
ผูมีสวนเกี่ยวของมีความพึงพอใจมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพของผูเรียน รอยละ ๙๘.๑๕
ขั้นพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ (Action)
โรงเรียนไดวิเคราะหการดําเนินงานในมาตรฐานที่ ๒. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
พบวามีจุดเดน และแนวทางการพัฒนาดังนี้
จุดเดน
โรงเรียนมีสภาพแวดลอมลอมรอบไปดวยวัด เปนการเอื้อตอผูเรียนไดรับการอบรม และพัฒนาคุณธรรมอยาง
ตอเนื่อง เนื่องจากงานจริยธรรมมีกิจกรรมคุณธรรมตลอดป โรงเรียนนําผูเรียนเขารับการอบรม รวมกิจกรรมกับวัด
สม่ําเสมอตอเนื่องเปนการพัฒนาผูเรียนเปนคนดีแบบยั่งยืนตามแนวทางของโรงเรียนวิถีพุทธ มีกิจกรรมทางศาสนา
หลากหลายเปนรูปธรรมอยางชัดเจน ไดรับความเมตตาจากพระคุณเจาเปนครูพระสอนศีลธรรมตลอดจนเปนพระ
วิทยากรอบรม ติวสอบธรรมศึกษา กรรมการใหคะแนนประกวดสวดมนต และกิจกรรมตางๆมากมายตลอดป
การศึกษา เปนจุดเดนของโรงเรียน และเปนที่ยอมรับของชุมชน ผูปกครอง และวัดแสดงถึงโรงเรียนจัดใหมีการพัฒนา
คุณธรรมอยางสม่ําเสมอ ครูไดรางวัล หนึ่งแสนครูดี ครูสงเสริมพระพุทธศาสนาดีเดนหลายทานจากคุรุสภา เปนสวน
หนึ่ง แสดงถึงบทบาทครู เอื้อตอการพัฒนาคุณธรรม วิชาการ แกผูเรียนไดดี นักเรียนไดรับโลห ประกาศนียบัตร
ถวยรางวัลมาโดยตลอดอยางตอเนื่อง จากภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยที่โรงเรียนและกลุมสาระตางๆ
สงเสริมกิจกรรมของผูเรียนมาโดยตลอดใหผูเรียนเปนผูมีความรูควบคูคุณธรรม โรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษา
เขมแข็ง สนับสนุนและพัฒนาการศึกษา โรงเรียนใหมีศักยภาพมากขึ้น มีแหลงเรียนรูที่หลากหลาย เอื้อตอการเรียนรู
โรงเรียนไดติดตาม ตรวจสอบ แกไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและ
มาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา โดยนําผลการประเมินไปวางแผนเพื่อพัฒนาใหดีขึ้นและยั่งยืนตอไป

๖๒

แนวทางการพัฒนา
สงเสริมกิจกรรมการออมวันละบาท แกนักเรียนทุกระดับชั้น นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ
พรอมลงบันทึกเปนหลักฐาน ประชาสัมพันธผลงานนักเรียนแตละกลุมสาระลงเว็บไซด ยกยองนักเรียนไดรับรางวัล
นําผลงานสิ่งประดิษฐของนักเรียน ผลิตขึ้นออกขายในงานโรงเรียน สรางความภาคภูมิใจ และเพิ่มรายได
เอกสาร / หลักฐาน
๑. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๔. โลห
๗. สถิติแหลงเรียนรู
๑๐. สมุดบันทึกการอาน
๑๓. เกียรติบัตร
๑๖. สมุดธนาคาร
๑๙. สมุดโฮมรูม
๒๒. สารสนเทศ
๒๕. ปพ.5
๒๘. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน

๒. แผนปฏิบัติการประจําป
๕. ผลงานนักเรียน
๘. แฟมระบบดูแล
๑๑. คําสั่งโรงเรียน
๑๔. ถวยรางวัล
๑๗. ใบอนุโมทนาบัตร
๒๐. ขอมูลสถิติการมาเรียน
๒๓. บันทึกเวรประจําวัน
๒๖. ปฏิทินงานจริยธรรม
๒๙. กิจกรรมยาเสพติด

๓. ภาพถาย
๖. สมุดบันทึกความดี
๙. วารสารโรงเรียน
๑๒. บันทึกคนดีศรีประดู
๑๕. สัมภาษณ
๑๘. แผนการจัดการเรียนรู
๒๑. หนังสือเชิญองคกรภายนอก
๒๔. แฟมผลงานทีมกฎหมาย
๒๗. คูมือนักเรียน

ผลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มฐ. ๓ ผูเรียนมีทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และ พัฒนาตนเออยางตอเนื่อง
ตัวบงชี้

คะแนน คะแนน
ระดับคุณภาพ
เต็ม
ที่ได ปรับปรุง พอใช ดี
ดีมาก

ดีเยี่ยม

๓.๑ มีนิสัยรักการอานและแสวงหา
ความรูดวยตนเองจากหองสมุด แหลง
เรียนรู และสื่อตางๆ รอบตัว

๒.๐

๑.๙๗



๓.๒ มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด
เขียน และตั้งคําถามเพื่อคนควาหา
ความรูเพิ่มเติม

๑.๐

๐.๙๗



๑.๐

๐.๙๖



๑.๐

๐.๙๘

๕.๐

๔.๘๘




๓.๓ เรียนรูรวมกันเปนกลุม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการ
เรียนรูระหวางกัน
๓.๔ ใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและ
นําเสนอผลงาน
รวม

๖๓

สรุปมาตรฐานที่ ๓

คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได
ระดับคุณภาพ
ความหมาย

๕.๐
๔.๘๘
๕
ดีเยี่ยม

การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานที่ ๓ ผูเรียนมีทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และ พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
ขั้นวางแผน (Plan) โรงเรียนไดดําเนินการดังนี้
๑. ศึกษาและวิเคราะหขอเสนอแนะของ ผลการประเมินสมศ.รอบสาม รายงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาปการศึกษา ๒๕๕๕ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายการศึกษาแหงชาติ กลยุทธสพฐ.
วิสัยทัศน พันธกิจและกลยุทธของโรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม
๒. ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะครู รวมกันวางแผนและเขียนโครงการเพื่อตอบสนองผล
การศึกษา มาตรฐานและตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๓. เขียนโครงการและดําเนินโครงการ
๔. แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานและมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบตัวบงชี้
๕. ประชุมคณะกรรมการที่รับผิดชอบมาตรฐาน
๖. มอบหมายใหมีผูรับผิดชอบเตรียมเอกสารที่เกี่ยวของและรวบรวมขอมูลเพื่อทําการประเมินภายใน
ขั้นดําเนินการ (Do) โรงเรียนไดดําเนินการดังนี้
โรงเรียนไดดําเนินการตามโครงการเพื่อพัฒนาใหผูเรียนมีทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู
และ พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง โดยไดจัดกิจกรรมเสริมนิสัยรักการอานใหกับนักเรียนทุกคนคือ“กิจกรรมอาน
หนังสือดี แลวมีบันทึก”และเพื่อใหสอดคลองกับการสงเสริมใหกับนักเรียนไดคนควาทางเทคโนโลยีจึงจัดทําแบบ
บันทึกการอานที่มีการสืบคนจากอินเทอรเน็ตภายในเลมเดียวกัน นอกจากนี้ในเลมบันทึกการอานยังประกอบดวย
บันทึกการใชแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน บันทึกการใชแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน บันทึกความดีมีคุณธรรม การมี
น้ําใจตอผูอื่นและมีจิตสาธารณะ บันทึกการเปนบุคคลที่แสดงถึงความพอเพียง ประหยัดและอดออม
ขั้นติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล (Check)
เมื่อดําเนินการตามโครงการเสร็จเรียบรอย ทางคณะผูจัดทําไดสรุปโครงการ ปรากฎวาจากการที่โรงเรียน
ไดจัดโครงการ “กิจกรรมอานหนังสือดี แลวมีบันทึก” สงผลใหผูเรียนมีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวย
ตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรูและสื่อตางๆรอบตัว มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด เขียน และตั้งคําถาม เพื่อ
คนควาหาความรูเพิ่มเติม เรียนรูรวมกันในกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรูระหวางกัน และสามารถใช
เทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอผลงานไดอยางเหมาะสม นอกจากผูเรียนมีทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง
รักการเรียนรู และ พัฒนาตนเองอยางตอเนื่องแลว ยังสงผลใหโรงเรียนไดรับการคัดเลือกหองสมุดโรงเรียนที่มีการบูร
ณาการแนวคิดตามนโยบายหองสมุด 3 ดีรางวัลระดับ ดีเดน และไดรับการคัดเลือกนวัตกรรมการจัดกิจกรรมสงเสริม
นิสัยรักการอานที่เปนผลงานที่มีการปฏิบัติที่ดี รางวัลระดับ ดีมาก อีกดวย
โดยภาพรวมผูเรียนรอยละ ๙๘.๑๕ เปนผูมที ักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และ
พัฒนาตนเอง ไดคะแนน ๔.๘๗ ระดับคะแนน ๕ ระดับ คุณภาพดีเยี่ยม
ผูมีสวนเกี่ยวของมีความพึงพอใจตอผูเ รียนที่มีทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และ
พัฒนาตนเอง รอยละ ๙๗.๒๔
ขั้นพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ (Action)

๖๔

โรงเรียนไดวิเคราะหการดําเนินงานในมาตรฐานที๓่ ผูเรียนมีทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการ
เรียนรู และ พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง พบวา มีจุดเดน และแนวทางการพัฒนา ดังนี้
จุดเดน
นักเรียนมีนิสัยรักการอาน และแสวงหาความรูดวยตนเอง จากหองสมุดแหลงเรียนรูและสื่อตางๆรอบตัว มีทักษะ
การฟง ดู พูด เขียน และตั้งคําถามเพื่อคนควาหาความรูเพิ่มเติม เรียนรูรวมกันเปนกลุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการ
เรียนรูระหวางกัน สามารถใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนองาน นอกจากนี้โรงเรียนมีอาคารสถานที่ การจัดภูมิ
ทัศนที่เอื้อตอการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ที่สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู
และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
โรงเรียนไดติดตาม ตรวจสอบ แกไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและ
มาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา โดยนําผลการประเมินไปวางแผนเพื่อพัฒนาใหดีขึ้นและยั่งยืนตอไป
แนวทางการพัฒนา
เอกสาร/ หลักฐาน
๑. รายงานผลผลการดําเนินงานตามโครงการ
๒. เกียรติบัตร
๓. โลรางวัล
๔. ผลงานนักเรียน
ผลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานที่ ๔ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจ แกปญหาไดอยางมี
สติสมเหตุผล
ตัวบงชี้

ระดับคุณภาพ
คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได ปรับปรุง พอใช ดี
ดีมาก

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อาน ฟง
และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง

๑.๐

๐.๙



๔.๒ นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวย
ภาษาหรือวิธีการของตนเอง

๑.๐

๐.๙



๔.๓ กําหนดเปาหมาย คาดการณ
ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ

๑.๐

๐.๘๙

๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และสรางสรรค
ผลงานดวยความภาคภูมิใจ

๑.๐

๐.๙




ดีเยี่ยม

๖๕

๔.๕ สามารถสรางองคความรูที่เปน
ประโยชน
รวม
สรุปมาตรฐานที่ ๔

๑.๐

๐.๙

๕.๐

๔.๔๙

คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได
ระดับคุณภาพ
ความหมาย



๕.๐
๔.๔๙
๓
ดี

การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานที่ ๔ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรคตัดสินใจแกปญหาได อยาง
มีสติสมเหตุผล
ขั้นวางแผน (Plan) โรงเรียนไดดําเนินการดังนี้
๑. ศึกษาและวิเคราะหขอเสนอแนะของ ผลการประเมินสมศ.รอบสาม รายงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาปการศึกษา ๒๕๕๕ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายการศึกษาแหงชาติ กลยุทธสพฐ.
วิสัยทัศน พันธกิจและกลยุทธของโรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม
๒. ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะครู รวมกันวางแผนและเขียนโครงการเพื่อตอบสนองผล
การศึกษา มาตรฐานและตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๓. เขียนโครงการและดําเนินโครงการ
๔. แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานและมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบตัวบงชี้
๕. ประชุมคณะกรรมการที่รับผิดชอบมาตรฐาน
๖. มอบหมายใหมีผูรับผิดชอบเตรียมเอกสารที่เกี่ยวของและรวบรวมขอมูลเพื่อทําการประเมินภายใน
ขั้นดําเนินการ (Do) โรงเรียนไดดําเนินการดังนี้
โรงเรียนไดดําเนินการตามโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ
คิดสรางสรรค ตัดสินใจ แกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล เชน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพื่อเสริมสรางไหวพริบ ปฎิ
ภาณในการแกปญหาเฉพาะหนา การมีเหตุมีผล รูจักทํางานและอยูรวมกันเปนหมูคณะ ตามความสามารถและสมวัย
ไดแก คายรักการอาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ คายลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ และ ๓
คายทักษะการคิด ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ คายบูรณาการความรู ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕ และ ๖ คายจริยธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และ ๔ เปนตน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนทักษะกระบวนการ กําหนดใหผูเรียน
จัดทําโครงงาน โดยบูรณาการความรูกับทุกกลุมสาระการเรียนรู ไดแก โครงงานอาชีพ โครงงานวิทยาศาสตร
กิจกรรมการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกโรงเรียน เสริมสรางประสบการณชีวิต เชื่อมโยงเกร็ดความรูและเรื่องราว
ตางๆ กิจกรรม ฝกทักษะการแสดงออก การคิดและการพูดหนาเสาธง ไดแก กิจกรรมเรื่องเลาจากทุกกลุมสาระ
กิจกรรม ENGLISH ON MONDAY
กิจกรรมนันทนาการ ไดแก กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมวันวิทยาศาสตร กิจกรรมตอตานยาเสพติด กิจกรรมวันสุนทร
ภู กิจกรรมวันคริสตมาส กิจกรรมการแขงขันกีฬา ฯลฯ โครงการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการของ ๘ กลุม
สาระ ไดแก กิจกรรมสอบแขงขันทักษะและความเปนเลิศภายใน ทุกกลุมสาระฯ กิจกรรมการแขงขันภายนอก
โรงเรียน ทุกกลุมสาระ กิจกรรมแขงขันประกวดรองเพลงลูกทุง กิจกรรมการประกวดการเตนประกอบเพลง

๖๖

กิจกรรมการประกวดวาดภาพ กิจกรรมหองเรียนสีเขียว ฯลฯ กิจกรรมรักการอาน ในทุกหองเรียน สงเสริมการ
วิเคราะห วิจารณ สามารถเขียนสรุปผลสรุปความของขอมูล และแยกแยะขอมูลประเภทตางๆ กิจกรรมฝกการคิด
เปน ทําเปน แสวงหาความรูดวยตนเอง ทางอินเตอรเนต สืบคนขอมูลประกอบการเรียน เสริมสรางความคิดและความ
รอบรู ในทุกรายวิชา กิจกรรมชุมนุมตางๆ ที่หลากหลาย ผูเรียนสามารถตัดสินใจ เลือกเรียนตามความสนใจและตาม
ความถนัด กิจกรรมการเรียนการสอนที่ผูเรียนได ฝกปฎิบัติจริง ไดแก คอมพิวเตอร การงาน เกษตร ภาษาจีน
และภาษาตางประเทศ
ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป กิจกรรมการสอนติวเขม พัฒนาทักษะการคิด เชื่อมโยงและการแกปญหา เพื่อการ
สอบโอเนต โครงการ จัดทําหนังสือเลมเล็ก โครงการพัฒนาและทักษะการคิด โครงการพัฒนาทักษะการคิด
สรางสรรค ประกวดผลงานสรางสรรคของนักเรียน
ขั้นติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล (Check)
เมื่อดําเนินการตามโครงการเสร็จเรียบรอย ทางคณะผูจัดทําไดสรุปโครงการ/กิจกรรม ปรากฎวาจากการที่
โรงเรียนไดจัดโครงการ / กิจกรรม อยางหลากหลายดังกลาว สงผลใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ
คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติ สมเหตุผล คือสามารถสรุปความจากเรื่องที่อาน ฟง ดู และสื่อสารโดย
การพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง สามารถนําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหา ดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
สามารถกําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรคผลงานดวย
ความภาคภูมิใจ สามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง มีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ และคิดไดตลอด
แนว มีการจัดระเบียบความคิด ใชเหตุและผลในการอางอิงแนวคิด โดยสรุปความคิดจากเรื่องที่อาน ฟง และดู แลว
สามารถสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของ
ตนเอง มีความคิดริเริ่ม และสรางสรรคผลงานดวยความภาคภูมิใจ
โดยภาพรวมผูเรียนรอยละ ๙๕.๓๗ เปนผูม ีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค
ตัดสินใจแกปญหาได อยางมีสติสมเหตุผล ไดคะแนน ๔.๔๙ ระดับคะแนน ๓ ระดับ คุณภาพดี
ผูมีสวนเกี่ยวของมีความพึงพอใจที่ผูเรียนเปนผูมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค
ตัดสินใจแกปญหาได อยางมีสติสมเหตุผล รอยละ ๙๖.๐๐
ขั้นพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ (Action)
โรงเรียนไดวิเคราะหการดําเนินงานในมาตรฐาน ที่ ๔ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิด
สรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล พบวา มีจุดเดน และแนวทางการพัฒนา ดังนี้
จุดเดน
จากการจัดโครงการและกิจกรรมที่หลากหลาย สงผลใหนักเรียนมีความสามารถในการแสดงผลงานจาก
กิจกรรมตางๆ แสดงออกถึงคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล จากการ
เรียนรูและการปฏิบัติจริง เชน การทําหนังสือเลมเล็กบูรณาการงานศิลปะสรางสรรค การสงเสริมการรักการอาน
ในทุกระดับชั้น อยางนอยภาคเรียนละไมต่ํากวา ๖๐ เรื่อง การแขงขันทักษะทางวิชาการ การแขงขันความรูดาน
กฎหมาย มีความโดดเดนไดรับรางวัลระดับประเทศ การจัดตั้งกิจกรรมชุมนุมตางๆ ที่หลากหลาย ทั้ง ทางวิชาการ
การกีฬาและนันทนาการ และวิชาชีพ รวมกวา ๓๐ ชุมนุม กิจกรรมคายบูรณาการในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕๖ ครอบคลุมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาตางประเทศ การงาน
เทคโนโลยี สุขศึกษาและพลศึกษา โดยใหผูเรียนจัดทําบันทึกการเดินทาง / ประสบการณที่ได ตลอดจนปญหา
และวิธีการแกปญหา การสงเสริมทักษะดานกีฬา การแขงขันฟุตซอลระดับหองเรียน การสงเสริมทักษะและ

