บทที่ ๑
ข้อมูลพื้นฐาน
๑. ข้อมูลทั่วไป
๑.๑ ชื่อโรงเรียน ลัมแบรต์พิชญาลัย ที่ตั้งเลขที่ ๒๒๒/๔ หมู่ที่ ๑ ตาบลนายายอาม อาเภอ
นายายอาม จังหวัดจันทบุรี สังกัด สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทร ๐-๓๙๓๗-๑๒๖๒
โทรสาร ๐-๓๙๓๗-๑๔๑๔ e-mail : admin@lambert.ac.th website : www.lambert.ac.th
๑.๒ ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗
๑.๓ เปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๑.๔ เนื้อที่ ๗๗ ไร่ ๓ งาน ๑๘.๑ ตารางวา
๑.๕ เขตพื้นที่บริการอาเภอนายายอาม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
๑.๖ ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
โรงเรี ย นลั มแบรต์พิ ช ญาลั ย นั บ เป็ นโรงเรียนล าดับ ที่ ๗ ของคณะรัก กางเขน แห่ ง จั น ทบุ รี
ถือกาเนิดขึ้นในโอกาสฉลองครบรอบ ๒๐๐ ปี การก่อตั้งคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี (ค.ศ. ๑๘๓๐–
๒๐๐๓) เพื่ อ เป็ น อนุ ส รณ์ สถานแด่ พ ระสั ง ฆราช เปโตร ลั ม แบรต์ เดอ ลาม็ อ ต ผู้ ส ถาปนาภคิ นี
คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี และเพื่อเป็นเกียรติแด่ท่าน โรงเรียนจึง ใช้ ชื่อตามนามของท่านว่า “โรงเรียน
ลัมแบรต์พิชญาลัย” ณ บริเวณที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน บนเนื้อที่ ๗๗ ไร่ ๓ งาน ๑๘.๑ ตารางวา มีประตู
ทางเข้าและทางออกทางด้านทิศตะวันตก จรดถนนนายายอาม – แก่งหางแมว
โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย เป็นโรงเรียนในสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ในเครือคณะ
รักกางเขน แห่ ง จัน ทบุ รี ในสานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต ๑ เป็นโรงเรียนสหศึกษาและเป็ น
โรงเรียนประเภทสามัญศึกษา มาตรา ๑๕(๑) รับนักเรียนชาย – หญิง อายุระหว่าง ๒ - ๑๖ ปี ตั้งแต่ระดับ
ก่อนประถมศึกษา – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการได้รับอนุญาตให้รับนักเรียนได้
จานวน ๓๙ ห้องเรียน ไม่เกิน ๑,๘๕๐ คน

๑

แผนที่โรงเรียน

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย
มหาธิการิณี และคณะที่ปรึกษา คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี

คณะกรรมการบริหารการศึกษาของคณะฯ

ผู้รับใบอนุญาต – ผู้จัดการ

ผู้อานวยการโรงเรี
ยน
๒

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

รองผู้อานวยการโรงเรียน

ผู้ช่วยผู้อานวยการ
ฝ่ายวิชาการ
และคณะกรรมการ

ผู้ช่วยผู้อานวยการ
ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและอภิบาล

ผู้ช่วยผู้อานวยการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน

ผู้ช่วยผู้อานวยการ
ฝ่ายบุคลากร

และคณะกรรมการ

และคณะกรรมการ

และคณะกรรมการ

- งานบริการและ
พัฒนา หลักสูตร
- งานส่งเสริม
นวัตกรรม
เทคโนโลยี
- งานกลุ่มสาระการ
เรียนรู้
- งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
- งานนิเทศภายใน
- งานแหล่งเรียนรู้
ภายใน
โรงเรียน
- งานทะเบียนวัดผล

- งานปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม
- งานส่งเสริมระเบียบวินัย
- งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
- งานด้านศาสนาและ
การอภิบาลแพร่ธรรม
- งานอัตลักษณ์โรงเรียน

- งานอนามัยและ
งานโภชนาการ
- งานสภานักเรียน
- งานแนะแนวและ
ทุนการศึกษา
- งานกิจกรรมนักเรียน
- งานสัมพันธ์ชมุ ชน

- งานวางแผน
อัตรากาลัง
- งานสรรหาและแต่งตัง้
- งานทะเบียนประวัติ
และบาเหน็จ
ความชอบ
- งานระเบียบวินัย
- งานพัฒนาและ
เสริมสร้างบุคลากร

ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน

๓

ผู้ช่วยผู้อานวยการ
ฝ่ายธุรการ

ผู้ช่วยผู้อานวยการ
ฝ่ายบริหารทัว่ ไป

และคณะกรรมการ

และคณะกรรมการ

- งานการเงินและบัญชี
- งานธุรการ-สารบัญ
- งานพัสดุ ครุภัณฑ์
- งานต้อนรับและ
บริการ
- งานทะเบียนนักเรียน
- งานนโยบายเรียนฟรี
๑๕ ปี
- งานสหกรณ์ร้านค้า

- งานนโยบายแผนงาน
และประกันคุณภาพ
- งานวิจัยและพัฒนา
- งานเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ
- งานพัฒนาอาคาร
สถานที่
- โครงการพิเศษเพื่อ
ส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา
- งานจราจรและรักษา
ความปลอดภัย
- แผนบริหารความเสี่ยง

๑.๗ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย
ปรัชญา (Philosophy)
โรงเรียนกาหนดปรัชญาว่า “ คุณธรรมนาการศึกษา เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม” และ
โรงเรียนได้ให้ความหมายของคาในปรัชญา ไว้ดังนี้
คุณธรรม
หมายถึง คุณความดี จิตใจที่ดี การประพฤติที่ดี เป็นคนดีของสังคมทุกระดับ
การศึกษา
หมายถึง การแสวงหาวิชาความรู้ด้านต่าง ๆ ที่เป็นคุณประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคมโดยส่วนรวม
พัฒนา
หมายถึง การทาให้ดีขึ้นจากที่เป็นอยู่
สังคม
หมายถึง ทุกสถาบันในประเทศไทย เริ่มจากสถาบันครอบครัวจนถึงสถาบัน
รัฐอันเป็นองค์ประกอบของชาติไทย
วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย มุ่งมั่นสร้างคนดีมีคุณธรรม ตามแบบอย่างพระสังฆราช
ลั ม แบรต์ เดอ ลาม็ อ ต น้ อ มน าหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง รู้คุ ณ ค่ า ภู มิ ปั ญ ญาไทย
รักษ์ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะ มีทักษะทางด้านวิชาการ และการใช้ภาษาต่างประเทศ
ในการสื่อสารสามารถดารงชีวิต อยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข
พันธกิจ (Mission)
๑. ส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาบุคลากรครูและผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
๒. พัฒนาและอภิบาลผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา วัฒนธรรมอันดี
งาม และตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน โดยยึดพระสังฆราชลัมแบรต์ เดอ ลา ม็อต
๓. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางการด้านวิชาการ เทคโนโลยี และการใช้ภาต่างประเทศ
พร้อมสู่ประชาคมอาเชียน (AFTA)
๔. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ มีความรู้ มีทักษะในการประกอบอาชีพ พัฒนาตนเองได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ
๕. พัฒนาบุคลากรครูปฎิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๖. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล ระดมทรัพยากรให้เกิด
การมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษาตามความเหมาะสมและความจาเป็นตามกฎหมาย
การศึกษาแห่งชาติ
๗. พัฒนาบุคลากรตามในหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
๘. พัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๙. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
๑๐. ส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ
ใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางให้การบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการศึกษา
๑๑. ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น และโครงการพิเศษ
๑๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้รับการดูแลเอาใจใส่ และได้ฝึกฝน
พัฒนาทักษะชีวิตอย่างเหมาะสม
เป้าหมาย (Goals )
๔

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
๒. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
๓. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาคงวามรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
๔. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์
ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
๖. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
๗. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๘. ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๙. คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๑๐. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน
๑๑. สถานศึกษามีการจัดการสภาพแวดล้อมและการบริหารจัดการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา
เต็มศักยภาพ
๑๒. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
๑๓. สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
๑๔. การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กาหนด
๑๕. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

๑.๘ เอกลักษณ์ของโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย
โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย กาหนดเอกลักษณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียน คือ
คุณธรรมนาการศึกษา เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม
๑.๙ อัตลักษณ์ของโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย
โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย กาหนดอัตลักษณ์ของผู้เรียน คือ วินัยดี ศึกษาเยี่ยม
เปี่ยมคุณธรรมให้ปรากฏเป็นรูปธรรม โดยมี งาน / โครงการ / กิจกรรม และพัฒนาให้ผู้เรียน
มีความรัก – เมตตา ซื่อสัตย์ และมีภูมิคุ้มกัน

๕

๑.๑๐ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายที่ ๑
ยุทธศาสตร์/มาตรการ/กลยุทธ์
ส่งเสริมและสนับสนุนผูเ้ รียนมีสุขภาวะ ๑.มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ
ที่ดีและมีสุนทรียภาพ
ออกกาลังกายสม่าเสมอ
๒. มีน้าหนักส่วนสูงและมีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์มาตรฐาน
๓. ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ
และหลีกเลีย่ งตนเองจากสภาวะทีเ่ สี่ยงต่อ
ความรุนแรง โรคภัย อุบตั ิเหตุและปัญหา
ทางเพศ
๔. เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจกล้า
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
๕. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น
๖. สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศิลปะ/ดนตรี/นาฎศิลป์/กีฬา
นันทนาการ ตามจินตนาการ

สภาพความสาเร็จ/ตัวชี้วัด
- ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
มีน้าหนักส่วนสูงและมีสมรรถภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน มีน้าหนักส่วนสูง
ทางกายตามเกณฑ์กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข ปลอดจากปัญหา
ทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา
มีความเข้าใจตนเอง พัฒนาและปรับปรุง
ตนเองสม่าเสมอ มีความสามารถในการ
สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น ไม่แสดง
พฤติกรรมทีส่ ่งผลเสียต่อผู้อื่น เข้าร่วม
กิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตร ด้าน
ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ และนันทนาการ

เป้าหมายที่ ๒
ส่งเสริมและพัฒนาผูเ้ รียน ผู้เรียนมี
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์

ยุทธศาสตร์/มาตรการ/กลยุทธ์
๑. มีคณ
ุ ลักษณะพี่พีงประสงค์ตาม
หลักสูตร
๒. เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ
๓. ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง
๔.ตระหนัก รู้คณ
ุ ค่า ร่วมอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายที่ ๓
ส่งเสริมและพัฒนาผูเ้ รียนมีทักษะ
ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
รักเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

ยุทธศาสตร์/มาตรการ/กลยุทธ์
๑.มีนสิ ัยรักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด
แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว

สภาพความสาเร็จ/ตัวชี้วัด
-ผู้เรียนมีความสุภาพนอบน้อม โอบอ้อม
อารี ช่วยเหลือผู้อื่น ซื่อสัตย์สุจริต
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มุ่งมานะ
ในการเรียน ดูแลรักษาสถานที่สิ่งของ
ทั้งส่วนรวมและส่วนตัว อยู่อย่าง
พอเพียง ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง เข้าร่วม
กิจกรรมต่างศาสนาและวัฒนธรรม
ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม
สภาพความสาเร็จ/ตัวชี้วัด
- ผู้เรียนมีการบันทึกการเรียนรู้อย่าง
สม่าเสมอจากการอ่านและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ มีทักษะในการอ่าน ฟัง พูด

๖

อย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายที่ ๔
ส่งเสริมและพัฒนาผูเ้ รียนมี
ความสามารถในการคิดอย่างเป็น
ระบบคิดสร้างสรรค์ตดั สินใจ
แก้ปัญหา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายที่ ๕
ส่งเสริมและพัฒนาผูเ้ รียนมีความรู้
และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร

เป้าหมายที่ ๖
ส่งเสริมและพัฒนาผูเ้ รียนมีทักษะ
ในการทางาน สามารถทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต

เป้าหมายที่ ๗
ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล

๒.มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด
เขียน และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม
๓.เรียนรูร้ ่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นเพือ่ การเรียนรู้ระหว่างกัน
๔. ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
และนาเสนอผลงาน
ยุทธศาสตร์/มาตรการ/กลยุทธ์
๑.สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่านฟัง และดู
และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน
ตามความคิดของตนเอง
๒. นาเสนอวิธีคิดวิธีแก้ปัญหาด้วยภาษา
หรือวิธีการของตนเอง
๓.กาหนดเป้าหมายคาดการณ์ตัดสินใจ
แก้ปัญหา โดยมีเหตุผลประกอบ
๔.มีความคิดริเริม่ และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

เขียนและตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม เรียนรู้ผ่านประสบการณ์
ตรงรวมกับผู้อื่น

ยุทธศาสตร์/มาตรการ/กลยุทธ์
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่ม
สาระเป็นไปตามเกณฑ์
๒.ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญ
ตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
๓. ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์
และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
๔. ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตาม
เกณฑ์
ยุทธศาสตร์/มาตรการ/กลยุทธ์
๑. วางแผนการทางานและ ดาเนินการ
จนสาเร็จ
๒. ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนา
งานและภูมิใจในผลงานของตนเอง
๓. ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
๔. มีความรู้สึกทีด่ ีต่ออาชีพสุจริตและ
หาความรูเ้ กี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
ยุทธศาสตร์/มาตรการ/กลยุทธ์
๑.ครูมีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพ
ทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

สภาพความสาเร็จ/ตัวชี้วัด
-ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
และประเมินสมรรถนะสาคัญ ผ่านการ
ประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน
ผู้เรียนมีผลการสอบระดับชาติ
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา หรือเขตพื้นที่
การศึกษากาหนด

๗

สภาพความสาเร็จ/ตัวชี้วัด
-ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความ
สามารถด้านการคิดตามที่กาหนดใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ สามารถนาเสนอวิธี
คิด วิธีแก้ปัญหา โดยใช้ภาษาพูดหรือ
เขียน หรือด้วยวิธีการอื่นตามความคิด
ตนเอง สามารถกาหนดเป้าหมายที่จะทา
ให้สาเร็จโดยการรวบรวมข้อมูล
จัดระบบข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา สามารถคิดริเริ่ม
รวบรวมผสมผสานและแตกความคิด
เชื่อมโยง หรือผสมผสาน สร้างสรรค์

สภาพความสาเร็จ/ตัวชี้วัด
-ผู้เรียนสามารถวางแผนการทางาน
เป็นขั้นตอนและเป็นระบบมีความ
พึงพอใจต่องาน ปฏิบัติตามกฎ ข้อตกลง
สามารถทางานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
แสดงความรู้สึกที่ดตี ่ออาชีพสุจริต
แสวงหาความรู้ในอาชีพที่ตนเองสนใจ
สภาพความสาเร็จ/ตัวชี้วัด
- ครูมีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพ
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึง

๒.ครูมีการคิดวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน

๓.ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้
ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทางสติปัญญา
๔.ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ผนวกกับการนาบริบทและภูมิปญ
ั ญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้
๕.ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น
การพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้ รียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
๖.ครูให้คาแนะนา คาปรึกษา และ แก้ไข
ปัญหาให้แก่ผเู้ รียนทั้งด้านการเรียน
เป้าหมายที่ ๗

เป้าหมายที่ ๘
ผู้บริหารปฏิบตั ิงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล

ยุทธศาสตร์/มาตรการ/กลยุทธ์
และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
๗.ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนา
การจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ
และใช้ผลในการปรับการสอน
๘.ครูประพฤติปฏิบัตติ นเป็นแบบอย่างที่ดี
และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
๙.ครูจดั การเรียนการสอนตามวิชา
ที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา
เต็มความสามารถ
ยุทธศาสตร์/มาตรการ/กลยุทธ์
๑.ผู้บริหารมีวิสยั ทัศน์ ภาวะผู้นา
และความคิดริเริ่มทีเ่ น้นการพัฒนา
ผู้เรียน
๒.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้
ในแผนปฏิบัติการ
๓.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้
ในแผนปฏิบัติการ
๔.ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอานาจ
๕.นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจ
ในผลการบริหารจัดการศึกษา
๖.ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษา
ทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา
เต็มศักยภาพและเต็ม เวลา

๘

ประสงค์ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล นาข้อมูลไปใช้ในการ
วางแผนการจัดการเรียนรู้ มีการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ จัดเตรียม
และใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม
นาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ วัดผลการ
เรียนรูด้ ้วยวิธีการที่หลากหลาย
ครูให้คาแนะนา ปรึกษา และแก้ปญ
ั หา
มีการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาสื่อและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้ รียน
เป็นสาคัญ ยึดมั่นและปฏิบัตติ นตาม
หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ
เป็นแบบอย่างในการดาเนินชีวิตที่ดี
ต่อตนเองครอบครัวและสังคม พัฒนา
ให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ ร่วมมือ
สภาพความสาเร็จ/ตัวชี้วัด
ในกิจกรรมของสถานศึกษา มีความรัก
สามัคคีในหมู่คณะ ร่วมปกป้องและ
รักษาชื่อเสียง มีประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน จัดบรรยากาศ
ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน

สภาพความสาเร็จ/ตัวชี้วัด
- ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นา
มีความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
ใช้หลักการแบบมีส่วนร่วม ใช้ข้อมูล
ในการประเมินหรือวิจยั เป็นฐานความคิด
ด้านวิชาการ ด้านการจัดการ
มีประสิทธิภาพการบริหารจัดการตาม
มาตรา ๓๙ ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๕๕ ใน ๔ ด้านคือ
ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้าน
การบริหารงานบุคคล ด้านการบริหาร
ทั่วไป ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการ
กระจายอานาจ นักเรียนและผู้ปกครอง
มีความพึงพอใจในผลการบริหาร
การจัดการศึกษา ผู้บริหารให้คาแนะนา

ทางวิชาการ เอาใจใส่การศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา

เป้าหมายที่ ๙
สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

เป้าหมายที่ ๑๐
สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม
และการบริหารจัดการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

ยุทธศาสตร์/มาตรการ/กลยุทธ์
๑.คณะกรรมการสถานศึกษารู้และ
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนด
๒. คณะกรรมการสถานศึกษากากับ
ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุ
ผลสาเร็จตามเป้าหมาย
๓. ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์/มาตรการ/กลยุทธ์
๑.หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสม
สอดคล้องกับท้องถิ่น
๒. จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย
ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด
ความสามารถและความสนใจ
๓.จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ
ความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจของผู้เรียน
๔.สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
จนสรุปความรูไ้ ด้ด้วยตนเอง
๕.นิเทศภายใน กากับ ติดตาม ตรวจสอบ
และนาผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน
อย่างสม่าเสมอ
๖.จัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รียน
ที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม
ถึงผู้เรียนทุกคน

๙

สภาพความสาเร็จ/ตัวชี้วัด
- คณะกรรมการสถานศึกษามีอานาจ
หน้าที่ตามที่บัญญัตไิ ว้ในพระราชบัญญ้ติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ.๒๕๕๐ กากับ ติดตาม
ดูแล และขับเคลื่อนการดาเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
- ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาสถานศึกษา
สภาพความสาเร็จ/ตัวชี้วัด
- สถานศึกษา มีหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตร
ท้องถิ่น มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและ
ตอบสนองความต้องการ ความสามารถและ
ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน มีการ
พัฒนาบุคลากรครูด้านการจัดกระบวนการเรียน
การสอนมีการนิเทศกากับติดตามตรวจสอบ
มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

เป้าหมายที่ ๑๑
สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้

เป้าหมายที่ ๑๒
สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง

เป้าหมายที่ ๑๓
คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม

ยุทธศาสตร์/มาตรการ/กลยุทธ์
๑.ห้องเรียน ห้องปฏิบตั ิการ อาคาร
เรียนมั่นคง สะอาดปลอดภัย
มีสิ่งอานวยความสะดวกพอเพียง
อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีสภาพแวดล้อม
ร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรูส้ าหรับผูเ้ รียน
๒.จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริม
สุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของ
ผู้เรียน
๓.จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียน
เรียนรูด้ ้วยตนเอง และหรือเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม
ยุทธศาสตร์/มาตรการ/กลยุทธ์
๑.กาหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
๒.จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๓.จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและ
ใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
๔.ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
๕.นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๖.จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพภายใน

สภาพความสาเร็จ/ตัวชี้วัด
- สถานศึกษามีบรรยากาศและสภาพ
แวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัย
มีความสวยงาม มีโครงการ กิจกรรมที่
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ของผู้เรียน มีการจัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อ
และเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้
ที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง

ยุทธศาสตร์/มาตรการ/กลยุทธ์
๑.มีการสร้างและพัฒนาแหล่ง เรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

สภาพความสาเร็จ/ตัวชี้วัด
- สถานศึกษามีการจัดและส่งเสริม
การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน

๑๐

สภาพความสาเร็จ/ตัวชี้วัด
- สถานศึกษามีการกาหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา มีแผนพัฒนา
การจัดการศึกษา มีการดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
มีสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา มีการนาผล
การประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง

บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล

เป้าหมายที่ ๑๔
พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา
และจุดเน้นที่กาหนด

เป้าหมายที่ ๑๕
ส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรม
ตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น

และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรูท้ ั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
และบุคลากรของสถานศึกษา
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
๒.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัวชุมชนและ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์/มาตรการ/กลยุทธ์
๑.จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์
ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
๒.ผลการดาเนินงานส่งเสริมให้ผเู้ รียน
บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา
และจุดเน้นของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์/มาตรการ/กลยุทธ์
๑.จัดโครงการกิจกรรมพิเศษเพื่อ
ตอบสนองนโยบายจุดเน้น ตามแนวทาง
การปฏิรปู การศึกษา
๒. ผลการดาเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมาย

และภายนอกสถานศึกษา มีการกาหนด
แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนให้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน
มีการเผยแพร่ความรู้และนาความรู้
ไปใช้ประโยชน์
สภาพความสาเร็จ/ตัวชี้วัด
- ผู้บริหาร ครู บุคลากร ชุมชน และ
องค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการ
กาหนดแผนปฏิบัติงานสอดคล้องกับ
ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจการ
ดาเนินงานของสถานศึกษา มีการสร้าง
ระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน และ
บุคลากร ผลการดาเนินงานบรรลุตาม
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษา
และเกิดผลที่ดีต่อชุมชน ท้องถิ่น
สภาพความสาเร็จ/ตัวชี้วัด
- ผู้บริหาร ครู บุคลากร ชุมชน และ
องค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการ
กาหนดจุดเน้น จุดเด่น หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา
มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียนและบุคลากร ในการปฏิบตั ิ
ในโครงการกิจกรรมพิเศษ

๒. ข้อมูลผู้บริหาร
๒.๑ ผู้รับใบอนุญาต นางสาวอุบล ผังรักษ์ โทรศัพท์ ๐๓๙-๓๗๑-๒๖๒
E-mail : admin@lambert.ac.th วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สาขา บริหารการศึกษา
ดารงตาแหน่งตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๖ ปี
๒.๒ ผู้จัดการ นางสาวอุบล ผังรักษ์ โทรศัพท์ ๐๓๙-๓๗๑-๒๖๒
E-mail : admin@lambert.ac.th วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สาขา บริหารการศึกษา
๑๑