๖๗

คุณภาพชีวิต การแขงขันกีฬา การแสดงดนตรีตอตานยาเสพติด นักเรียนมีพฤติกรรมใฝรู ใฝเรียน คิดอยางเปน
ระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล ที่กวางไกลขึ้น
โรงเรียนไดติดตาม ตรวจสอบ แกไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและ
มาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา โดยนําผลการประเมินไปวางแผนเพื่อพัฒนาใหดีขึ้นและยั่งยืนตอไป
แนวทางการพัฒนา
พัฒนาครูใหมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ในการจัดการ
เรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู เพื่อพัฒนานักเรียนใหมีความสามารถดานการคิด อยางเปนระบบ และจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมกลุมสาระฯ สงเสริมดานการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีความสามารถในการคิด
อยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาได อยางมีสติสมเหตุผล
ผลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานที่ ๕ ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร
ตัวบงชี้

ระดับคุณภาพ
คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได ปรับปรุง พอใช ดี
ดีมาก

ดีเยี่ยม

๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละ
กลุมสาระเปนไปตามเกณฑ

๑.๐

๐.๕๓

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญ
ตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ

๑.๐

๐.๙๙



๕.๓ ผลการประเมินการอาน คิด
วิเคราะห และเขียนเปนไปตามเกณฑ

๒.๐

๑.๙๙



๑.๐

๐.๐๑

๕.๐

๓.๔๒

๕.๔ ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-net)เปนไป
ตามเกณฑ
รวม
สรุปมาตรฐานที่ ๕

คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได
ระดับคุณภาพ
ความหมาย





๕.๐
๓.๔๒
๒
พอใช

๖๘

การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานที่ ๕ ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร
ขั้นวางแผน (Plan) โรงเรียนไดดําเนินการดังนี้
๑. ศึกษาและวิเคราะหขอเสนอแนะของ ผลการประเมินสมศ.รอบสาม รายงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาปการศึกษา ๒๕๕๕ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายการศึกษาแหงชาติ กลยุทธสพฐ.
วิสัยทัศน พันธกิจและกลยุทธของโรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม
๒. ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะครู รวมกันวางแผนและเขียนโครงการเพื่อตอบสนองผล
การศึกษา มาตรฐานและตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๓. เขียนโครงการและดําเนินโครงการ
๔. แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานและมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบตัวบงชี้
๕. ประชุมคณะกรรมการที่รับผิดชอบมาตรฐาน
๖. มอบหมายใหมีผูรับผิดชอบเตรียมเอกสารที่เกี่ยวของและรวบรวมขอมูลเพื่อทําการประเมินภายใน
ขั้นดําเนินการ (Do)
โรงเรียนไดดําเนินการดังนี้ จัดกิจกรรมการสอนเสริมศักยภาพนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ และ ๔ ป
การศึกษา ๒๕๕๖ การสอบวัดผลกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑ และ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๖ การสอบวัดผลปลาย
ภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑ และ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๖ โครงการการจัดสอบแกตัว กิจกรรมการจัดเรียนซ้ํา กรณีพิเศษ
ครั้งที่ ๒ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ และ ๖ ปการศึกษา ๒๕๕๖ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (กิจกรรมวิชาชุมนุมตาม
สนใจ) เพื่อใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑ นอกจากนี้ทางโรงเรียนได
ดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญและผลการประเมินการอาน คิด
วิเคราะห และเขียนเปนไปตามเกณฑ โดยการจัดกิจกรรมรักการอาน กิจกรรมคายรักการอาน กิจกรรมเขาคาย
บูรณาการ ปการศึกษา ๒๕๕๖ การเขาคายพักแรมและเดินทางไกลของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ปการศึกษา
๒๕๕๖ กิจกรรมการสอนเสริมพิเศษ สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ และ ๓ กิจกรรมทบทวนความรูกอน
สอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ และ ขั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล (Check)
เมื่อดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมเสร็จเรียบรอย ทางคณะผูจัดทําไดสรุปโครงการ/กิจกรรม ทุก
โครงการปรากฎวาจากการที่โรงเรียนไดจัดโครงการ / กิจกรรม อยางหลากหลายดังกลาว สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด โดยสงเสริมใหผูเรียนมีสมรรถนะที่สําคัญตามหลักสูตร 5 ดาน ไดแก
สมรรถนะดานการสื่อสาร การคิด การแกปญหา ทักษะชีวิต และการใชเทคโนโลยี โดยสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรม
ผานโครงการตางๆ เพื่อพัฒนา ดานการอาน คิด วิเคราะห และเขียน พัฒนาการเรียนรูอยางตอเนื่อง สงผลตอการ
ทดสอบผลการศึกษาระดับชาติ ( O-NET)
โดยภาพรวมผูเรียนรอยละ ๕๑.๗๘ เปนผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร
ไดคะแนน ๓.๔๒ ระดับคะแนน ๒ ระดับคุณภาพพอใช

ขันพัฒนาและปรับปรุ งคุณภาพ (Action)
โรงเรียนไดวิเคราะหการดําเนินงานในมาตรฐานที่ ๕ ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร พบวา
มีจุดเดน และแนวทางการพัฒนา ดังนี้
จุดเดน
โรงเรียนไดจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม ปการศึกษา
๒๕๕๕- ๒๕๕๗ โดยจัดโครงการและกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อใหผูเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สมรรถนะ

๖๙

สําคัญ ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนเปนไปตามเกณฑ จากการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
สงผลตอศักยภาพการเรียนรูรายบุคคล มีนิเทศติดตาม กํากับดูแล โดยครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู สื่อการ
สอนและวิจัยในชั้นเรียน มีการปรับปรุงวิธีการเรียนการจัดการเรียนรู ผูเรียนสามารถใชสมรรถนะสําคัญตาม
หลักสูตร ดานการสื่อสาร ดานการคิด ดานการแกปญหา ดานการใชทักษะชีวิต และดานการใชเทคโนโลยี
เปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว นักเรียนสามารถใชทักษะดานสื่อสารในการเรียนการสอนตามหลักสูตร ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ อีกทั้งผูเรียนสามารถใชคอมพิวเตอรในการสืบคน การพิมพงาน การออกแบบ
ตกแตงตางๆ นอกจากนี้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายของครูผูสอนในแตละรายวิชา ไดมี
การประเมินการอาน คิด วิเคราะหและเขียนของผูเรียนเปนรายบุคคล ทําใหสามารถประเมินผูเรียนเปน
รายบุคคลได และผลจากการวิเคราะหผูเรียนทําใหครูผูสอนสามารถนําขอมูลไปพัฒนาผูเรียนตอไปได อีกทั้งทาง
โรงเรียนไดสงเสริมใหผูเรียนไดเขารวมกิจกรรมรักการอานและกิจกรรมคายรักการอาน ซึ่งชวยพัฒนาศักยภาพ
ผูเรียนทางดานการอาน คิด วิเคราะหและเขียนไดดียิ่งขึ้น
โรงเรียนไดติดตาม ตรวจสอบ แกไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและ
มาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา โดยนําผลการประเมินไปวางแผนเพื่อพัฒนาใหดีขึ้นและยั่งยืนตอไป
แนวทางการพัฒนา
จัดกิจกรรมที่สงเสริมทักษะกระบวนการเรียนรูดานการคิดวิเคราะหอยางตอเนื่องและตลอดทั้งป
เอกสาร/ หลักฐาน
๑. คําสั่ง
๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (ปพ.๕)
๓. รายงานผลการปฏิบัติงานและรายงานสรุปผลการประเมินโครงการ
๔. รายงานผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ปพ.๕ กิจกรรมวิชาชุมนุมตามสนใจ)
๕. แบบประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร
๖. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (ปพ.๕) วิชาคอมพิวเตอร
๗. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (ปพ.๕ การอานคิด วิเคราะหและเขียนตามกลุมสาระการเรียนรู
๘ กลุมสาระ)
๙. คะแนนผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ และ ๖ ปการศึกษา
๒๕๕๖
ผลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มฐ. ๖ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต
ตัวบงชี้
๖.๑ วางแผนการทํางานและ
ดําเนินการจนสําเร็จ
๖.๒ ทํางานอยางมีความสุข มุงมั่น
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง
๖.๓ ทํางานรวมกับผูอื่นได

ระดับคุณภาพ
คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได ปรับปรุง พอใช
ดี
ดีมาก

ดีเยี่ยม

๒.๐

๑.๙๓



๑.๐

๐.๙๘



๑.๐

๐.๙๘



๗๐

๖.๔ มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริต
และหาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจ
รวม
สรุปมาตรฐานที่ ๖

๑.๐

๐.๙๘



๕.๐

๔.๘๘



คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได
ระดับคุณภาพ
ความหมาย

๕.๐
๔.๘๘
๕
ดีเยี่ยม

การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานที่ ๖ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดและมีเจตคติที่ดีตอ
อาชีพสุจริต
ขั้นวางแผน (Plan) โรงเรียนไดดําเนินการดังนี้
๑. ศึกษาและวิเคราะหขอเสนอแนะของ ผลการประเมินสมศ.รอบสาม รายงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาปการศึกษา ๒๕๕๕ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายการศึกษาแหงชาติ กลยุทธสพฐ.
วิสัยทัศน พันธกิจและกลยุทธของโรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม
๒. ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะครู รวมกันวางแผนและเขียนโครงการเพื่อตอบสนองผล
การศึกษา มาตรฐานและตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๓. เขียนโครงการและดําเนินโครงการ
๔. แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานและมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบตัวบงชี้
๕. ประชุมคณะกรรมการที่รับผิดชอบมาตรฐาน
๖. มอบหมายใหมีผูรับผิดชอบเตรียมเอกสารที่เกีย่ วของและรวบรวมขอมูลเพื่อทําการประเมินภายใน
ขั้นดําเนินการ (Do) โรงเรียนไดดําเนินการดังนี้
โรงเรียนไดดําเนินการตามโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหผูเรียนมีทักษะในการ
ทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต โดยเนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ
ดวยตนเอง ไดแก โครงการพัฒนาทักษะการทํางาน กิจกรรมการสอนแบบโครงงาน กิจกรรม พัฒนาทักษะการ
ทํางานของผูเรียน กิจกรรม สงเสริมการมีอาชีพอิสระ ฝกทักษะการทํางาน กิจกรรมวันเกียรติยศ กิจกรรม
ปฐมนิเทศ กิจกรรมปจฉิมนิเทศ กิจกรรมวันไหวครู กิจกรรมคายรักการอาน กิจกรรม คายทักษะการคิด กิจกรรม
การอยูคายพักแรมลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาด กิจกรรม My Book my Pop-up กิจกรรมการทําหนังสือเลมเล็ก
บูรณาการงานศิลปะสรางสรรค กิจกรรมการทําโมเดลกระดาษรูปแบบตาง ๆ กิจกรรม ความรูสูพัดนอย และ
กิจกรรมชุมนุมวิชาการตาง ๆ
ขั้นติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล (Check)
เมื่อดําเนินการตามโครงการเสร็จเรียบรอย ทางคณะผูจัดทําไดสรุปโครงการ/กิจกรรม ปรากฎวาจากการที่
โรงเรียนไดจัดโครงการ / กิจกรรม อยางหลากหลายดังกลาว สงผลตอผูเรียน คือ ผูเรียนมีความสามารถในการทํางาน
อยางเปนระบบ สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได โดยมีการศึกษาขอมูล วางแผนการทํางาน แบงงาน ดําเนินงานตาม
แผน มีความรอบคอบ เอาใจใส มานะ พากเพียร และตรวจสอบทบทวนการทํางานเปนระยะๆ จนงานดําเนินการ

๗๑

บรรลุสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดจนสําเร็จอยางมีคุณภาพ มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริต
สามารถบอกแหลงขอมูลเกี่ยวกับอาชีพ และหาความรูที่เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
โดยภาพรวมผูเรียนรอยละ ๙๘.๑๑ มีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต ไดคะแนน ๔.๘๘ ระดับคะแนน ๕ ระดับ คุณภาพดีเยี่ยม
ผูมีสวนเกี่ยวของมีความพึงพอใจผูเรียนที่มที ักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่นไดและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต รอยละ ๙๗.๔๐
ขั้นพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ (Action)
โรงเรียนไดวิเคราะหการดําเนินงานในมาตรฐาน ที่ ๖ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต พบวา มีจุดเดน และแนวทางการพัฒนา ดังนี้
จุดเดน
โรงเรียนไดจัดทําโครงการพัฒนาและสงเสริมการทํางานอยางตอเนื่อง เพื่อใหผูเรียนมีทักษะในการ
ทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต โดยการจัดโครงการและ
กิจกรรมที่หลากหลาย ใหผูเรียนลงมือปฏิบัติจริงโดยมีคณะครูเปนที่ปรึกษา
โรงเรียนไดติดตาม ตรวจสอบ แกไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและ
มาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา โดยนําผลการประเมินไปวางแผนเพื่อพัฒนาใหดีขึ้นและยั่งยืนตอไป
แนวทางการพัฒนา
ควรจัดทําโครงการคายทักษะการคิดและการทํางานที่บูรณาการทุกกลุมสาระการเรียนรูเพื่อพัฒนาและ
สงเสริมการทํางานของผูเรียน ในทุกระดับชั้น
เอกสาร/ หลักฐาน
๑. ภาพถาย
๒. แฟมสะสมงาน
๓. แบบประเมิน

๗๒

ผลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตัวบงชี้

เฉลี่ยรอยละ

ภาษาไทย

๙๕.๐๐

คณิตศาสตร

๙๕.๗๑

วิทยาศาสตร

๙๓.๗๕

สังคมศึกษา

๙๕.๗๑

ภาษาตางประเทศ

๙๕.๐๐

การงานอาชีพ

๙๕.๗๑

ศิลปะ

๙๖.๖๗

สุขศึกษา

๙๕.๐๐

รวมเฉลี่ย

๙๕.๓๒

สรุปมาตรฐานที่ ๗

คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได
ระดับคุณภาพ
ความหมาย

๑๐.๐
๙.๕๓
๕
ดีเยี่ยม

การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ขั้นวางแผน (Plan) โรงเรียนไดดําเนินการดังนี้
๑. ศึกษาและวิเคราะหขอเสนอแนะของ ผลการประเมินสมศ.รอบสาม รายงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาปการศึกษา ๒๕๕๕ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายการศึกษาแหงชาติ กลยุทธสพฐ.
วิสัยทัศน พันธกิจและกลยุทธของโรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม
๒. ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะครู รวมกันวางแผนและเขียนโครงการเพื่อตอบสนองผล
การศึกษา มาตรฐานและตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๓. เขียนโครงการและดําเนินโครงการ
๔. แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานและมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบตัวบงชี้
๕. ประชุมคณะกรรมการที่รับผิดชอบมาตรฐาน
๖. มอบหมายใหมีผูรับผิดชอบเตรียมเอกสารที่เกี่ยวของและรวบรวมขอมูลเพื่อทําการประเมินภายใน

๗๓

ขั้นดําเนินการ (Do) โรงเรียนไดดําเนินการดังนี้
โรงเรียนดําเนินการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน โดยมอบหมายใหคณะครูไดดําเนินการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา มีการปรับปรุงและทําวิจัยหลักสูตร การวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล ใชขอมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียนโดยออกแบบการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปญญา มีการใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีการวัดและประเมินผลที่มุงเนนการพัฒนาการ
เรียนรูของ ประเมินผลการเรียนรูที่มีความหลากหลาย นําผลจากการวัดและประเมินผลมาวิเคราะห(วิเคราะห
ขอสอบ) บันทึกผลหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู การทําทะเบียนแหลงเรียนรู การทําวิจัยในชั้นเรียนและ
ระบบดูแลชวยเหลือ ทํารายงานการปฏิบัติงานของครู รายงานการไปอบรมสัมมนา,บันทึกลงเวลาปฏิบัติงานของ
ขาราชการ คําสั่งปฏิบัติการสอน(ตารางสอน) และปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่งมอบหมายงานของสถานศึกษาที่ไดรับ
อยางเต็มเวลาและความสามารถ
โรงเรียนไดติดตาม ตรวจสอบ แกไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและ
มาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา โดยนําผลการประเมินไปวางแผนเพื่อพัฒนาใหดีขึ้นและยั่งยืนตอไป
ขั้นติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล (Check)
โรงเรียนดําเนินการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน โดยมอบหมายใหคณะครูไดดําเนินการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา โดยมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนทั้งดานความรู ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค ตรงตามแนวทางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ มีการปรับปรุงและทําวิจัย
หลักสูตร ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และใชขอมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผูเรียน โดยออกแบบการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทางสติปญญา มีการใช
สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีการวัดและประเมินผลที่มุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ดวยวิธีการที่
หลากหลายไดแก ครูมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ศึกษาผลการสแกนลายนิ้วมือของผูเรียน ผลิตชิ้นงาน / ใบ
งาน / สื่อการเรียนการสอนเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรูท ี่มีความหลากหลาย นําผลจากการวัดและ
ประเมินผลมาวิเคราะห(วิเคราะหขอสอบ) บันทึกผลหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาแผนการสอนตอไป
นอกจากนี้ยังมีการทําทะเบียนแหลงเรียนรู ผนวกกับการนําบริบทและภูมิปญญาของทองถิ่นมาบูรณาการ ครูให
คําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหาใหแกผูเรียนทั้งดานการเรียนและคุณภาพชีวิต โดยการทําวิจัยในชั้นเรียนและ
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เพื่อติดตามแกปญหาใหนักเรียนและพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชาที่ตนรับผิดชอบ นํา
ผลมาใชในการปรับการสอน โดยครูประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดแี ละเปนสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา ปฏิบัติหนาที่
ในการจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ไดรับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ โดยจัดทํารายงานการปฏิบัติงาน
ของครู , รายงานการไปอบรมสัมมนา,บันทึกลงเวลาปฏิบัติงานของขาราชการ คําสั่งปฏิบัติการสอน(ตารางสอน)
และปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่งมอบหมายงานของสถานศึกษาที่ไดรับ อยางเต็มเวลาและความสามารถ
ครูเปนแบบอยางที่ดีในการแสวงหาความรูและคุณธรรมจริยธรรม โดยมีการรายงานผลการไปอบรมสัมมนา การเปน
ผูนําในกิจกรรมตางๆเพื่อเปนแบบอยางที่ดีใหกับผูเรียนเชน กิจกรรมตักบาตร , ถวายผาอาบน้ําฝน , แหเทียนพรรษา
เปนตน
โดยภาพรวมครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลไดคะแนน ๙.๕๓
ระดับคะแนน ๕ ระดับคุณภาพดีเยี่ยม ผูมีสวนเกี่ยวของมีความพึงพอใจที่ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยาง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล รอยละ ๙๕.๖๓
ขั้นพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ (Action)
โรงเรียนไดวิเคราะหการดําเนินงานในมาตรฐาน ที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล พบวา มีจุดเดน และแนวทางการพัฒนา ดังนี้

๗๔

จุดเดน
ครูมีการวิเคราะหตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู วิเคราะหผูเรียน กําหนดเปาหมายในการพัฒนาผูเรียนแตละ
กลุม ทําใหงายตอการจัดกลุมการเรียน สามารถออกแบบและจัดหาวิธีการสอน เทคนิคการสอน สื่อ/แหลงเรียนรูที่
เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนตามความแตกตางของผูเรียนเพื่อใหมีพัฒนาการ
ทางการเรียนรู จากนั้นจึงวางแผนจัดการเรียนรูโดยครอบคลุมทั้งดานความรู ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะสําคัญ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค มีวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย สอดคลองกับตัวบงชี้/มาตรฐานการเรียนรู
กิจกรรมการจัดการเรียนรู ตามความเหมาะสมกับสภาพของผูเรียน ครูทุกคนมีการไปเยี่ยมบานนักเรียน เพื่อนําขอมูลไป
ใชในการใหคําแนะนํา คําปรึกษาและแกไขปญหาของนักเรียน มีการจัดทําการวิจัยในชั้นเรียนอยางนอย ปละ ๑ เรื่อง
ปฏิ บั ติ ก ารสอนตามกลุ ม สาระและกิ จ กรรมพั ฒ นาผู เ รี ย นที่ ไ ด รั บ มอบหมายอย า งเต็ ม เวลา เต็ ม ความสามารถ
นอกจากนี้แลวครูทุกคนเปนสมาชิกที่ดีของสถานศึกษาและประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีของสังคม
โรงเรียนไดติดตาม ตรวจสอบ แกไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและ
มาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา โดยนําผลการประเมินไปวางแผนเพื่อพัฒนาใหดีขึ้นและยั่งยืนตอไป
แนวทางการพัฒนา
ควรสงเสริมใหครูมีการนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนรูมากขึ้น เชน การสรางเว็บไซตเพื่อสอนทาง
อินเตอรเน็ต
เอกสาร/ หลักฐาน (เขียนชื่อเอกสารทุกอยางที่สามารถใชเปนหลักฐานประกอบสําหรับมาตรฐานนี้)
๑. หลักสูตรสถานศึกษา (อางอิงจากมาตรฐานที่ ๑๐ ตัวบงชี้ที่ ๑๐.๑)
๒. หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู
๓. แผนการจัดการเรียนรู
๔. ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน (อางอิงจากมาตรฐานที่ ๑๐ ตัวบงชี้ที่ ๑๐.๖)
๕. ผลจากการสแกนลายนิ้วมือ
๖. รายงานการปฏิบัติงานของครู
๗. ผลการทดสอบ O-Net และ Las (อางอิงจากมาตรฐานที่ ๕)
๘. ชิ้นงาน / ใบงาน / สื่อการเรียนการสอน
๙. ทะเบียนแหลงเรียนรู (อางอิงจากมาตรฐานที่ ๑๓)
๑๐. เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู (อยูในแผนการจัดการเรียนรู)
๑๑. บันทึกผลหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู (อยูในแผนการจัดการเรียนรู)
๑๒. วิเคราะหขอสอบ
๑๓. รายงานการไปอบรมสัมมนา
๑๔. วิจัยในชั้นเรียน
๑๕. บันทึกลงเวลาปฏิบัติงานของขาราชการ
๑๖. คําสั่งปฏิบัติการสอน (ตารางสอน)
๑๗. แบบบันทึกการนิเทศการสอน
๑๘. คําสั่งมอบหมายงานของสถานศึกษา
๑๙. กิจกรรมตักบาตร / ถวายผาอาบน้ําฝน / แหเทียนพรรษา

๗๕

ผลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มฐ. ๘ ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
ตัวบงชี้

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได ปรับปรุง

ระดับคุณภาพ
พอใช
ดี
ดีมาก ดีเยี่ยม

๘.๑ ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา
และความคิดริเริ่มที่เนนการพัฒนา
ผูเรียน

๑.๐

๑.๐



๘.๒ ผูบริหารใชหลักการบริหาร
แบบมีสวนรวมและใชขอมูล ผลการ
ประเมินหรือผลการวิจัย เปนฐาน
คิดทั้งดานวิชาการและการจัดการ

๒.๐

๒.๐



๘.๓ ผูบริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามที่
กําหนดไวใน แผนปฏิบัติการ

๒.๐

๒.๐



๘.๔ ผูบริหารสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับการ
กระจายอํานาจ

๒.๐

๒.๐



๘.๕ นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน
พึงพอใจผลการบริหารการจัด
การศึกษา

๑.๐

๑.๐



๒.๐

๒.๐



๑๐.๐

๑๐.๐



๘.๖ ผูบริหารใหคําแนะนํา ปรึกษา
ทางวิชาการและเอาใจใสการจัด
การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็ม
เวลา
รวม
สรุปมาตรฐานที่ ๘

คะแนนเต็ม
๑๐.๐
คะแนนที่ได
๑๐.๐
ระดับคุณภาพ
๕
ความหมาย
ดีเยี่ยม
การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

๗๖

มาตรฐานที่ ๘ ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
ขั้นวางแผน (Plan) โรงเรียนไดดําเนินการดังนี้
๑. ศึกษาและวิเคราะหขอเสนอแนะของ ผลการประเมินสมศ.รอบสาม รายงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาปการศึกษา ๒๕๕๕ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายการศึกษาแหงชาติ กลยุทธสพฐ.
วิสัยทัศน พันธกิจและกลยุทธของโรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม
๒. ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะครู รวมกันวางแผนและเขียนโครงการเพื่อตอบสนองผล
การศึกษา มาตรฐานและตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๓. เขียนโครงการและดําเนินโครงการ
๔. แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานและมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบตัวบงชี้
๕. ประชุมคณะกรรมการที่รับผิดชอบมาตรฐาน
๖. มอบหมายใหมีผูรับผิดชอบเตรียมเอกสารที่เกี่ยวของและรวบรวมขอมูลเพื่อทําการประเมินภายในขั้น
ดําเนินการ (Do) โรงเรียนไดดําเนินการดังนี้
ผูบริหารไดทําการศึกษาผลการประเมินสมศ.รอบสาม รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาป
การศึกษา ๒๕๕๕ เพื่อเปนฐานคิดทัง้ ดานวิชาการและการจัดการเพื่อบริหารจัดการการศึกษาใหบรรลุเปาหมาย
ตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการโดยวางนโยบายและสงเสริมสนับใหบุคคลากรรวมพัฒนาผูเรียน เปดกวางสู
ประชาคมอาเซียน โดยเปนผูนําในการทํา MOU ระหวางโรงเรียนวัดประดูในทรงธรรมกับ Nahdlatul Ulama ๑
Senior High School Gresik ประเทศอินโดนีเซีย แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางโรงเรียนวัดประดูในทรงธรรมกับ
มหาวิทยาลัยประเทศเกาหลีใต เขารวมโครงการอัจฉริยะจรรยา ไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศเนเธอแลนด กระตุนใหครู
ใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนคณิตศาสตร วิทยาศาสตร คอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษ สงเสริมใหคณะครู
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศกัมพูชา สงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยี ปรับปรุงภูมิทัศนของโรงเรียน มีความสามารถบริหาร
จัดการสถานศึกษา ครอบคลุมภารกิจทั้ง ๔ งาน ไดแก งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหาร
บุคคล งานบริหารทั่วไป โดยใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม เผยแพรผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนผานเว็บไซต
วารสาร โรงเรียน เปนตน สงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับการกระจายอํานาจ จัดประชุมผูปกครอง
เพื่อสอบถามความคิดเห็นนักเรียน ผูปกครอง และชุมชน ในการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดความพึงพอใจตอผลการ
บริหารการจัดการศึกษา และใหคําแนะนําปรึกษาทางวิชาการอยางเอาใจใสเต็มศักยภาพและเต็มเวลา ปฏิบัติตนเปน
แบบอยางใหกับผูใตบังคับบัญชาอยางดียิ่ง
ขั้นติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล (Check)
ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหครู ผูเรียน ผูปกครองชุมชนและหนวยงานอื่นไดรับรูและใหขอมูล
สารสนเทศของโรงเรียนทางดานวิชาการ ทั้งการประชุมผูปกครอง เผยแพรขอมูลทางเว็บไซตของโรงเรียน วารสาร
แผนพับ เปนตน ผูบริหารสถานศึกษาใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ และเลือกแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธที่มีคุณภาพทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ดําเนินงาน ติดตามตรวจสอบ ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
และยกระดับผลสัมฤทธทางการเรียนสอน โดยใชขอมูลผลการประเมินสมศ.รอบสาม ผลการสอบ O-net หรือ
ผลการวิจัยมาใชในการบริหารจัดการศึกษา และสงเสริมพัฒนาคุณภาพผูเรียน โดยวางแผนรวมกับทุกฝายที่เกีย่ วของ
ใหมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายไวในแผนปฏิบัติการประจําป ผูเกี่ยวของทุกฝายรวมรับผิดชอบดําเนินงานตาม
บทบาทหนาที่ มีการนิเทศ ติดตาม กํากับ และประเมินผลการดําเนินงานและสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
มอบหมายงานใหบุคลากรมีสวนรวมในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทั้ง ๔ ดาน ไดแก งาน
วิชาการ งานดานงบประมาณ งานดานบริหารบุคคล และงานดานบริหารทั่วไป ตามความสามารถและความถนัดหรือ
สนใจ

๗๗

จากการที่ผูบริหารโรงเรียนมีวิสัยทัศน มีภาวะผูนํา มีความสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาและมีความคิด
ริเริ่มในการบริหารจัดการสถานศึกษาและพัฒนาผูเรียน สงผลใหทําใหเกิดประสิทธิผล ดังนี้
ครูปฏิบัติปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะตําแหนง ดวยความมุงมั่น ทุมเทการสอนอยาง
เต็มเวลา และเต็มความสามารถเพื่อพัฒนาผูเรียนใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตร ใชกระบวนการบริหารแบบมีสวน
รวม ใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนาวิชาการและการบริหารจัดการสถานศึกษา บุคลากรมีศักยภาพพรอมรับการ
กระจายอํานาจ งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล งานบริหารทั่วไปบรรลุเปาหมายตามที่
กําหนดไวในแผน
โดยภาพรวมผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ไดคะแนน
๑๐ คะแนน ระดับคะแนน ๕ ระดับคุณภาพดีเยี่ยม ผูมีสวนเกี่ยวของมีความพึงพอใจในผลการบริหารจัด
การศึกษาของผูบริหาร รอยละ ๙๕.๐๐
ขั้นพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ (Action)
โรงเรียนไดวิเคราะหการดําเนินงานในมาตรฐาน ที่ ๘ ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล พบวา มีจุดเดน และไดเสนอแนวทางการพัฒนา ดังนี้
จุดเดน
ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะการเปนผูนํา มีวิสัยทัศนกาวไกล มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ที่จะมุงผลิตนักเรียน
ใหมีคุณภาพ และมีการพัฒนาเต็มศักยภาพ โดยการบริหารงานอยางเปนระบบ โดยการบริหารงานใชกระบวนการ
บริหารงานแบบมีสวนรวม ทําใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความเรียบรอย และมีความเปนกัลยาณมิตร ทําใหเกิด
ความสามัคคีเปนหนึ่งเดียว สงผลใหภาระงานเสร็จบรรลุตามวัตถุประสงค
แนวทางการพัฒนา
เอกสารหลักฐาน / รองรอยความพยายาม
๑.ปฏิทินงานโรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม
๒.รายงานการประชุมของรองผูอํานวยการฝายบริหารงานตางๆ
๓.รายงานการประชุมครูโรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม
๔.รายงานกิจกรรม / โครงการตางๆของโรงเรียน
๕.ภาพถาย / บอรดกิจกรรมตางๆตามแผนงานของโรงเรียน

๗๘

ผลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มฐ. ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาทีอ่ ยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
ตัวบงชี้

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได ปรับปรุง

ระดับคุณภาพ
พอใช
ดี
ดีมาก ดีเยี่ยม

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู
และปฏิบัติหนาที่ตามที่ระเบียบ
กําหนด

๒.๐

๑.๘

๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษา
กํากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อน
การดําเนินงานของสถานศึกษาให
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย

๑.๐

๑



๙.๓ ผูปกครองและชุมชนเขามามี
สวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา

๒.๐

๒

รวม

๕.๐

๔.๘




สรุปมาตรฐานที่ ๙



คะแนนเต็ม
๕.๐
คะแนนที่ได
๔.๘๐
ระดับคุณภาพ
๕
ความหมาย
ดีเยี่ยม
การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มฐ. ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
ขั้นวางแผน (Plan) โรงเรียนไดดําเนินการดังนี้
๑. ศึกษาและวิเคราะหขอเสนอแนะของ ผลการประเมินสมศ.รอบสาม รายงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาปการศึกษา ๒๕๕๕ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายการศึกษาแหงชาติ กลยุทธสพฐ.
วิสัยทัศน พันธกิจและกลยุทธของโรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม
๒. ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะครู รวมกันวางแผนและเขียนโครงการเพื่อตอบสนองผล
การศึกษา มาตรฐานและตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๓. เขียนโครงการและดําเนินโครงการ
๔. แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานและมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบตัวบงชี้
๕. ประชุมคณะกรรมการที่รับผิดชอบมาตรฐาน
๖. มอบหมายใหมีผูรับผิดชอบเตรียมเอกสารที่เกี่ยวของและรวบรวมขอมูลเพื่อทําการประเมินภายใน

๗๙

ขั้นดําเนินการ (Do) โรงเรียนไดดําเนินการดังนี้
โรงเรียนไดดําเนินการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาและประกาศแตงตั้งที่ปรึกษาหรือ
คณะอนุกรรมการ โดยไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป รายงานผลการดําเนินงานประจําปและนําเสนอ
คณะกรรมการสถานศึกษา ดําเนินการประชุมรวมกับคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อขอความเห็นและขอเสนอแนะใน
เรื่องตางๆ เชน การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาจากคณะกรรมการสถานศึกษา การประกันคุณภาพใน
สถานศึกษา การสงเสริมความเขมแข็งในชุมชนสรางความสัมพันธกับหนวยงานอื่นๆในชุมชน ขอเสนอแนะในการ
จัดทํานโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา การออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติในการ
ดําเนินงานดานตางๆของสถานศึกษา การปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารการเงินและการจัดหารายไดจากทรัพยสินของ
สถานศึกษาการกําหนดเอกลักษณ นโยบายและแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา การประชุมผูปกครอง
เครือขาย การจัดกิจกรรมทอดผาปาการศึกษา
ขั้นติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล (Check)
โรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษา ที่มีความรูความเขาใจบทบาทหนาที่ตามระเบียบกระทรวง
ศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๓ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหาร
จัดการและการปฏิบัติหนาที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา
๒๖ และระเบียบอืน่ ๆ คณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัติหนาที่ตามที่ระเบียบกําหนดโดยคณะกรรมการเขารวม
ประชุมใหความเห็นและขอเสนอแนะแกสถานศึกษา โดยใหความเห็นชอบและขอเสนอแนะแผนปฏิบัติการประจําป
การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาจากคณะกรรมการสถานศึกษา การประกันคุณภาพในสถานศึกษา การสงเสริม
ความเขมแข็งในชุมชนสรางความสัมพันธกับหนวยงานอื่นๆในชุมชน ขอเสนอแนะในการจัดทํานโยบาย แผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา การออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติในการดําเนินงานดานตางๆของ
สถานศึกษา การปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารการเงินและการจัดหารายไดจากทรัพยสินของสถานศึกษาการกําหนด
เอกลักษณ นโยบายและแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา การประชุมผูปกครองเครือขาย การจัด
กิจกรรมทอดผาปาการศึกษา ทั้งนีค้ ณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม สม่ําเสมอ ผูปกครอง ชุมชนศิษยเกา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูที่มีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษาใหความรวมมือในการพัฒนา
สถานศึกษา ดูแล และขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย
โดยภาพรวมของการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและตอการบริหารจัดการของคณะกรรมการ
สถานศึกษาไดคะแนน ๔.๙๐ ระดับคะแนน ๕ ระดับคุณภาพดีเยี่ยม ผูมีสวนเกี่ยวของมีความพึงพอใจในการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาและตอการบริหารจัดการของคณะกรรมการสถานศึกษารอยละ๙๐.๐๐
ขั้นพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ (Action)
โรงเรียนไดวิเคราะหการดําเนินงานในมาตรฐาน ที่ ๙ การจัดการศึกษาของสถานศึกษาและตอการบริหาร
จัดการของคณะกรรมการสถานศึกษา พบวา มีจุดเดน และแนวทางการพัฒนา ดังนี้
จุดเดน
คณะกรรมการสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ มีการประชุมอยางสม่ําเสมออยางนอยภาค
เรียนละ ๒ ครั้ง เพื่อรับทราบ การดําเนินงานของสถานศึกษา มีการแสดงความคิดเห็น รวมกันใหขอเสนอแนะ ให
คําปรึกษาเพื่อใหการดําเนินงานของสถานศึกษาบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย และกํากับดูแล ทําใหการดําเนินงาน
ของสถานศึกษาบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายและเกิดประโยชนสูงสุด
แนวทางการพัฒนา
-

๘๐

เอกสาร/ หลักฐาน
๑.รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
๒.ภาพถายกิจกรรม
๓.แผนปฏิบัติการประจําป
๔.แผนพัฒนาการศึกษา
๕.รายงานความกาวหนาในการดําเนินงานของสถานศึกษา
ผลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มฐ. ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน
ตัวบงชี้
๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษา
เหมาะสมและสอดคลองกับทองถิ่น
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่
หลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตาม
ความถนัด ความสามารถ และความ
สนใจ
๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่
สงเสริมและตอบสนองความ
ตองการ ความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจของผูเรียน
๑๐.๔ สนับสนุนใหครูจัด
กระบวนการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดลง
มือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไดดวย
ตนเอง
๑๐.๕ นิเทศภายใน กํากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุง
การเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ
๑๐.๖ จัดระบบดูแลชวยเหลือ
ผูเรียนที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคน
รวม