ดารงตาแหน่งตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๖ ปี
๒.๓ ผู้อานวยการโรงเรียน นางสาววันเพ็ญ ไชยเผือก โทรศัพท์ ๐๓๙-๓๗๑-๒๖๒
E-mail : admin@lambert.ac.th วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สาขา บริหารการศึกษา
ดารงตาแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๑๐ เดือน
๒.๔ รองผู้อานวยการโรงเรียน นางสาวณัฐฐา สินบารุง โทรศัพท์ ๐๓๙-๓๗๑-๒๖๒
E-mail : admin@lambert.ac.th วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สาขา บริหารการศึกษา
๒.๕ ลักษณะผู้รับใบอนุญาต
❍ บุคคลธรรมดา
 นิติบุคคล
❍ ห้างหุ้นส่วนจากัด/บริษัท
❍ มูลนิธิในพุทธศาสนา/ การกุศลของวัด
 อื่น ๆ (ระบุ) โรงเรียน
๓. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)
๓.๑ ทีต่ ั้ง
❍ กทม.
 ภูมิภาค
๓.๒ ลักษณะโรงเรียน
สามัญทั่วไป ❍ สามัญศึกษาและ EP
❍ EP
❍ อิสลามศึกษา
❍ การกุศล
❍ การสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญของมูลนิธิ/มัสยิด
๓.๓ ระดับที่เปิดสอน
❍ ปฐมวัย
❍ปฐมวัย – ประถมศึกษา
ปฐมวัย – ม.ต้น

๓.๔ จานวนห้องเรียนจาแนกตามหลักสูตร/โครงการ
ระดับชั้น

ไทย
๑๙
๖
๒๕

ประถมศึกษา (ป.๑-๖)
มัธยมต้น (ม.๑-๓)
รวม

จานวนห้องเรียน
EP
อิสลาม
-

รวม
๒๕

๓.๕ จานวนผู้เรียนจาแนกตามหลักสูตร/โครงการและเพศ (๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)
หลักสูตรโครงการ/
ระดับชั้น
ประถมศึกษา (ป.๑-๖)

ไทย
ชาย
๒๘๙

หญิง
๓๔๑

จานวนผู้เรียน
EP
อิสลาม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย
๒๘๙

๑๒

รวม
หญิง
๓๔๑

รวม
๖๓๐

มัธยมต้น (ม.๑-๓)
รวม

๑๑๐
๓๙๙

๑๑๕
๔๕๖

-

-

-

-

๑๑๐
๓๙๙

๑๑๕
๔๕๖

๒๒๕
๘๕๕

๓.๖ จานวนผู้เรียนที่มีลักษณะพิเศษ
จานวน (คน)
รายการ
๑. ผู้เรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม.
๒. ผู้เรียนที่มภี าวะทุพโภชนาการ
๓. ผู้มีปญ
ั ญาเป็นเลิศ
๓.๑ ศิลปะ
๓.๒ กีฬา
๔. ผู้เรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

อนุบาล

ประถม

ม.ต้น

ม.ปลาย

รวม

-

๘๑

๓๔

-

๑๑๕

คิดเป็น
ร้อยละ
๑๓.๔๕

๑๐
๑๓๔

๑๕
๑๗๕

-

๒๕
๓๐๙

๓๖.๑๔

๔.๑ ยากจน

-

๓๐

๑๒

-

๔๒

๔.๙๑

๔.๒ ด้อยโอกาส

-

๒๕

๒๔

-

๔๙

๕.๗๓

-

-

-

-

-

-

-

๕

๒
๑๕

-

๒
๒๐

๐.๒๓
๒.๓๓

๕. ผู้เรียนซ้าชั้น
๖. ผู้เรียนที่ขาดเรียนมากกว่าร้อยละ ๕ของเวลา
เรียน (วัน)ลอดปีการศึกษา
๗. ผู้เรียนลาออกกลางคัน
๘. ผู้เรียนที่ทาชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

-

-

๓.๗ จานวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือสานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ๘๕๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐
๓.๘ จานวนนักเรียนที่มีน้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย ๗๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๕๔
๓.๙ จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ ๘๕๕ คน
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐
๓.๑๐ จานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ๘๕๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐
๓.๑๑ จานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ๘๕๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐
๓.๑๒ จานวนนักเรียนที่ทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกประเทศ ๘๕๕ คน
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐
๓.๑๓ จานวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างสม่าเสมอ ๘๕๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐
๓.๑๔ จานวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่กาหนด
ในหลักสูตรสถานศึกษา ๘๕๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐
๓.๑๕ จานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่กาหนด
ในหลักสูตรสถานศึกษา ๘๕๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐
๓.๑๖ จานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร
๑๓

ป.๖
จานวน ๙๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐
ม.๓
จานวน ๘๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐
๓.๑๗ อัตราส่วนครู : นักเรียน = ๑ : ๑๕

๔. ข้อมูลครูและบุคลากร
เพศ (คน)
ประเภทบุคลากร
ผู้รับใบอนุญาตและผู้จดั การ
ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
ครู
ครูพิเศษ
ครูต่างประเทศ
บุคลากรทางการศึกษา
นักการภารโรง
คนขับรถ
ยามรักษาความปลอดภัย

ระดับการศึกษา (คน)

ชาย

หญิง

ต่ากว่า
ป.ตรี

ป.ตรี

สูงกว่า
ป.ตรี

๑๑
๑
๓
๒
๑
๑

๑
๑
๑
๔๙
๑
๘
๙
๖
-

๑๐
๘
๑
๑

๕๐
๒
๑๑
๖
-

๑
๑
๑
๒
๓
-

จานวนครูทั้งหมด
๗๓
จานวนครูทสี่ อนวิชาตรงเอก
๔๓
จานวนครูที่สอนตรงความถนัด
๓๐
สาขาที่ขาดแคลนครู ❍ ภาษาไทย คน
❍ สังคมศึกษา…….คน
❍ การอาชีพฯ.…...คน

อายุเฉลี่ย
(ปี)

ประสบการณ์
ในตาแหน่ง (เฉลี่ย)
(ปี)

๖๕
๖๐
๔๐
๓๘
๕๒
๓๒
๓๑
๓๐
๓๕
๔๐

๗
๑
๖
๘
๕
๕
๕
๔
๓
๔

คน
คน
คิดเป็นร้อยละ
๕๘.๙๐
คน
คิดเป็นร้อยละ
๔๑.๐๙
❍ คณิตศาสตร์ .... คน
❍ วิทยาศาสตร์ .... คน
❍ สุขศึกษา .... คน
❍ ศิลปศึกษา ..... คน
❍ ภาษาต่างประเทศ.….คน ❍ คอมพิวเตอร์……คน

๑๔

๕. ข้อมูลอาคารสถานที่
อาคารเรียน จานวน ๒ หลัง อาคารประกอบ ๑ หลัง ส้วม ๒ หลัง สนามเด็กเล่น ๑
สนาม สนามฟุตบอล ๑ สนาม สนามบาสเก็ตบอล ๒ สนาม สนามแชร์บอล ๑ สนาม
๖. ข้อมูลงบประมาณ
งบประมาณ (รับ-จ่าย)
รายรับ
จานวน/บาท
รายจ่าย
เงินงบประมาณ
๑๒,๑๑๐,๐๔๖.๖๙ งบดาเนินการ / เงินเดือน
(เงินอุดหนุนรายหัว)
ค่าจ้าง
เงินนอกงบประมาณ
๑๙,๐๔๓,๖๔๗.๑๐ งบพัฒนาคุณภาพวิชาการ
รวมรายรับ
๓๑,๑๕๓,๖๙๓.๗๙
รวมรายจ่าย
งบดาเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม
๗.๑ อาชีพหลักของชุมชน คือ
❍ รับราชการ
❍ รับจ้าง
๗.๒ ศาสนาที่ชุมชนนับถือ คือ
พุทธ
❍ฮินดู

จานวน/บาท
๑๙,๔๐๙,๐๑๘.๕๐
๑๕,๗๔๙,๑๘๙.๙๓
๓๕,๒๐๓,๒๐๘.๔๓

คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๓๐ ของรายรับ
คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๖๙ ของรายรับ

❍ ค้าขาย
❍ ไม่มีอาชีพ

 เกษตรกร
❍ อื่น ๆ (ระบุ)………………..

❍คริสต์
❍ซิกข์

❍อิสลาม
❍อื่น ๆ………………………..

๗.๓ อาชีพหลักของผู้ปกครองส่วนใหญ่ คือ
❍ รับราชการ
❍ ค้าขาย
 เกษตรกร
❍ รับจ้าง
❍ ไม่มีอาชีพ
❍ อื่น ๆ (ระบุ)………………..
๗.๔ ศาสนาที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่นับถือ คือ
พุทธ
❍คริสต์
❍อิสลาม
❍ฮินดู
❍ซิกข์
❍อื่น ๆ………………………..
๗.๕ รายได้เฉลี่ยของผู้ปกครองต่อครอบครัว ๑๒๐,๐๐๐ บาทต่อปี
๗.๖ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีตามวัฒนธรรมไทย
๘. โอกาสและข้อจากัดของโรงเรียน
๘.๑ โอกาส /จุดแข็ง
- โรงเรียนมีแผนภูมิโครงสร้างบริหารงานที่มีมาตรฐาน สามารถบริหารจัดการได้คล่องตัว
มีการกระจายอานาจ และเอื้อต่อการบริหารจัดการศึกษา
- สถานศึกษามีการบริหารงานร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครอง
๑๕

- มีการจัดทาแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่องและชัดเจน
- สถานศึกษามีการบริหารหลักสูตรและดาเนินการอย่างเป็นระบบ
- โรงเรียนมีอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมที่ดีเอื้ออานวยทางการศึกษา
- บุคลากรได้รับการพัฒนาทางด้านการเรียนการสอนด้านคุณธรรมจริยธรรม สื่อเทคโนโลยี
ตลอดจนความรู้ใหม่ ๆ ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน
- โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุน งบประมาณในการบริหารจัดการและจัดสวัสดิการให้บุคลากร
ครูและพนักงานได้อย่างทั่วถึง
- โรงเรียนมีการบริหารงบประมาณโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
- โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์และสื่อเทคโนโลยีที่เพียงพอต่อการทางานและการเรียนรู้
- โรงเรียนบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และดาเนินงานตามระบบ PDCA มีแผนพัฒนา
ที่เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีความชัดเจนและต่อเนื่อง
- ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการพัฒนาองค์กรให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
- โรงเรียนมีเครือข่ายผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน
- ผู้บริหารสูงสุดเป็นนักบวช สังกัดคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี
- บุคลากรครูและนักเรียนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีน้าใจช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส
๘.๒ ข้อจากัด / จุดอ่อน
- การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
- ความร่วมมือของโรงเรียนสู่ชุมชน ชุมชนสู่โรงเรียน ชุมชนสู่สังคม
- ระบบการกากับติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรครู
- ระบบการรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียน
- วิธีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนสู่ชุมชนไม่หลากหลาย
- การลาออกของครูสาระวิชาหลัก และลาออกก่อนจบปีการศึกษา ส่งผลให้เกิดปัญหา
ด้านการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
- การใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ยังไม่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กาหนด
- กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูยังไม่หลากหลาย
- การชาระค่าธรรมเนียมการเรียนไม่เป็นไปตามที่กาหนด
- ไม่มีระบบการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ที่ชัดเจน
- การให้คาแนะนา ดูแลและรักษาวัสดุอุปกรณ์ไม่ชัดเจน
- การใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนไม่คุ้มค่า
- ทักษะกระบวนการคิดของนักเรียนยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
- การอบรมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมไม่สม่าเสมอและต่อเนื่อง
- อิทธิพลจากสื่อในปัจจุบัน ส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมการเลียนแบบในทางที่ไม่ถูกต้อง

๑๖

๙. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖
ระดับชั้น
๑)กลุ่มสาระการเรียนรู้
๑.ภาษาไทย
๒.คณิตศาสตร์
๓.วิทยาศาสตร์
๔.สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
-

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม
และการดาเนินชีวิตในสังคม

ป.๑

ชั้นประถมศึกษา
ป.๒
ป.๓
ป.๔
ป.๕
เวลาเรียนปี / สัปดาห์ ( ชั่วโมง )

ป.๖

๒๐๐ / ๕
๒๐๐ / ๕
๘๐ / ๒

๒๐๐ / ๕
๒๐๐ / ๕
๘๐ / ๒

๒๐๐ / ๕
๒๐๐ / ๕
๘๐ / ๒

๑๖๐ / ๔
๑๖๐ / ๔
๘๐ / ๒

๑๖๐ / ๔
๑๖๐ / ๔
๘๐ / ๒

๑๖๐ / ๔
๑๖๐ / ๔
๘๐ / ๒

๑๒๐ / ๓

๑๒๐ / ๓

๑๒๐ / ๓

๑๒๐ / ๓

๑๒๐ / ๓

๑๒๐ / ๓

๘๐ / ๒

๘๐ / ๒

๘๐ / ๒

๘๐ / ๒

๘๐ / ๒

๘๐ / ๒

๔๐ / ๑

๔๐ / ๑

๔๐ / ๑

๔๐ / ๑

๔๐ / ๑

๔๐ / ๑

๘๐ / ๒
๘๐ / ๒
๔๐ / ๑
๔๐ / ๑
๘๔๐ / ๒๑

๘๐ / ๒
๘๐ / ๒
๔๐ / ๑
๔๐ / ๑
๘๔๐ / ๒๑

๘๐ / ๒
๘๐ / ๒
๔๐ / ๑
๔๐ / ๑
๘๔๐ / ๒๑

๘๐ / ๒
๘๐ / ๒
๘๐ / ๒
๘๐ / ๒
๘๔๐ / ๒๑

๘๐ / ๒
๘๐ / ๒
๘๐ / ๒
๘๐ / ๒
๘๔๐ / ๒๑

๘๐ / ๒
๘๐ / ๒
๘๐ / ๒
๘๐ / ๒
๘๔๐ / ๒๑

๔๐ / ๑
๔๐ / ๑
๔๐ / ๑
๑๐
๑๒๐ / ๓

๔๐ / ๑
๔๐ / ๑
๔๐ / ๑
๑๐
๑๒๐ / ๓

๔๐ / ๑
๔๐ / ๑
๔๐ / ๑
๑๐
๑๒๐ / ๓

๔๐ / ๑
๔๐ / ๑
๔๐ / ๑
๑๐
๑๒๐ / ๓

๔๐ / ๑
๔๐ / ๑
๔๐ / ๑
๑๐
๑๒๐ / ๓

๔๐ / ๑
๔๐ / ๑
๔๐ / ๑
๑๐
๑๒๐ / ๓

๔๐ / ๑
๔๐ / ๑

๔๐ / ๑
๔๐ / ๑

๔๐ / ๑
๔๐ / ๑

๔๐ / ๑
๔๐ / ๑

๔๐ / ๑
๔๐ / ๑

๔๐ / ๑
๔๐ / ๑

เศรษฐศาสตร์
ภูมิศาสตร์

-ประวัติศาสตร์
๕.สุขศึกษาและพลศึกษา
๖.ศิลปะ
๗.การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๘.ภาษาต่างประเทศ
รวม๘กลุ่มสาระการเรียนรู้
๒)กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคม และสาธารณประโยชน์
รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๓) รายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม
-การอ่านภาษาไทย
- คณิตศาสตร์เสริม
- หน้าทีพ่ ลเมือง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
ระดับชั้น

ม.๑
เวลาเรียนปี /
สัปดาห์ ( ชั่วโมง )

๑๗

ม.๒

ม.๓

เวลาเรียนปี / สัปดาห์ (
ชั่วโมง )

เวลาเรียนปี /
สัปดาห์ ( ชั่วโมง )

๑)กลุ่มสาระการเรียนรู้
๑.ภาษาไทย
๒.คณิตศาสตร์
๓.วิทยาศาสตร์
๔.สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
-

หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม
และการดาเนินชีวิตในสังคม

-

เศรษฐศาสตร์

-

ภูมิศาสตร์

-ประวัติศาสตร์
๕.สุขศึกษาและพลศึกษา
๖.ศิลปะ
๗.การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๘.ภาษาต่างประเทศ
รวม๘กลุ่มสาระการเรียนรู้
๒)กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคม และสาธารณประโยชน์
รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๓) รายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม
-อาเซียนศึกษา
- หน้าทีพ่ ลเมือง
รวมทั้งปี

พื้นฐาน
๑๒๐/ ๓
๑๒๐/ ๓
๑๒๐/ ๓
๑๖๐ / ๔

เพิ่มเติม
๔๐ / ๑
๔๐ / ๑
๔๐ / ๑
_

๑๒๐ / ๓

๔๐ / ๑
๘๐ / ๒
๘๐ / ๒
๘๐ / ๒
๑๒๐/ ๓
๘๘๐ /
๒๒

พื้นฐาน
๑๒๐/ ๓
๑๒๐/ ๓
๑๒๐/ ๓
๑๖๐ / ๔

เพิ่มเติม
๔๐ / ๑
๔๐ / ๑
๔๐ / ๑
_

๑๒๐ / ๓

-

-

_
_
๔๐ / ๑

_
_
๔๐ / ๑

๑๖๐ / ๔

๘๘๐ / ๒๒

๑๖๐ / ๔

๔๐ / ๑
๔๐ / ๑
๔๐ / ๑
๑๕
๑๒๐ / ๓
๔๐ / ๑

-

๔๐ / ๑

-

๔๐ / ๑

-

๒๔๐ / ๖

๑,๒๔๐/๓๑

๑,๐๐๐ / ๒๕

๔๐ / ๑
๘๐ / ๒
๘๐ / ๒
๘๐ / ๒
๑๒๐/ ๓
๘๘๐ /
๒๒

_
_
๔๐ / ๑
๑๖๐ /
๔

-

๔๐ / ๑

๔๐ / ๑

-

๔๐ / ๑

๒๔๐ / ๖

๑,๐๐๐ /
๒๕

๒๔๐ / ๖

๑,๒๔๐/๓๑

๑,๒๔๐/๓๑

๑๐. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑) ห้องสมุดมีขนาด กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๙ เมตร จานวนหนังสือในห้องสมุด ๑๗,๐๓๑ เล่ม
การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ MAC ๒๐๐๒
จานวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย ๑๘๐ คน ต่อ วัน
คิดเป็น ร้อยละ ๔๐.๐๐ ของนักเรียนทั้งหมด (ต่อวัน)
๒) ห้องปฏิบัติการมีทั้งหมด จานวน ๑๘ ห้อง ได้แก่
ห้องคอมพิวเตอร์
๒
ห้อง
ห้อง Internet
๑
ห้อง
ห้องวิทยาศาสตร์
๑
ห้อง
๑๘

-

๔๐ / ๑
๔๐ / ๑
๔๐ / ๑
๑๕
๑๒๐ / ๓

๑,๐๐๐ /
๒๕

เพิ่มเติม
๔๐ / ๑
๔๐ / ๑
๔๐ / ๑
_

๑๒๐ / ๓

๔๐ / ๑
๘๐ / ๒
๘๐ / ๒
๘๐ / ๒
๑๒๐/ ๓

๔๐ / ๑
๔๐ / ๑
๔๐ / ๑
๑๕
๑๒๐ / ๓

พื้นฐาน
๑๒๐/ ๓
๑๒๐/ ๓
๑๒๐/ ๓
๑๖๐ / ๔

ห้องศิลปะ
๑
ห้อง
ห้องพิพิธภัณฑ์
๑
ห้อง
ห้องอาเซียน
๑
ห้อง
ห้องนาฏศิลป์/ ดนตรี
๒
ห้อง
ห้องพยาบาล
๒
ห้อง
ห้องศาสนสัมพันธ์
๒
ห้อง
ห้องแนะแนว
๑
ห้อง
ห้องพละ
๑
ห้อง
ห้องลูกเสือ
๑
ห้อง
ห้องบริการสื่อการเรียนการสอน ๑
ห้อง
ห้องคหกรรม
๑
ห้อง
๓) เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมใช้งาน มีทั้งหมดจานวน ๑๗๗ เครื่อง
คอมพิวเตอร์
จานวน (เครื่อง)
๑. ใช้ในการเรียนการสอน
๑๕๐ เครื่อง
๒. ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้
๑๗๗ เครื่อง
๓. ใช้ในการบริหาร
๒๐ เครื่อง
จานวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน
เฉลี่ย ๓๔๒ คน ต่อวัน( ๑ วัน : นักเรียน ๙ ห้อง เฉลี่ยห้องละ ๓๘ คน)
คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ ต่อวัน ของนักเรียนทั้งหมด( ๘๕๕ คน)

๔) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
๑. ห้องพิพิธภัณฑ์
๒. โรงเพาะเห็ด ผักสวนครัว
๓. สวนสุขภาพ
๔. สวนสมุนไพร
๕. ธนาคารขยะ
๖. สวนป่า ๗๗ จังหวัด
๗. หมูหลุม

๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

สวนภาษาไทย
สวนภาษาต่างประเทศ
สวนวิทยาศาสตร์
สวนคณิตศาสตร์
กระดาษรีไซเคิล
ปุ๋ยชีวภาพ
บ้านดิน

๕.) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ต.ท่าช้างอ.เมือง จ.จันทบุรี
๒. วังสวนบ้านแก้ว ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี
๑๙

๓. พิพิธภัณฑ์โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ต. จันทนิมิต อ. เมือง จ. จันทบุรี
๔. ศูนย์บูรณาการสายใยชุมชน ต. จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี
๕. วัดไผ่ล้อม ต. จันทนิมิต อ. เมือง จ. จันทบุรี
๖ .วัดโบสถ์เมือง ต. วัดใหม่ อ. เมือง จ. จันทบุรี
๗. อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี
๘. วัดพลับ ต.บางกะจะ อ. เมือง จ. จันทบุรี
๙. วัดเขาสุกิม ต. เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ. จันทบุรี
๑๐. วัดตะกาดเง้า ต. ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ. จันทบุรี
๑๑. วัดทองทั่ว ต. คลองนารายณ์ อ. เมือง จ. จันทบุรี
๑๒. พุทธอุทยานวัดชากใหญ่ ต.พลิ้ว อ. แหลมสิงห์ จ. จันทบุรี
๑๓. โบราณสถานค่ายเนินวง ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี
๑๔. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี
๑๕. สานักงานโบราณคดีใต้น้า ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี
๑๖. คุกขี้ไก่ ต. ปากน้าแหลมสิงห์ อ. แหลมสิงห์ จ. จันทบุรี
๑๗. ตึกแดง ต. ปากน้าแหลมสิงห์ อ. แหลมสิงห์ จ. จันทบุรี
๑๘. สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ. ระยอง
๑๙. สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้า จ.ระยอง
๒๐. โอเอซีส ซีเวิลด์ จันทบุรี
๒๑. สวนเสือศรีราชา จังหวัดชลบุรี
๖) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู
นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
๖.๑ ร.ต.ต.สุทัศน์ คุ้มวงษ์ดี (รอง สว.ป.) สภ.นายายอาม ร.ต.ต.ทนง มีสุข (รอง
สว.ป.) สภ.นายายอาม ด.ต.เทวราช หาระพันธ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นายายอาม ด.ต.บรรจบ เครือเขื่อน
เพชร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นายายอาม ด.ต.วรเมธ บัวมาก ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นายายอาม ด.ต.รัฐวุฒิ
เสียงหลาบ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นายายอาม ส.ต.อ ณัฐฐ์ธเดชน์ หน่อคาหล้า ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นายายอาม
ให้ความรู้ โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติด (D.A.R.E)
๖.๒ คุณยุพิน พานทอง ผู้ปกครองของเด็กหญิงภูชิษา พานทอง ชั้น ป.๕/๒ เป็น
วิทยากรให้ความรู้เรื่อง การทาขนมต้ม ในกิจกรรมบูรณาการเสริมสร้างการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง
๖.๓ คุณประภาวดี ชอบชื่น ผู้ปกครองของเด็กชายธนโชติ ชอบชื่น ชั้น ม.๑/๑ เป็น
วิทยากรให้ความรู้เรื่อง การทากระเป๋าใบจิ๋วจากกล่องนม ในกิจกรรมบูรณาการเสริมสร้างการเรียนรู้
อยู่อย่างพอเพียง
๖.๔ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลนายายอาม อาเภอนายายอาม
จังหวัดจันทบุรี วิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน ในกิจกรรมต้านภัยไข้เลือดออกไร้ยุงลาย โครงการรวมพลัง
สร้างสรรค์สุขภาพ
๖.๕ นายเอกชัย เนตรมณี ปราชญ์ชาวบ้านตาบลประแสร์ จังหวัดระยอง ให้ความรู้
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ เรื่อง อนุสรณ์เรือรบหลวงประแสร์ ในกิจกรรมทัศนศึกษา
๒๐

ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ปราชญ์ชาวบ้าน/ ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู/ ผู้เรียน
ที่
ประเภทความรู้
จานวนครั้ง
๑. การประกอบวิชาชีพ
๓
๒. ศาสนา/คุณธรรม จริยธรรม/คุณลักษณะที่พึงประสงค์
๓
๓. ความปลอดภัย/อุบัติเหตุ/กฎหมาย/ระเบียบวินัย
๖
๔. สุขภาพ/การแพทย์/สุขอนามัย
๔

๑๑. ผลงานดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ปีการศึกษา ๒๕๕๘
๑๑.๑ ผลงานดีเด่น
ประเภท
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
สถานศึกษา
๑.รางวัลยกย่องและเชิดชูเกียรติ
โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย โรงเรียนได้รับรางวัล “สถานศึกษา
พอเพียง”ปี ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ ใน
โครงการตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง
ภาคการศึกษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่งเสริม
และเผยแพร่การดาเนินงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของ
สถานศึกษาที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. รางวัลยกย่องและเชิดชูเกียรติ
โรงเรียนในการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๕๗
ระดับดีเยี่ยม เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
ตระหนักถึงคุณค่าและภาคภูมใจใน
ภาษาไทย
๓.รางวัลยกย่องและเชิดชูเกียรติ
โรงเรียน ที่มีผลคะแนน O-Net ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ เฉลี่ยสูงกว่า
๒๑

หน่วยงานที่มอบรางวัล
โดยสานักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ ร่วมกับศูนย์ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการ
และมูลนิธิสยามกัมมาจล
ณ มหาวิทยาลัยราขภัฏพระนคร
บางเขน กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖

โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จันทบุรี เขต ๑ เมื่อวันที่
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖

โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จันทบุรี เขต ๑ เมื่อวันที่
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ระดับประเทศ (๔๐.๔๖)
๔.รางวัลยกย่องและเชิดชูเกียรติ
โรงเรียน ที่มีผลคะแนน O-Net ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ เฉลี่ยสูงกว่าร้อย
ละ ๕๐ เป็นเวลา ๒ ปีการศึกษา
ต่อเนื่อง (๒๕๕๕-๒๕๕๖)

ประเภท
สถานศึกษา
โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย

นางสาวอุบล ผังรักษ์
ผู้จัดการโรงเรียน
ลัมแบรต์พิชญาลัย
นางสาวศรีธารา รุ่งเรือง
ผู้อานวยการโรงเรียน
ลัมแบรต์พิชญาลัย

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
๕. รางวัลยกย่องและเชิดชูเกียรติ
โรงเรียน ได้รับการรับรองมาตรฐาน
การศึกษารอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔๒๕๕๘) จากสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับ
การศึกษาชั้นพื้นฐานด้านปฐมวัยและ
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
๖.รางวัลยกย่องและเชิดชูเกียรติ
โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๑ ในการประกวดกิจกรรม
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ เนื่องในวัน
เด็กแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๕๘
๗. รางวัลรับรองมาตรฐานโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง
ระยะเวลารับรองระหว่าง
๘. รางวัลดีเด่นสถานศึกษาปลอดภัย
และสุขอนามัยดี ประเภทถ้วยรางวัล

โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จันทบุรี เขต ๑ เมื่อวันที่
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗

หน่วยงานที่มอบรางวัล
โดยสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)
เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗

โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จันทบุรี เขต ๑
เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖
ถึง ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙
โดยสานักงานสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานกรุงเทพมหานคร
ณ ศูนย์นิทรรศการไบเทค กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๑.รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประเภท
คุรุสภา เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี
วิชาชีพบริหารสถานศึกษา
เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖
ณ โรงเรียนสฤษดิเดช จันทบุรี
๒.รับเกียรติบัตรจากการส่งเสริม
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมค่าย
สิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี
เยาวชนจันท์ หัวใจสีเขียว ร่วมลดโลก เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๒๒

ร้อน

ประเภท/ชื่อ-นามสกุล
ครู
๑. นางธัญยธรณ์ พิพิธธนสุขสิน

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

รางวัลเชิดชูเกียรติครูสอนนาน ๒๐ ปี
วันครอบครัวรักการเขน ครั้งที่ ๑๖

โดยคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ณ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
จังหวัด ปราจีนบุรี
โดยคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ณ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
จังหวัด ปราจีนบุรี
โดยคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ณ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
จังหวัด ปราจีนบุรี
โดยคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ณ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
จังหวัด ปราจีนบุรี

๑.นางสาวบาหยัน คงทอง
๒.นางสาวนิภาวัลย์ เพไร

รางวัลเชิดชูเกียรติด้านการสอนดีเด่น
วันครอบครัวรักกางเขน ครั้งที่ ๑๖

๑.นางสาวจุรีย์ มรรคเจริญ

รางวัลเชิดชูเกียรติด้านอุทิศตน
วันครอบครัวรักกางเขน ครั้งที่ ๑๔

๑.นางสาวสมศิริกุล หัวใจ

รางวัลเชิดชูเกียรติด้านสร้างชื่อเสียง
ให้กับโรงเรียน
วันครอบครัวรักกางเขน ครั้งที่ ๑๔

๑. นางสาวสุทิศา หนูปก
๒. นางสาววิไลวรรณ คชบาง

รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก
รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี”
ประเภทวิชาชีพครู

๒๓

คุรุสภา เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี
เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม
๒๕๕๙
ณ โรงเรียนนายายอามพิทยาคม
อ.นายายอาม จ.จันทบุรี

ประเภท/ชื่อ-นามสกุล
นักเรียน
๑.เด็กชายวุฒิศักดิ์
๒.เด็กหญิงอรนันท์

ดอกไม้ทอง
รุจิรเศรษฐกุล

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

รางวัลเหรียญทองแดง

โดยสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต ๑
เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
โดยสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต ๑
เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
โดยสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต ๑
เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
โดยสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต ๑
เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
โดยสานักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓
๑.เด็กหญิงนนทกานต์ เมตพิบูลย์

๑.เด็กหญิงธัญจิรา
๒.เด็กหญิงปิยธิดา

แก้วกาพร้า
กานต์กิตติรัต

๑.เด็กชายพลพล
๒.เด็กชายพิเชษฐ์

สนิทเหลือ
แสงจันทร์

๑.เด็กหญิงวิลาวัณย์

พินโปน

รางวันเหรียญทอง (ตัวแทนระดับเขตฯ)
การวาดภาพลายเส้น
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓
รางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันการสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ม.๑-ม.๓
รางวัลเหรียญทองแดง
การแข่งขันการ WEBPAGE
ประเภท CMS
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓
รางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑
การแข่งขันวาดภาพระบายสี
ระดับประถมศึกษา
“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ”

๑.เด็กชายปัณณวิชญ์
๒.เด็กชายภูมิมินทร์

จาปา
ลิ้มพิริยกุล

๑.เด็กชายภูมิมินทร์

ลิ้มพิริยกุล

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
การแข่งขันเทควันโดรายการ
TKS OPEN ADVENTURE
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
การแข่งขันเทควันโดรายการ
ราชบุรี โอเพ่น ๒๐๑๕

๑.เด็กชายปัณณวิชญ์
๒.เด็กชายภูมิมินทร์

จาปา
ลิ้มพิริยกุล

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
การแข่งขันเทควันโด
The First MaHIDOL

๑. เด็กชายฐิติพงศ์

วงษ์ราษฎร์

รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันเทควันโด
รายการมหกรรมกีฬา ระยองเกมส์ ๕๘

๒๔

โดย TKS OPEN ADVENTURE
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๘
โดยชมรมเทควันโด
จังหวัดราชบุร
เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
โดยชมรมเทควันโด
มหาวิทยาลัยมหติดล ศาลายา
เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘
โดยชมรมเทควันโด
จังหวัดระยอง
เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘

ประเภท/ชื่อ-นามสกุล
นักเรียน
๑. เด็กชายจุลจักร
สร้อยระย้า
๒. เด็กชายธราธร วงศ์เกาะสุวรรณ
๓. เด็กชายณัฐวงศ์
กลิ่นเกสร
๔. เด็กชายพรรษวุฒิ แสงคาอินทร์
๕.เด็กชายเทิดพงษ์
มณเฑียรเงิน
๖.เด็กชายกิตติศักดิ์ พินิจ
๗.เด็กชายศุภกิจ
เลิศวังพง
๘.เด็กชายธีรศักดิ์
ปั้นรื่น

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

รางวัลเหรียญรองชนะเลิศ อันดับ ๒
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓

โดยองค์การบริหารส่วนตาบล
แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว
จันทบุรี
เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙

๑๑.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลสาเร็จ
ที่
๑.

ชื่อ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
โครงการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสานึกที่ดี

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วิธีดาเนินการ
(ย่อๆ)

๑.เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักหน้าที่ของ
ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
ตนเอง และเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ปฏิบัตงิ าน
๒.เพื่อปลูกจิตสานึกให้นักเรียนมีความ - กิจกรรมรู้จักออมก่อสุข

๒๕

ตัวบ่งชี้
ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)

๙๖.๗๒

กตัญญูต่อผู้มีพระคุณและบาเพ็ญตนให้
เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียน
ชุมชนสังคมและประเทศชาติด้วยจิต
สาธารณะ
๓.เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้
นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่าง
ศาสนาและยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง
๔.เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักรู้
คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม
๕.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
รู้จักประหยัด
อดออม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์

ที่
๒.

ชื่อ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
โครงการวันสาคัญทางศาสนา

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
๑.เพื่อสร้างจิตสานึกให้ผเู้ รียนได้เห็น
คุณค่าและมีความภาคภูมิใจในความเป็น
ไทย
ดารงชีวิตตามขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทยที่ดีงาม
๒.เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้เด็ก
และเยาวชนรู้จักนาหลักธรรมคาสอน
ทางศาสนาที่ตนนับถือมาประพฤติ
ปฏิบัติในวิถีชีวิตประจาวัน และ
สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมี

๒๖

ทุกสถาน
- กิจกรรมน้อมราลึกเทิดทูน
พระคุณครู
- กิจกรรมกตัญญูรคู้ ุณแม่
- กิจกรรมวันลอยกระทง
- กิจกรรมพุทธรักษาบูชาพ่อ
- กิจกรรมมหัศจรรย์วันเด็ก
- กิจกรรมแสงธรรมนาทาง

วิธีดาเนินการ
(ย่อๆ)
ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
ปฏิบัติงาน
- กิจกรรมพิธมิสซาระลึกถึง
พระสังฆราชลัมแบรต์เดอ
ลาม็อต
- กิจกรรมเปลวเทียนแห่งธรรม
นาชีวิต
- กิจกรรมวันเกิดแม่พระ
- กิจกรรม SANTA FESTIVAL

ตัวบ่งชี้
ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)

๙๖.๑๒

๓.

ที่

โครงการส่งเสริมระเบียบวินยั
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ชื่อ
งาน/โครงการ/กิจกรรม

๔.

โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์
โรงเรียนคาทอลิก

๕.

โครงการพัฒนาผู้เรียน
สู่การเรียนรู้

ความสุข
๓.เพื่อให้ผเู้ รียนมีความรูเ้ กี่ยวกับวัน
สาคัญทางศาสนา
และยอมรับความแตกต่างด้านศาสนา
และวัฒนธรรม
๔.เพื่อให้ผเู้ รียนได้มโี อกาสแบ่งปันความ
รักและปัจจัยเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นด้วย
ความเต็มใจ
-เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนมี
ระเบียบวินยั และสามารถปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม
-เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นพลเมืองดี
มีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถ
ดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างถูกต้อง
และมีความสุข
-เพื่อให้นักเรียนรู้กฎระเบียบจราจร
ปฏิบัติตามกฎจราจรได้อย่างถูกต้องและ
รู้จักรับผิดชอบตนเองโดยไม่ประมาท
และป้องกันไม่ให้เกิดอุบัตเิ หตุระหว่าง
อยู่ในโรงเรียนหรือในชุมชน
-เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความศรัทธา
ระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
-เพื่อส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนบรรลุผล
ตามเป้าหมาย วิสยั ทัศน์ ปรัชญาและ
จุดเน้นของสถานศึกษา
-เพื่อพัฒนาคุณลักษณะพฤติกรรมของ
ครูและผู้เรียนตามอัตลักษณ์ของ
โรงเรียนโดยยึดแบบคุณธรรมของ
พระสังฆราชลัมแบรต์เป็นแบบอย่าง
-เพื่อสร้างบรรยากาศในการดาเนินชีวิต
มีคุณธรรม มีค่านิยมที่ถูกต้อง
ตามแบบฉบับของพระสังฆราช
ลัมแบรต์ เดอ ลาม็อต
๑.สนับสนุนการเรียนการสอนของ
โรงเรียนให้มีคณ
ุ ภาพมีความหลากหลาย
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๒.เพื่อส่งเสริมการเรียน

๒๗

ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
ปฏิบัติงาน
- กิจกรรมระเบียบวินัยดี
เสริมศักดิ์ศรีลูกลัมแบรต์ฯ
- กิจกรรมส่งเสริมสวัสดิภาพ
และความปลอดภัย ของ
นักเรียน

วิธีดาเนินการ
(ย่อๆ)

๙๗.๑๔

ตัวบ่งชี้
ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)

ประชุมคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบ
- กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน
- กิจกรรมสร้างเสริมบรรยากาศ
ส่งเสริมอัตลักษณ์
- กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน
- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพด้าน
เอกลักษณ์ของโรงเรียน

๙๕.๗๐

ประชุมคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบ
- กิจกรรม ล.พ.ล.สู่การเรียนรู้
ICT

๙๔.๘๒

การสอนให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน
สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีได้ถูกต้อง
๓.เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและสามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข
๖.

ที่

โครงการเด็กไทยยุคใหม่
ใส่ใจรักการอ่าน

ชื่อ
งาน/โครงการ/กิจกรรม

๗.

โครงการพัฒนาการเรียน
การสอน

๘.

โครงการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนและชุมชน

-กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่
-กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
-กิจกรรมวิชาการเสริมสร้าง
การเรียนรู้
-กิจกรรมส่งเสริมทักษะ
อ่าน เขียน คิดวิเคราะห์
๑.เพื่อให้นักเรียนเห็นความสาคัญของ
ประชุมคณะกรรมการ
การอ่าน การคิดวิเคราะห์ และมี
ผู้รับผิดชอบ
ความคิดสร้างสรรค์
-กิจกรรมยอดนักอ่าน
๒.เพื่อให้นักเรียนรักการค้นคว้าหา
-กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
ความรู้ รู้จักใช้
และวันรักษ์ภาษาไทย
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และพัฒนาการ -กิจกรรมหนังสือความรูม้ ือ
อ่านให้เป็นนิสัย
เด็กทา
๓.ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความคิดริเริม่
และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภูมิใจ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
๑. เพื่อพัฒนาการผลิตสื่อการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อนาการนิเทศการสอนของครูไป
พัฒนาต่อผู้เรียนอย่างมีคณ
ุ ภาพ
๓. เพื่อออกแบบการจัดการเรียนรูเ้ พื่อ
พัฒนาการเรียน
การสอนให้กับผูเ้ รียนมีความสามารถใน
การวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ
๔. เพื่อแก้ปัญหาในชั้นเรียน
๕. เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
๑. เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า
ในตนเอง มีความมั่นใจกล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสมและเห็นความสาคัญของ
การศึกษาต่อไปในอนาคต
๒. เพื่อให้ผู้เรียนมีมนุษย-สัมพันธ์ที่ดี
และให้เกียรติผู้อื่น
๓. เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของ
โรงเรียนให้ผู้ปกครอง ชุมชนและ
หน่วยงานภายนอกได้รับทราบ
๔. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ภาพที่ดี

๒๘

วิธีดาเนินการ
(ย่อๆ)

๙๒.๗๑

ตัวบ่งชี้
ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)

ประชุมคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบ
- กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน
- กิจกรรม ๘ กลุ่มสาระพัฒนา
การเรียนรู้
- กิจกรรมพัฒนาโครงงาน

๙๕.๐๓

ประชุมคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบ
- กิจกรรมสื่อสัมพันธ์ ล.พ.ล.
สู่ชุมชน
- กิจกรรมค่ายปัจฉิมนิเทศ
และยุวบัณฑิต

๙๖.๕๓

๙.

ที่

โครงการแนะแนวและทุน
การศึกษาเพื่อเด็กยากจนและ
ด้อยโอกาส

ชื่อ
งาน/โครงการ/กิจกรรม

๑๐. โครงการส่งเสริมและปลูกฝัง
ประชาธิปไตยในสถานศึกษา

๑๑. โครงการรณรงค์ป้องกัน
สิ่งเสพติดในสถานศึกษา

ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ชุนชน
และผูเ้ กี่ยวข้อง
๑. เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนให้ผู้เรียน ประชุมคณะกรรมการ
ได้มโี อกาสทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น
ผู้รับผิดชอบ
๒. เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของ
-กิจกรรมแนะแนวและทุน
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและบุคลากร
การศึกษาเพื่อเด็กยากจนและ
ของโรงเรียน
ด้อยโอกาส
๓. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรูส้ ึกที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต และมีความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่
ตนเอง
สนใจ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
-เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความตระหนัก
เห็นความสาคัญ เชื่อมั่นและศรัทธาใน
การปกครองแบบระบอบประชาธิปไตย-เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผู้เรียนด้วยกันเอง มีความสามัคคีต่อหมู่
คณะ โรงเรียนและชุมชน
-เพื่อฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการทางานร่วมกัน
อย่างมีระบบ โดยรูจ้ ักบทบาทและหน้าที่
ของตนเองมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และผู้อื่น และภูมิใจในผลงานของตนเอง

วิธีดาเนินการ
(ย่อๆ)

๑.รับสมัครลงเลือกตั้งสภา
นักเรียน
-ให้แต่ละทีมหาเสียงเพื่อชี้แจง
นโยบายของพรรค
-จัดทาบอร์ดเพื่อประชาสัมพันธ์
๒.กาหนดวันจัดกิจกรรมเลือกตั้ง
-สถานที่เลือกตั้ง
-การนับคะแนนการเลือกตั้ง
-ประกาศผลการเลือกตั้งพรรค
ที่ได้เป็นประธานนักเรียน
๓.ปฎิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่
โดยแบ่งผูร้ ับผิดชอบออกเป็น
๖ ฝ่าย ดังนี้
๓.๑ ฝ่ายวิชาการ
๓.๒ ฝ่ายส่งเสริมวินัย
๓.๓ ฝ่ายรักษาสิ่งแวดล้อม
๓.๔ ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม
๓.๕ ฝ่ายจิตอาสา
๓.๖ ฝ่ายอาคารสถานที่
๑.เพื่อให้มีความรู้เท่าทันในการป้องกัน ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
ตนเองจากสิ่ง
ดาเนินงาน
เสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจาก -กิจกรรมรณรงค์ปอ้ งกัน
สภาวะทีเ่ สี่ยงต่อความรุนแรงและปัญหา สิ่งเสพติดในสถานศึกษา
ทางเพศ
๒.เพื่อให้ผเู้ รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่อต้านอบายมุข
สิ่งมอมเมา ความรุนแรง

๒๙

๙๗.๓๓

ตัวบ่งชี้
ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)

๙๕.๒๔

๙๓.๖๘

และปัญหาทางเพศ

ที่

ชื่อ
งาน/โครงการ/กิจกรรม

๑๒. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพด้านสุนทรียศาสตร์

๑๓. โครงการรวมพลังสร้างสรรค์
สุขภาพ

๑๔. โครงการปลุกพลังจิตชีวิตครู

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
๑.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีการ
พัฒนาทางด้านสุนทรียภาพ
๒.เพื่อให้ผเู้ รียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
๓.เพื่อให้ผเู้ รียนเห็นคุณค่าในตนเองมี
ความมั่นใจกล้าแสดงออกทางด้านศิลปะ
ดนตรี นาฎศิลป์
๑.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีสุขนิสยั ในการดูแลสุขภาพและออก
กาลังกาย สม่าเสมอ
๒.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนาหนั
้ ก
ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
๓. เพื่อให้ผู้เรียนป้องกันตนเอง และ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะทีเ่ สี่ยง
ต่อความรุนแรงของโรคภัย
๔.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออก
ทางด้านกีฬาและนันทนาการอย่างเต็ม
ความสามารถ
๕.เพื่อให้ผเู้ รียนเห็นคุณค่าในตนเอง มี
ความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผอู้ ื่น
๑. เพื่อให้บุคลากรครูมีทัศนคติที่ดตี ่อ
อาชีพครู รักและปกป้องในอาชีพและ
สถานศึกษา
๒. เพื่อให้บุคลากรครูรู้เท่าทันและ
เตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง
ด้านต่างๆ
๓. เพื่อให้บุคลากรครูพัฒนาตนเองให้
ทันต่อเหตุการณ์ และใช้ความรู้ขอ้ มูล
ข่าวสาร
ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัด
การเรียนการสอน

๓๐

วิธีดาเนินการ
(ย่อๆ)

ตัวบ่งชี้
ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)

ประชุมคณะกรรมการในฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินงาน
- กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพด้านสุนทรียศาสตร์

๙๗.๒๔

ประชุมคณะกรรมการในฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินงาน
-กิจกรรมเด็กไทยอนามัยดี
-กิจกรรมส่งเสริมทักษะ
ด้านกีฬา
-กิจกรรมต้านภัยไข้เลือดออก
ไร้ยุงลาย

๙๔.๐๑

ประชุมคณะกรรมการในฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินงาน
- กิจกรรมอบรมพัฒนา
ความรู้คุณธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
- กิจกรรมทัศนศึกษา
ดูงานพัฒนาศักยภาพครู

๙๕.๘๘

ที่

ชื่อ
งาน/โครงการ/กิจกรรม

๑๕. โครงการบารุงขวัญเสริมสร้าง
กาลังใจ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
๑.เพื่อให้บุคลากรครูมีความภาคภูมิใจ
และอุทิศตนในการทางานอย่างเต็ม

ศักยภาพ และเป็นแบบอย่างที่ดี
พร้อมทั้งเป็นสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา
๒.เพื่อให้บุคลากรครูมีความพึง
พอใจ มีขวัญ กาลังใจในการปฏิบัติ
หน้าที่พร้อมทั้งมีความผูกพันต่อ
สถาบัน มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
และมีความสุขทั้งกาย และใจ
๑๖. โครงการพัฒนาระบบบริหาร
งานโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

ที่

ชื่อ
งาน/โครงการ/กิจกรรม

๑๗. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่
และภูมิทัศน์

๑.เพื่อกากับนโยบายและยุทธศาสตร์
การจัดทาแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติ
งาน สารสนเทศ คัดกรองโครงการ
ติดตามการดาเนินงานตามแผนงาน
ประเมินตนเองของสถานศึกษา
ตลอดจนเตรียมการและจัดการงานด้าน
การประเมินและงานประกันคุณภาพ
การศึกษาทาการวิจยั แบบสารวจ
แบบสอบถามและการนาผลไปเพื่อการ
พัฒนาโรงเรียน
๑.เพื่อให้สถานศึกษามีการจัดองค์กร
โครงสร้างระบบการบริหารที่มีความ
ชัดเจน

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
๑. โรงเรียนมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ร่มรื่น
เป็นแหล่งเรียนรูภ้ ายนอกห้องเรียนได้

๓๑

วิธีดาเนินการ
(ย่อๆ)

ตัวบ่งชี้
ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)

ประชุมคณะกรรมการในฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินงาน
- กิจกรรมครูดีศรีลัมแบรต์
- กิจกรรมสานสัมพันธ์
ครอบครัวครูลัมแบรต์