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได ปรับปรุง

ระดับคุณภาพ
พอใช
ดี
ดีมาก ดีเยี่ยม

๒.๐

๒.๐



๒.๐

๒.๐



๑.๐

๑.๐



๑.๐

๑.๐



๒.๐

๑.๖

๒.๐

๒.๐



๑๐.๐

๙.๖





๘๑

สรุปมาตรฐานที่ ๑๐

คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได
ระดับคุณภาพ
ความหมาย

๑๐.๐
๙.๖
๕
ดีเยี่ยม

การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มฐ. ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน
ขั้นวางแผน (Plan) โรงเรียนไดดําเนินการดังนี้
๑. ศึกษาและวิเคราะหขอเสนอแนะของ ผลการประเมินสมศ.รอบสาม รายงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาปการศึกษา ๒๕๕๕ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายการศึกษาแหงชาติ กลยุทธสพฐ.
วิสัยทัศน พันธกิจและกลยุทธของโรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม
๒. ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะครู รวมกันวางแผนและเขียนโครงการเพื่อตอบสนองผล
การศึกษา มาตรฐานและตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๓. เขียนโครงการและดําเนินโครงการ
๔. แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานและมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบตัวบงชี้
๕. ประชุมคณะกรรมการที่รับผิดชอบมาตรฐาน
๖. มอบหมายใหมีผูรับผิดชอบเตรียมเอกสารที่เกี่ยวของและรวบรวมขอมูลเพื่อทําการประเมินภายใน
ขั้นดําเนินการ (Do) โรงเรียนไดดําเนินการดังนี้
โรงเรียนไดดําเนินการใหมีการจัดหลักสูตรที่สงเสริมกระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
อยางรอบดานอยางเหมาะสมและสอดคลองกับทองถิ่น โดยมีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดประดูในทรง
ธรรม ปการศึกษา ๒๕๕๕- ๒๕๕๗ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม ป
การศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ รายงานผลการใชและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๖ จัดรายวิชา
เพิ่มเติมที่หลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ โดยจัดใหนักเรียนเลือก
เรียนรายวิชาเพิ่มเติมและชุมนุมดวยตนเอง การรายงานผลการดําเนินงานการจัดกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ ๑ และ
๒ ปการศึกษา ๒๕๕๖ จัดกิจกรรม/โครงการ เพือ่ พัฒนาผูเรียนที่ตอบสนองความตองการ ความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจของผูเรียน เชน โครงการคายบูรณาการ ปการศึกษา ๒๕๕๖ โครงการคายรักการอาน ป
การศึกษา ๒๕๕๖ กิจกรรมสอบธรรมศึกษากิจกรรมสรางสรรคความดีวัดในชุมชน สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการ
เรียนรูที่ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไดดวยตนเอง โดยการฝกอบรมตลอดทั้งป นิเทศภายใน กํากับ
ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ
จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคน ไดทําการเยี่ยมบานนักเรียน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ จัดทําแฟม
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา แบบบันทึกการอบรมนักเรียนในหองเรียนระดับชั้น ม.๑ – ม.๖ การ
ตรวจเครื่องแบบนักเรียน การแตงกายและพฤติกรรม ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๖ ติดตามแกไขความ
ประพฤตินักเรียนประจําเดือน เปนตน
ขั้นติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล (Check)
จากการที่โรงเรียนไดจัดโครงการ / กิจกรรม อยางหลากหลายดังกลาว สงผลใหผูเรียน/ครู/สถานศึกษามีการ
จัดหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมและสอดคลองกับทองถิ่น รายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายเพื่อใหผูเรียนเลือกเรียน
ตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมและตอบสนอง
ความตองการ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผูเรียน.สถานศึกษามีการสนับสนุนใหครูจัดกระบวนการ

๘๒

เรียนรูที่ให ผูเรียนไดล งมือปฏิบัติจ ริง จนสามารถสรุปความรูไดดวยตนเอง สถานศึกษามีการนิเทศภายใน กํากับ
ติดตามตรวจสอบ และนําผลการนิเทศไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอและมีประสิทธิภาพ การดูแลแล
ชวยเหลือผูเรียนมีประสิทธิภาพ
โดยภาพรวมการจั ด หลั ก สู ต ร กระบวนการเรี ย นรู แ ละกิ จ กรรมพั ฒ นาผู เ รี ย นอย า งรอบด า น ของ
สถานศึกษาไดคะแนน ๙.๖๐ ระดับคะแนน ๕ ระดับคุณภาพดีเยี่ยม ผูมีสวนเกี่ยวของมีความพึงพอใจในการ
จัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน ของสถานศึกษา รอยละ ๘๕.๒๕
ขั้นพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ (Action)
โรงเรียนไดวิเคราะหการดําเนินงานในมาตรฐาน ที่ ๑๐ การจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรูและกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน ของสถานศึกษาพบวา มีจุดเดน และแนวทางการพัฒนา ดังนี้
จุดเดน
สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด หลั ก สู ต รให มี ร ายวิ ช าที่ ส อดคล อ งกั บ หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ป
พุทธศักราช ๒๕๕๑ มีวิชาเลือกที่หลากหลายใหผูเรียนไดเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจของตนเอง มี
แผนการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่หลากหลาย และนอกจากนั้นยังมีการสอดแทรกกิจกรรม
บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงใหกับผูเรียนดวย นอกจากนั้นยังมีวิชาบูรณาการขามกลุมสาระ ทําใหผูเรียนไดมีโอกาส
เรียนรูและฝกกระบวนการคิดแบบเชื่อมโยง
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมชุมนุมที่หลากหลาย เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสเลือกเรียนตามความถนัด ความ
สนใจและความสามารถของตนเอง นอกจากนั้นยังมีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมความรักในสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริยอยูเสมอ ซึ่งชวยใหนักเรียนไดมีโอกาสแสดงความสามารถ สงเสริมการกลาแสดงโอกาส และเปนการ
เปด โอกาสให ผูเ รีย นได มีป ระสบการณในการทํากิจกรรม สอดคลองกับเอกลั กษณประจํ าโรงเรีย นคือ “โรงเรีย น
สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม”
สถานศึกษามีร ะบบการนิ เ ทศ กํากับ ติ ด ตาม ตรวจสอบการจั ดการเรี ย นรู ของครู อย างเป น ระบบ และมี
สนับสนุนใหครูนําผลการนิเทศไปปรับปรุงแกไขการจัดการเรียนการสอนของตนเอง นอกจากนั้นในกลุมสาระการ
เรียนรู ก็มีการจัดนิเทศภายในเพื่อรวมกันวางแผนการจัดการเรียนรูของบุคลากรในกลุมสาระอยางสม่ําเสมอ การ
ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล เยี่ยมบาน โดยครูในโรงเรียนใหความรวมมือใน
การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและแกไขปญหาใหกับนักเรียน มีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมแกปญหา
และพัฒนาผูเรียน ที่หลากหลาย
โรงเรียนไดติดตาม ตรวจสอบ แกไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและ
มาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา โดยนําผลการประเมินไปวางแผนเพื่อพัฒนาใหดีขึ้นและยั่งยืนตอไป
แนวทางการพัฒนา
เอกสาร/ หลักฐาน
๑. หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม ปการศึกษา ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗
๒. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม
ปการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘
๓. รายงานผลการใชและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๖
๔.หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม ปการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗
๕.รายงานผลการดําเนินงานการจัดกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๖
๖.รายงานผลการดําเนินงานการจัดกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๖
๗.รายงานผลการดําเนินงานการจัดกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๖

๘๓

๘.รายงานผลการดําเนินงานการจัดกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๖
๙.รายงานผลการดําเนินงานโครงการคายบูรณาการ ปการศึกษา ๒๕๕๖
๑๐.สรุปรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ปพุทธศักราช ๒๕๕๖
๑๑.สรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการคายรักการอาน ปการศึกษา ๒๕๕๖
๑๒.สรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการคายคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖
๑๓.สรุปรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมปฐมนิเทศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖
๑๔.สรุปรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมสอบธรรมศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖
๑๕.สรุปรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมสรางสรรคความดีวัดในชุมชน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖
๑๖.สรุปรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมบิณฑบาตเชาวันศุกร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖
๑๗.สรุปรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงคของนักเรียน (วิสาขบูชา) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖
๑๘.สรุปรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖
๑๙.สรุปรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมนิทรรศการ ๕ ธันวา มหาราช ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖
๒๐.สรุปรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมสวดมนตประจําสัปดาห ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖
๒๑.คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการอบรมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการ
พัฒนาศักยภาพและเสริมสรางบุคลากรดาน ICT
๒๒.คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ The Teachers’ English Improvement for
Communication Focusing on Intregrated English Skills towards AEC
๒๓.ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูของแตละกลุมสาระ
๒๔.ผลงานนักเรียนของแตละกลุมสาระ (อางอิงหลักฐานชิ้นงาน มาตรฐานที่ ๓ และมาตรฐานที่ ๖)
๒๕. รูปประกอบกิจกรรม
๒๖. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแตละกลุมสาระการเรียนรู
๒๗.ตัวอยางนิเทศภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖
๒๘.รายงานสรุปขอมูลสารสนเทศ โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม ปการศึกษา ๒๕๕ - ๒๕๕๖
๒๙.คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
๓๐.แฟมสรุปผลการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ประจําป การศึกษา ๒๕๕๖
๓๑.แฟมหลักฐาน/รองรอย การเยี่ยมบานนักเรียน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖
๓๒.ตัวอยางแฟมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา
๓๓.แบบบันทึกการอบรมนักเรียนในหองเรียนระดับชั้น ม.๑ – ม.๖
๓๔.สรุปรายงานการตรวจเครื่องแบบนักเรียน การแตงกายและพฤติกรรม ภาคเรียนที่ ๑
ปการศึกษา ๒๕๕๖
๓๕.ตัวอยางรายงานกํากับติดตามแกไขความประพฤตินักเรียนประจําเดือน
๓๖. โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูเรียน (อางอิงมาตรฐานที่ ๑๖)
๓๗.สรุปรายงานผลการดําเนินงานพิธีสวนสนามและทบทวนคําปฏิญาณ และกิจกรรมสาธารณะ
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖
๓๘.สรุปรายงานผลการดําเนินงาน คายทักษะการคิด ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖

๘๔

ผลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มฐ. ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
ระดับคุณภาพ
คะแนน คะแนน
ตัวบงชี้
เต็ม
ที่ได ปรับปรุง พอใช
ดี
ดีมาก ดีเยี่ยม
๑๑.๑ หองเรียน หองปฏิบัติการ
อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะดวก
พอเพียง อยูในสภาพใชการไดดี
สภาพแวดลอมรมรื่น และมีแหลง
เรียนรูสําหรับผูเรียน

๔.๐

๔.๐



๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่
สงเสริมสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผูเรียน

๓.๐

๓.๐



๑๑.๓ จัดหองสมุดที่ใหบริการสื่อ
และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให
ผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง และหรือ
เรียนรูแบบมีสวนรวม

๓.๐

๓.๐



รวม

๑๐.๐

๑๐.๐



สรุปมาตรฐานที่ ๑๑

คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได
ระดับคุณภาพ
ความหมาย

๑๐.๐
๑๐.๐
๕
ดีเยี่ยม

การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มฐ. ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
ขั้นวางแผน (Plan) โรงเรียนไดดําเนินการดังนี้
๑. ศึกษาและวิเคราะหขอเสนอแนะของ ผลการประเมินสมศ.รอบสาม รายงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาปการศึกษา ๒๕๕๕ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายการศึกษาแหงชาติ กลยุทธสพฐ.
วิสัยทัศน พันธกิจและกลยุทธของโรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม
๒. ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะครู รวมกันวางแผนและเขียนโครงการเพื่อตอบสนองผล
การศึกษา มาตรฐานและตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๓. เขียนโครงการและดําเนินโครงการ

๘๕

๔. แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานและมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบตัวบงชี้
๕. ประชุมคณะกรรมการที่รับผิดชอบมาตรฐาน
๖. มอบหมายใหมีผูรับผิดชอบเตรียมเอกสารที่เกี่ยวของและรวบรวมขอมูลเพื่อทําการประเมินภายใน
ขั้นดําเนินการ (Do) โรงเรียนไดดําเนินการดังนี้
โรงเรียนไดดําเนินการตามโครงการจัดทําขอมูลอาคารสถานที่ของโรงเรียนใหเปนปจจุบัน จัดเก็บขอมูลการ
ใชพื้นที่ในการจัดการศึกษา หองเรียน หองปฏิบัติการ พื้นที่สนาม สวนหยอม และสิ่งอํานวยความสะดวก โครงการ
พัฒนาสภาพแวดลอมและการบริการที่เอื้อตอการเรียนรู กิจกรรมจัดซื้อวัสดุและซอมวัสดุครุภัณฑ กิจกรรมพัฒนา
อาคารสถานที่และสภาพแวดลอม กิจกรรรมซอมแซมระบบสาธารณูปโภค กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรูเ พื่อให
หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะดวก พอเพียง อยูในสภาพใช
การไดดี สภาพแวดลอมรมรื่น และมีแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน
จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน เชน โครงการสงเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของผูเรียนตามสุขบัญญัติแหงชาติ ๑๐ ประการ โครงการการตรวจสุขภาพนักเรียน
ประจําป โครงการ อาสาสมัครอาหารปลอดภัย (อย. นอย ) จัดหองสมุดที่ใหบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เอื้อใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง และหรือเรียนรูแบบมีสวนรวม คือโครงการรักการอานของโรงเรียนใหนักเรียน
ขั้นติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล (Check)
เมื่อดําเนินการตามโครงการเสร็จเรียบรอย ทางคณะผูจัดทําไดสรุปโครงการทุกโครงการ ปรากฎวาจากการ
ที่โรงเรียนไดจัดโครงการ / กิจกรรม อยางหลากหลายดังกลาว สงผลใหผูเรียน,ครู และบุคคลากรในสถานศึกษา เกิด
คุณภาพ คือ โรงเรียนมีหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะดวก
พอเพียง อยูในสภาพใชการไดดี สภาพแวดลอมรมรื่น และมีแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน
ผูเรียนมีสุขภาพอนามัยตามสุขบัญญัติแหงชาติ ๑๐ ประการ สุขภาพแข็งแรง โดยไดรับการคัดกรองจากการตรวจ
สุขภาพนักเรียนประจําป มีความปลอดภัยในการเลือกรับประทานอาหารละสถานที่ หองสมุดทีใ่ หบริการสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง และหรือเรียนรูแบบมีสวนรวม
โดยภาพรวมสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
ไดคะแนน ๑๐.๐๐ ระดับคะแนน ๕ ระดับคุณภาพดีเยี่ยม ผูมีสวนเกี่ยวของมีความพึงพอใจกับสถานศึกษามี
การจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ รอยละ
ขั้นพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ (Action)
โรงเรียนไดวิเคราะหการดําเนินงานในมาตรฐาน ที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่
สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพพบวา มีจุดเดน และแนวทางการพัฒนา ดังนี้
จุดเดน
โรงเรียนมีสถานที่ที่เอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีแหลงเรียนรูพอเพียงกับผูเรียน
มีการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ใหมนั่ คงแข็งแรงปลอดภัย จัดปรับแตงภูมิทัศนใหรมรื่นสวยงาม
ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีโดยจัดโครงการสงเสริมสุขภาพของผูเรียน มีการจัดกิจกรรมสนับสนุน
หลากหลาย มีหองสมุดที่ใหบริการการใชสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับกิจกรรม การจัดการเรียนการ
สอน เปนที่ยอมรับของชุมชนและสังคม
แนวทางการพัฒนา
เอกสาร/ หลักฐาน
๑. สรุปรายงานการใชหองปฏิบัติการตาง ๆ ( ที่มาจาก มาตรฐานที่ ๑๓ )
๒. สรุปแบบขออนุญาตใชรถ

๘๖

๓. แผนผังโรงเรียน และหองเรียน
๔. ขอมูลอาคารสถานที่
๕. แหลงเรียนรูภายใน – ภายนอกโรงเรียน ( ที่มาจาก มาตรฐานที่ 13 )
๖. รายงานการตรวจสอบพัสดุ
๗. บัญชีวัสดุถาวร – ครุภัณฑ
๘. รายงานการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ
๙. ภาพถายกิจกรรมตาง ๆ
๑๐. สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ ( HEALTH REPORT BOOK )
๑๑. รายงานผลการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจําปการศึกษา 2556 โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม
( ที่มาจากมาตรฐานที่ ๑ )
๑๒. ผลการชั่งน้ําหนักนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ( ตอนตน – ตอนปลาย )
๑๓. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ( ที่มาจาก มาตรฐานที่ ๑๖ )
- กิจกรรม To Be Number One โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม
- กิจกรรม วันงดสูบบุหรี่
- กิจกรรม ลดสภาวะโลกอวน
- กิจกรรมลูกเสือ ป.ป.ส. ตานยาเสพติด
- โครงการสงเสริมผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรีภาพ
- กิจกรรมงดสูบบุหรี่โลก
- กิจกรรมวันตอตานยาเสพติด
- กิจกรรมเยาวชนไทยหัวใจประชาธิปไตยตานภัยยาเสพติด
- กิจกรรมฟุตซอลตานยาเสพติด
๑๔. รายงานผลการปฏิบัติงานและรายงานสรุปการประเมินโครงการ
- สถิติการใชหองสมุด
- สถิติการยืม – คืนหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ แยกตามหมวดหมู
- สรุปการสงบันทึกรักการอานและยอดนักอาน
- ทะเบียนการใชบริการชุมชน ( ที่มาจากมาตรฐานที่ ๓ )
- คายรักการอาน(ที่มาจากมาตรฐานที่ ๓ )
- บันทึกการสืบคนขอมูลในเทคโนโลยีสารสนเทศ (ที่มาจากมาตรฐานที่ ๓ )
- ทะเบียนคุมหนังสือ (ที่มาจากมาตรฐานที่ ๓ )
- ทะเบียนผูบริจาคหนังสือ (ที่มาจากมาตรฐานที่ ๓ )
- คําสั่งผูรับผิดชอบโครงการ (ที่มาจากมาตรฐานที่ ๓ )
- แหลงเรียนรูภายนอก (ที่มาจากมาตรฐานที่ ๓ )
- คายการเรียนรูเชิงบูรณาการ (ที่มาจากมาตรฐานที่ ๑๐ )
- ทัศนศึกษา (ที่มาจากมาตรฐานที่ ๑๐ )
- การอบรมเยาวชนโครงการเยาวชนวัยใสหางไกลเอดส (ที่มาจากมาตรฐานที่ ๑๐ )

๘๗

มฐ. ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามที่กําหนดในกฏกระทรวง
ระดับคุณภาพ
คะแนน คะแนน
ตัวบงชี้
เต็ม
ที่ได ปรับปรุง พอใช
ดี
ดีมาก ดีเยี่ยม
๑๒.๑ กําหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

๑.๐

๑.๐



๑๒.๒ จัดทําและดําเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุงพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

๑.๐

๑.๐



๑๒.๓ จัดระบบขอมูลสารสนเทศ
และใชสารสนเทศในการบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา

๑.๐

๑.๐



๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

๐.๕

๐.๔



๑๒.๕ นําผลการประเมินคุณภาพ
ทั้งภายในและภายนอกไปใช
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง

๐.๕

๐.๔



๑๒.๖ จัดทํารายงานประจําปที่เปน
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน

๑.๐

๑.๐



รวม

๕.๐

๔.๘



สรุปมาตรฐานที่ ๑๒

คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได
ระดับคุณภาพ
ความหมาย

๕.๐
๔.๘
๕
ดีเยี่ยม

๘๘

การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มฐ. ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามที่กําหนดในกฏกระทรวง
ขั้นวางแผน (Plan) โรงเรียนไดดําเนินการดังนี้
๑. ศึกษาและวิเคราะหขอเสนอแนะของ ผลการประเมินสมศ.รอบสาม รายงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาปการศึกษา ๒๕๕๕ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายการศึกษาแหงชาติ กลยุทธสพฐ.
วิสัยทัศน พันธกิจและกลยุทธของโรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม
๒. ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะครู รวมกันวางแผนและเขียนโครงการเพื่อตอบสนองผล
การศึกษา มาตรฐานและตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๓. เขียนโครงการและดําเนินโครงการ
๔. แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานและมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบตัวบงชี้
๕. ประชุมคณะกรรมการที่รับผิดชอบมาตรฐาน
๖. มอบหมายใหมีผูรับผิดชอบเตรียมเอกสารที่เกี่ยวของและรวบรวมขอมูลเพื่อทําการประเมินภายใน
ขั้นดําเนินการ(Do)
โรงเรียนไดดําเนินการการประชุมคณะผูบริหารและครูเพื่อจัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจําป โดยมีแตงตัง้ คณะกรรมการตามมาตรฐานเพื่อรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของตามมาตรฐานและแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จัดประชุมและสัมมนาเพื่อวิเคราะหผลการประเมินสมศ. รอบที่ ๓
เพื่อนํามาพัฒนาตามคําแนะนําของสมศ. โดยมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทําคูม ือติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จัดประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยคณะกรรมการภายในที่ไดรับ
การแตงตั้งและผูทรงคุณวุฒิ และจัดทํารายงานประจําปรายงานประเมินคุณภาพภายใน(SAR)
ขั้นตอนติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล(Check)
จากการที่โรงเรียนไดจัดกิจกรรมดังกลาวสงผลใหสถานศึกษาไดมีการกําหนดมาตรฐานของสถานศึกษาอยาง
มีคุณภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษารวมมือกันจัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุงคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ไดจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศและนําขอมูล
สารสนเทศไปใชในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีการกําหนดการติดตามและประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยางเปนระบบ สามารถนําขอมูลจากการประเมินคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบและตอเนื่อง สถานศึกษาไดจัดทํารายงาน
ประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในเพื่อเผยแพร
ขั้นพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ (Action)
โรงเรียนไดวิเคราะหการดําเนินงานในมาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง พบวามีจุดเดนและแนวทางพัฒนา ดังนี้
จุดเดน
สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานของสถานศึกษาอยางมีคุณภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหความ
รวมมือในการจัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ระบบขอมูลสารสนเทศมีคุณภาพและเปนปจจุบันสามารถใชในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา มีการกําหนดการติดตามและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยางเปน
ระบบ สถานศึกษาไดนําขอมูลจากการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
โรงเรียนไดติดตาม ตรวจสอบ แกไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและ
มาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา โดยนําผลการประเมินไปวางแผนเพื่อพัฒนาใหดีขึ้นและยั่งยืนตอไป

๘๙

แนวทางการพัฒนา
ศึกษา วิเคราะห วางแผนและกําหนดมาตรฐานของสถานศึกษาตั้งแตเริ่มปการศึกษา เพื่อการประกันที่มี
คุณภาพ
เอกสาร/หลักฐาน
๑. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๒. คูมือติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษา
๓. รายงานคุณภาพการประเมินคุณภาพภายในประจําป(SAR)
มฐ. ๑๓ สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา เปนสังคมแหงการเรียนรู
ระดับคุณภาพ
คะแนน คะแนน
ตัวบงชี้
เต็ม
ที่ได ปรับปรุง พอใช
ดี
ดีมาก ดีเยี่ยม
๑๓.๑ มีการสรางและพัฒนาแหลง
เรียนรูภายในสถานศึกษาและใช
ประโยชนจากแหลงเรียนรู ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา
๒.๕
๒.๔๗
เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
และบุคลากรของสถานศึกษา
รวมทั้งผูที่เกี่ยวของ



๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา
ระหวางสถานศึกษากับ ครอบครัว
ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ

๒.๕

๒.๔๘

รวม

๕.๐

๔.๙๕

สรุปมาตรฐานที่ ๑๓

คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได
ระดับคุณภาพ
ความหมาย



๕.๐
๔.๙๕
๕
ดีเยี่ยม

๙๐

ผลการประเมินมาตรฐาน ๑๓
มาตรฐาน ๑๓ สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา เปนสังคมแหงการเรียนรู
ขั้นวางแผน (Plan) โรงเรียนไดดําเนินการดังนี้
๑. ศึกษาและวิเคราะหขอเสนอแนะของ ผลการประเมินสมศ.รอบสาม รายงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาปการศึกษา ๒๕๕๕ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายการศึกษาแหงชาติ กลยุทธสพฐ.
วิสัยทัศน พันธกิจและกลยุทธของโรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม
๒. ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะครู รวมกันวางแผนและเขียนโครงการเพื่อตอบสนองผล
การศึกษา มาตรฐานและตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๓. เขียนโครงการและดําเนินโครงการ
๔. แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานและมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบตัวบงชี้
๕. ประชุมคณะกรรมการที่รับผิดชอบมาตรฐาน
๖. มอบหมายใหมีผูรับผิดชอบเตรียมเอกสารที่เกี่ยวของและรวบรวมขอมูลเพื่อทําการประเมินภายใน
ตลอดจนประเมินผล ปรับปรุง และพัฒนา
ขั้นดําเนินการ (Do) โรงเรียนไดดําเนินการ ดังนี้
โรงเรียนไดดําเนินการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาและใชประโยชนจากแหลงเรียนรู ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผูทเี่ กี่ยวของ
โดยไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป แฟมขอมูลแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา
แฟมขอมูลแหลงเรียนรูภายนอกสถานศึกษา สรุปการใชบริการหองสมุด และหองสื่อการเรียนรูทุกกลุมสาระ ประวัติ
ปราชญทองถิ่น โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับ ครอบครัว
ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ จากการแสดงผลงานของนักเรียน จัดทําแผนพับ จดหมายขาว ปายนิเทศที่เกี่ยวของ
โครงการรักการอาน คายรักการอาน สถิติการยืม คืนหนังสือหองสมุด การนิเทศการสอน โครงการอบรมเพื่อ
พัฒนาบุคลากร การประชุมผูปกครองเครือขาย การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา การประชุมคณะกรรมการ
มูลนิธิหลวงปูโตะและโครงการอบรมภาคีเครือขาย
ขั้นการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล (Check)
เมื่อดําเนินการตามโครงการเสร็จเรียบรอย ทางคณะผูจัดทําไดสรุปโครงการทุกโครงการ ปรากฎวาจากการ
ที่โรงเรียนไดจัดโครงการ / กิจกรรม อยางหลากหลายดังกลาว สงผลใหผูเรียน,ครู และบุคคลากรในสถานศึกษา เกิด
คุณภาพคือ สงผลใหผูเรียน ครู สถานศึกษา ตลอดจนชุมชน และผูมีสวนเกี่ยวของมีแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย ทั้ง
แหลงเรียนรูภายใน แหลงเรียนรูภายนอก และวิทยากรจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน ซึง่ มีการพัฒนาระบบการ
เรียนรูโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น มีการพัฒนาแหลงการเรียนรูเพื่อเอื้อประโยชนตอผูเรียน ครู บุคลากร
ตลอดจนชุมชน สงผลใหผูมีสวนเกี่ยวของมีความพึงพอใจตอการสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการ
เรียนรู
โดยภาพรวมสถานศึก ษามีการสรา ง สงเสริ ม สนั บสนุ นใหสถานศึก ษา เปน สังคมแหงการเรี ยนรู ได
คะแนน ๕.๐ ระดับคะแนน ๕ ระดับคุณภาพดี ผูมีสวนเกี่ยวของมีความพึงพอใจตอสถานศึกษามีการสราง
สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา เปนสังคมแหงการเรียนรู คิดเปนรอยละ ๙๓.๘๑
ขั้นพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ (Action)
โรงเรียนไดวิเคราะหการดําเนินงานในมาตรฐาน ที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุนให
สถานศึกษา เปนสังคมแหงการเรียนรู พบวา มีจุดเดน และแนวทางการพัฒนา ดังนี้

๙๑

จุดเดน
บุคคลากรที่มสี วนเกี่ยวของใหความรวมมือในการสราง สงเสริม และพัฒนาแหลงเรียนรูอยางตอเนื่อง สงผล
ใหผูเรียน บุคลากรในสถานศึกษา และผูมีสวนเกี่ยวของ มีความใฝรูใฝเรียนมากขึ้น ไดรับความสะดวกสบายจากสื่อ
และแหลงการเรียนรูที่ทันสมัย และวองไวมากขึ้น มีการสรางเครือขายการเรียนรูอยางกวางขวาง ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา และมีแบงปนความรูระหวางนักเรียน ครู บุคลากร ครอบครัว ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ
แนวทางการพัฒนา
ควรสงเสริม พัฒนา หาทุนเพิ่มมากขึ้นเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน
เอกสาร/ หลักฐาน
๑. ขอมูลแหลงเรียนรูภายในและภายนอก
๒. ภาพถาย
๓. แบบแบบบันทึกการดําเนินงาน
มฐ. ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนที่กําหนดขึ้น
ระดับคุณภาพ
คะแนน คะแนน
ตัวบงชี้
เต็ม
ที่ได
ปรับปรุง พอใช ดี
ดีมาก ดีเยี่ยม
๑๔.๑ สถานศึกษามี อัตลักษณ
เอกลักษณ และโครงการ กิจกรรมที่
พัฒนาสงเสริมอัตลักษณและ
เอกลักษณของสถานศึกษา

๓.๐

๓.๐



๑๔.๒ ผลการดําเนินงานสงเสริมให
ผูเรียนบรรลุตามอัตลักษณและ
เอกลักษณของสถานศึกษา

๒.๐

๒.๐



รวม

๕.๐

๕.๐



สรุปมาตรฐานที่ ๑๔

คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได
ระดับคุณภาพ
ความหมาย

๕.๐
๕.๐
๕
ดีเยี่ยม

๙๒

การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนที่กําหนดขึ้น
ขั้นวางแผน (Plan) โรงเรียนไดดําเนินการดังนี้
๑. ศึกษาและวิเคราะหขอเสนอแนะของ ผลการประเมินสมศ.รอบสาม รายงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาปการศึกษา ๒๕๕๕ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายการศึกษาแหงชาติ กลยุทธสพฐ.
วิสัยทัศน พันธกิจและกลยุทธของโรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม
๒. ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะครู รวมกันวางแผนและเขียนโครงการเพื่อตอบสนองผล
การศึกษา มาตรฐานและตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๓. เขียนโครงการและดําเนินโครงการ
๔. แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานและมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบตัวบงชี้
๕. ประชุมคณะกรรมการที่รับผิดชอบมาตรฐาน
๖. มอบหมายใหมีผูรับผิดชอบเตรียมเอกสารที่เกี่ยวของและรวบรวมขอมูลเพื่อทําการประเมินภายใน
ขั้นดําเนินการ (Do)
โรงเรียนไดดําเนินการนํา “เอกลักษณ : โรงเรียนสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม” และ “อัตลักษณ : ยิ้มงาย
ไหวงาม ” มาดําเนินการทําโครงการ กิจกรรมที่พัฒนาสงเสริมอัตลักษณและเอกลักษณของสถานศึกษาดังนี้ กิจกรรม
สวดมนตอมรมประจําสัปดาห สอบธรรมะศึกษา คายคุณธรรม จริยธรรม ม.๑,ม.๔ กิจกรรมปฐมนิเทศ คาย
ปรับเปลี่ยนคุณธรรม สรางสรรคความดีวัดในชุมชน ทอดกฐินวัดในชุมชน แหเทียนพรรษาถวายผาอาบน้ําฝน
บิณฑบาตเชาวันศุกร ใสบาตรปใหม วันกตัญูหลวงปูโตะ เวียนเทียนวันมาฆบูชา เวียนเทียนวันวิสาขบูชา
นิทรรศการวันมาฆบูชา ประกวดสวดมนต ตอบปญหาธรรมะ รองเพลงธรรมะวันวิสาขบูชา นิทรรศการวันวิสาขบู
ชา บวชเนกขัมมจาริณี กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน กิจกรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ
อันพึงประสงคของนักเรียน กิจกรรมถวายบังคมพระปยมหาราชกิจกรรมถวายพวงมาลาสมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราช นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหาคมมหาราชินีนิทรรศการ ๕ ธันวาคมมหาราช กิจกรรมวันพอ
กิจกรรมวันแม ประกวดมารยาท ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โครงการคนดีศรีประดู และประเมินความพึง
พอใจดานเอกลักษณ และอัตลักษณของโรงเรียน คือ ผูบริหารสถานศึกษา ครู กรรมการสถานศึกษา ชุมชน และ
นักเรียน
ขั้นติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล (Check)
เมื่อดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมเสร็จเรียบรอย ทางคณะผูจัดทําไดสรุปโครงการทุกโครงการ ปรากฎ
วาจากการที่โรงเรียนไดจัดโครงการ/กิจกรรม อยางหลากหลายดังกลาว สงผลใหผูเรียน,ครู และบุคคลากรใน
สถานศึกษา เกิดคุณภาพคือโรงเรียนมีอัตลักษณและเอกลักษณของโรงเรียนที่ไดรับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการ
ศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยมีการดําเนินงานโครงการ กิจกรรม และมีกระบวนการ
บริหารและจัดการของโรงเรียน ที่มุงพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อสงเสริมผูเรียนใหบรรลุตามอัตลักษณและเอกลักษณ
ของโรงเรียน นอกจากนี้โรงเรียนมีสถานที่ที่เอื้อตอการจัดกิจกรรมซึ่งผูเรียนบุคลากรในโรงเรียนและชุมชนสามารถทํา
รวมกันไดทั้งหมด เชนกิจกรรมตักบาตรประจําวันศุกร การสวดมนต นั่งสมาธิ เปนตน โรงเรียนตั้งอยูใกลวัดจึงสะดวก
ในการจัดกิจกรรมที่เกีย่ วกับศาสนา บุคลากรภายนอกใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมเปนอยางดี และตอเนื่อง เชน
การบวชสามเณรภาคฤดู รอนมีชุมชนและผูปกครองใหความรวมมือในการนําบุตรหลานเขารวมกิจกรรม ตลอดจน
บริจาคปจจัยเขารวมทํากุศลดวย
โรงเรียนมีผลการดําเนินงานตามกลยุทธโครงการ กิจกรรมที่โรงเรียนกําหนดเปนไปตามเปาหมายและผลลัพธ
การดําเนินงานตอบสนองอัตลักษณและเอกลักษณของโรงเรียนเปนที่พึงพอใจของผูที่เกี่ยวของและเปนที่ยอมรับของ
ชุมชนและสังคม โดยชุมชนและองคกรภายนอกใหความรวมมือและสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมที่จัดทําขึ้นเปนอยางดี

๙๓

ยิ่ง เชนการเขาคายธรรมะ มีวัดและองคกรทางศาสนา เชน มหามกุฏราชวิทยาลัยใหความรวมมือในการจัดกิจกรรม
อยางตอเนื่อง บุคลากรภายนอกใหความอนุเคราะหในการจัดกิจกรรมเปนประจํา เชน โรงเรียนมีครูพระสอนศีลธรรม
ที่เขามาสอนในโรงเรียนเปนประจําทุกป โรงเรียนมีสถานที่ที่เอื้อตอการจัดกิจกรรมซึ่งผูเรียนบุคลากรในโรงเรียน
และชุมชนสามารถทํารวมกันไดทั้งหมด เชนกิจกรรมตักบาตรประจําวันศุกร การสวดมนต นั่งสมาธิ เปนตน
โดยภาพรวมการพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนที่กําหนดขึ้น ได
คะแนน ๕.๐๐ ระดับคะแนน ๕ ระดับคุณภาพดีเยี่ยม ผูมีสวนเกี่ยวของมีความพึงพอใจในการดําเนินการพัฒนา
สถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนที่กําหนดขึ้น รอยละ ๙๑.๐๐
ขั้นพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ (Action)
โรงเรียนไดวิเคราะหการดําเนินงานในมาตรฐาน ที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตาม
วิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนที่กําหนดขึ้น พบวา มีจุดเดน และแนวทางการพัฒนา ดังนี้
จุดเดน
โรงเรียนมีกระบวนการดําเนินการและการบริหารการจัดการของโรงเรียน เพื่อใหมีคุณภาพการจัดการศึกษา
จนเกินสัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน ปรัชญา จุดเนน เปาหมาย กลยุทธ กิจกรรม โครงการที่สงเสริมพัฒนาผูเรียนอยาง
รอบดาน ซึ่งเกิดจากการมีสวนรวมของผูบริหาร ครู บุคลากรในชุมชน และองคกรภายนอก จนมีผลการดําเนินการที่
สะทอนเปนอัตลักษณและเอกลักษณของโรงเรียน นอกจากนี้สถานที่ตั้งของโรงเรียนเอื้อตอการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของ
กับการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมโดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวกับศาสนา เพราะโรงเรียนตั้งอยูระหวางวัด ๒ แหง
คือ วัดประดูในทรงธรรมกับวัดประดูฉิมพลี มีชุมชนและองคกรภายนอกใหความรวมมือและสนับสนุนโครงการ/
กิจกรรมที่จัดทําขึ้นเปนอยางดียิ่ง เชนการเขาคายธรรมะ มีวัดและองคกรทางศาสนา เชน มหามกุฏราชวิทยาลัยให
ความรวมมือในการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง บุคลากรภายนอกใหความอนุเคราะหในการจัดกิจกรรมเปนประจํา เชน
โรงเรียนมีครูพระสอนศีลธรรมที่เขามาสอนในโรงเรียนเปนประจําทุกป
โรงเรียนไดติดตาม ตรวจสอบ แกไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและ
มาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา โดยนําผลการประเมินไปวางแผนเพื่อพัฒนาใหดีขึ้นและยั่งยืนตอไป
แนวทางการพัฒนา
กิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวของกับการสงเสริมเอกลักษณและอัตลักษณของโรงเรียนควรจัดทําอยางตอเนื่อง
เพื่อใหผูเรียนไดรับรู นําไปประพฤติปฏิบัติเปนประจําจนสงใหเกิดเปนพฤติกรรมที่คงทนและยั่งยืนตลอดไป ครูและ
ผูเกี่ยวของกับเอกลักษณและอัตลักษณของโรงเรียนรับรูและเปนแบบอยางใหกับผูเรียนได
เอกสาร/ หลักฐาน
๑. คําสั่ง
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
๓. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๔. แผนปฏิบัติการประจําป
๕. รายงานผลการปฏิบัติงานและรายงานสรุปผลการประเมินโครงการ
๖.ภาพถาย
๗. เกียติบัตร
๘. โลรางวัล