๙๖.๐๐

ประชุมคณะกรรมการในฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินงาน
- งานแผนงานนโยบาย
และงานประกันคุณภาพ

๙๔.๓๒

วิธีดาเนินการ
(ย่อๆ)
ประชุมคณะกรรมการในฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินงาน

ตัวบ่งชี้
ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)

๙๔.๗๔

๑๘. โครงการ ล.พ.ล. มุ่งเรียนรู้
สู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

ที่

ชื่อ
งาน/โครงการ/กิจกรรม

๑๙. โครงการจิตอาสาเพิ่มคุณค่า
ความเป็นมนุษย์

๒. เพื่อให้อาคารสถานที่มีความมัน่ คง
ปลอดภัย มีสิ่งอานวยความสะดวก
เอื้อต่อการเรียนรู้ของครู
และนักเรียน
-เพื่อให้ครูและผู้เรียนเห็นความสาคัญ
ของการน้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการ
ดาเนินชีวิตและมีการเผยแพร่สู่
ผู้ปกครองและชุมชน
- เพื่อส่งเสริมให้ผเู้ รียนเรียนรู้กิจกรรม
การเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพื่อมุ่ง
พัฒนาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มี
ความตระหนักและนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิต
-เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน
รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้
-เพื่อบูรณาการเข้ากับ ๘กลุ่มสาระฯ
-เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเรื่อง
การแบ่งปันให้กับผู้ด้อยโอกาส

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
-เพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตาม
แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น
-เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ และส่งเสริม
เอกลักษณ์ของผู้เรียนเรื่องความรัก

๓๒

-กิจกรรมห้องเรียนสะอาด
บรรยากาศวิชาการ
-กิจกรรมซ่อมแซมบารุง
อาคารสถานที่
ประชุมคณะกรรมการในฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินงาน
- กิจกรรมบูรณาการเสริมสร้าง
การเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง
- กิจกรรมน้อมนาหลักปรัชญา
สู่สาระการเรียนรู้
- กิจกรรมตลาดนัดความรัก
แบ่งปันความสุขสู่ความ
พอเพียง

วิธีดาเนินการ
(ย่อๆ)
ประชุมคณะกรรมการในฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินกิจกรรม
- กิจกรรมปันน้าใจเพื่อสร้าง
รอยยิ้มให้แด่ผู้ด้อยโอกาส
- กิจกรรมให้ด้วยใจไปด้วยรัก- กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม
พร้อมมีจิตสาธารณะ

๙๔.๐๔

ตัวบ่งชี้
ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)

๙๔.๔๐

ความเมตตา และความซื่อสัตย์
-เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักวางแผนการทางาน
ร่วมกัน มีความคิดสร้างสรรค์ เสียสละ
ตนเอง และบาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
-เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน ผู้ปกครอง ครู และ
นักเรียนจะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
จิตใจให้พร้อมที่จะช่วยเหลือ แบ่งปัน
สู่ผู้ด้อยโอกาส

๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ที่ผ่านมา) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
มาตรฐานที่ ๑
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์
ตัดสินใจแก้ปญ
ั หาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติทดี่ ีต่ออาชีพสุจริต
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๗
ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

๓๓

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

ดีเยีย่ ม

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยีย่ ม
ดีมาก
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ระดับคุณภาพ

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

มาตรฐานที่ ๙

คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้ กครอง ชุมชน ปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ
ที่ส่งเสริมให้ผเู้ รียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสยั ทัศน์ ปรัชญา
และจุดเน้นที่กาหนดขึ้น
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
ระดับคุณภาพ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน = ดีเยี่ยม

ดีเยีย่ ม

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

๑๓. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง
โรงเรียนลัมแบรต์พชิ ญาลัย ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบสอง เมื่อวันที่ ๑ - ๓
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน ๓ ด้าน คือ ผู้บริหาร
ด้านครู และด้านผู้เรียนซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้
ค่าเฉลี่ย

ระดับ
คุณภาพ

ผลประเมินอิง
สถานศึกษา
ระดับ
คะแนน
คุณภาพ

๓.๔๗
๓.๕๓

ดี
ดีมาก

๔.๐๐
๔.๐๐

ดีมาก
ดีมาก

๓.๗๔
๓.๗๗

ดีมาก
ดีมาก

๓.๒๖

ดี

๔.๐๐

ดีมาก

๓.๖๓

ดีมาก

๓.๑๒

ดี

๔.๐๐

ดีมาก

๓.๕๖

ดีมาก

๒.๓๕

พอใช้

๑.๐๐

ปรับปรุง

๑.๖๘

พอใช้

๓.๐๙

ดี

๔.๐๐

ดีมาก

๓.๕๕

ดีมาก

๓.๒๗

ดี

๔.๐๐

ดีมาก

๓.๖๔

ดีมาก

ผลการประเมิน

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพืน้ ฐาน
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
ด้านผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ ๒ ผูเ้ รียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
มาตรฐานที่ ๓ ผูเ้ รียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี
และกีฬา
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
มีวิจารณญาณ คิดแก้ปญ
ั หา มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
คิดไตร่ตรองและมีวสิ ัยทัศน์
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ ๗ ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ด้านครู

๓๔

ผลการ
รับรอง
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
คุณภาพ

ค่าเฉลี่ย

ระดับ
คุณภาพ

ผลประเมินอิง
สถานศึกษา
ระดับ
คะแนน
คุณภาพ

๓.๘๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๓.๙๐

ดีมาก

๓.๐๖

ดี

๔.๐๐

ดีมาก

๓.๕๓

ดีมาก

๓.๗๘

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๓.๘๙

ดีมาก

๓.๓๐

ดี

๔.๐๐

ดีมาก

๓.๖๕

ดีมาก

๓.๘๑

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๓.๙๑

ดีมาก

๓.๖๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๓.๘๐

ดีมาก

๓.๖๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดีมาก

๓.๘๐

ดีมาก

ผลการประเมิน

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพืน้ ฐาน
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
มาตรฐานที่ ๘ ครูมีคณ
ุ วุฒิ / ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่
รับผิดชอบ และมีครูเพียงพอ
มาตรฐานที่ ๙ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ด้านผู้บริหาร
มาตรฐานที่ ๑๐ ผู้บริหารมีภาวะผูน้ าและมีความสามารถในการบริหาร
จัดการ
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้าง และบริหารงาน
อย่างเป็นระบบ ครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น
มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ
ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา

ผลการ
รับรอง
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
คุณภาพ

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับคุณภาพ ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ๓.๕๗
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
 รับรอง
 ไม่รับรอง
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โดยสถานศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด
- กาหนดเกณฑ์ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดี ของแต่ละกลุ่ม
สาระ เพื่อพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่องและมีเป้าหมายชัดเจน
- กาหนดเป้าหมายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของผู้เรียนให้มี
การพัฒนาอย่างมีนัยสาคัญ
- จัดทาวิจัยกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- จัดวางแผนการใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอย่างหลากหลายในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อผู้เรียนทุกระดับ
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง
- นาภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้มาสนับสนุนการเรียนการสอน
- นาผลประเมินมาวินิจฉัยจุดเด่น จุดด้อย
- สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสร้างเกณฑ์การประเมินต่าง ๆ ให้กับครู
- ให้วิทยากรท้องถิ่นให้ความรู้แก่นักเรียน
- จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ
- ส่งเสริมระบบครูแกนนา / การนิเทศ
๓๕

- พัฒนาระบบสารสนเทศ / ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
- นาผลการประเมินหลักสูตร/สถานศึกษา ไปใช้ตัดสินใจ ปรับปรุงงาน
สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สภาพของปัญหา
๑. ผู้ปกครองมีภาระงานไม่สามารถดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด
๒. นโยบายการสนับสนุนทางการศึกษาของรัฐบาลที่ไม่แน่นอนและไม่ต่อเนื่อง
๓. การพัฒนาของโรงเรียนที่เป็นของรัฐได้งบประมาณจากรัฐสูงกว่าโรงเรียนเอกชน จึงมีการปรับ
คุณภาพและมาตรฐานดีขึ้น
๔. การสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถและเฉพาะทางมีตัวเลือกน้อย เนื่องจากต้องแข่งขัน
กับการสรรหาบุคลากรของโรงเรียนในภาครัฐ
จุดเด่น ด้านครู
๑. จัดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อพัฒนาการผู้เรียน
๒. ปลูกฝังเด็กให้มีวินัย มีเหตุผล กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง
๓. สามารถบูรณาการสื่อการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี
๔. รู้เป้าหมายหลักสูตร/การศึกษา ทาให้วางแผนพัฒนาคุณภาพอย่างมีระบบ
๕. วิเคราะห์หลักสูตรและจัดทาแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๖. นาผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น
๗. ประเมินพัฒนาการผู้เรียนตามสภาพจริง
๘. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน และจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมในการพัฒนาเด็ก
๙. ดูแล เอาใจใส่ ผู้เรียนทั่วถึง
๑๐. นากระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้
๑๑. พัฒนากระบวนการคิดของเด็ก
๑๒. มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๑๓. ทางานร่วมกันเป็นทีม
๑๔. มีความรู้ ความสามารถ ตรงกับงานที่รับผิดชอบ/เข้าใจในการจัดการเรียนการสอน
๑๕. มีความรู้เข้าใจ/ทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษเป็นอย่างดี
๑๖. มีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ ขยัน อดทน เสียสละ
๑๗. มีจานวนครูเพียงพอ/คุณสมบัติตามเกณฑ์
๑๘. เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้เรียน
๑๙. พัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ/อบรม/ศึกษาดูงาน/ติดตามข่าวสาร ข้อมูล นวัตกรรมใหม่ๆ
๒๐. มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครอง/ชุมชน/ผู้เรียน
จุดเด่น
๑.
๒.
๓.
๔.

ด้านผู้บริหาร
ส่งเสริมการทางานเป็นทีม
มีวิสัยทัศน์และภาวะผู้นาทั้งด้านวิชาการและการบริหาร
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างทีดี
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
๓๖

๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.

มีคุณธรรมจริยธรรม
สร้างขวัญและกาลังใจให้กับบุคลากรในโรงเรียน
ตระหนักและส่งเสริมให้ครู ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาความสามารถของครู
บริหารงานโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมการกระจายอานาจ
บริหารงานบุคคลและงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีความเป็นประชาธิปไตย
ตระหนักถึงการพัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐานและตัวชี้วัด

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

ด้านผู้เรียน
ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา
มีความขยัน อดทน รอบคอบ
มีจิตใจเอื้ออาทร เมตตากรุณา เสียสละ และกตัญญู
มีระเบียบวินัย รับผิดชอบ ซื่อสัตย์
มีสัมมาคารวะ ตามแบบวัฒนธรรมไทย
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ประหยัด
ทานอาหารมีประโยชน์ มีสุขลักษณะที่ดี
มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
ทาชื่อเสียงให้กับโรงเรียนด้านวิชาการ กีฬา และศิลปะ
เข้าใจพิษภัยและห่างไกลยาเสพติด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีการพัฒนาขึ้น
มีความรู้ทักษะเบื้องต้น มีทักษะในการทางาน
มีจินตนาการ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
รู้จักการเป็นผู้นาและผู้ตาม ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ทางานเป็นทีม
กระตือรือร้น ใฝ่รู้ใฝ่เรียนรักการอ่าน
มีอิสระในการนาเสนองานของตนเอง กล้าแสดงออก

จุดเด่น
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

ด้านสถานศึกษา
ระบบการบริหารจัดการดี พัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ
การบริหารงานงบประมาณโปร่งใสตรวจสอบได้
มีทุนการศึกษาและอาหารกลางวัน
มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปี
มีระบบสารสนเทศครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
มีการดูแลเรื่องความปลอดภัย สภาพแวดล้อมปลอดภัย
ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน
ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองเข้ารับการอบรม
ให้ความสาคัญและเข้าร่วมในกิจกรรมด้านศาสนสัมพันธ์กับทุกศาสนา
ได้รับความร่วมมือ ยอมรับ สนับสนุน จากผู้ปกครองและหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชนเป็นอย่างดี
๓๗

๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนให้ผู้ปกครองและชุมชนรับทราบ
การเรียนการสอนเหมาะสมกับพัฒนาการ ความต้องการของผู้เรียน
นากิจกรรมเสริมหลักสูตรมาบูรณาการการเรียนการสอน
ส่งเสริม กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เหมาะกับศักยภาพและความต้องการของผู้เรียน
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน
จัดกิจกรรมที่สร้างจิตสาธารณะให้แก่ผู้เรียน
ส่งเสริมทักษะพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการศึกษาในระดับประถม
มีงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
มีทรัพยากร ปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและหลากหลาย
มีสภาพแวดล้อมร่มรื่น เหมาะเป็นแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน
ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
วางแผนและดาเนินการวัดผล ประเมินผล ติดตามผลการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
มีการวัดประเมินผลตามสภาพจริง
จัดหลักสูตรท้องถิ่น
มุ่งส่งเสริมคุณภาพให้เด็กเป็นคนดี
มีสื่อเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอ
มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่มีอุปกรณ์ครบถ้วนตรงตามหลักสูตร
ห้องเรียนทันสมัย มีระบบคอมพิวเตอร์ที่ต่อ LAN มีจอLCD ทุกห้อง
อาคารเรียน/ห้องประกอบ/สื่อการเรียนการสอนเพียงพอ/พร้อมใช้

จุดที่ควรพัฒนา ด้านครู
๑. ใช้วิธีสอนที่หลากหลายส่งเสริมการคิดวิเคราะห์/สังเคราะห์/สร้างสรรค์
๒. ศึกษารูปแบบ/การจัดกิจกรรม/วิธีการสอน แบบสมัยใหม่
๓. เน้นการจัดกิจกรรมโดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายในให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
๔. ความรู้เข้าใจหลักสูตรในการเชื่อมโยงกับการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์
๕. ความรู้ด้านเทคนิคการสอน/อบรม/ศึกษาต่อ
๖. ปลูกฝังให้ครูรักงาน ลดการเข้า-ออกของครู
จุดที่ควรพัฒนา ด้านผู้บริหาร
๑. พัฒนาคุณภาพครูและสวัสดิการครู
จุดที่ควรพัฒนา ด้านผู้เรียน
๑. ทักษะในการแสวงหาความรู้/การสังเกต/สารวจ/เชื่อมโยง
๒. พัฒนาทักษะในด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากกลุ่มสาระ
๓. การคิดนอกกรอบ/พัฒนาเชิงนวัตกรรม/คิดสร้างสรรค์/จินตนาการ
๔. พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ/การคิดวิเคราะห์/ไตร่ตรอง/สังเคราะห์
๕. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระอังกฤษ/วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ภาษาไทย/สังคม/
การงาน อาชีพ/คอมพิวเตอร์
๓๘

จุดที่ควรพัฒนา ด้านสถานศึกษา
๑. การประเมินพัฒนาการผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
๒. พัฒนาให้มีครูแกนนาและครูต้นแบบ
๓. การให้ผู้ปกครองและผู้เรียนมีบทบาทในการสนับสนุนทางวิชาการ
๔. จัดทาหลักสูตรท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นได้
๕. ให้มีวิทยากรท้องถิ่น/ร่วมจัดแหล่งเรียนรู้ร่วมชุมชน
๖. จัดให้มีศูนย์วิทยาการที่ส่งเสริมองค์ความรู้

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
โรงเรี ย นลั ม แบรต์ พิ ช ญาลั ย ได้ รับ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกจากสมศ.รอบสาม
เมื่อวันที่ ๑๘ ถึง ๒๐ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
มีการประเมิน ๓ กลุ่ม ตัวบ่ งชี้ คือ กลุ่ มตัว บ่งชี้พื้ นฐาน กลุ่ มตัว บ่งชี้อัตลั กษณ์ กลุ่ม ตัวบ่ งชี้มาตรการ
ส่งเสริม ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

๓๙

น้าหนัก
(คะแนน)

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบงชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตัวบงชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น
ตัวบงชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ตัวบงชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชีม้ าตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา

๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๒๐.๐๐
๑๐.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐

๙.๖๕
๙.๔๕
๙.๓๗
๙.๑๘
๑๓.๕๒
๘.๐๐
๔.๕๐
๕.๐๐

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐
๕.๐๐

๕.๐๐
๕.๐๐

ดีมาก
ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม
๑๐๐.๐๐ ๘๘.๖๗
สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป
 ใช่
ไม่ใช่
สถานศึกษามีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขนึ้ ไป ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้ ใช่
ไม่ใช่
ไม่มตี ัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่
ไม่ใช่
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม
สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา

ดี

จุดเด่น
๑. ด้านผลการจัดการศึกษา
ผู้เรีย นมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มี
ความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สถานศึก ษามีผลการพัฒ นาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์
พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา โดยผู้เรียนมีอัตลักษณ์ คือ “มีความรอบคอบ ความ
มัธยัสถ์ ความกล้าหาญ และความยุติธรรม” ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ “ไหว้สวย”
มีผ ลการด าเนิ น โครงการ ล.พ.ล.มุ่งเรี ย นรู้ สู่ ห ลั กปรัช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย ง ผู้ เรีย นได้เรีย นรู้ผ่ าน
กิจกรรมบูรณาการเสริมสร้างการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง โดยสถานศึกษาจัดแบ่ งพื้นที่ ๗๐ ไร่ นาไปปลูก
ผัก ผลไม้ ยางพารา นาข้าว โรงสีข้าว เตาเผาถ่าน บ่อปลา เล้าหมูหลุม เล้าเป็ด บ้านดิน เป็นต้น และแต่
ละปีจัดกิจกรรมตลาดนั ดความรักแบ่ งปั นความสุขสู่ ความพอเพียง เปิดโอกาสให้ ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วม
ปฏิบัติกิจกรรมตามความถนัดและสนใจในการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุธรรมชาติ / ที่เหลือใช้ออกจาหน่าย
ในแต่ละกิจกรรมได้เชิญผู้ปกครองและภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นวิทยากร
๔๐

๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ผู้ บ ริ ห ารมี ก ารบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษาอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ก ารส่ ง เสริ ม พั ฒ นา
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้เรียนมี
คุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์ คือ ความรอบคอบ ความมัธยัสถ์ ความกล้าหาญ และความยุติธรรม มีความ
โดดเด่นเรื่องการไหว้สวย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบระดับชาติ (O-Net) ในระดับดี
๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ครูส่วนใหญ่มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษามีพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัดที่ดี
จุดที่ควรพัฒนา
๑. ด้านผลการจัดการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ไม่มี
๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ครูบางส่วนขาดประสิทธิผลในการจัดกิจกรรมการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน
ไม่มี

โอกาส
๑. สถานศึ กษาตั้งอยู่ ในเมื อง ใกล้ ส ถานที่ ราชการ โรงพยาบาล หน่ ว ยงานอื่น ๆ ปลอดภั ยต่ อ
ยาเสพติด แหล่งเริงรมย์ แหล่งการพนัน และแหล่งมอมเมาเยาวชน มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมเอื้อต่อการ
เรียนรู้ ปลอดโปร่ง
๒. สถานศึกษาได้รับการสนั บสนุนจากชุมชน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่มีความรู้
๓. มีการคมนาคมสะดวก มีรถรับจ้าง รถประจาทางผ่าน มีรถรับส่งระหว่างโรงเรียนกับบ้าน
อุปสรรค
๑. ผู้ปกครองมีภาระงานมาก ไม่สามารถดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด
๒. นโยบายสนับสนุนทางการศึกษาของรัฐบาลที่ไม่แน่นอน และไม่ต่อเนื่อง
๓. การสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถและเฉพาะทางมีตัวเลือกน้อย เนื่องจากต้องแข่งขันกับสรร
หาบุคลากรของโรงเรียนในภาครัฐ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
๑. ด้านผลการจัดการศึกษา
๔๑

๑) สถานศึกษามีการพัฒนาให้ผู้เรียนมีสุขภาพและสุขภาพจิตอย่างเป็นระบบอยู่แล้ว แต่ควร
ขยายผลการดาเนิ น งานประสานความร่ ว มมือ กับ ผู้ ป กครองในด้านการสร้างลั กษณะนิ สั ยการกิ นที่ ดี
และถูกต้องตามหลักโภชนาการ โดยจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมสุขภาพประจาปี เพื่อให้ผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
มี ค วามเข้ า ใจและตระหนั ก ในความส าคั ญ ของการเฝ้ า ระวั ง ดู แ ลสุ ข ภาพกาย สุ ข ภาพช่ อ งปาก
และโรคติดต่อ
๒) สถานศึกษามีการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์อย่างเป็น
ระบบอยู่แล้ว แต่ควรดาเนินการจัดสรรพื้นที่ในและนอกชั้นเรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมจัดป้าย
นิเทศที่มีการปรับเปลี่ยนตามเหตุการณ์ปัจจุบัน หรือแสดงผลงานที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียน
ปกติ ข องแต่ ล ะกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ รวมถึ ง การมี ส่ ว นร่ ว มในการประเมิ น และวิ พ ากษ์ ผ ลงาน
อย่างสร้างสรรค์อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง เพือ่ สร้างแรงจูงใจให้มุ่งมานะในการเรียน
๓) สถานศึกษามีการพัฒ นาให้ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว แต่ควร
จั ดสร้ างวิธีก ารและเครื่ องมื อในการประเมิน ผลบั น ทึ กการอ่ าน จากสมุด บัน ทึ กการอ่านที่ ม อบหมาย
ให้ผู้ เรียนบัน ทึกและน าผลการประเมิน ไปใช้ในการคั ดกรองการอ่านเขียน เพื่อติดตามพัฒ นาการหรือ
ความก้าวหน้าของการอ่านเขียนเป็นรายบุคคล จากการอ่านออกเขียนได้ไปสู่การอ่านเขียนเชิงสร้างสรรค์
๔) สถานศึ ก ษามี ก ารพั ฒ นาให้ ผู้ เรี ย นคิ ด เป็ น ท าเป็ น อย่ า งเป็ น ระบบอยู่ แ ล้ ว แต่ ค วร
ดาเนินการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่มุ่งเน้นฝึกทั กษะการคิด และจัดสร้างเครื่องมือวัดทักษะการคิดที่มี
การวิเคราะห์
หาประสิทธิภาพของเครื่องมือก่อนนาไปใช้ และควรมอบหมายให้ครูจัดทาใบงานให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ
ตามภาระงาน (Task) ของโครงงานอย่ างเป็ นขั้ น ตอน โดยผ่ านกระบวนการคิ ด กระบวนการสื่ อสาร
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จนสาเร็จเป็นชิ้นงานในแต่ละขั้นตอน
๕) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒ นาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเฉพาะในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ด้วยกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมกับครูเจ้าของภาษา ซึ่งสถานศึกษามีอยู่จานวนมาก
นอกจากนั้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม ครูควรมีการฝึกผู้เรียนให้มีการอภิปราย ซักถาม และโต้แย้งกัน
ด้วยหลักการและเหตุผลในทุกขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้ โดยเฉพาะการลงข้อสรุปหลังสิ้นสุดการ
เรียนรู้ในแต่ละเรื่องของทุกรายวิชา เพื่อนาไปสู่การสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
๖) สถานศึกษามีผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์
ของการจั ดตั้ งสถานศึกษาอยู่ แล้ ว โดยผู้เรียนปฏิบัติผ่ านโครงการส่ งเสริมอัตลั กษณ์ โรงเรียนคาทอลิ ก
โครงการปลู ก ฝั งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และโครงการวั น ส าคั ญ ทางศาสนา จนส่ ง ผลให้ ผู้ เรี ย นทุ ก คน
มีอัตลั กษณ์ คือ มีความรอบคอบ ความมัธยั ส ถ์ ความกล้าหาญ และความยุติธ รรม จึงควรธารงรักษา
มาตรฐานนี้ไว้ให้ยั่งยืนสืบไป
๗) สถานศึ ก ษามี ก ารพั ฒ นาตามจุ ด เน้ น และจุ ด เด่ น ที่ ส่ งผลสะท้ อ นเป็ น เอกลั ก ษณ์ ข อง
สถานศึกษาอยู่แล้ว คือ “เด็กลัมแบรต์ไหว้สวย” แต่เนื่องจากผู้เรียนลัมแบรต์มีจานวนมาก มาจากส่วนต่าง
ๆ ของจังหวัดจัน ทบุ รีสถานศึกษามีความพร้อมในการพัฒ นา กล่ อมเกลา หล่อหลอมคุณ ลั กษณะของ
ผู้เรียน จึงควรมีการเพิ่มเติม ขยายของข่ายของอัตลักษณ์ให้กว้างขวางออกไปในเรื่องอื่น ๆ เพื่อให้ลูกลัม
แบรต์มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น
๘) สถานศึกษามีผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทสถานศึกษาที่ดีอยู่แล้ว
แต่ควรดาเนินการปรับปรุงพัฒนากิจกรรมน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สาระการเรียนรู้
๔๒