๙๔

มฐ. ๑๕ การพัฒนาผูเรียนใหรักความเปนไทย กาวไกลสูสากล
ตัวบงชี้

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได ปรับปรุง

ระดับคุณภาพ
พอใช
ดี
ดีมาก ดีเยี่ยม

๑๕.๑ สถานศึกษามีการพัฒนา
สงเสริมและอนุรักษความเปนไทย

๓.๐

๒.๙๑



๑๕.๒ สถานศึกษาดําเนินการ
เตรียมความพรอมของผูเรียนสู
ประชาคมอาเซียนและเวทีโลก

๒.๐

๑.๙๒



๕.๐

๔.๘๓



รวม
สรุปมาตรฐานที่ ๑๕

คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได
ระดับคุณภาพ
ความหมาย

๕.๐
๔.๘๓
๕
ดีเยี่ยม

การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานที่ ๑๕ การพัฒนาผูเรียนใหรักความเปนไทย กาวไกลสูสากล
ขั้นวางแผน (Plan) โรงเรียนไดดําเนินการดังนี้
๑. ศึกษาและวิเคราะหขอเสนอแนะของ ผลการประเมินสมศ.รอบสาม รายงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาปการศึกษา ๒๕๕๕ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายการศึกษาแหงชาติ กลยุทธสพฐ.
วิสัยทัศน พันธกิจและกลยุทธของโรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม
๒. ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะครู รวมกันวางแผนและเขียนโครงการเพื่อตอบสนองผล
การศึกษา มาตรฐานและตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๓. เขียนโครงการและดําเนินโครงการ
๔. แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานและมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบตัวบงชี้
๕. ประชุมคณะกรรมการที่รับผิดชอบมาตรฐาน
๖. มอบหมายใหมีผูรับผิดชอบเตรียมเอกสารที่เกี่ยวของและรวบรวมขอมูลเพื่อทําการประเมินภายใน
ขั้นดําเนินการ (Do)
การดําเนินการพัฒนาผูเรียนใหรักความเปนไทยและกาวไกลสูส ากลโรงเรียนไดดําเนินการเพื่อใหผูเรียนเกิด
ความตระหนักและรักความเปนไทยและกาวไกลสูสากลโรงเรียนไดจัดโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ โครงการสืบ
สานงานศิลป โครงการแสดงนาฏศิลปไทยรวมกับกิจกรรมของโรงเรียน โครงการภูมิปญญาไทยกับกลองยาว /
แขงขันรองเพลงลูกทุง โครงการรักษดนตรีไทย กิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา โครงการบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูรอน โครงการบวชเนกขัมมจาริณี กิจกรรมบิณฑบาตเชาวันศุกร โครงการประกวดมารยาทไทย โครงการ

๙๕

การอานแลวมีบันทึก เพลงฉอย หนังสือเลมเล็กคลินิกภาษาไทย กิจกรรมคายรักการอาน กิจกรรมวันไหวครู
กิจกรรมหนาเสาธง
เพื่อใหเกิดองคความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและเวทีโลก โรงเรียนไดมีการ เสริมความรูใหกับผูเรียนใน
ดานตาง ๆ เพื่อใหมีความพรอมสูประชาคมอาเซียนและเวทีโลกดวยการจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน สรางองคความรูใน
ดานตาง ๆ ของประชาคมอาเซียน เชน การแตงกายประจําชาติ ธงชาติ อาหารพื้นเมือง คําทักทายพื้นเมือง ดวยการ
จัดปานนิเทศ บริเวณอาคาร ๘ จัดใหมีหองอาเซียนเพื่อใหผูเรียนใชเปนแหลงเรียนรูสืบคนขอมูลเกี่ยวกับเรื่องของ
ประชมคมอาเซียนไดถูกตอง แลกเปลี่ยนเรียนรูและทํา MOU ระหวางโรงเรียนวัดประดูในทรงธรรมกับ Nahdlatul
Ulama ๑ Senior High School Gresik ประเทศอินโดนีเซีย
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางโรงเรียนวัดประดูในทรงธรรมกับ มหาวิทยาลัยประเทศเกาหลีใต จัดใหมีชุมนุมภาษาเขมรเพื่อ
เรียนรูวัฒนธรรมภาษาของประเทศกัมพูชา เปนตน
โรงเรียนไดติดตาม ตรวจสอบ แกไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและ
มาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา โดยนําผลการประเมินไปวางแผนเพื่อพัฒนาใหดีขึ้นและยั่งยืนตอไป
ขั้นติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล (Check)
เมื่อดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมเสร็จเรียบรอย ทางคณะผูจัดทําไดสรุปโครงการทุกโครงการ ปรากฎ
วาจากการที่โรงเรียนไดจัดโครงการ/กิจกรรม อยางหลากหลายดังกลาว สงผลใหผูเรียน ครู และบุคคลากรใน
สถานศึกษา เกิดคุณภาพคือผูเรียนมีความภูมิใจในภูมิปญญาทองถิ่น อนุรักษวัฒนธรรมความเปนไทย ผูเรียนตระหนัก
ในการสืบทอดประเพณีไทย เชน เวียนเทียน ลอยกระทง ผูเรียนไดรับการพัฒนาสงเสริมใชภาษาไทยที่ถูกตอง
ผูเรียนมีความพรอมสูประชาคมอาเซียนและเวทีโลกมากขึ้น
โดยภาพรวมการพัฒนาผูเรียนใหรักความเปนไทย กาวไกลสูสากล ไดคะแนน ๔.๘๓ ระดับคะแนน ๕
ระดับคุณภาพดีเยี่ยม ผูมีสวนเกี่ยวของมีความพึงพอใจตอการพัฒนาผูเรียนใหรักความเปนไทย กาวไกลสูสากล
คิดเปนรอยละ ๙๕.๖๕
ขั้นพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ (Action)
โรงเรียนไดวิเคราะหการดําเนินงานในมาตรฐาน ที่ ๑๕ การพัฒนาผูเรียนใหรักความเปนไทย กาวไกลสูสากล
พบวา มีจุดเดน และแนวทางการพัฒนา ดังนี้
จุดเดน
โรงเรียนไดรับความรวมมือจากบุคคลากรในทองถิ่นเรื่องภูมิปญญาทองถิ่นกับกลองยาว โดยเชิญนายลักษณ
ยังบานหวย ที่มีความรูความสามารถในเรื่องกลองยาวเปนอยางดี ฝกทักษะการตีกลองยาวและรํากลองยาว ผูเรียน
สามารถแสดงในงานตาง ๆ ไดทําใหผูเรียนเกิดความภูมิใจที่ไดอนุรักษความเปนไทย ผูเรียนถูกปลูกฝงนิสัยรักษความ
เปนไทย สงเสริมและอนุรักษความเปนไทยในกิจวัตรประจําวัน กอใหเกิดความยั่งยืน
นอกจากนีส้ ถานศึกษาดําเนินการเตรียมความพรอมของผูเรียนสูประชาคมอาเซียนและเวทีโลก โดยการแลกเปลี่ยน
เรียนรูและทํา MOU ระหวางโรงเรียนวัดประดูในทรงธรรมกับ Nahdlatul Ulama ๑ Senior High School Gresik
ประเทศอินโดนีเซีย , แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางโรงเรียนวัดประดูในทรงธรรมกับ มหาวิทยาลัยประเทศเกาหลีใต ทําให
ผูเรียนตระหนักและเห็นความสําคัญตอการเปดประชาคมอาเซียนและเวทีโลกมากยิ่งขึ้น
แนวทางการพัฒนา
จัดใหมีการแลกเปลี่ยนผูเรียนระหวางโรงเรียนที่ทํา MOU และผูเรียนควรไดเปดโลกอาเซียนดวยตนเอง
เอกสาร หลักฐาน / รองรอยความพยายาม
๑. คําสั่งปฎิบัติงาน
๒. เกียรติบัตร
๓. รายงานผลการปฎิบัติงานตามโครงการและกิจกรรม

๙๖

๔. แฟมสะสมงานนักเรียน QAD
๕. แฟมสะสมงานครูแกนนํา QAD
มฐ. ๑๖ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูป การศึกษาเพื่อพัฒนาและสงเสริม
สถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
ระดับคุณภาพ
คะแนน คะแนน
ตัวบงชี้
เต็ม
ที่ได ปรับปรุง พอใช
ดี
ดีมาก ดีเยี่ยม
๑๖.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษ
เพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเนน
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

๓.๐

๓.๐



๑๖.๒ ผลการดําเนินงานบรรลุตาม
เปาหมาย

๒.๐

๒.๐

รวม

๕.๐

๕.๐




สรุปมาตรฐานที่ ๑๖

คะแนนเต็ม
๕.๐
คะแนนที่ได
๕
ระดับคุณภาพ
๕
ความหมาย
ดีเยี่ยม
การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานที่ ๑๖ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูป การศึกษาเพื่อพัฒนาและสงเสริม
สถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
ขั้นวางแผน (Plan) โรงเรียนไดดําเนินการดังนี้
๑. ศึกษาและวิเคราะหขอเสนอแนะของ ผลการประเมินสมศ.รอบสาม รายงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาปการศึกษา ๒๕๕๕ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายการศึกษาแหงชาติ กลยุทธสพฐ.
วิสัยทัศน พันธกิจและกลยุทธของโรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม
๒. ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะครู รวมกันวางแผนและเขียนโครงการเพื่อตอบสนองผล
การศึกษา มาตรฐานและตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๓. เขียนโครงการและดําเนินโครงการ
๔. แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานและมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบตัวบงชี้
๕. ประชุมคณะกรรมการที่รับผิดชอบมาตรฐาน
๖. มอบหมายใหมีผูรับผิดชอบเตรียมเอกสารที่เกี่ยวของและรวบรวมขอมูลเพื่อทําการประเมินภายใน
ขั้นดําเนินการ (Do) โรงเรียนไดดําเนินการดังนี้
ขั้นดําเนินการ (DO)
โรงเรียนไดดําเนินการศึกษาขอมูลพื้นฐานของนักเรียน เพื่อจัดกิจกรรมตามนโนบาย จุดเนนแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น จากการใชระบบดูแลชวยเหลือ

๙๗

นักเรียนพบวานักเรียนที่มาจากชุมชนรอบๆโรงเรียน ซึ่งสวนใหญมีปญหามาจากทางบาน เชนสภาพครอบครัว
แตกแยก สภาพเศรษฐกิจ ผูปกครองสวนมากมีฐานะปานกลางและยากจน จึงทําใหนักเรียนมีปญหา ทําใหเกิด
กลุมเสี่ยง ซึ่งมีผลตอพฤติกรรมการเรียน การติดสารเสพติด ซึ่งเบื้องตน
คือบุหรี่ โครงการปองกันสารเสพติดในโรงเรียน มีผูปกครอง ชุมชน และ สังคมมีสวนรวมในการกําหนดมาตรการและ
มีสวนรวมของผูปกครองและชุมชนเชน โครงการอบรมเยาวชนปยมิตร เชิญผูปกครองเขารับการอบรม เพื่อใหเกิด
ความเขาใจและใกลชิดกันมากขึ้น กิจกรรมเดินรณรงคตานยาเสพติดในชุมชน เปนตน
ขั้นติดตามตรวจสอบ ประเมินผล (Check)
เมื่อดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมเสร็จเรียบรอย ทางคณะผูจัดทําไดสรุปโครงการทุกโครงการ ปรากฎ
วาจากการที่โรงเรียนไดจัดโครงการ/กิจกรรม อยางหลากหลายดังกลาว สงผลใหผูเรียน,ครู และบุคคลากรใน
สถานศึกษา เกิดคุณภาพคือ โรงเรียนกําหนดมาตรการสงเสริมการพัฒนาและแกปญหาในเรื่องการปองกันสารเสพติด
จัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น เกิดการมีสวนรวมในการปองกันสารเสพติดภายในชุมชนและสังคม
โดยภาพรวมการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและ
สงเสริมสถานศึกษาไดคะแนน ๕ ระดับคะแนน ๕ ระดับคุณภาพดีเยี่ยม ผูมีสวนเกี่ยวของมีความพึงพอใจตอ
การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น รอยละ ๑๐๐
ขั้นพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ (Action)
โรงเรียนไดวิเคราะหการดําเนินงานในมาตรฐานที่ ๑๖ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษา พบวามีจุดเดนและแนวทางการพัฒนา ดังนี้
จุดเดน
โรงเรียนมีการศึกษา วิเคราะห และใชขอมูลสารสนเทศดานนโยบายของตนสังกัด จุดเนนตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาในการจัดทําแผน โครงการ มีขอตกลงรวมกันระหวางสถานศึกษา และหนวยงานตนสังกัด หรือ
หนวยงานอื่น โครงการ กิจกรรมพิเศษเดนชัดตามสนองนโยบาย จุดเนนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา อยางนอย ๒
โครงการหรือกิจกรรมพิเศษตอปการศึกษา การดําเนินงานโครงการ กิจกรรมพิเศษ เปนระบบตามระบบวงจรคุณภาพ
(PDCA) ยอนหลัง ๓ ป การมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษา ครู ผูเรียน ผูปกครอง และผูเกี่ยวของตอการ
ดําเนินงาน ตามโครงการกิจกรรมพิเศษ การนิเทศติดตามการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรมพิเศษ อยางตอเนื่อง
นอกจากนี้ มีบุคลากร ชุมชนและองคกรภายนอกใหความรวมมือ สนับสนุนกิจกรรมที่จัดขึ้นเปนอยางดียิ่งเชน
สภากาชาดไทย ตํารวจ และผูปกครองนักเรียน ผูบริหารใหการสนับสนุนและกํากับติดตามอยางตอเนื่อง
แนวทางการพัฒนา
โครงการกิจกรรมพิเศษ ควรเปนไปอยางสม่ําเสมอ มีการนิเทศติดตามการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม
พิเศษ ตองเปนไปอยางตอเนื่องและโครงการควรมีการปรับเปลี่ยนใหครอบคลุมตามแนวการปฏิรูปการศึกษา
เอกสาร/ หลักฐาน
๑. ภาพถาย
๒. แฟมสะสมงาน
๓. เกียรติบัตรผูเรียน
๔. รายงานผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

๙๘

๒.๒ สรุปผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได

เทียบกับ
แปลผล
ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ ๑ ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดี
และมีสุนทรียภาพ

๕.๐๐

๔.๗๙

๕

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค

๕.๐๐

๔.๙๑

๕

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๓ ผูเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู
และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

๕.๐๐

๔.๘๘

๕

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๔ ผูเรียนมีความสามารถใน
การคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค
ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติ
สมเหตุผล

๕.๐๐

๔.๔๙

๓

ดี

มาตรฐานที่ ๕ ผูเรียนมีความรูและ
ทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร

๕.๐๐

๓.๔๒

๒

พอใช

มาตรฐานที่ ๖ ผูเรียนมีทักษะในการ
ทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพ
สุจริต

๕.๐๐

๔.๘๘

๕

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัตงิ านตาม
บทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล

๑๐.๐๐

๙.๕๓

๕

ดีเยี่ยม

๙๙

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได

เทียบกับ
แปลผล
ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ ๘ ผูบริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผล

๑๐.๐๐

๑๐

๕

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และผูปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

๕.๐๐

๔.๘

๕

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน

๑๐.๐๐

๙.๖

๕

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมให
ผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

๑๐.๐๐

๑๐

๕

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง

๕.๐๐

๔.๘

๕

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสราง
สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนสังคม
แหงการเรียนรู

๕.๐๐

๔.๙๕

๕

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให
บรรลุเปาหมายตามวิสยั ทัศน ปรัชญาและ
จุดเนนที่กําหนดขึ้น

๕.๐๐

๕

๕

ดีเยี่ยม

๑๐๐

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได

เทียบกับ
แปลผล
ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ ๑๕ สถานศึกษาดําเนินการ
พัฒนาผูเรียนตามเอกลักษณของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๑ (รักความเปนไทย กาวไกลสู
สากล)

๕.๐๐

๔.๘๓

๕

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๑๖ การจัดโครงการ /
กิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ
สงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น

๕.๐๐

๕

๕

ดีเยี่ยม

รวมทุกมาตรฐาน

๑๐๐

๙๕.๙๘

๕

ดีเยี่ยม

๓. ผลการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา
๓.๑ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรูระดับชั้น ม.๑
ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๖

กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ภาษาตางประเทศ

จํานวน
ที่เขา
สอบ

จํานวน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑
นักเรียน
ที่ได
จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู
ระดับ ๓
ขึ้นไป
๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔
๓๙ ๒๔ ๒๕ ๒๙ ๒๗ ๒๔ ๒๕
๗๖
๔๐ ๒๐ ๑๖ ๑๖ ๑๓ ๘
๙
๓๐
๒๖ ๒๕ ๑๕ ๑๖ ๕ ๘
๑
๑๔

รอยละ
นักเรียน
ที่ได
ระดับ ๓
ขึ้นไป
๓๘.๐๐
๒๓.๖๒
๑๑.๔๘

๒๐๐
๑๒๗
๑๒๒

๐
๑
๕
๒๓

๓๐๐

๒ ๑๖ ๓๐ ๗๙ ๕๘ ๕๒ ๒๙

๒๓

๑๐๔

๓๔.๖๗

๒๐๐
๒๒๔

๓ ๑ ๑ ๑๕ ๒๘ ๔๑ ๔๙ ๕๘
- ๑๓ ๑๐ ๑๒ ๒๐ ๒๔ ๒๙ ๑๐๘

๑๔๘
๑๖๑

๗๔.๐๐
๗๑.๘๘

๒๐๐

๑ ๓๐ ๑๗ ๑๖

๒๕ ๕๓

๔๒

๑๒๐

๖๐.๐๐

๓๕๙

๔ ๖๓ ๒๘ ๖๓ ๕๓ ๕๕ ๔๐

๔๓

๑๓๘

๓๘.๔๔

๘

๑๐๑

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรูระดับชั้น ม.๑
ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๖

กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ภาษาตางประเทศ

จํานวน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
จํานวน
นักเรียน
ที่เขา
ที่ได
สอบ
จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู
ระดับ ๓
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ ขึ้นไป
๒๒๘ - ๓๐ ๕๐ ๕๕ ๓๗ ๒๗ ๑๐ ๗
๔๔
๑๓๓ ๑๐ ๒๑ ๑๒ ๒๕ ๒๓ ๑๘ ๙ ๑๓
๔๐
๑๑๔ ๔ ๒๘ ๒๓ ๒๗ ๑๐ ๑๒ ๔ ๓
๑๙

รอยละ
นักเรียน
ที่ได
ระดับ ๓
ขึ้นไป
๑๙.๓๐
๓๐.๐๘
๑๖.๖๗

๓๔๒

๖

๒๖

๔๖ ๘๐ ๖๒ ๖๖ ๒๕

๑๙

๑๑๐

๓๒.๑๖

๒๒๘
๓๓๑

๔
๑

๙
๒๓

๘ ๒๑ ๒๕ ๓๖ ๒๖ ๙๑
๑๙ ๓๙ ๓๓ ๕๔ ๔๘ ๑๐๑

๑๕๓
๒๐๓

๖๗.๑๑
๖๑.๓๓

๓๔๒

-

๒๘

๒๗ ๕๐ ๕๑ ๒๗ ๕๗

๘๓

๑๖๗

๔๘.๘๓

๑๐ ๑๒๗ ๓๔ ๖๕ ๓๗ ๔๒ ๒๘

๓๕

๑๐๕

๒๖.๗๙

๓๙๒

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรูระดับชั้น ม.๒
ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๖

กลุมสาระการเรียนรู

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑

จํานวน
ที่เขา
สอบ

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู
๐ ๑ ๑.๕

ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ภาษาตางประเทศ

๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔

จํานวน
รอยละ
นักเรียน
นักเรียน
ที่ได
ที่ได
ระดับ
ระดับ ๓
๓
ขึ้นไป
ขึ้นไป
๔๔
๑๙.๗๓
๔๐
๒๗.๗๘
๑๙
๑๖.๖๗

๒๒๓ ๑๔๔ ๑๐
๑๑๔ ๔

๓๐ ๕๐ ๕๕ ๓๗ ๒๗ ๑๐
๒๑ ๑๒ ๒๕ ๒๓ ๑๘ ๙
๒๘ ๒๓ ๒๗ ๑๐ ๑๒ ๔

๓๔๙

๖

๒๖ ๔๖ ๘๐ ๖๒ ๖๖ ๒๕

๑๑๐

๓๑.๕๒

๓๑๑
๔๑๙

๔
๑

๙ ๘ ๒๑ ๒๕ ๓๖ ๒๖
๒๓ ๑๙ ๓๙ ๓๓ ๕๔ ๔๘

๑๕๓
๒๐๓

๔๙.๒๐
๔๘.๔๕

๔๐๖

-

๒๘ ๒๗ ๕๐ ๕๑ ๒๗ ๕๗

๑๖๗

๔๑.๑๓

๑๒๗ ๓๔ ๖๕ ๓๗ ๔๒ ๒๘

๑๐๕

๒๕.๔๒

๔๑๓ ๑๐

๑๐๒

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรูระดับชั้น ม.๒
ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๖

กลุมสาระการเรียนรู

๒๑๔ ๖ ๓๗ ๔๕ ๓๕ ๓๖ ๓๐ ๑๔ ๑๑
๑๓๒ ๔ ๕๖ ๒๕ ๑๙ ๑๑ ๗ ๔ ๖
๑๐๗ ๓ ๑๘ ๑๘ ๒๑ ๒๒ ๑๘ ๔ ๓

จํานวน
นักเรียน
ที่ได
ระดับ
๓
ขึ้นไป
๕๕
๑๗
๒๕

๓๒๑ ๖ ๒๔ ๓๘ ๖๕ ๕๘ ๖๒ ๒๖ ๓๙

๑๒๗

๓๙.๕๖

๒๑๔
๒๙๖
๓๒๑
๓๖๗

๑๕๓
๑๙๔
๑๗๔
๑๓๒

๗๑.๕๐
๖๕.๕๔
๕๔.๒๑
๓๕.๙๗

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒

จํานวน
ที่เขา
สอบ

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔

ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาตางประเทศ

๖
๘
๙
๖

๒
๔
๑๒
๙๓

๑๔
๑๒
๒๑
๕๑

๒๒
๓๖
๔๙
๔๑

๑๗
๔๒
๕๖
๔๑

๒๒
๔๐
๗๗
๓๙

๓๓
๕๖
๔๖
๓๓

๙๘
๙๘
๕๑
๖๐

รอยละ
นักเรียน
ที่ได
ระดับ ๓
ขึ้นไป
๒๕.๗๐
๑๒.๘๘
๒๓.๓๖

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรูระดับชั้น ม.๓
ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๖

กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ภาษาตางประเทศ

จํานวน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑
นักเรียน
จํานวน
ที่ได
ที่เขา
ระดับ
จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู
สอบ
๓
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔
ขึ้นไป
๑๔๑ - ๑๐ ๑๙ ๒๓ ๒๓ ๒๖ ๑๘ ๑๙
๖๓
๑๖๖ ๕ ๓๙ ๓๑ ๓๗ ๑๗ ๑๘ ๑๒ ๖
๓๖
๑๓๘ ๑ ๓๔ ๓๑ ๒๙ ๒๙ ๑๑ ๒
๑๓
๔๒๕ ๔ ๑๒๗ ๕๖ ๑๐๗ ๔๗ ๕๔ ๑๑
๒๘๔ ๗
๓๔๔ -

๔
๙

๘

รอยละ
นักเรียน
ที่ได
ระดับ
๓
ขึ้นไป
๔๔.๖๘
๒๑.๖๙
๙.๔๒

๗๓

๑๗.๑๘

๑๔
๑๒

๑๒ ๒๘ ๖๒ ๕๔ ๑๐๑
๒๔ ๑๙ ๓๙ ๕๗ ๑๖๗

๒๑๗
๒๖๓

๗๖.๔๑
๗๖.๔๕

๖๐๐ ๒ ๔๒ ๔๘

๘๐ ๘๑ ๙๕ ๘๕ ๑๕๒

๓๓๒

๕๕.๓๓

๔๕๐ ๖ ๑๑๓ ๓๓

๕๗ ๔๙ ๕๘ ๕๗

๑๘๑

๔๐.๒๒

๖๖

๑๐๓

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรูระดับชั้น ม.๓
ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๖

กลุมสาระการเรียนรู

จํานวน
ที่เขา
สอบ
๐

ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ภาษาตางประเทศ

จํานวน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
นักเรียน
ที่ได
ระดับ
จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู
๓
๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔
ขึ้นไป
- ๓ ๒๕ ๒๙ ๓๗ ๑๗ ๒๔
๗๘
๓๓ ๓๐ ๓๑ ๒๘ ๑๙ ๙ ๘
๓๖
๓๒ ๓๖ ๓๙ ๒๐ ๗
๑
๘

๑๓๕
๑๕๘
๑๓๕

-

๔๐๕

- ๔๖ ๓๖ ๘๑ ๙๓ ๑๐๔ ๒๙

๒๗๖
๓๓๐

-

รอยละ
นักเรียน
ที่ได
ระดับ ๓
ขึ้นไป
๕๗.๗๘
๒๒.๗๘
๕.๙๓

๑๖

๑๔๙

๓๖.๗๙

- ๖ ๖ ๑๖
๒ ๑๙ ๑๕ ๒๙

๗๓ ๘๕ ๙๐
๖๗ ๗๒ ๑๒๖

๒๔๘
๒๖๕

๘๙.๘๖
๘๐.๓๐

๕๕๙

- ๓๐ ๔๑ ๕๗ ๔๔

๙๓ ๗๖ ๒๑๘

๓๘๗

๖๙.๒๓

๔๒๘

- ๖๖ ๖๔ ๗๙ ๖๑

๗๘ ๓๔

๑๕๘

๓๖.๙๒

๔๖

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรูระดับชั้น ม.๔
ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๖

กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ภาษาตางประเทศ

จํานวน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑
นักเรียน
จํานวน
ที่ได
ที่เขา
ระดับ
จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู
สอบ
๓
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔
ขึ้นไป
๑๖๐ ๑ ๒๙ ๑๙ ๑๙ ๑๖ ๒๖ ๒๒ ๒๖
๗๔
๒๓๙ - ๔๑ ๒๕ ๔๔ ๔๗ ๕๒ ๑๕ ๑๒
๗๙
๓๐๐ - ๕๒ ๕๑ ๕๒ ๕๙ ๖๓ ๑๒ ๙
๘๔
๓๙๓ ๒ ๓๙ ๓๓ ๕๓ ๕๖ ๙๗ ๘๕

รอยละ
นักเรียน
ที่ได
ระดับ ๓
ขึ้นไป
๔๖.๒๕
๓๓.๐๕
๒๘.๐๐

๒๕

๒๐๗

๕๒.๖๗

๓๒๐ - ๓
- ๑๕ ๒๐ ๓๙ ๕๗ ๑๘๑
๒๓๒ ๑ ๓๒ ๓๐ ๓๖ ๒๙ ๓๘ ๒๕ ๓๗

๒๗๗
๑๐๐

๘๖.๕๖
๔๓.๑๐

๒๗๙ ๑ ๔๓ ๔๑ ๗๔ ๗๔ ๒๙ ๑๐

๑

๔๐

๑๔.๓๔

๕๑๑ ๕ ๑๗๐ ๘๑ ๗๗ ๔๘ ๔๔ ๓๒

๔๙

๑๒๕

๒๔.๔๖

๑๐๔

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรูระดับชั้น ม.๔
ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๖

กลุมสาระการเรียนรู

๑๕๕
๒๓๓
๒๔๖

๓
๕
-

จํานวน
รอยละ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๒
นักเรียน
นักเรียน
ที่ได
ที่ได
ระดับ
จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู
ระดับ ๓
๓
ขึ้นไป
๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔
ขึ้นไป
๑๙ ๒๑ ๒๖ ๒๒ ๒๒ ๑๘ ๒๔
๖๔
๔๑.๒๙
๗๗ ๔๘ ๔๗ ๑๙ ๒๕ ๕ ๗
๓๗
๑๕.๘๘
๒๐ ๑๓ ๓๘ ๖๐ ๕๐ ๓๙ ๒๓ ๑๑๒ ๔๕.๕๓

๓๔๑

๘

๑๒ ๒๒ ๔๕ ๗๔ ๗๔ ๔๘ ๕๘

๑๘๐

๕๒.๗๙

๓๑๐
๒๒๓

๖
๕

๕

๗ ๒๒ ๒๗ ๕๔ ๔๔ ๑๕๐
๘ ๑๑ ๒๖ ๓๐ ๕๖ ๘๒

๒๔๘
๑๖๘

๘๐.๐๐
๗๕.๓๔

๓๘๔

๖

๘

๑๓ ๒๕ ๒๙ ๔๗ ๗๙ ๑๗๗

๓๐๓

๗๘.๙๑

๔๙๗ ๑๐ ๑๑๑ ๙๖ ๗๙ ๗๗ ๔๕ ๒๘ ๕๑

๑๒๔

๒๔.๙๕

จํานวน
ที่เขา
สอบ
๐

ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ภาษาตางประเทศ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรูระดับชั้น ม.๕
ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๖

กลุมสาระการเรียนรู

จํานวน
ที่เขา
สอบ
๐

ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ภาษาตางประเทศ

๒๖๕ ๑
๓๐๕ ๑
๓๑๕ ๑

จํานวน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑
นักเรียน
ที่ได
ระดับ
จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู
๓
๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔
ขึ้นไป
๕๑ ๓๓ ๔๘ ๔๔ ๓๓ ๒๑ ๒๘
๘๒
๔๒ ๔๗ ๔๙ ๔๗ ๕๐ ๒๖ ๔๑ ๑๑๗
๓๔ ๒๘ ๗๑ ๖๘ ๗๐ ๒๙ ๑๑ ๑๑๐

รอยละ
นักเรียน
ที่ได
ระดับ ๓
ขึ้นไป
๓๐.๙๔
๓๘.๓๖
๓๔.๙๒

๔๔๖ ๒ ๒๖ ๕๐ ๔๔ ๓๙ ๕๘ ๙๖ ๑๒๕

๒๗๙

๖๒.๕๖

๓๖๒ - ๗ ๑ ๕ ๒๙ ๙๕ ๙๒ ๑๒๗
๒๙๕ ๑ ๑๗ ๑๐ ๒๑ ๒๔ ๓๗ ๓๘ ๑๔๐

๓๑๔
๒๑๕

๘๖.๗๔
๗๒.๘๘

๓๖๒ ๑ ๙๔ ๓๖ ๓๓ ๓๑ ๔๒ ๓๗

๘๒

๑๖๑

๔๔.๔๘

๔๒๒ ๕ ๖๐ ๔๙ ๖๑ ๕๑ ๗๔ ๔๗

๖๘

๑๘๙

๔๔.๗๙

๑๐๕

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรูระดับชั้น ม.๕
ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๖

๒๕๕
๓๐๒
๓๐๘

๐
๑
-

จํานวน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒
นักเรียน
ที่ได
จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู
ระดับ ๓
๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ ขึ้นไป
๔ ๑๘ ๓๔ ๕๙ ๖๑ ๔๑ ๓๖ ๑๓๘
๙๕ ๔๑ ๖๕ ๓๗ ๒๗ ๒๐ ๑๖
๖๓
๑๖ ๓๗ ๖๕ ๗๒ ๖๒ ๓๔ ๒๐ ๑๑๖

รอยละ
นักเรียน
ที่ได
ระดับ ๓
ขึ้นไป
๕๔.๑๒
๒๐.๘๖
๓๗.๖๖

๓๖๘

-

๑ ๑๖ ๓๖ ๔๕ ๕๔ ๕๔ ๑๖๐

๒๖๘

๗๒.๘๓

๓๕๐
๒๘๔
๓๕๐
๓๙๗

๑

๗
๑
๒๖
๒๔

๑๘๙
๒๓๑
๒๓๓
๑๙๐

๕๔.๐๐
๘๑.๓๔
๖๖.๕๗
๔๗.๘๖

จํานวน
ที่เขาสอบ

กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาตางประเทศ

๒๔
๕
๒๓
๓๒

๕๐
๑๙
๒๗
๗๔

๗๘
๒๖
๓๙
๗๖

๕๕
๓๓
๔๙
๙๐

๖๒
๔๙
๔๕
๕๑

๗๒
๑๔๙
๑๓๙
๔๙

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรูระดับชั้น ม.๖
ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๖

กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ภาษาตางประเทศ

จํานว
น
ที่เขา
สอบ

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑
จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู
๐ ๑ ๑.๕

๒

๒.๕

๓

๓.๕

๓๔๘ - ๑๖ ๒๗ ๗๘ ๖๐ ๕๕ ๓๙
๖๙๕ - ๕๔ ๖๑ ๑๓๒ ๑๓๔ ๑๒๓ ๗๖
๒๙๗ - ๑๐ ๑๔ ๔๗ ๗๔ ๗๒ ๔๗

จํานวน
รอยละ
นักเรียน
นักเรียน
ที่ได
ที่ได
ระดับ
ระดับ ๓
๓
ขึ้นไป
๔
ขึ้นไป
๖๗ ๑๖๑ ๔๖.๒๖
๑๐๔ ๓๐๓ ๔๓.๖๐
๒๗ ๑๔๖ ๔๙.๑๖

๕๒๖ - ๒๐ ๒๘

๕๗

๗๖ ๑๑๖ ๑๑๘ ๑๐๓

๓๓๗

๖๔.๐๗

๓๔๗ ๑ ๓ ๙
๒๘๖ - ๑๕ ๙

๙
๑๗

๑๖
๓๓

๔๐
๓๐

๕๓ ๒๑๔
๕๘ ๑๒๐

๓๐๗
๒๐๘

๘๘.๔๗
๗๒.๗๓

๓๔๘ -

๕

๑๓

๓๒

๖๖

๘๓ ๑๓๕

๒๘๔

๘๑.๖๑

๒๑๘ ๑ ๘๓ ๒๘

๓๕

๒๔

๒๐

๑๑

๔๔

๒๐.๑๘

๘

๑๓

๑๐๖

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรูระดับชั้น ม.๖
ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๖

กลุมสาระการเรียนรู

จํานวน
ที่เขา
สอบ
๐

ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ภาษาตางประเทศ

จํานวน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๒
นักเรียน
ที่ได
ระดับ
จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู
๓
๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔
ขึ้นไป
๖ ๒๒ ๑๒๔ ๕๐ ๕๘ ๔๓ ๓๗ ๑๓๘
๒๒ ๓๕ ๓๗ ๗๗ ๖๕ ๓๓ ๒๖ ๑๒๔
๑๘ ๑๐ ๓๒ ๔๙ ๕๖ ๖๘ ๕๗ ๑๘๑

รอยละ
นักเรียน
ที่ได
ระดับ ๓
ขึ้นไป

๓๔๒
๒๙๗
๒๙๑

๒
๒
๑

๕๑๘

๓ ๑

๘

๓๖ ๙๑ ๑๑๗ ๑๐๑ ๑๖๐

๓๗๘

๗๒.๙๗

๓๔๒
๒๘๒

๒ ๒ ๒

๗

๑
๒๒ ๒๗

๔
๔๖

๑๖ ๓๑๙
๖๓ ๑๑๓

๓๓๙
๒๒๒

๙๙.๑๒
๗๘.๗๒

๓๔๒

๒ ๑๒ ๘

๒๙ ๔๔

๕๐

๖๔ ๑๓๓

๒๔๗

๗๒.๒๒

๒๑๗

๑ ๒๔ ๓๖

๖๐ ๓๐

๒๘

๑๖
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๓๐.๔๑

๒๒

๔๐.๓๕
๔๑.๗๕
๖๒.๒๐

๓.๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๖

สาระวิชา
ภาษาไทย
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
ภาษาตางประเทศ
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

จํานวน คะแนน
คน
เฉลี่ย

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เฉลี่ย
รอยละ

๑๓๓
๑๓๒

๔๒.๘๘
๓๔.๗๐

๑๑.๙๘
๑๑.๓๕

จํานวน/รอยละ
ของนักเรียน
ที่มีคะแนนสูง
กวาขีดจํากัดลาง
๕๑.๑๓
๖๘
๓๔.๘๕
๔๖

๑๓๓
๑๓๒
๑๓๒
๑๓๒
๑๓๒
๑๓๒

๒๗.๔๓
๒๓.๐๑
๓๓.๕๘
๕๕.๐๒
๔๑.๘๐
๓๗.๘๐

๑๐.๕๙
๑๑.๒๕
๑๑.๖๙
๑๑.๘๐
๙.๙๒
๑๓.๔๕

๒๗.๘๒
๓๘.๖๔
๒๘.๗๙
๓๗.๘๘
๔๕.๔๕
๓๒.๕๘

๓๗
๕๑
๓๘
๕๐
๖๐
๔๓

๑๐๗

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๕๖

สาระวิชา
ภาษาไทย
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
ภาษาตางประเทศ
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