โดยออกแบบขั้ น ตอนภาระงาน และให้ ผู้ เรี ย นในแต่ ล ะระดั บ ชั้ น ใช้ ก ระบวนการกลุ่ ม ลงมื อ ปฏิ บั ติ
ในลั กษณะบู รณาการทุ กกลุ่ มสาระการเรียนรู้ เช่น การเพิ่ มปริ มาณแปลงปลู กผั กสวนครัว เพื่ ออาหาร
กลางวัน บ่อซีเมนต์เลี้ยงปลาดุก เลี้ ยงกบ และหมูห ลุม เป็นต้น เพื่อให้ มีจานวนครบตามรายระดับชั้น
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตลอดจนประสานความร่วมมือกันระหว่างครูที่ปรึกษา ผู้ปกครองและ
วิทยากรภูมิปัญญา ในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้
๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา
๑) สถานศึกษามีการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพอยู่แล้ว
แต่ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและครูทุกคน ได้แก่ ระบบการประเมิน กระบวนการ
ประเมิน เอกสารการประเมิ น และควรมี การน าผลการประเมิ น ไปใช้ พั ฒ นาคุณ ภาพการศึ กษาอย่ าง
ต่อเนื่อง
๒) สถานศึกษามีผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาอยู่แล้ว โดยสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ผ่านโครงการ
ส่งเสริมอัตลักษณ์โรงเรียนคาทอลิก โครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และโครงการวันสาคัญทางศาสนา
ได้ ร่ ว มบ าเพ็ ญ ประโยชน์ ต่ อ ผู้ อื่ น และสั ง คมอย่ า งสม่ าเสมอ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย นอยู่ ในระดั บ ดี
มีความสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้เวลาในช่วงว่างอ่านหนังสือ
นอกเวลาเรีย นทุ กวัน ครู มีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ
ผู้ บ ริ ห ารมี ก ารบริ ห ารจั ดการตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล สถานศึ กษามีห้ องเรีน ย IEP (Intensive English
Program) มีแหล่ งเรี ยนรู้ที่ทั น สมัย และแหล่ งเรียนรู้ตามธรรมชาติส าหรับ ครูและผู้ เรียนได้ศึก ษาหา
ความรู้ร่วมกัน จึงควรธารงรักษามาตรฐานนี้ไว้ให้ยั่งยืนสืบไป
๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑) สถานศึกษาควรดาเนินการนาผลประเมินการส่งเสริมพัฒ นาครูในวิช าที่สอน คุณภาพ
แผนการจัดการเรียนรู้ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู ไปพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบ
๒) ครู ค วรวิ เคราะห์ ห าคุ ณ ภาพของแบบวั ด ซึ่ ง เป็ น เครื่ อ งมื อ วั ด ผลประเมิ น ผลทั ก ษะ
กระบวนการที่เป็ น ความคิด และเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ ก่อนนาไปใช้และนาผลประเมินไปปรับปรุง
พัฒนาให้สอดคล้องกับการประเมินตามสภาพจริง
๓) ครูควรบันทึกการสอนตามสภาพจริงให้ครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้ที่กาหนดไว้ใน
แผนการจัดการเรียนรู้ และนาข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อเชื่อมโยงกับงานวิจัยในชั้นเรียน
๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษามีพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและต้นสังกัดที่ดีอยู่แล้ว
แต่ควรให้ความรู้ครูและบุคลากรในสถานศึกษาในเรื่องกระบวนประกันคุณภาพภายใน เพื่อให้เกิดความ
เข้ า ใจตรงกั น ต้ น สั ง กั ด ควรให้ ก ารดู แ ลเยี่ ย มเยี ย น ให้ ข้ อ เสนอแนะ ให้ ค าปรึ ก ษา และให้ ก าลั ง ใจ
สถานศึกษาเพิ่มมากขึ้น
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
๔๓

โครงการ ล.พ.ล. มุ่งเรียนรู้สู่ห ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม
บู ร ณาการเสริ ม สร้ า งการเรี ย นรู้ อ ยู่ อ ย่ า งพอเพี ย ง และกิ จ กรรมตลาดนั ด ความรั ก แบ่ ง ปั น ความสุ ข
สู่ความพอเพียง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้าร่วมปฏิบัติตามความถนัดและสนใจในการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุ
ธรรมชาติที่เหลือใช้ออกจาหน่ายในงาน ในแต่ละกิจกรรมได้เชิญผู้ปกครองและภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามา
มีส่ วนร่ว มและเป็ น วิท ยากร ภายใต้โครงการพั ฒ นาสถานศึ กษาสู่ มาตรฐานสากลในหลั กปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

บทที่ ๒
แผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
๑. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
โรงเรี ย นลั ม แบรต์ พิ ช ญาลั ย มี ก ารบริห ารและการจั ด การศึ ก ษาแบบใช้ ข้ อ มู ล เป็ น ฐาน SBM
(School Base Management) ซึ่งเป็นการบริหารจัดการศึกษาในลักษณะที่สถานศึกษามีอานาจในการ
บริหารแบบใช้ข้อมูลเป็นฐาน โดยมีแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เป็น ๖ ด้าน
๑. ด้ านวิช าการ บริ ห ารจั ด การงานวิช าการระดั บ ประถมศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษา ท าหน้ า ที่
ประสานงานกับคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ควบคุมดูแล สั่งการ ประสานงานวิชาการ
รับ ผิดชอบการสอบแข่งขัน ด้านวิชาการของนักเรียน การวางแผนยุทธศาสตร์เพื่ อให้ การ
สอบแข่งขันด้านวิชาการของโรงเรียนประสบผลสาเร็จระดับสูงสุด รวมทั้งด้านหลักสูตรและ
การสอน มีฝ่ายนิเทศและพัฒนาการสอน
๒. ด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และอภิบาล ดาเนินงานด้านการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมและนิทรรศการวันสาคัญ ประเพณีและวัฒนธรรมของไทย
๓. ด้านกิจการนักเรียน บริหารจัดการด้านพลศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ งานศิลปะและ
ด น ต รี งา น อ น า มั ย แ ล ะ โภ ช น า ก า ร ส ภ า นั ก เรี ย น แ ล ะ งา น ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า
ด้านบริ ห ารทั่ ว ไป ก ากั บ นโยบายและยุท ธศาสตร์การจัด ท าแผนพั ฒ นา แผนปฏิ บั ติก าร
สารสนเทศ งานวิจัยและพัฒนาโรงเรียน งานพัฒนาอาคารสถานที่
๔. ด้านบุคลากร ทาหน้าที่วิเคราะห์วางแผน บริหารอัตรากาลัง จัดส่งบุคลากรในโรงเรียนเข้า
รับการอบรมสัมมนาทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนมีความ
รักและสามัคคีต่อองค์กรหรือหน่วยงาน
๕. ด้านธุรการ การเงิน บริหารจัดการงานบัญชี การรักษาเงินสด การรับจ่ายเงินและดาเนินงาน
ด้านงบประมาณ รับเรื่อง นาเสนอและตรวจสอบเอกสาร บริหารจัดการพัสดุครุภัณฑ์ งาน
ด้านการดูแลรักษาการลงทะเบียน ด้านการต้อนรับและอานวยความสะดวกให้แก่ผู้มาเยี่ยม
และผู้มาติดต่อกับโรงเรียนอย่างเป็นทางการในวาระต่างๆ จัดเตรียมสถานที่และอาหารแก่
ผู้มาใช้สถานที่โรงเรียน และอานวยความสะดวกด้านการบริหารแก่คณะครูของโรงเรียนใน
โอกาสที่เหมาะสม สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
๖. ด้านบริหารทั่วไป กากับนโยบายและยุทธศาสตร์ การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จัดทาแผนปฏิบัติการ สารสนเทศ คัดกรองโครงการ ติดตามการดาเนินงานตามแผนงาน และ
ทาหน้าที่การประเมินตนเองของสถานศึกษา ตลอดจนเตรียมการและจัดการงานด้านการ
ประเมิ น และงานประกั น คุ ณ ภาพสถานศึ ก ษา ดู แ ลงานด้ า นการท าวิ จั ย แบบส ารวจ
แบบสอบถาม และการนาผลไปใช้เพื่อการพัฒนาโรงเรียนรับผิดชอบกระบวนการให้ ความรู้
๔๔

ด้านงานวิจัยแก่บุคลากรทั้งงานวิจัย ดูแลงานด้านสถานที่ งานซ่อมแซมบารุงอาคาร วัสดุ
ครุ ภั ณ ฑ์ ตกแต่ ง สถานที่ ภู มิ ทั ศ น์ บริ ห ารจั ด การสิ่ ง ของเครื่ อ งใช้ ป้ า ยนิ เทศ ระบบ
สาธารณูปโภค
๒. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๑ ด้านคุณภาพผูเ้ รียน
กลยุทธ์ที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๓ ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ ๔ ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๕ ด้านมาตรการส่งเสริม
๓. การดาเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการรวมพลัง
สร้างสรรค์ สุขภาพ
- กิจกรรมเด็กไทย
อนามัยดี
- กิจกรรมส่งเสริม
ทักษะด้านกีฬา
- กิจกรรมต้านภัย
ไข้เลือดออกไร้ยุงลาย

วัตถุประสงค์

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม
๑.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
๑.นักเรียนระดับประถมศึกษา
มีสุขนิสยั ในการดูแลสุขภาพ
ปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓
และออกกาลังกาย สม่าเสมอ เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๙๒
๒.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
๒.นักเรียนมีน้าหนัก ส่วนสูง และ
น้าหนัก ส่วนสูง และมี
มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ มาตรฐานรวมทั้งมีสุขนิสัยในการ
มาตรฐาน
ดูแลสุขภาพและออกกาลังกาย
๓. เพื่อให้ผู้เรียนป้องกันตนเอง สม่าเสมอ มีความมั่นใจกล้า
และหลีกเลีย่ งตนเองจาก
แสดงออกอย่างเหมาะสม และให้
สภาวะทีเ่ สี่ยง
เกียรติผู้อื่น
ต่อความรุนแรงของโรคภัย
๔.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
แสดงออกทางด้านกีฬาและ
นันทนาการอย่างเต็ม
ความสามารถ
๕.เพื่อให้ผเู้ รียนเห็นคุณค่าใน
ตนเอง มีความมั่นใจกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้
เกียรติผู้อื่น

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

๔๕

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ ๑
๑.๑ ผูเ้ รียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ
และออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
๑.๒ มีนาหนั
้ กส่วนสูงและ
มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

๒.โครงการรณรงค์
ป้องกันสิ่งเสพติด
ในสถานศึกษา

๓. โครงการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนและชุมชน
- กิจกรรมสื่อสัมพันธ์
ล.พ.ล.สู่ชุมชน
- กิจกรรมค่ายปัจฉิม
นิเทศและยุวบัณฑิต

๑.เพื่อให้มีความรู้เท่าทันใน
การป้องกันตนเองจากสิ่ง
เสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง
ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ
ความรุนแรงและปัญหา
ทางเพศ
๒.เพื่อให้ผเู้ รียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่อต้านอบายมุข
สิ่งมอมเมา ความรุนแรง
และปัญหาทางเพศ
๑. เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า
ในตนเอง มีความมั่นใจกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสมและ
เห็นความสาคัญของการศึกษา
ต่อไปในอนาคต
๒.เพื่อให้ผเู้ รียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น
๓.เพื่อเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวของโรงเรียน
ให้ผู้ปกครอง ชุมชนและ
หน่วยงานภายนอกได้รับทราบ
๔.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ภาพ
ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับ
ผู้ปกครอง ชุนชน
และผูเ้ กี่ยวข้อง

๑.นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา มาตรฐานที่ ๑
ปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓
๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด
และครูทุกคนเข้าร่วมโครงการ
ให้โทษ
ร้อยละ ๙๒
๒.นักเรียนสามารถป้องกันตนเอง
จากสิ่งเสพติดให้โทษ และ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะทีเ่ สี่ยง
ต่อความรุนแรงและปัญหาทางเพศ
๑.นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่
เกี่ยวข้องกับโรงเรียน ได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ
ของทางโรงเรียน ร้อยละ ๙๒
๒.นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนมี
ความพึงพอใจต่อผลการจัด
การศึกษาของโรงเรียน

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

มาตรฐานที่ ๑
๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง
มีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม
๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติ
ผู้อื่น

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

ของโครงการ/กิจกรรม
๔.โครงการส่งเสริมและ ๑.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความ
ปลูกฝังประชาธิปไตยใน ตระหนัก เห็นความสาคัญ
สถานศึกษา
เชื่อมั่นและศรัทธาในการ
ปกครองแบบระบอบ
ประชาธิปไตย
๒.เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อัน

๑. นักเรียนระดับชั้นประถม
ศึกษาปีท๓ี่ -มัธยมศึกษาปีที่ ๓
เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๙๒
๒.นักเรียนมีความเข้าใจสิทธิหน้าที่
ในสังคมประชาธิปไตยมีโอกาสฝึก
การเป็นผู้นาทางานร่วมกับผู้อื่นได้

๔๖

มาตรฐานที่ ๑
๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง
มีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม
๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติ
ผู้อื่น

ดีระหว่างผู้เรียนมีความสามัคคี อย่างมีความสุขและภูมิใจใน
ในหมู่คณะโรงเรียนและชุมชน ผลงานตนเอง
๓.เพื่อฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการ
ทางานร่วมกันอย่างมีระบบ
โดยรูจ้ ักบทบาทและหน้าที่ของ
ตนเองมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและผู้อื่น และภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง
๕.โครงการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ
ด้านสุนทรียศาสตร์

๑.เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนให้มีการพัฒนาทางด้าน
สุนทรียภาพ
๒.เพื่อให้ผเู้ รียนรู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์
๓.เพื่อให้ผเู้ รียนเห็นคุณค่าใน
ตนเองมีความมั่นใจกล้า
แสดงออกทางด้านศิลปะ
ดนตรี นาฎศิลป์

๑.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
๑ –มัธยมศึกษาปีที่ ๓ นักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๙๒
๒.นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ทุกคนได้รับการพัฒนา
ความสามารถด้านศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป์ อย่างเต็มตามศักยภาพ
และแสดงออกได้อย่างเหมาะสม

๔๗

มาตรฐานที่ ๑
๑.๖ สร้างผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์
กีฬา นันทนาการ

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

ของโครงการ/กิจกรรม
๖.โครงการส่งเสริม
ระเบียบวินยั และ
คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์
- กิจกรรมระเบียบวินยั ดี
เสริมศักดิ์ศรี
ลูกลัมแบรต์
- กิจกรรมส่งเสริม
สวัสดิภาพและความ
ปลอดภัยนักเรียน

๑.เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้
นักเรียนมีระเบียบวินัยและ
สามารถปฏิบัตติ ามกฎระเบียบ
ของโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม
๒.เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็น
พลเมืองดี มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม
และสามารถดารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างถูกต้องและมี
ความสุข

๑.เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักหน้าที่
ของตนเอง และเป็นนักเรียนที่
ดีของโรงเรียน
เพื่อสร้างจิตสานึกที่ดี
๒.เพื่อปลูกจิตสานึกให้นักเรียน
- กิจกรรมรูจ้ ักออม
มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
ก่อสุขทุกสถาน
และบาเพ็ญตนให้เป็น
- กิจกรรมเด็กดีมี
ประโยชน์ต่อครอบครัว
กตัญญูรู้คณ
ุ แม่
โรงเรียน ชุมชนสังคมและ
- กิจกรรมวันลอย
ประเทศชาติด้วยจิตสาธารณะ
กระทง
๓.เพื่อส่งเสริมคุณธรรม
- กิจกรรมวันพุทธรักษา จริยธรรม ให้นักเรียนมีโอกาส
บูชาพ่อ
เข้าร่วมกิจกรรมต่างศาสนา
- กิจกรรมมหัศจรรย์
และยอมรับความคิดและ
วันเด็ก
วัฒนธรรมที่แตกต่าง
- กิจกรรมแสงธรรม
๔.เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน
นาทาง
ตระหนักรู้คณ
ุ ค่า ร่วมอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
๕.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจ รู้จักประหยัด
อดออม มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
๗. โครงการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๑.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๑ – มาตรฐานที่ ๒
๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ นักเรียนเข้า
ตามหลักสูตร
ร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๙๒
๒.นักเรียนมีระเบียบวินยั ในตนเอง
มีมารยาทที่ดี มีความรับผิดชอบ
และสามารถปฏิบัตติ าม
กฎระเบียบวินัยของโรงเรียนได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม

๑.นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีท๑ี่ -มัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ ๙๒
๒.นักเรียนมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม
บาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ มีจิต
สาธารณะเพื่อผู้อื่น ตระหนัก
รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์พัฒนา
สิ่งแวดล้อม และมีคณ
ุ ลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรและ
อัตลักษณ์ของโรงเรียน

มาตรฐานที่ ๒
๒.๑ ผู้เรียนมีคณ
ุ ลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตร
๒.๒ เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อ
ผู้มีพระคุณ
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง
๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม

๔๘

๘. โครงการวันสาคัญ
ทางศาสนา
- กิจกรรมพิธีมสิ ซา
ระลึกถึงพระสังฆราช
ลัมแบรต์ เดอ
ลา ม็อต
- กิจกรรมเปลวเทียน
แห่งธรรมนาชีวิต
- กิจกรรมวันเกิด
แม่พระ
- กิจกรรมSanta
Festival

๑.เพื่อสร้างจิตสานึกให้ผเู้ รียน
ได้เห็นคุณค่าและมีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย
ดารงชีวิตตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทยที่ดีงาม
๒.เพื่อปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม ให้เด็กและเยาวชน
รู้จักนาหลักธรรมคาสอนทาง
ศาสนาที่ตนนับถือมาประพฤติ
ปฏิบัติในวิถีชีวิตประจาวัน
และสามารถดารงชีวิตอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุข
๓.เพื่อให้ผเู้ รียนมีความรู้
เกี่ยวกับวันสาคัญทางศาสนา
และยอมรับความแตกต่างด้าน
ศาสนาและวัฒนธรรม
๔.เพื่อให้ผเู้ รียนได้มโี อกาส
แบ่งปันความรักและปัจจัยเพื่อ
ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ

๑.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท๑ี่ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร้อยละ ๙๒
๒.นักเรียนมีจติ สานึกที่ดี รูจ้ ักนา
หลักธรรมคาสอนมาประพฤติ
ปฏิบัติในชีวิตประจาวัน มีความ
โอบอ้อมอารี ช่วยเหลือผู้อื่น
มีความรูเ้ กี่ยวกับความสาคัญทาง
ศาสนาและสามารถยอมรับ
ความคิด ความแตกต่างด้าน
ศาสนาและวัฒนธรรมได้

มาตรฐานที่ ๒
๒.๑ ผู้เรียนมีคณ
ุ ลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตร
๒.๒ เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อ
ผู้มีพระคุณ
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง
๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม

๙.โครงการเด็กไทย
ยุคใหม่ใส่ใจรักการอ่าน
- กิจกรรมยอดนักอ่าน
-กิจกรรมสัปดาห์
ห้องสมุดและวันอนุรักษ์
ภาษาไทย
- กิจกรรมหนังสือ
ความรู้มือเด็กทา

๑.เพื่อให้นักเรียนเห็น
ความสาคัญของการอ่าน การ
คิดวิเคราะห์ และมีความคิด
สร้างสรรค์
๒.เพื่อให้นักเรียนรักการ
ค้นคว้าหาความรู้
รู้จักใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และ
พัฒนาการอ่านให้เป็นนิสยั
๓.ส่งเสริมให้นักเรียนเกิด
ความคิดริเริม่ และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภูมิใจ

๑.นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีท๑ี่ -มัธยมศึกษาปีที่ ๓
ร้อยละ ๙๒
๒.นักเรียนมีนสิ ัยรักการอ่านและ
แสวงหาความรูด้ ้วยตนเองจาก
ห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และ
สิ่งต่าง ๆ รอบตัว

มาตรฐานที่ ๓
๓.๑ มีนสิ ัยรักการอ่าน และแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุดแหล่ง
เรียนรู้และสื่อต่าง ๆ รอบตัว
๓.๒มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน
และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติม
๓.๓เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุม่ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
๓.๔ใช้เทคโนโลยีการเรียนรูแ้ ละนาเสนอ
ผลงาน

เป้าหมาย

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม

มาตรฐานที่ ๖
๖.๑ วางแผนการทางานและดาเนินการ
จนสาเร็จ
๖.๒ ทางานอย่างมีความสุขมุ่งมั่นพัฒนา
งานและภูมิใจในผลงานของตนเอง
๖.๓ ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
๖.๔ มีความรูส้ ึกที่ดตี ่ออาชีพสุจริตและ

๔๙

หาความรูเ้ กี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
๑๐. โครงการพัฒนา
ผู้เรียนสู่การเรียนรู้
- กิจกรรม ล.พ.ล.
สู่การเรียนรู้ ICT
- กิจกรรมทัศนศึกษา
นอกสถานที่
- กิจกรรมเข้าค่าย
ลูกเสือ – เนตรนารี
- กิจกรรมวันวิชาการ
เสริมสร้างการเรียนรู้
-กิจกรรมส่งเสริมทักษะ
อ่าน เขียน คิดวิเคราะห์

โครงการ/กิจกรรม
๑๑. งานวัดผล
ประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

๑.สนับสนุนการเรียนการสอน
ของโรงเรียนให้มีคณ
ุ ภาพมี
ความหลากหลายและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
๒.เพื่อส่งเสริมการเรียน
การสอนให้เหมาะสมกับสภาพ
ปัจจุบันสามารถเลือกใช้
เทคโนโลยีได้ถูกต้อง
๓.เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและ
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข

วัตถุประสงค์

๑.นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีท๑ี่ -มัธยมศึกษาปีที่ ๓
ร้อยละ ๙๒
๒.ผูเ้ รียนมีทักษะในการหาเหตุผล
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้
สิ่งต่าง ๆ รอบตัว สามารถนา
ทักษะไปใช้ในการดาเนินชีวิต
และมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี

มาตรฐานที่ ๓
๓.๑ มีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และสื่อ
ต่าง ๆ รอบตัว
๓.๒มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน
และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนาเสนอ
ผลงาน
มาตรฐานที่ ๔
๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดูและ
สื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิด
ของตนเอง
๔.๒ นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษา
หรือวิธีการของตนเอง
๔.๓ กาหนดเป้าหมายคาดการณ์ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
๔.๔ มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจ
มาตรฐานที่ ๖
๖.๑ วางแผนการทางานและดาเนินการจน
สาเร็จ
๖.๒ ทางานอย่างมีความสุขมุ่งมั่นพัฒนา
งานและภูมิใจในผลของตนเอง
๖.๓ ทางานร่วมกับผู้อื่นได้

เป้าหมาย

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม
๑.เพื่อให้การดาเนินงานวัดผล ๑.นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
และประเมินผลสัมฤทธิ์
ปีท๑ี่ -มัธยมศึกษาปีที่ ๓
ทางการเรียนสอดคล้องกับ
ร้อยละ ๗๐
จุดประสงค์และมาตรฐานการ ๒.ผูเ้ รียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนตรง
เรียนรูร้ ายวิชา
ตามจุดประสงค์ของกลุ่มสาระ
๒.เพื่อให้การประเมนผลการ การเรียนรู้และทราบผล
เรียนการสอนสอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าของตนเอง
สภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียน
และพัฒนาการของผูเ้ รียนเป็น
สาคัญ

๕๐

มาตรฐานที่ ๕
๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่ม
สาระเป็นไปตามเกณฑ์
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญ
ตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
๕.๓ ผลการประเมินการอ่านคิด
วิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
๕.๔ ผลการสอบระดับชาติเป็นไป
ตามเกณฑ์

กลยุทธ์ที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษา
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม

๕๑

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

๑. โครงการพัฒนา
การเรียนการสอน
- กิจกรรมพัฒนาสื่อ
การสอน
- กิจกรรม ๘ กุล่มสาระ
พัฒนาการเรียนรู้
- กิจกรรม ล.พ.ล.
พัฒนาแหล่งเรียนรู้
สู่การเรียนรู้
- กิจกรรมพัฒนา
โครงงาน
- งานนิเทศการสอน
- งานวิจัยในชั้นเรียน

โครงการ/กิจกรรม
๓. โครงการเด็กไทย
ยุคใหม่ใส่ใจรักการอ่าน

๑. เพื่อพัฒนาการผลิตสื่อการ
เรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ
๒. เพื่อนาการนิเทศการสอน
ของครูไปพัฒนาต่อผูเ้ รียน
อย่างมีคุณภาพ
๓. เพื่อออกแบบการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อพัฒนาการเรียน
การสอนให้กับผูเ้ รียนมี
ความสามารถในการวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ
๔. เพื่อแก้ปัญหาในชั้นเรียน
๕. เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ผู้เรียน

วัตถุประสงค์

๑. ครูและนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท๑ี่ -มัธยมศึกษาปีที่
๓ ร้อยละ ๙๒
๒. ครูพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
นาไปพัฒนาให้กับนักเรียน
และมีความรู้ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้
๓. ครูสามารถแก้ปัญหาในชั้น
เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ผู้เรียนสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์
ของการเรียนรูต้ ามจุดหมายที่ครู
ต้องการ

มาตรฐานที่ ๗
๗.๑ ครูมีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพ
ทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน
๗.๓ ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทางสติปัญญา
๗.๔ ครูใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ผนวกกับการนาบริบทและภูมิปญ
ั ญา
ของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัด
การเรียนรู้
๗.๗ ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและ
ใช้ผลในการปรับการสอน
มาตรฐานที่ ๑๐
๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวน
การเรียนรู้ที่ให้ผเู้ รียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
จนสรุปความรูไ้ ด้ด้วยตนเอง
๑๐.๕ นิเทศภายใน กากับ ติดตาม
ตรวจสอบและนาผลไปปรับปรุงการ
เรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ

เป้าหมาย

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม
๑. เพื่อให้ผู้เรียนมีนสิ ัยรักการ ๑. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
อ่านและแสวงหาความรูด้ ้วย ปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓
ตนเองจากห้องสมุด
ร้อยละ ๙๒
๒.เพื่อฝึกทักษะให้ผู้เรียน
๒. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา
สามารถเรียนรู้ร่วมกันเป็น
ความรู้ด้วยตนเอง มีนิสยั รักการ
กลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อ่าน รักการทางาน สามารถ

๕๒

มาตรฐานที่ ๓
๓.๑ มีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และสื่อ
ต่าง ๆ รอบตัว

เพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
๔.งานระบบดูแล
๑.เพื่อพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
ช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็ง
เป็นการติดตามดูแลนักเรียน
อย่างใกล้ชิดและรู้จักนักเรียน
เป็นรายบุคคล
๒.เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะค่านิยมที่พึง
ประสงค์
๕. โครงการปลุกพลังจิต ๑. เพื่อให้บุคลากรครูมี
ชีวิตครู
ทัศนคติที่ดีต่ออาชีพครู รัก
- กิจกรรมอบรมพัฒนา และปกป้องในอาชีพและ
ความรู้คุณธรรมและ สถานศึกษา
จรรยาบรรณวิชาชีพ ๒. เพื่อให้บุคลากรครูรู้เท่าทัน
- กิจกรรมทัศนศึกษา
และเตรียมความพร้อมในการ
ดูงานพัฒนาศักยภาพ เปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ
ครู
๓. เพื่อให้บุคลากรครูพัฒนา
ตนเองให้ทันต่อเหตุการณ์
และใช้ความรู้ข้อมูลข่าวสาร
ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัด
การเรียนการสอน

ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
๑.นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีท๑ี่ -มัธยมศึกษาปีที่ ๓
ร้อยละ ๙๒
๒.นักเรียนได้รับการติดตามดูแล
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ
อย่างใกล้ชิด และปลูกฝังให้ผเู้ รียน
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๑.บุคลากรครูร่วมโครงการ
ร้อยละ ๙๒
๒.บุคลากรครูทุกคนมีทัศนคติทดี่ ี
ต่ออาชีพครู เป็นผู้มีเมตตากรุณา
ซื่อสัตย์ และอุทิศ ตนในการ
ทางานเป็นแบบอย่างที่ดีและ
สามารถพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้า
ทางด้านวิชาการ

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม
๗.โครงการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนและชุมชน
- กิจกรรมสื่อสัมพันธ์
ล.พ.ล. สู่ชุมชน
- กิจกรรมค่ายปัจฉิม
นิเทศและยุวบัณฑิต
๘.โครงการพัฒนา
บริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน

๑. เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า
ในตนเอง มีความมั่นใจกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสมและ
เห็นความสาคัญของการศึกษา
ต่อไปในอนาคต
๒. เพื่อให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น
๓. เพื่อเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวของโรงเรียน
ให้ผู้ปกครอง ชุมชนและ
หน่วยงานภายนอกได้รับทราบ
๔. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ภาพ

๑. นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่
เกี่ยวข้องกับโรงเรียน ได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ
ของทางโรงเรียน ร้อยละ ๙๒
๒. นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนมี
ความพึงพอใจต่อผลการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
๓.โรงเรียนมีคณะกรรมการ
สถานศึกษาร่วมพัฒนาสถานศึกษา

๕๓

มาตรฐานที่ ๗
๗.๖ครูให้คาแนะนา คาปรึกษาและแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผเู้ รียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
มาตรฐานที่ ๑๐
๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รียน
ที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง
ผู้เรียนทุกคน
มาตรฐานที่ ๗
๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนา
การจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ
และใช้ผลในการปรับการสอน
๗.๘ ครูประพฤติปฏิบตั ิตนเป็น
แบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดขี อง
สถานศึกษา
๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่
ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็ม
ความสามารถ

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ ๙
๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และ
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนด
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษากากับ
ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อน
การดาเนินงานของสถานศึกษา
ให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา

๙. งานพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา

โครงการ/กิจกรรม

ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับ
ผู้ปกครอง ชุนชน
และผูเ้ กี่ยวข้อง
๑. เพื่อให้ชุมชนได้มสี ่วนร่วม
ในการจัดทาหลักสูตรให้
เหมาะสมกับทุกระดับชั้น
๒. เพื่อพัฒนาผู้เรียนในด้าน
ทักษะการคิดวิเคราะห์ทุกกลุ่ม
สาระและ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
๓. เพื่อจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้ผลสัมฤทธิ์ของทุก
กลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายของ
หลักสูตรสถานศึกษา
๔. เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถนา
หลักสูตรไปจัดทาแผนการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม

วัตถุประสงค์

๑. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา
ที่ผ่านการพัฒนาและปรับปรุงให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่นและสนองนโยบายของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ ร้อยละ ๙๒
๒. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา
ที่ผ่านการพัฒนาและปรับปรุงครบ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

มาตรฐานที๕่
๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่ม
สาระเป็นไปตามเกณฑ์
๕.๒ ผลประเมินสมรรถนะสาคัญตาม
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไป
ตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ ๗
๗.๑ ครูมีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียนทั้งด้านความรู้ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๗.๒ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผน
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน

เป้าหมาย

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม

๗.๓ ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทางสติปัญญา
๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ผนวกกับการนาบริบทและภูมิปญ
ั ญา
ของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการ
เรียนรู้
๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลทีม่ ุ่งเน้น
การพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้ รียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
๗.๖ ครูให้คาแนะนา คาปรึกษา และ
แก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการ
เรียนและคุณภาพชีวิตด้วย
ความเสมอภาค
๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัย และพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ
และใช้ผลในการปรับการสอน
๗.๘ ครูประพฤติปฏิบตั ิตนเป็น
แบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดขี อง

๕๔

สถานศึกษา
๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่
ได้รับมอบหมายเต็มเวลา
เต็มความสามารถ
มาตรฐานที่ ๑๐
๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสม
สอดคล้องกับท้องถิ่น
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย
ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด
ความสามารถและความสนใจ
๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ
ความสามารถ ความถนัด
และความสนใจของผู้เรียน
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
๑๐. โครงการพัฒนา
ผู้เรียนสู่การเรียนรู้
- กิจกรรม ล.พ.ล.
สู่การเรียนรู้ ICT
- กิจกรรมทัศนศึกษา
นอกสถานที่
- กิจกรรมเข้าค่าย
ลูกเสือ – เนตรนารี
- กิจกรรมวันวิชาการ
เสริมสร้างการเรียนรู้
-กิจกรรมส่งเสริมทักษะ
อ่าน เขียน คิดวิเคราะห์

๑๑.โครงการแนะแนว
และทุนการศึกษา
เพื่อเด็กยากจนและ
ด้อยโอกาส

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอนของโรงเรียน
ให้มีคุณภาพ

๒. เพื่อส่งเสริมในด้าน
การเรียนการสอนสามารถ
จัดการเรียนรู้ให้เหมาะสม
กับสภาพปัจจุบัน
๓. เพื่อเพิ่มพูนทักษะและ
เปิดโลกทัศน์ของผู้เรียน
สร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ
นอกชั้นเรียน
๔. เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตฝึกการ
เป็นผู้นา รู้จักแก้ปัญหา และ
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข

๕.ผูเ้ รียนสามารถเชื่อมโยง
ความรู้ได้อย่างมีเหตุผล
ได้แสดงผลงาน พัฒนาชิ้นงาน
และเรียนรูร้ ะหว่างกัน
๑. เพือ่ ช่วยเหลือและ
สนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีโอกาส
ทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น
๒. เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ
ของครอบครัวผู้มรี ายได้น้อย
และบุคลากรของโรงเรียน

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม
๑.นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีท๑ี่ -มัธยมศึกษาปีที่ ๓
ร้อยละ ๙๒
๒.ผูเ้ รียนมีทักษะในการหาเหตุผล
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
กล้าแสดงออกมีความกระตือรือร้น
ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว
สนุกกับการเรียนรู้ สามารถนา
ทักษะไปใช้ในการดาเนินชีวิต
ได้อย่างเหมาะสม

๑. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีท๑ี่ -มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีฐานะ
ยากจนและด้อยโอกาสได้รับ
การสนับสนุนด้านการศึกษา และ
สามารถวางแผนดาเนินชีวิต
ได้ร้อยละ ๙๒

๕๕

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ ๑๐
๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ
ความสามารถ ความถนัด
และความสนใจของผู้เรียน

มาตรฐานที่ ๑๐
๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง
ผู้เรียนทุกคน

๓. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรูส้ ึกที่
ดีต่ออาชีพสุจริต และมีความรู้
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจ

๒. นักเรียนได้รับความช่วยเหลือ
ในด้านทุนการศึกษา มีโอกาส
พัฒนาตนเต็มศักยภาพ มีความรู้
มีคุณธรรม เป็นเยาวชนที่ดีของ
ชาติและมีอาชีพที่ดีในอนาคต
ต่อไป

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
๑๒. โครงการพัฒนา
อาคารสถานที่
และภูมิทัศน์
- กิจกรรมห้องเรียน
สะอาดบรรยากาศ
วิชาการ
- กิจกรรมซ่อมแซม
บารุง อาคารสถานที่
และภูมิทัศน์
๑๓. โครงการเด็กไทย
ยุคใหม่ใส่ใจรักการอ่าน
- กิจกรรมยอดนักอ่าน
- กิจกรรมสัปดาห์
ห้องสมุดและวัน
อนุรักษ์ภาษาไทย
- กิจกรรมหนังสือความรู้
มือเด็กทา

วัตถุประสงค์
๑. โรงเรียนมีภูมิทัศน์ที่
สวยงาม ร่มรื่น เป็นแหล่ง
เรียนรูภ้ ายนอกห้องเรียนได้
๒. เพื่อให้อาคารสถานที่มี
ความมั่นคง ปลอดภัย
มีสิ่งอานวยความสะดวก
เอื้อต่อการเรียนรู้ของครู
และนักเรียน
๑. เพื่อให้นักเรียนเห็น
ความสาคัญของการอ่าน
การคิดวิเคราะห์ และมี
ความคิดสร้างสรรค์
๒. เพื่อให้นักเรียนรัก
การค้นคว้าหาความรู้ รูจ้ ักใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และ
พัฒนาการอ่านให้เป็นนิสยั
๓. ส่งเสริมให้นักเรียนเกิด
ความคิดริเริม่ และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภูมิใจ

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม
๑. บริเวณอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อมทั่วไปภายในและนอก
บริเวณโรงเรียนได้รับการพัฒนา
ดูแลรักษาและซ่อมบารุงให้มี
ประสิทธิภาพการใช้งานเกิด
ประโยชน์และความปลอดภัย
ร้อยละ ๙๒

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ ๑๑
๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคาร
เรียนมั่นคง สะอาด ปลอดภัย มีสิ่ง
อานวยความสะดวกพอเพียง อยู่ใน
สภาพที่ใช้การได้ดสี ภาพแวดล้อม
ร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรูส้ าหรับผูเ้ รียน
๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ
ผู้เรียน
๑. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา มาตรฐานที่ ๑๑
ปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓
๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและ
ร้อยละ ๙๒
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนรู้
๒. นักเรียนมีนิสยั รักการอ่านและ ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้ออกแบบ
แสวงหาความรูด้ ้วยตนเองจาก
มีส่วนร่วม
ห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และ
สิ่งต่าง ๆ รอบตัว

๕๖

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
๑๔. โครงการรวมพลัง
สร้างสรรค์สุขภาพ
- กิจกรรมเด็กไทย
อนามัยดี
- กิจกรรมส่งเสริม
ทักษะด้านกีฬา
- กิจกรรมต้านภัย
ไข้เลือดออกไร้ยุงลาย

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม
๑. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
๑. นักเรียนระดับประถมศึกษา
มีสุขนิสยั ในการดูแลสุขภาพ ปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓
และออกกาลังกาย สม่าเสมอ เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๙๒
๒. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
๒. นักเรียนมีน้าหนัก ส่วนสูง และ
น้าหนัก ส่วนสูง และมี
มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ มาตรฐานรวมทั้งมีสุขนิสัยในการ
มาตรฐาน
ดูแลสุขภาพและออกกาลังกาย
๓. เพื่อให้ผู้เรียนป้องกัน
สม่าเสมอ มีความมั่นใจ
ตนเอง และหลีกเลี่ยงตนเอง กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
จากสภาวะที่เสีย่ ง
และให้เกียรติผู้อื่น
ต่อความรุนแรงของโรคภัย
๔. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
แสดงออกทางด้านกีฬาและ
นันทนาการอย่างเต็ม
ความสามารถ
๕. เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า
ในตนเอง มีความมั่นใจกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้
เกียรติผู้อื่น

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๕๗

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ ๑๑
๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ของผู้เรียน

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ของโครงการ/กิจกรรม
๑๕.งานนโยบาย
เพื่อกากับนโยบายและ
ร้อยละ ๙๒ โรงเรียนมีการจัดทา
แผนงานและงานประกัน ยุทธศาสตร์ การจัดทา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
คุณภาพ
แผนพัฒนาและแผนปฏิบตั ิ
สถานศึกษา จัดทารายงาน
๑๖.โครงการพัฒนา
งาน สารสนเทศ คัดกรอง
ประจาปี จัดระบบข้อมูล
ระบบบริหารงาน
โครงการ ติดตามการ
สารสนเทศในการบริหารจัดการ
โรงเรียน
ดาเนินงานตามแผนงาน
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประเมินตนเองของ
ติดตามตรวจสอบและประเมิน
สถานศึกษา ตลอดจน
คุณภาพภายใน นาผลการประเมิน
เตรียมการและจัดการงานด้าน ทั้งภายในและภายนอกใช้ในการ
การประเมินและงานประกัน วางแผนพัฒนาคุณภาพ
คุณภาพการศึกษา
ทาการวิจัย แบบสารวจ
แบบสอบถามและการนาผลไป
เพื่อการพัฒนาโรงเรียน
เพื่อให้สถานศึกษามีการจัด
องค์กร โครงสร้างระบบการ
บริหารที่มคี วามชัดเจน

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ ๑๒
๑๒.๑ กาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
๑๒.๒ จัดทาและดาเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
๑๒.๔ ติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
๑๒.๕ นาผลการประเมินคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๑๒.๖ จัดทารายงานประจาปีที่เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน

กลยุทธ์ที่ ๓ ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการพัฒนา
การเรียนการสอน
- กิจกรรมพัฒนาสื่อ

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนและบุคลากร
ในโรงเรียนจากแหล่งเรียนรู้

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม
๑. ครูและนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท๑ี่ -มัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ ร้อยละ ๙๒

๕๘

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ ๑๓
๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก

การเรียนการสอน
- กิจกรรม ๘ กลุ่มสาระ
พัฒนาการเรียนรู้
- กิจกรรมล.พ.ล.พัฒนา
แหล่งเรียนรู้
สู่การเรียนรู้
-กิจกรรมพัฒนา
โครงงาน
๒. โครงการพัฒนา
ผู้เรียนสู่การเรียนรู้
- กิจกรรม ล.พ.ล.
สู่การเรียนรู้ ICT
- กิจกรรมทัศนศึกษา
นอกสถานที่
- กิจกรรมเข้าค่าย
ลูกเสือ-เนตนารี
-กิจกรรมวันวิชาการ
เสริมสร้างการเรียนรู้

ภายในและภายนอก
สถานศึกษา
๒. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรูร้ ะหว่างบุคลากรภายใน
และภายนอกสถานศึกษา

๒. มีความรู้ ความสามารถในการ
คิดอย่างเป็นรูปธรรม รู้จักใช้
เหตุผล มีทักษะในการทางาน
และสร้างสรรค์ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ

๑. เพื่อเพิ่มพูนทักษะและ
เปิดโลกทัศน์ของผู้เรียน
สร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ
นอกชั้นเรียน

๑. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีท๑ี่ -มัธยมศึกษาปีที่ ๓
ร้อยละ ๙๒
๒. ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น
ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว
สนุกกับการเรียนรู้ มีทักษะในการ
หาเหตุผลมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และกล้าแสดงออก

สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรูข้ อง
ผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนทีส่ ่งเสริมให้
ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์
ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา

กลยุทธ์ที่ ๔ ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการส่งเสริม
๑. เพื่อส่งเสริมให้ครูและ
๑. ครูและผู้เรียนระดับชั้น
อัตลักษณ์โรงเรียน
ผู้เรียนบรรลุผลตามเป้าหมาย ประถมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษา
คาทอลิก
วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้น ปีที่ ๓ ร้อยละ ๙๒ เป็นแบบอย่าง
- กิจกรรมพัฒนา
ของสถานศึกษา
ในการพัฒนาคุณธรรมตามแบบ
บุคลากรตามอัตลักษณ์ ๒. เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ
พระสังฆราชลัมแบรต์ฯ
ของโรงเรียน
พฤติกรรมของครูและผู้เรียน ๒. โรงเรียนมีบรรยากาศในการ
- กิจกรรมสร้างเสริม
ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน
ดาเนินชีวิตมีคณ
ุ ธรรม ตามแบบ
บรรยากาศส่งเสริม
โดยยึดแบบคุณธรรมของ
ฉบับของพระสังฆราชลัมแบรต์ฯ
อัตลักษณ์
พระสังฆราชลัมแบรต์เป็น
และส่งเสริมให้ครูและผู้เรียน
- กิจกรรมพัฒนา
แบบอย่าง
บรรลุผลตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์

๕๙

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ ๑๔
๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์
ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
๑๔.๒ ผลการดาเนินงานส่งเสริมให้
ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์
ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา

คุณลักษณะผูเ้ รียน
ตามอัตลักษณ์ของ
ผู้เรียน
- กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพด้านเอกลักษณ์
ของโรงเรียน
๒. โครงการปลูกฝัง
คุณธรรม เพื่อสร้าง
จิตสานึกที่ดี
- กิจกรรมรูจ้ ักออม
ก่อสุขทุกสถาน
- กิจกรรมเด็กดีมี
กตัญญูรู้คณ
ุ แม่
- กิจกรรมวันลอย
กระทง
- กิจกรรมวันพุทธรักษา
บูชาพ่อ
- กิจกรรมมหัศจรรย์
วันเด็ก
- กิจกรรมแสงธรรม
นาทาง

๓. เพื่อสร้างบรรยากาศในการ ปรัชญาและจุดเน้นของ
ดาเนินชีวิตมีคณ
ุ ธรรม มี
สถานศึกษา
ค่านิยมที่ถูกต้องตามแบบฉบับ
ของพระสังฆราช
ลัมแบรต์ เดอ ลา ม็อต
๑. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จัก
หน้าที่ของตนเอง และเป็น
นักเรียนที่ดีของโรงเรียน
๒. เพื่อปลูกจิตสานึกให้
นักเรียนมีความกตัญญูต่อผู้มี
พระคุณและบาเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อครอบครัว
โรงเรียน ชุมชนสังคมและ
๓. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ให้นักเรียนมีโอกาส
เข้าร่วมกิจกรรมต่างศาสนา
และยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง
ประเทศชาติด้วยจิตสาธารณะ

๑. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓
เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ ๙๒
๒. นักเรียนมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม
บาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์
มีจิตสาธารณะเพื่อผู้อื่น ตระหนักรู้
คุณค่า ร่วมอนุรักษ์พัฒนา
สิ่งแวดล้อม และมีคณ
ุ ลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรและ
อัตลักษณ์ของโรงเรียน

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม

๓. โครงการวันสาคัญ
ทางศาสนา
- กิจกรรมพิธีมสิ ซา
ระลึกถึงพระสังฆราช
ลัมแบรต์ เดอ
ลา ม็อต
- กิจกรรมเปลวเทียน
แห่งธรรมนาชีวิต
- กิจกรรมวันเกิด

๔. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน
ตระหนักรู้คณ
ุ ค่า ร่วมอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
๕. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจ รู้จักประหยัด
อดออม มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
๑. เพื่อสร้างจิตสานึกให้ผู้เรียน
ได้เห็นคุณค่าและมีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย
ดารงชีวิตตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทยที่ดีงาม
๒. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม ให้เด็กและเยาวชน
รู้จักนาหลักธรรมคาสอนทาง
ศาสนาที่ตนนับถือมาประพฤติ

๑. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
๑-มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร้อยละ ๙๒
๒. นักเรียนมีจิตสานึกที่ดี รู้จักนา
หลักธรรมคาสอนมาประพฤติ
ปฏิบัติในชีวิตประจาวัน มีความ
โอบอ้อมอารี ช่วยเหลือผู้อื่น
มีความรูเ้ กี่ยวกับความสาคัญทาง
ศาสนาและสามารถยอมรับ
ความคิด ความแตกต่างด้าน