จํานวน
คน

คะแนน
เฉลี่ย

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เฉลี่ย
รอยละ

๑๕๙
๑๖๔

๔๔.๕๑
๒๙.๙๑

๑๕.๑๒
๘.๘๔

๓๘.๓๖
๓๕.๙๘

จํานวน/รอยละ
ของนักเรียน
ที่มีคะแนนสูง
กวาขีดจํากัดลาง
๖๑
๕๙

๑๖๕
๑๖๕
๑๔๘
๑๔๘
๑๔๘
๑๔๘

๒๑.๐๖
๑๖.๒๓
๒๗.๙๓
๖๐.๘๗
๒๗.๓๔
๔๖.๙๙

๑๒.๕๕
๑๓.๖๐
๘.๙๘
๑๑.๓๗
๘.๐๗
๑๒.๖๒

๑๘.๗๙
๑๘.๗๙
๓๐.๔๑
๔๙.๔๒
๔๑.๒๒
๕๒.๐๓

๓๑
๓๑
๔๕
๗๓
๖๑
๗๗

๓.๓ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับทองถิ่น (LAS)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๖
สาระวิชา
คณิตศาสตร
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาตางประเทศ

จํานวน คะแนน สวนเบี่ยงเบน เฉลี่ย
คน
เฉลี่ย
มาตรฐาน รอยละ
๑๐๕
๑๐๕
๑๐๕
๑๐๕

๙.๑๐
๑๖.๓๐
๑๔.๐๑
๑๔.๓๑

๓.๒๙
๕.๕๓
๔.๔๒
๔.๗๕

๓๐.๓๒
๔๐.๗๔
๓๕.๐๒
๓๕.๗๙

จํานวน/รอยละของนักเรียนที่ได
ระดับ
ปรับปรุง พอใช
ดี
๓๗.๑๔ ๖๑.๙๐
๐.๙๕
๓๙.๐๕ ๕๘.๑๐
๒.๘๖
๒๕.๗๑ ๗๑.๔๓
๒.๘๖
๓๑.๔๓ ๖๖.๖๗
๑.๙๐

๑๐๕
๑๐๕
๑๐๕
๑๐๕

๑๔.๘๓
๑๐.๗๗
๑๑.๔๖
๑๐.๓๙

๓.๘๘
๔.๒๒
๓.๘๘
๓.๕๗

๕๙.๓๑
๔๓.๐๙
๓๘.๑๙
๒๕.๙๘

๒๓.๘๑
๔๔.๗๖
๓๓.๓๓
๑๑.๔๓

๗๒.๓๘
๕๐.๔๘
๖๓.๘๑
๘๘.๕๗

๓.๘๑
๔.๗๖
๒.๘๖
๐.๐๐

๑๐๘

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับทองถิ่น (LAS)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕ ปการศึกษา ๒๕๕๖
จํานวน คะแนน สวนเบี่ยงเบน เฉลี่ย
คน
เฉลี่ย
มาตรฐาน รอยละ

สาระวิชา
คณิตศาสตร
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาตางประเทศ

๑๗๑
๑๗๑
๑๗๓
๑๗๓

๘.๐๐
๑๖.๕๓
๑๒.๖๔
๑๓.๕๘

๒.๗๔
๕.๒๙
๓.๕๓
๕.๐๘

๒๖.๖๗
๔๑.๓๓
๓๑.๖๐
๓๓.๙๕

จํานวน/รอยละของนักเรียนที่ได
ระดับ
ปรับปรุง พอใช
ดี
๑๘.๑๓ ๘๐.๗๐
๑.๑๗
๓๙.๑๘ ๕๙.๖๗
๑.๑๗
๒๖.๐๑ ๗๓.๙๙
๐.๐๐
๔๑.๐๔ ๕๗.๒๓
๑.๗๓

๑๗๑
๑๗๑
๑๗๑
๑๗๑

๑๖.๒๖
๑๐.๔๖
๑๓.๘๗
๑๐.๗๗

๓.๒๘
๒.๘๘
๔.๗๒
๓.๒๖

๖๕.๐๕
๔๑.๘๕
๔๖.๒๔
๒๖.๙๓

๑๓.๔๕
๒๖.๓๒
๓๖.๘๔
๒๔.๕๖

๘๒.๔๖
๖๙.๐๑
๖๐.๘๒
๗๕.๔๔

๔.๐๙
๔.๖๘
๒.๓๔
๐.๐๐

๓.๔ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ปการศึกษา ๒๕๕๖
ดานชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๑
มัธยมศึกษาปที่ ๒
มัธยมศึกษาปที่ ๓
มัธยมศึกษาปที่ ๔
มัธยมศึกษาปที่ ๕
มัธยมศึกษาปที่ ๖
รวม
เฉลี่ยรอยละ

จํานวนนักเรียน
ทั้งหมด
๙๕
๑๐๖
๑๓๕
๑๕๗
๑๗๖
๑๗๐
๘๓๙
๑๐๐

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(คุณลักษณะอันพึงประสงค)
ดีเยี่ยม
ดี
ผาน
ไมผาน
๙๕
๘๘
๑๘
๑๓๓
๒
๑๕๐
๗
๑๕๗
๑๙
๑๖๖
๔
๗๘๙
๕๐
๙๔.๔
๕.๙๖
-

๓.๕ ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ปการศึกษา ๒๕๕๖
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๑
มัธยมศึกษาปที่ ๒
มัธยมศึกษาปที่ ๓
มัธยมศึกษาปที่ ๔

จํานวนนักเรียน
ทั้งหมด
๙๕
๑๐๖
๑๓๕
๑๕๗

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(การอาน คิดวิเคราะห และเขียน)
ดีเยี่ยม
ดี
ผาน
ไมผาน
๗
๘๘
๑๙
๘๗
๑๑๖
๑๙
๑๑๕
๔๒
-

๑๐๙

มัธยมศึกษาปที่ ๕
มัธยมศึกษาปที่ ๖
รวม
เฉลี่ยรอยละ

๑๗๖
๑๗๐
๘๓๙
๑๐๐

๖๘
๑๗๐
๔๙๕
๕๙.๐๐

๑๐๘
๓๔๔
๔๑.๐๐

-

-

๓.๖ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ปการศึกษา ๒๕๕๖
ระดับชั้น

จํานวนนักเรียน
ทั้งหมด

มัธยมศึกษาปที่ ๑
มัธยมศึกษาปที่ ๒
มัธยมศึกษาปที่ ๓
มัธยมศึกษาปที่ ๔
มัธยมศึกษาปที่ ๕
มัธยมศึกษาปที่ ๖
รวม
เฉลี่ยรอยละ

๙๕
๑๐๖
๑๓๕
๑๕๗
๑๗๖
๑๗๐
๘๓๙
๑๐๐

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(กิจกรรมพัฒนาผูเรียน)
ผาน
ไมผาน
๙๕
๑๐๖
๑๓๕
๑๕๗
๑๗๖
๑๗๐
๘๓๙
๑๐๐
-

๓.๗ ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน ๕ ดาน ปการศึกษา ๒๕๕๖
ดาน
๑) ดานความสามารถในการสื่อสาร
๒) ดานความสามารถในการคิด
๓) ดานความสามารถในการแกปญหา
๔) ดานความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๕) ดานความสามารถในการใชเทคโนโลยี
รวม
เฉลี่ยรอยละ

จํานวน
นักเรียน
ทั้งหมด
๘๓๙
๘๓๙
๘๓๙
๘๓๙
๘๓๙
๘๓๙
๑๐๐

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(สมรรถนะสําคัญของผูเรียน)
ผาน
ไมผาน
๘๓๙
๘๓๙
๘๓๙
๘๓๙
๘๓๙
๘๓๙
๑๐๐
-

๑๑๐

ตอนที่ ๔ สรุปผลการพัฒนาและการนําไปใช
๑. สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม
ผลการดําเนินงานในภาพรวม
โรงเรียนประดูในทรงธรรมไดจัดกิจกรรม/โครงการ ที่ชวยในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให
มีคุณภาพอยางตอเนื่อง และปรับใชใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ดังนั้น การจัดกิจกรรม/โครงการตาง ๆ ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น จึงประสบผลสําเร็จ กอประโยชน
ใหแก นักเรียน ครู ผูปกครอง และชุมชนไดเปนอยางดี
โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลสําเร็จ
โครงการ/กิจกรรมที่ประสบความสําเร็จของโรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม เปนโครงการ/กิจกรรมที่
โรงเรียนดําเนินโครงการบรรลุผลสําเร็จและเกิดความภาคภูมิใจ โครงการ/กิจกรรม ปลูกฝงผูเรียน เปนคนดี คนเกง มี
ความสุข ปฏิบัติตนตามบทบาทของผูนํา ผูตามที่ดี มีวินัยและมีจิตอาสา สอดคลองกับการพัฒนาการเรียนรู บทบาท
และอัตลักษณของสถานศึกษา สงผลตอคุณภาพผูเรียน บางโครงการมีการเรียนรูและทํางานเปนทีมรวมกับ
หนวยงาน องคกรภายนอก ใชหลักการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม เกิดประโยชนตอสถานศึกษาและสังคม ทุกฝาย
ที่เกี่ยวของปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ ยึดเปาหมายความสําเร็จของงานรวมกัน สงผลใหผลการดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรมดีเดนของโรงเรียนเกิดประโยชนตอการพัฒนาผูเรียนรอบดาน ผูเรียนสวนใหญไดรับประโยชน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ปจจัยสนับสนุน
๑. โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู หองสมุดชีวิต ๑.โรงเรียนมีนโยบายที่ชัดเจน
และกิจกรรมสงเสริมการอาน
๒.องคกรภายนอกเชน คณะกรรมการสถานศึกษาฯ
มูลนิธิโรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม สนับสนุน
๒.โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค

๑. ครู นักเรียน และผูปกครอง ชุมชนใหความรวมมือ
เปนอยางดี
๒.สถานที่ตั้งของโรงเรียนอยูระหวางวัด จึงชวย
สนับสนุนคุณลักษณะของนักเรียน

๓.โครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียน
๑.บุคลากรมีความรูความสามารถ
- ทีมกฎหมายโรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม ๒.นักเรียนมีความใฝรูใฝเรียน
- กิจกรรมหนังสือเลมเล็ก
๔. กิจกรรมสงเสริมการออมธนาคารโรงเรียน

๑.โรงเรียนสงเสริมใหนักเรียนปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

๕.โรงเรียนมาตรฐานตอตานยาเสพติด

๑. โรงเรียนมีนโยบายที่ชัดเจน
๒.ครู นักเรียน และผูปกครอง ชุมชนใหความรวมมือ
เปนอยางดี

๑๑๑

๖. บวชเนกขัมมจาริณี

๑. โรงเรียนมีนโยบายที่ชัดเจน
๒. โรงเรียนสงเสริมใหนักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม
๓. ครู และนักเรียนใหความรวมมือเปนอยางดี

๗. เรียนและสอบธรรมศึกษา

๑. โรงเรียนมีนโยบายที่ชัดเจน
๒. ครู และนักเรียนใหความรวมมือเปนอยางดี
๑. สถานที่ตั้งของโรงเรียนอยูระหวางวัด จึงชวย
สนับสนุนคุณลักษณะของนักเรียน
๒. ครู และนักเรียนใหความรวมมือเปนอยางดี

๘. ใสบาตรปใหม
๙. งาน Christmas Day

๑. โรงเรียนสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูศิลปะและ
วัฒนธรรมที่เปนสากล และเรียนรูการใชภาษาตา
ประเทศ
๒. ครู และนักเรียนใหความรวมมือเปนอยางดี

๑๐. คายรักการอาน

๑. โรงเรียนมีนโยบายที่ชัดเจน
๒. โรงเรียนสงเสริมใหนักเรียนมีความใฝรูใฝเรียน และ
ปลูกฝงนิสัยรักการอาน
๓. นักเรียนใหความรวมมือเปนอยางดี

๑๑. โครงการสงเสริมสุนทรียภาพดานกีฬา

๑. โรงเรียนสงเสริมใหนักเรียนสามารถพัฒนาตนเอง
ทางดานอารมณและกีฬา
๒. นักเรียนใหความรวมมือเปนอยางดี
๑. โรงเรียนสนับสนุนใหนักเรียนมีแนวทางในการศึกษา
ตอ

๑๒. แนะแนวการศึกษา

๒. จุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑)ดานคุณภาพผูเรียน
จุดเดน
๑. นักเรียนมีความสามารถทางดานกิจกรรม เชน กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ กิจกรรมกีฬาสี
เปนตน ปฏิบัติตนไดเหมาะสม มีสุขภาพกายดี มีความราเริงแจมใสและมีมนุษยสัมพันธและกลาแสดงออก นักเรียน
สนใจในการแสวงหาความรู มีความคิด
๒. นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ผูเรียนเปนคนดี มีความซื่อสัตยและมีความชื่นชอบ
ดานนาฏศิลป กีฬา ศิลปะ
๓. นักเรียนมีความเคารพรักครูผูสอน ใหความนับถือคุณครู ครูจึงมีความสัมพันธที่ใกลชิดกับ
ผูเรียน

๑๑๒

จุดที่ควรพัฒนา
๑. นักเรียนบางสวนมีปญหาครอบครัวสงผลกระทบตออารมณจิตใจ และสติปญญา ทําให
นักเรียนมีผลการเรียนที่ไมคอยดีนัก ควรจัดกิจกรรมที่พัฒนาคุณธรรม โรงเรียนจึงตองจัดกิจกรรมจริยธรรมใหครบ
ตามคุณลักษณะของหลักสูตรสถานศึกษา จัดกิจกรรมสงเสริมกระบวนการคิด ดวยโครงงานใหครบทุกกลุมสาระ
๒) ดานการจัดการศึกษา
จุดเดน
๑. โรงเรียนจัดโครงสรางองคกรชัดเจน มีแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการที่พัฒนาคุณภาพที่
ชัดเจนนําผลไปพัฒนาตอเนื่องมีสารสนเทศชัดเจนทันสมัยจัดกิจกรรมสงเสริมที่หลากหลายทุกกลุมสาระ ผูบริหารมี
ภาวะผูนํา มีมนุษยสัมพันธจัดสภาพแวดลอมมีบรรยากาศสวยงามและจัดแหลงเรียนรูไดเหมาะสมกับความตองการ
ของผูรับบริการ มีหลักสูตรที่เอื้อตอการเรียนรู
จุดที่ควรพัฒนา
๑. การขาดบุคลากรในการปฏิบัติหนาที่การสอนในบางสาขา ที่ทําใหการเรียนการสอนไดไมเต็มที่
๒. ครูควรเนนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใหสื่อที่หลากหลาย นําภูมิปญญาทองถิ่น
รวมจัดการเรียนรู และสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
๓. นักเรียนควรไดรับการพัฒนาดานการเรียนรู ดานการคิด วิเคราะห คิดสังเคราะห และการ
ประเมินคา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการสอบ O-NET ใหสูงขึ้น ทุกกลุมสาระการเรียนรูโดยเฉพาะ
กลุมสาระการเรียนรูที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการสอบ O-NET ที่มีระดับคุณภาพพอใช ตองปรับปรุง และตอง
ปรับปรุงเรงดวน ควรไดรับการเขมงวดกวดขันเรื่องการมาสาย การรักการอาน ทักษะการคิด ความสนใจ และการเอา
ใจใสในการเรียน การทําการบาน การทบทวนบทเรียน การสงงานตามกําหนดและเปนงานที่มีคุณภาพ ควรไดรับการ
พัฒนาแบบองครวมทุกชั้นเรียน ควรไดรับการสอนซอมเสริมอยางตอเนื่องและเปนระบบ รวมทั้งการไดรับการฝก
ทักษะในการทําแบบทดสอบจากเครื่องมือวัดและประเมินผลระดับชาติ
๓) ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู
จุดเดน
๑. โรงเรียนรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษาตอเนื่องและไดรับการสนับสนุนจากชุมชน
จัดกิจกรรมที่สงเสริมการจัดการศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
๑. สงเสริมการประชาสัมพันธผลงานของโรงเรียนใหกวางโดยอาศัยสื่อตางๆในชุมชนที่
หลากหลายควรจัดประสบการณใหนักเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูในชุมชนเพิ่มขึ้น
๔) ดานอัตลักษณของสถานศึกษา
จุดเดน
๑. โครงการสงเสริมอัตลักษณมีความชัดเจนตามนโยบาย จุดเนน ปรัชญาของโรงเรียน ไดรับ
ความรวมมือจากทุกฝายในโรงเรียน
๒. สถานศึกษามีผลการพัฒนาตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคของการ
จัดตั้งสถานศึกษา รวมทั้งจุดเนน และจุดเดนที่สะทอนเปนอัตลักษณของสถานศึกษา

๑๑๓

จุดที่ควรพัฒนา
๑. ควรมีการประเมินความพึงพอใจจากผูมีสวนเกี่ยวของ
๒. สถานศึกษาควรมีการประชาสัมพันธทําความเขาใจกับชุมชนใหทราบถึง “อัตลักษณ” และ ”
เอกลักษณ” ที่สถานศึกษากําหนดและรวมกันพัฒนาเพื่อใหผูเรียนและสถานศึกษาบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/
วิสัยทัศน และจุดเนน จุดเดน ที่กําหนด
๕) ดานมาตรการสงเสริม
จุดเดน
๑. โรงเรียนจัดกิจกรรม/โครงการตามแนวปฏิรูปการศึกษา เนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู
ความเปนสากลและกาวสูประชาคมอาเซียน
จุดที่ควรพัฒนา
๑. จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาใหชัดเจน
๑.
๒.
๓.
๔.

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สงเสริมการเรียนรูภาษาที่ ๒,๓ และหลักสูตรอาเซียนศึกษาอยางเปนรูปธรรม
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารองรับการพัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานสากล
สงเสริมประชาสัมพันธผลงานของโรงเรียนโดยใชสื่อเทคโนโลยี

๔. ความตองการและการชวยเหลือ
๑. การสนับสนุนดานงบประมาณทั้งจากหนวยงานภาครัฐ เอกชน และองคกรสวนทองถิ่น
๒. ชุมชนรอบโรงเรียนใหการสนับสนุนและใหความรวมมือในการพัฒนาการศึกษา
๓. การสนับสนุนดานบุคลากรเพื่อลดงบประมาณในการจางครู