๖๐

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ ๑๔
๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์
ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
๑๔.๒ ผลการดาเนินงานส่งเสริมให้
ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์
ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา

แม่พระ
- กิจกรรมSanta
Festival

ปฏิบัติในวิถีชีวิตประจาวัน
ศาสนาและวัฒนธรรมได้
และสามารถดารงชีวิตอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุข
๓. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
เกี่ยวกับวันสาคัญทางศาสนา
และยอมรับความแตกต่างด้าน
ศาสนาและวัฒนธรรม
๔. เพื่อให้ผู้เรียนได้มโี อกาส
แบ่งปันความรักและปัจจัย
เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นด้วย
ความเต็มใจ

กลยุทธ์ที่ ๕ ด้านมาตรการส่งเสริม
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการ
ล.พ.ล.มุ่งเรียนรู้
สู่หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
- กิจกรรมบูรณาการ
เสริมสร้างการเรียนรู้
อยู่อย่างพอเพียง
- กิจกรรมน้อมนา
หลักปรัชญาสู่สาะ
การเรียนรู้
- กิจกรรมตลาดนัด
ความรักแบ่งปัน
ความสุข
สู่ความพอเพียง

วัตถุประสงค์

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม
๑. เพื่อให้คณะครูและนักเรียน ๑. ครูและผู้เรียน ระดับชั้น
เห็นความสาคัญของการ
ประถมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษา
น้อมนาหลักปรัชญาของ
ปีที่ ๓ ร้อยละ ๙๒
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
๒. ครูและผู้เรียนเห็นความสาคัญ
แนวทางในการดาเนินชีวิต
และ มีความตระหนักในการ
และมีการเผยแพร่สู่ผู้ปกครอง นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
และชุมชน
พอเพียงมาเป็นแนวทางในการ
๒. เพื่อส่งเสริมให้ผเู้ รียนมี
ดาเนินชีวิต
กิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย เพื่อมุ่งพัฒนา
ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
มีความตระหนักและนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในชีวิต
๓. เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนให้เป็น
ผู้ที่สามารถครองตนอย่าง
มีคุณธรรม จริยธรรม
และมีความเป็นไทยควบคู่
กับความเป็นสากล
๔. เพื่อมุ่งเน้นให้ผเู้ รียน
ได้ฝึกทักษะของการประกอบ
อาชีพและมีทัศนคติที่ดตี ่อ
อาชีพสุจริต

๖๑

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ ๑๕
๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษ
เพื่อตอบสนองนโยบายจุดเน้นตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
๑๕.๒ ผลการดาเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมาย

๕. เพื่อบูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงใช้การ
เรียนการสอน ๘ กลุม่ สาระ
๖. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจ
ความหมายและคุณค่าของการ
อดออม เสียสละและแบ่งปัน
ให้กับกลุ่มผูด้ ้อยโอกาส
ในสังคม
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
๒.โครงการจิตอาสา
เพิ่มคุณค่าความเป็น
มนุษย์
- กิจกรรมให้ด้วยใจ
เพื่อสร้างรอยยิม้
ให้แด่ผู้ด้อยโอกาส
- กิจกรรมรักษ์
สิ่งแวดล้อม
พร้อมมีจิตสาธารณะ

วัตถุประสงค์

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม
๑. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับ
๑. ครูและผู้เรียน ระดับชั้น
ประสบการณ์ตรงใน
ประถมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษา
การแบ่งปันน้าใจ เสียสละ
ปีที่ ๓ ร้อยละ ๙๒
และบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ๒. บุคลากรครูและผู้เรียน
๒. เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมี
มีจิตสานึกในด้านการเสียสละ
คุณลักษณะค่านิยม
รู้จักแบ่งปัน สามารถทางาน
ที่พึงประสงค์
ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยความรัก
๓. เพื่อให้ผู้เรียนรูจ้ ัก
ความสามัคคีและเกิด
วางแผนการทางานร่วมกัน
ความภาคภูมิใจในการช่วยเหลือ
มีความรัก ความสามัคคี
ผู้อนื่ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
และช่วยเหลือกัน
๔. เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
ครูกับผู้เรียน ผูเ้ รียนกับ
ผู้เรียน
๕. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึง
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ทั้งในโรงเรียนที่บ้านและ
สถานที่ต่างๆ

๖๒

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ ๑๕
๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษ
เพื่อตอบสนองนโยบายจุดเน้นตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
๑๕.๒ ผลการดาเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมาย

บทที่ ๓
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๑. ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
 ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม (เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการรวมพลัง
สร้างสรรค์ สุขภาพ
- กิจกรรมเด็กไทย
อนามัยดี
- กิจกรรมส่งเสริม
ทักษะด้านกีฬา
- กิจกรรมต้านภัย
ไข้เลือดออกไร้ยุงลาย

๒.โครงการรณรงค์
ป้องกันสิ่งเสพติด
ในสถานศึกษา

๑.นักเรียนระดับประถมศึกษา
ปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓
เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๙๒
๒.นักเรียนมีน้าหนัก ส่วนสูง
และมีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐานรวมทั้งมีสุข
นิสัยในการดูแลสุขภาพและ
ออกกาลังกายสม่าเสมอ มี
ความมั่นใจกล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม และให้เกียรติ
ผู้อื่น
๑.นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และครู
ทุกคนเข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ ๙๒
๒.นักเรียนสามารถป้องกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ
และหลีกเลีย่ งตนเองจาก
สภาวะทีเ่ สี่ยงต่อความรุนแรง
และปัญหาทางเพศ

ผลสาเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑
– มัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าร่วม
กิจกรรม มีนาหนั
้ ก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐานรวมทั้งมีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพและออกกาลังกาย
สม่าเสมอ มีความมั่นใจกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม และให้
เกียรติผู้อื่น
ร้อยละ ๙๔.๐๑

มาตรฐานที่ ๑
๑.๑ ผูเ้ รียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ
และออกกาลังกาย
อย่างสม่าเสมอ
๑.๒ มีน้าหนักส่วนสูงและ
มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน

นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และครู
สามารถป้องกันตนเองจาก
สิ่งเสพติดให้โทษ และหลีกเลี่ยง
ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ
ความรุนแรงและปัญหาทางเพศ
ร้อยละ ๙๓.๖๘

มาตรฐานที่ ๑
๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่งแวดล้อม

๖๓

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม (เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
๓. โครงการ
สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียน
และชุมชน
- กิจกรรมสื่อสัมพันธ์
ล.พ.ล.สู่ชุมชน
- กิจกรรมค่ายปัจฉิม
นิเทศและยุวบัณฑิต

๑.นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน ได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสาร และ
กิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียน
ร้อยละ ๙๒
๒.นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
มีความพึงพอใจต่อผลการจัด
การศึกษาของโรงเรียน

ผลสาเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )
นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่
เกี่ยวข้องกับโรงเรียน ได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ
ของทางโรงเรียน มีความพึงพอใจ
ต่อผลการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน
ร้อยละ ๙๖.๕๓

๔.โครงการส่งเสริมและ ๑.นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน
ปลูกฝังประชาธิปไตยใน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
สถานศึกษา
ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน ได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสาร และ
กิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียน
ร้อยละ ๙๒
๒.นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนมี
ความพึงพอใจต่อผลการจัด
การศึกษาของโรงเรียน

นักเรียนระดับชั้นประถม
ศึกษาปีท๓ี่ -มัธยมศึกษาปีที่ ๓
เข้าร่วมกิจกรรม มีความเข้าใจสิทธิ
หน้าที่ในสังคมประชาธิปไตยมี
โอกาสฝึกการเป็นผู้นาทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและ
ภูมิใจในผลงานตนเอง
ร้อยละ ๙๕.๒๔

๕. โครงการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ
ด้านสุนทรียศาสตร์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ –
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ นักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม ได้รับการพัฒนา
ความสามารถด้านศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป์ อย่างเต็มตามศักยภาพ
และแสดงออกได้อย่างเหมาะสม
ร้อยละ ๙๗.๒๔

โครงการ/กิจกรรม

๑.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
๑ –มัธยมศึกษาปีที่ ๓
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ ๙๒
๒.นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ทุกคนได้รับการพัฒนา
ความสามารถด้านศิลปะ
ดนตรี นาฏศิลป์ อย่างเต็มตาม
ศักยภาพ และแสดงออกได้
อย่างเหมาะสม

ผลสาเร็จ

เป้าหมาย

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) ( เชิงปริมาณและคุณภาพ )
๖๔

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ ๑
๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง
มีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม
๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติ
ผู้อื่น
มาตรฐานที่ ๑
๑.๖ สร้างผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์
กีฬา นันทนาการ

มาตรฐานที่ ๑
๑.๖ สร้างผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์
กีฬา นันทนาการ

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

ของโครงการ/กิจกรรม
๖. โครงการส่งเสริม
ระเบียบวินยั และ
คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์
- กิจกรรมระเบียบวินยั ดี
เสริมศักดิ์ศรี
ลูกลัมแบรต์
- กิจกรรมส่งเสริม
สวัสดิภาพและความ
ปลอดภัยนักเรียน

๑.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
๑ –มัธยมศึกษาปีที่ ๓ นักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๙๒
๒.นักเรียนมีระเบียบวินยั ใน
ตนเอง มีมารยาทที่ดี มีความ
รับผิดชอบและสามารถปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบวินัยของ
โรงเรียนได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – มาตรฐานที่ ๒
๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ นักเรียนเข้า
ตามหลักสูตร
ร่วมกิจกรรม มีระเบียบวินัยใน
ตนเอง มีมารยาทที่ดี มีความ
รับผิดชอบและสามารถปฏิบัตติ าม
กฎระเบียบวินัยของโรงเรียนได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม
ร้อยละ ๙๗.๑๔

๗. โครงการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม
เพื่อสร้างจิตสานึกที่ดี
- กิจกรรมรูจ้ ักออม
ก่อสุขทุกสถาน
- กิจกรรมเด็กดีมี
กตัญญูรู้คณ
ุ แม่
- กิจกรรมวันลอย
กระทง
- กิจกรรมวันพุทธรักษา
บูชาพ่อ
- กิจกรรมมหัศจรรย์
วันเด็ก
- กิจกรรมแสงธรรม
นาทาง

๑.นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท๑ี่ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ ๙๒
๒.นักเรียนมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม
บาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์
มีจิตสาธารณะเพื่อผู้อื่น
ตระหนักรู้คณ
ุ ค่า ร่วมอนุรักษ์
พัฒนาสิ่งแวดล้อม และมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตรและตามอัตลักษณ์
ของโรงเรียนในสังกัด
คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าร่วม
กิจกรรม มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม
บาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์
มีจิตสาธารณะเพื่อผู้อื่น ตระหนัก
รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์พัฒนา
สิ่งแวดล้อม และมีคณ
ุ ลักษณะที่
พึงประสงค์ตามหลักสูตรและ
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ร้อยละ ๙๖.๗๒

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม (เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
๘. โครงการวันสาคัญ
ทางศาสนา
- กิจกรรมพิธีมสิ ซา
ระลึกถึงพระสังฆราช
ลัมแบรต์ เดอ

๑.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
๑-มัธยมศึกษาปีที่ ๓
ร้อยละ ๙๒
๒.นักเรียนมีจติ สานึกที่ดี
รู้จักนาหลักธรรมคาสอน

ผลสาเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีจิตสานึกที่ดี
รู้จักนาหลักธรรมคาสอนมา
ประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจาวัน
มีความโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือ

๖๕

มาตรฐานที่ ๒
๒.๑ ผู้เรียนมีคณ
ุ ลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตร
๒.๒ เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวที
ต่อผู้มีพระคุณ
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรม
ที่แตกต่าง
๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ ๒
๒.๑ ผู้เรียนมีคณ
ุ ลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตร
๒.๒ เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวที
ต่อผู้มีพระคุณ

ลา ม็อต
- กิจกรรมเปลวเทียน
แห่งธรรมนาชีวิต
- กิจกรรมวันเกิด
แม่พระ
- กิจกรรมSanta
Festival
- กิจกรรมรณรงค์
จิตตารมณ์มหาพรต
ในโรงเรียน
๙. โครงการเด็กไทย
ยุคใหม่ใส่ใจรักการอ่าน
- กิจกรรมยอดนักอ่าน
- กิจกรรมหนังสือ
ความรู้มือเด็กทา

มาประพฤติปฏิบัติใน
ชีวิตประจาวัน มีความโอบ
อ้อมอารี ช่วยเหลือผู้อื่น
มีความรูเ้ กี่ยวกับความสาคัญ
ทางศาสนาและสามารถ
ยอมรับความคิด ความ
แตกต่างด้านศาสนาและ
วัฒนธรรมได้

ผู้อื่น มีความรู้เกีย่ วกับ
ความสาคัญทางศาสนาและ
สามารถยอมรับ ความคิด
ความแตกต่างด้านศาสนาและ
วัฒนธรรมได้
ร้อยละ ๙๖.๑๒

๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรม
ที่แตกต่าง
๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

๑.นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท๑ี่ มัธยมศึกษาปีที่ ๓
ร้อยละ ๙๒
๒.นักเรียนมีนสิ ัยรักการอ่าน
และแสวงหาความรูด้ ้วยตนเอง
จากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และ
สิ่งต่าง ๆ รอบตัว

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๓
มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด
แหล่งเรียนรู้และสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
ร้อยละ ๙
๙๒.๗๑

มาตรฐานที่ ๓
๓.๑ มีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และสื่อ
ต่าง ๆ รอบตัว
๓.๒มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน
และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
๓.๓เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
๓.๔ใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้และนาเสนอ
ผลงาน
มาตรฐานที่ ๖
๖.๑ วางแผนการทางานและดาเนินการ
จนสาเร็จ
๖.๒ ทางานอย่างมีความสุขมุ่งมั่นพัฒนา
งานและภูมิใจในผลงานของตนเอง
๖.๓ ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
๖.๔ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและ
หาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสาเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

ของโครงการ/กิจกรรม
๑๐. โครงการพัฒนา
ผู้เรียนสู่การเรียนรู้
- กิจกรรม ล.พ.ล.
สู่การเรียนรู้ ICT
- กิจกรรมทัศนศึกษา
นอกสถานที่
- กิจกรรมเข้าค่าย
ลูกเสือ – เนตรนารี
- กิจกรรมวันวิชาการ
เสริมสร้างการเรียนรู้

๑.นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท๑ี่ มัธยมศึกษาปีที่ ๓
ร้อยละ ๙๒
๒.ผูเ้ รียนมีทักษะในการหา
เหตุผลมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้
สิ่งต่าง ๆ รอบตัว สามารถ
นาทักษะไปใช้ในการดาเนิน

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓
มีทักษะในการหาเหตุผลมี
ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ มีความ
กระตือรือร้นในการเรียนรูส้ ิ่ง
ต่าง ๆ รอบตัว สามารถนาทักษะ
ไปใช้ในการดาเนินชีวิตและมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ร้อยละ ๙๔.๘๒

๖๖

มาตรฐานที่ ๓
๓.๑ มีนสิ ัยรักการอ่าน และแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุดแหล่ง
เรียนรู้และสื่อต่าง ๆ รอบตัว
๓.๒มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน
และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติม
๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ

-กิจกรรมส่งเสริมทักษะ
อ่าน เขียน คิดวิเคราะห์

ชีวิตและมีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี

นาเสนอผลงาน
มาตรฐานที่ ๔
๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู
และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง
๔.๒ นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วย
ภาษาหรือวิธีการของตนเอง
๔.๓ กาหนดเป้าหมายคาดการณ์
ตัดสินใจแก้ปญ
ั หาโดยมีเหตุผลประกอบ
๔.๔มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
มาตรฐานที่ ๖
๖.๑ วางแผนการทางานและดาเนินการ
จนสาเร็จ
๖.๒ทางานอย่างมีความสุขมุ่งมั่นพัฒนา
งานและภูมิใจในผลของตนเอง
๖.๓ ทางานร่วมกับผู้อื่นได้

กลยุทธ์ที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษา
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสาเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

ของโครงการ/กิจกรรม

๖๗

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

๑. โครงการพัฒนา
การเรียนการสอน
- กิจกรรมพัฒนา
โครงงาน
- กิจกรรมนิเทศการสอน
- กิจกรรมวิจัยใน
ชั้นเรียน
- กิจกรรม ๘ กุล่มสาระ
พัฒนาการเรียนรู้
- กิจกรรมพัฒนา
แหล่งเรียนรู้
สู่การเรียนรู้

๑.ครูและนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร้อยละ ๙๒
๒.ครูพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนนาไปพัฒนาให้กับ
นักเรียนและมีความรู้
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้

ครูและนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
นาไปพัฒนาให้กับนักเรียน
และมีความรู้ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ ร้อยละ ๙๔.๘๒

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสาเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

มาตรฐานที่ ๗
๗.๑ ครูมีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพ
ทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน
๗.๓ ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทางสติปัญญา
๗.๔ ครูใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ผนวกกับการนาบริบทและภูมิปญ
ั ญา
ของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการ
เรียนรู้
๗.๗ ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและ
ใช้ผลในการปรับการสอน
มาตรฐานที่ ๑๐
๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวน
การเรียนรู้ที่ให้ผเู้ รียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
จนสรุปความรูไ้ ด้ด้วยตนเอง
๑๐.๕ นิเทศภายใน กากับ ติดตาม
ตรวจสอบและนาผลไปปรับปรุงการ
เรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

ของโครงการ/กิจกรรม
๒.งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

๑.นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท๑ี่ มัธยมศึกษาปีที่ ๓
ร้อยละ ๙๒
๒.นักเรียนได้รับการติดตาม
ดูแลช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
ต่างๆ อย่างใกล้ชิด
และปลูกฝังให้ผเู้ รียนมี

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓
ได้รับการติดตามดูแลช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหาต่างๆ
อย่างใกล้ชิด และปลูกฝังให้ผเู้ รียน
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ร้อยละ ๙๕.๒๐

๖๘

มาตรฐานที่ ๗
๗.๖ ครูให้คาแนะนา คาปรึกษาและ
แก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการ
เรียนและคุณภาพชีวิตด้วย
ความเสมอภาค
มาตรฐานที่ ๑๐
๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รียน
ที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง

คุณลักษณะที่พึงประสงค์
๓. โครงการปลุกพลังจิต ๑.บุคลากรครูร่วมโครงการ
ชีวิตครู
ร้อยละ ๙๒
- กิจกรรมอบรมพัฒนา ๒.บุคลากรครูทุกคนมีทัศนคติ
ความรู้คุณธรรมและ ที่ดีต่ออาชีพครู เป็นผู้มเี มตตา
จรรยาบรรณวิชาชีพ กรุณา ซื่อสัตย์ และอุทิศ
- กิจกรรมทัศนศึกษา
ตนในการทางานเป็น
ดูงานพัฒนาศักยภาพ แบบอย่างที่ดีและสามารถ
ครู
พัฒนาตนเองให้ก้าวหน้า
ทางด้านวิชาการ

ผู้เรียนทุกคน
บุคลากรครูร่วมโครงการ
มาตรฐานที่ ๗
มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพครู เป็นผู้มี ๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนา
เมตตากรุณา ซื่อสัตย์ และอุทิศ การจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ
ตนในการทางานเป็นแบบอย่างที่ดี และใช้ผลในการปรับการสอน
และสามารถพัฒนาตนเองให้
๗.๘ ครูประพฤติปฏิบตั ิตนเป็น
ก้าวหน้าทางด้านวิชาการ
แบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดขี อง
ร้อยละ ๙๕.๘๘
สถานศึกษา
๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชา
ที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็ม
ความสามารถ
มาตรฐานที่ ๘
๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการ
กระจายอานาจ
๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
พึงพอใจในการบริหารการจัดการศึกษา
๘.๖ ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษา
ทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสาเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

ของโครงการ/กิจกรรม
๔. โครงการบารุงขวัญ
เสริมสร้างกาลังใจ
- กิจกรรมเติมความสุข
กายและใจ
- กิจกรรมครูดี
ศรีลัมแบรต์
- กิจกรรมสานสัมพันธ์
ครอบครัวครูลัมแบรต์
- กิจกรรมสุขภาพดี
ทั้งกายและใจ

๑.บุคลากรครูร่วมโครงการ
ร้อยละ ๙๒
๒.บุคลากรครูได้รับการดูแล
เสริมสร้างขวัญและกาลังใจ
สามารถอยู่ในองค์กรด้วย
ความสุขสันติ

บุคลากรครูร่วมโครงการ
ได้รับการดูแล เสริมสร้างขวัญ
และกาลังใจ สามารถอยู่ในองค์กร
ด้วยความสุขสันติ
ร้อยละ ๙๖.๐๐

๕.โครงการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนและชุมชน

๑.นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่
เกี่ยวข้องกับโรงเรียน ได้รับ

นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่
เกี่ยวข้องกับโรงเรียน ได้รับทราบ

๖๙

มาตรฐานที่ ๘
๘.๑ผู้บริหารมีวสิ ัยทัศน์ภาวะผู้นาและ
ความคิดริเริม่ ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
๘.๒ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินหรือ
ผลวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและ
การจัดการ
๘.๓ผู้บริหารสามารถบริหารจัด
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนด
ไว้ในแผนปฏิบตั ิการ
มาตรฐานที่ ๙
๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และ
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนด

- กิจกรรมสื่อสัมพันธ์
ล.พ.ล. สู่ชุมชน
- กิจกรรมค่ายปัจฉิม
นิเทศและยุวบัณฑิต

ทราบข้อมูลข่าวสาร และ
กิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียน
ร้อยละ ๙๒
๒.นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนมี
ความพึงพอใจต่อผลการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
๓.โรงเรียนมีคณะกรรมการ
สถานศึกษาร่วมพัฒนา
สถานศึกษา

ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ
ของทางโรงเรียน มีความพึงพอใจ
ต่อผลการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน
ร้อยละ ๙๖.๕๓

๖.โครงการพัฒนา
บริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน

๑.โรงเรียนมีการกระจาย
อานาจการบริหารและการจัด
การศึกษา ใช้หลักการมีส่วนร่วม
ร้อยละ ๙๒
๒.มีคณะกรรมการสถานศึกษา
ร่วมพัฒนาสถานศึกษา
ร้อยละ ๙๒
๓.โรงเรียนมีการตรวจสอบและ
ถ่วงดุล ร้อยละ ๙๐

โรงเรียนได้รับความร่วมมือจาก
บุคลากรภายในโรงเรียนและ
ภายนอกโรงเรียน เช่น
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
องค์กร ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องมี
การดาเนินกิจกรรมไป ในทางทิศ
เดียวกัน ร้อยละ ๙๓.๒๕

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสาเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

๙.๒คณะกรรมการสถานศึกษากากับ
ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผล
สาเร็จตามเป้าหมาย
๙.๓ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีสว่ น
ร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

ของโครงการ/กิจกรรม
๗. โครงการพัฒนา
ผู้เรียนสู่การเรียนรู้
- กิจกรรม ล.พ.ล.
สู่การเรียนรู้ ICT
- กิจกรรมทัศนศึกษา
นอกสถานที่
- กิจกรรมเข้าค่าย
ลูกเสือ – เนตรนารี
- กิจกรรมวันวิชาการ
เสริมสร้างการเรียนรู้
๘. โครงการแนะแนว
และทุนการศึกษา
เพื่อเด็กยากจนและ
ด้อยโอกาส
- กิจกรรมทุนการศึกษา

๑.นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๓
ร้อยละ ๙๒
๒.ผูเ้ รียนมีทักษะในการหา
เหตุผลมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์กล้าแสดงออก
มีความกระตือรือร้นในการ
เรียนรูส้ ิ่งต่าง ๆรอบตัว
สนุกกับการเรียนรู้ สามารถนา
ทักษะไปใช้ในการดาเนินชีวิต
ได้อย่างเหมาะสม
๑.นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท๑ี่ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีฐานะ
ยากจนและด้อยโอกาสได้รับ
การสนับสนุนด้านการศึกษา

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีท๑ี่ -มัธยมศึกษาปีที่ ๓
มีทักษะในการหาเหตุผลมี
ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์กล้า
แสดงออก มีความกระตือรือร้นใน
การเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว
สนุกกับการเรียนรู้ สามารถนา
ทักษะไปใช้ในการดาเนินชีวิตได้
อย่างเหมาะสม ร้อยละ ๙๔.๘๒

มาตรฐานที่ ๑๐
๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ
ความสามารถ ความถนัด และความ
สนใจของผู้เรียน

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
๑-มัธยมศึกษาปีที่ ๓
ได้รับความช่วยเหลือในด้าน
ทุนการศึกษา มีโอกาส
พัฒนาตนเต็มศักยภาพ มีความรู้

มาตรฐานที่ ๑๐
๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง
ผู้เรียนทุกคน

๗๐

เพื่อเด็กยากจนและ
ด้อยโอกาส
- กิจกรมการแนะแนว
การศึกษา

และสามารถวางแผนดาเนิน มีคุณธรรม เป็นเยาวชนที่ดีของ
ชีวิตได้ร้อยละ ๙๒
ชาติและมีอาชีพที่ดีในอนาคต
๒.นักเรียนได้รับความ
ต่อไป ร้อยละ ๙๗.๓๓
ช่วยเหลือในด้านทุนการศึกษา
มีโอกาสพัฒนาตน
เต็มศักยภาพ มีความรู้
มีคุณธรรม เป็นเยาวชนที่ดี
ของชาติและมีอาชีพที่ดี
ในอนาคตต่อไป

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสาเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

ของโครงการ/กิจกรรม
๙. โครงการพัฒนา
อาคารสถานที่
และภูมิทัศน์
- กิจกรรมห้องเรียน
สะอาดบรรยากาศ
วิชาการ
- กิจกรรมซ่อมแซม
บารุง อาคารสถานที่
และภูมิทัศน์

๑.บริเวณอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อมทั่วไปภายในและ
นอกบริเวณโรงเรียนได้รับการ
พัฒนาดูแลรักษาและซ่อม
บารุงให้มีประสิทธิภาพการใช้
งานเกิดประโยชน์และ
ความปลอดภัย
ร้อยละ ๙๒
๒.บริเวณอาคารสถานที่
สะอาด ร่มรื่น สวยงาม มั่นคง
ปลอดภัย มีบรรยากาศ และ
สภาพแวดล้อมเกื้อกูลต่อ
การพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม
๑๐. โครงการเด็กไทย
๑.นักเรียนระดับชั้น
ยุคใหม่ใส่ใจรักการอ่าน ประถมศึกษาปีที่ ๑ - กิจกรรมยอดนักอ่าน มัธยมศึกษาปีที่ ๓
- กิจกรรมสัปดาห์
ร้อยละ ๙๒
ห้องสมุด
๒.นักเรียนมีนสิ ัยรักการอ่าน
- กิจกรรมหนังสือความรู้ และแสวงหาความรูด้ ้วยตนเอง
มือเด็กทา
จากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และ
สิ่งต่าง ๆ รอบตัว

บริเวณอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อมทั่วไปภายในและนอก
บริเวณโรงเรียนได้รับการพัฒนา
ดูแลรักษาและซ่อมบารุงให้มี
ประสิทธิภาพการใช้งานเกิด
ประโยชน์และความปลอดภัย
บริเวณอาคารสถานที่สะอาด
ร่มรื่น สวยงาม มั่นคง ปลอดภัย
มีบรรยากาศ และสภาพแวดล้อม
เกื้อกูลต่อการพัฒนาความรู้
และคุณธรรม
ร้อยละ ๙๔.๗๔

มาตรฐานที่ ๑๑
๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคาร
เรียนมั่นคง สะอาด ปลอดภัย มีสิ่ง
อานวยความสะดวกพอเพียง อยู่ใน
สภาพที่ใช้การได้ดสี ภาพแวดล้อม
ร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรูส้ าหรับผูเ้ รียน
๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ
ผู้เรียน

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓
มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด
แหล่งเรียนรู้และ
สิ่งต่าง ๆ รอบตัว ร้อยละ ๙๒.๗๑

มาตรฐานที่ ๑๑
๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนรู้
ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้ออกแบบ
มีส่วนร่วม

๗๑

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสาเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

ของโครงการ/กิจกรรม
๑๑. โครงการรวมพลัง
สร้างสรรค์สุขภาพ
- กิจกรรมเด็กไทย
อนามัยดี
- กิจกรรมส่งเสริม
ทักษะด้านกีฬา
- กิจกรรมต้านภัย
ไข้เลือดออกไร้ยุงลาย

๑๒.โครงการพัฒนา
ระบบบริหารงาน
โรงเรียน

๑.นักเรียนระดับประถมศึกษา
ปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓
เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๙๒
๒.นักเรียนมีน้าหนัก ส่วนสูง
และมีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐานรวมทั้งมี
สุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ
และออกกาลังกายสม่าเสมอ
มีความมั่นใจกล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม และให้เกียรติ
ผู้อื่น
ร้อยละ ๙๒ โรงเรียนมีการ
จัดทาแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
จัดทารายงานประจาปี
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศใน
การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ติดตาม
ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายใน นาผลการ
ประเมินทั้งภายในและ
ภายนอกใช้ในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพ

นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑
– มัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าร่วม
กิจกรรม มีนาหนั
้ ก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐานรวมทั้งมีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพและออกกาลังกาย
สม่าเสมอ มีความมั่นใจกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม
และให้เกียรติผู้อื่น
ร้อยละ ๙๔.๐๑

มาตรฐานที่ ๑๑
๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ
ผู้เรียน

โรงเรียนมีการจัดทาแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
จัดทารายงานประจาปี จัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศในการบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายใน นาผลการ
ประเมินทั้งภายในและภายนอกใช้
ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
ร้อยละ ๙๕.๔๐

มาตรฐานที่ ๑๒
๑๒.๑ กาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
๑๒.๒จัดทาและดาเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๑๒.๓จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
๑๒.๔ติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
๑๒.๕ นาผลการประเมินคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๑๒.๖จัดทารายงานประจาปีที่เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน

๗๒

กลยุทธ์ที่ ๓ ด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสาเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

ของโครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการพัฒนา
การเรียนการสอน
-กิจกรรมพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอน
- กิจกรรม ๘ กลุ่มสาระ
พัฒนาการเรียนรู้
- กิจกรรมพัฒนา
แหล่งเรียนรู้
สู่การเรียนรู้
- กิจกรรมพัฒนา
โครงงาน
๒. โครงการพัฒนา
ผู้เรียนสู่การเรียนรู้
- กิจกรรม ล.พ.ล.
สู่การเรียนรู้ ICT
- กิจกรรมทัศนศึกษา
นอกสถานที่
- กิจกรรมเข้าค่าย
ลูกเสือ-เนตนารี
-กิจกรรมวันวิชาการ
เสริมสร้างการเรียนรู้

๑.ครูและนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร้อยละ ๙๒
๒.ครูพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนนาไปพัฒนาให้กับ
นักเรียนและมีความรู้
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ออกแบบการ
จัดการเรียนรู้

ครูพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
นาไปพัฒนาให้กับนักเรียน
และมีความรู้ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ ออกแบบ
การจัดการเรียนรู้
ร้อยละ ๙๕.๐๓

๑.นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท๑ี่ มัธยมศึกษาปีที่ ๓
ร้อยละ ๙๒
๒.ผูเ้ รียนมีความกระตือรือร้น
ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว
สนุกกับการเรียนรู้ มีทักษะใน
การหาเหตุผลมีความคิดริเริม่
สร้างสรรค์และกล้าแสดงออก

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
๑-มัธยมศึกษาปีที่ ๓
มีความกระตือรือร้น
ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว
สนุกกับการเรียนรู้ มีทักษะในการ
หาเหตุผลมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และกล้าแสดงออก
ร้อยละ ๙๔.๘๒

 ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายพิเศษ
กลยุทธ์ที่ ๔ ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
๗๓

มาตรฐานที่ ๑๓
๑๓.๑มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาและ
ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผูเ้ รียนและบุคลากรของ
สถานศึกษารวมทั้งผู้ทเี่ กี่ยวข้อง
๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนทีส่ ่งเสริมให้
ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์
ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสาเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

ของโครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการส่งเสริม
อัตลักษณ์โรงเรียน
คาทอลิก
- กิจกรรมพัฒนา
บุคลากรตามอัตลักษณ์
ของโรงเรียน
- กิจกรรมสร้างเสริม
บรรยากาศส่งเสริม
อัตลักษณ์
- กิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะผูเ้ รียน
ตามอัตลักษณ์ของ
ผู้เรียน
๒. โครงการปลูกฝัง
คุณธรรม เพื่อสร้าง
จิตสานึกที่ดี
- กิจกรรมรูจ้ ักออม
ก่อสุขทุกสถาน
- กิจกรรมเด็กดีมี
กตัญญูรู้คณ
ุ แม่
- กิจกรรมวันลอย
กระทง
- กิจกรรมวันพุทธรักษา
บูชาพ่อ
- กิจกรรมมหัศจรรย์
วันเด็ก
- กิจกรรมแสงธรรม
นาทาง

๑.ครูและผู้เรียน ระดับชั้น
ป.๑– ม.๓ ร้อยละ ๙๒
เป็นแบบอย่างในการพัฒนา
คุณธรรมตามแบบ
พระสังฆราชลัมแบรต์ฯ
๒.โรงเรียนมีบรรยากาศในการ
ดาเนินชีวิตมีคณ
ุ ธรรม ตาม
แบบฉบับของพระสังฆราชลัม
แบรต์ฯและส่งเสริมให้ครูและ
ผู้เรียนบรรลุผลตามเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้น
ของสถานศึกษา

ครูและผู้เรียน ระดับชั้น ป.๑ –
ม.๓ เป็นแบบอย่างในการพัฒนา
คุณธรรมตามแบบพระสังฆราช
ลัมแบรต์ เดอ ลา ม็อต
โรงเรียนมีบรรยากาศในการ
ดาเนินชีวิตมีคณ
ุ ธรรม ตามแบบ
ฉบับของพระสังฆราชลัมแบรต์ฯ
และส่งเสริมให้ครูและผู้เรียน
บรรลุผลตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์
ปรัชญาและจุดเน้นของ
สถานศึกษา
ร้อยละ ๙๕.๗๐

๑.นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท๑ี่ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ ๙๒
๒.นักเรียนมีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม บาเพ็ญตน
ให้เป็นประโยชน์
มีจิตสาธารณะเพื่อผู้อื่น
ตระหนักรู้คณ
ุ ค่า ร่วมอนุรักษ์
พัฒนาสิ่งแวดล้อม และมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตรและอัตลักษณ์
ของโรงเรียน

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
๑-มัธยมศึกษาปีที่ ๓
มีคุณธรรมจริยธรรม บาเพ็ญตน
ให้เป็นประโยชน์
มีจิตสาธารณะเพื่อผู้อื่น ตระหนัก
รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์พัฒนา
สิ่งแวดล้อม และมีคณ
ุ ลักษณะ
ที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตรและอัตลักษณ์
ของโรงเรียน ร้อยละ ๙๖.๗๒

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสาเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

มาตรฐานที่ ๑๔
๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์
ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
๑๔.๒ ผลการดาเนินงานส่งเสริมให้
ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์
ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

ของโครงการ/กิจกรรม
๓. โครงการวันสาคัญ

๑.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ นักเรียนชั้นประถมศึกษา

๗๔

มาตรฐานที่ ๑๔

ทางศาสนา
- กิจกรรมพิธีมสิ ซา
ระลึกถึงพระสังฆราช
ลัมแบรต์ เดอ
ลา ม็อต
- กิจกรรมเปลวเทียน
แห่งธรรมนาชีวิต
- กิจกรรมวันเกิด
แม่พระ
- กิจกรรมSanta
Festival

๑-มัธยมศึกษาปีที่ ๓
ร้อยละ ๙๒
๒.นักเรียนมีจติ สานึกที่ดี
รู้จักนาหลักธรรมคาสอนมา
ประพฤติปฏิบัติใน
ชีวิตประจาวัน มีความโอบ
อ้อมอารี ช่วยเหลือผู้อื่น
มีความรูเ้ กี่ยวกับความสาคัญ
ทางศาสนาและสามารถ
ยอมรับความคิด
ความแตกต่างด้านศาสนา
และวัฒนธรรมได้

ปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓
มีจิตสานึกที่ดี
รู้จักนาหลักธรรมคาสอนมา
ประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจาวัน
มีความโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือ
ผู้อื่น มีความรู้เกีย่ วกับ
ความสาคัญทางศาสนา
และสามารถยอมรับความคิด
ความแตกต่าง ด้านศาสนา
และวัฒนธรรมได้
ร้อยละ ๙๖.๑๒

๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์
ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
๑๔.๒ ผลการดาเนินงานส่งเสริมให้
ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์
ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา

กลยุทธ์ที่ ๕ ด้านมาตรการส่งเสริม
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ผลสาเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

ของโครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการ
ล.พ.ล.มุ่งเรียนรู้
สู่หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
- กิจกรรมบูรณาการ
เสริมสร้างการเรียนรู้
อยู่อย่างพอเพียง
- กิจกรรมน้อมนา

๑. ครูและผู้เรียน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ –
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร้อยละ ๙๒
๒.ครูและผู้เรียนเห็น
ความสาคัญและ มีความ
ตระหนักในการนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นแนวทางในการดาเนิน

ครูและผู้เรียน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ เห็นความสาคัญและ
มีความตระหนักในการนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต
ร้อยละ ๙๔.๐๔

๗๕

มาตรฐานที่ ๑๕
๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษ
เพื่อตอบสนองนโยบายจุดเน้นตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา
๑๕.๒ ผลการดาเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมาย

หลักปรัชญาสู่สาะ
การเรียนรู้
- กิจกรรมตลาดนัด
ความรักแบ่งปัน
ความสุข
สู่ความพอเพียง
๒.โครงการจิตอาสา
เพิ่มคุณค่าความเป็น
มนุษย์
- กิจกรรมปันน้าใจ
เพื่อสร้างรอยยิม้
ให้แด่ผู้ด้อยโอกาส
- กิจกรรมให้ด้วยใจ
ไปด้วยรัก
- กิจกรรมรักษ์
สิ่งแวดล้อม
พร้อมมีจิตสาธารณะ

ชีวิต

๑. ครูและผู้เรียน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ –
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร้อยละ ๙๒
๒.บุคลากรครูและผู้เรียน
มีจิตสานึกในด้านการเสียสละ
รู้จักแบ่งปัน สามารถทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยความรัก
ความสามัคคี และเกิด
ความภาคภูมิใจในการ
ช่วยเหลือผู้อื่นอยูเ่ สมอ

ครูและผู้เรียน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษา
ปีที่ ๓
มีจิตสานึกในด้านการเสียสละ
รู้จักแบ่งปัน สามารถทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยความรัก
ความสามัคคี
และเกิดความภาคภูมิใจ
ในการช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ
ร้อยละ ๙๕.๑๐

มาตรฐานที่ ๑๕
๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษ
เพื่อตอบสนองนโยบายจุดเน้นตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา
๑๕.๒ ผลการดาเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมาย

๒. ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
ตัวบ่งชี้

๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ
ออกกาลังกายสม่าเสมอ
๑.๒ มีนาหนั
้ ก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน
๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ
และหลีกเลีย่ งตนเองจากสภาวะที่
เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย
อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ
๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติ
ผู้อื่น

จานวน นร./ครู
ที่อยู่ในระดับ 3
ขึ้นไป

จานวน นร./ครู
ทั้งหมด

๙๒๘

๙๒๘

ร้อยละที่ได้

๑๐๐.๐๐

น้าหนัก
(คะแนน)

คะแนน
ที่ได้

๐.๕

๐.๕๐

๐.๕

๐.๓๙

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๗๙.๗๔

๗๔๐

๙๒๘

๙๒๘
๙๒๘
๙๒๘

๙๒๘

๙๒๘

๙๒๘

๗๖

๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐

๑.๖ สร้างผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/
นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตาม
จินตนาการ
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑

๙๒๘
๑๐๐.๐๐

๙๒๘

๑

๑

๕

๔.๘๙

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
๑. โครงการรวมพลัง สร้างสรรค์สุขภาพ
- กิจกรรมเด็กไทยอนามัยดี
- กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านกีฬา
- กิจกรรมต้านภัยไข้เลือดออกไร้ยุงลาย

๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนควรให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมการออกกาลังกายและมีส่วนร่วมในการเผยแพร่และ
รณรงค์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ เชิญวิทยากรมาให้การอบรมเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด
และสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ จากเจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
จากหน่ วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อให้ นักเรียนได้ดูแลช่วยเหลือตนเองได้ตามวัย สนับสนุนให้ผู้เรียน
แสดงออก อย่างเหมาะสมในการแข่งขันด้านศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ และกีฬา ในวันวิชาการ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของผู้เรียนและร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกสถานศึกษาอย่างมีความสุข
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้

๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร
๒.๒ เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวที
ต่อผู้มีพระคุณ
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง
๒.๔ ตระหนัก รูค้ ุณค่า ร่วมอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๒

จานวน นร./ครู ที่อยู่
ในระดับ 3 ขึ้นไป

จานวน นร./ครู
ทั้งหมด

ร้อยละที่ได้

น้าหนัก
(คะแนน)

คะแนน
ที่ได้

๙๒๘

๙๒๘

๑๐๐.๐๐

๒

๒

๙๒๘

๙๒๘

๑๐๐.๐๐

๑

๑

๙๒๘

๙๒๘

๑๐๐.๐๐

๑

๑

๙๒๘

๙๒๘

๑๐๐.๐๐

๑

๑

๕

๕

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
๓. โครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างจิตสานึกที่ดี
- กิจกรรมรู้จักออม ก่อสุขทุกสถาน
- กิจกรรมน้อมราลึก เทิดทูนพระคุณครู
๗๗

- กิจกรรมเด็กดีมีกตัญญูรู้คุณแม่
- กิจกรรมวันลอยกระทง
- กิจกรรมวันพุทธรักษาบูชาพ่อ
- กิจกรรมมหัศจรรย์วันเด็ก
- กิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรม ธรรมะสู่โรงเรียน
๔. โครงการวันสาคัญทางศาสนา
- กิจกรรมพิธีมิสซาระลึกถึงพระสังฆราช ลัมแบรต์ เดอ ลา ม็อต
- กิจกรรมเปลวเทียนแห่งธรรมนาชีวิต
- กิจกรรมวันเกิดแม่พระ
- กิจกรรม Santa Festival
- กิจกรรมรณรงค์จิตตารมณ์มหาพรตในโรงเรียน
๕. โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
- กิจกรรมระเบียบวินัยดี เสริมศักดิ์ศรีลูกลัมแบรต์ฯ
- กิจกรรมส่งเสริมสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักเรียน
๗. โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์โรงเรียนคาทอลิก
- กิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน
- กิจกรรมสร้างเสริมบรรยากาศส่งเสริมอัตลักษณ์
- กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน
๘. โครงการจิตอาสาเพิ่มคุณค่าความเป็นมนุษย์
- กิจกรรมให้ด้วยใจไปด้วยรักเพื่อสร้างรอยยิ้มให้แด่ผู้ด้อยโอกาส
- กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมมีจิตสาธารณะ
๙. โครงการรณรงค์ป้องกันสิ่งเสพติดในสถานศึกษา
๑๐. กิจกรรมบูรณาการเสริมสร้างการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง
๑๑. กิจกรรมค่ายปัจฉิมนิเทศ
๑๒. กิจกรรมค่ายลูกเสือ – เนตรนารี
๑๓. สถิติเด็กมาเรียน
๑๔. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑๕. บันทึกลูกที่ดีของพ่อแม่
๑. วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๒
โรงเรี ย นส่ งเสริ มให้ ผู้ เรีย นมี คุณ ลั ก ษณะอัน พึ งประสงค์ ตามหลั กสู ตรแกนกลางการศึก ษาขั้ น
พื้นฐานมีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น กตัญญูกตเวทีต่อบุพการีและผู้มีพระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรม
ที่ แ ตกต่ า ง เพื่ อ การอยู่ ร่ ว มกั น อย่ า งมี ค วามสุ ข มี ค วามตระหนั ก รู้ คุ ณ ค่ า ร่ ว มอนุ รั ก ษ์ และพั ฒ นา
สิ่ งแวดล้ อม และเป็ น คนดี ข องสั งคม โดยจัด กิ จกรรม โครงการปลู กฝั งคุณ ธรรมจริยธรรมเพื่ อสร้าง
จิตสานึกที่ดี โครงการวันสาคัญทางศาสนา โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๒. ผลการพัฒนา
จากการที่โรงเรียนจัดโครงการที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสานึกเห็นคุณค่าและมีความภูมิใจ
ในความเป็ น ไทย รู้จั กน าหลักธรรมคาสอนทางศาสนาที่ตนนับถือมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจาวัน
๗๘

มีระเบียบวินัยในตนเอง มีมารยาท มีสัมมาคารวะ มีความรับผิดชอบ สามารถเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีได้
ถูกต้อง พัฒนาทักษะชีวิต รู้จักแก้ปัญหา และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ส่งผลให้การประเมินคุณภาพ
มาตรฐานที่ ๒ ในระดับดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนจัดทาสรุป รายงานผลการประเมินคุณลั กษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (๘ประการ) มี แบบบั น ทึ ก พฤติ ก รรม แบบบั น ทึ ก การสั งเกต แบบบั น ทึ ก การ
สัมภาษณ์ ที่ชัดเจนมากยิ่ งขึ้น เพื่อโรงเรียนจะสามารถอธิบายระดับคุณ ภาพได้อย่างชัดเจนและเป็น
ภาพรวมของ(ร้อยละ)โรงเรียน
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ตัวบ่งชี้

๓.๑ มีนสิ ัยรักการอ่านและแสวงหา
ความรูด้ ้วยตนเองจากห้องสมุด
แหล่งเรียนรู้ และสือ่ ต่างๆ รอบตัว
๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด
เขียน และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม
๓.๓ เรียนรูร้ ่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่าง
กัน
๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ
นาเสนอผลงาน
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๓

จานวน นร./ครู
ที่อยู่ในระดับ 3
ขึ้นไป

จานวน นร./ครู
ทั้งหมด

ร้อยละที่ได้

น้าหนัก
(คะแนน)

คะแนน
ที่ได้

๘๕๕

๘๕๕

๑๐๐.๐๐

๒

๒

๘๕๕

๘๕๕

๑

๑

๘๕๕

๘๕๕

๑๐๐.๐๐

๑

๑

๘๕๕

๘๕๕

๑๐๐.๐๐

๑

๑

๕

๕

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
๑. โครงการเด็กไทยยุคใหม่ใส่ใจรักการอ่าน
- กิจกรรมยอดนักอ่าน
- กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
- กิจกรรมหนังสือความรู้มือเด็กทา
๒. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๓. โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่การเรียนรู้
- กิจกรรม ล.พ.ล. สู่การเรียนรู้ ICT
- กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่
๗๙

๑๐๐.๐๐

- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี
- กิจกรรมวันวิชาการเสริมสร้างการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
๔. แบบประเมินและสรุปค่าร้อยละของการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ
๕. ผลสรุปค่าร้อยละของสมรรถนะตามหลักสูตร
๑. วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๓
โรงเรี ย นส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เรี ย นมี นิ สั ย รั ก การอ่ าน และแสวงหาความรู้ ด้ ว ยตนเองจากห้ อ งสมุ ด
แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ รอบตัว มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคาถาม เพื่อค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน และสามารถใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนาเสนอผลงาน โดยจัดโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่การเรียนรู้ โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๒. ผลการพัฒนา
จากการที่โรงเรียนได้จัดโครงการเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้และพัฒ นาตนเองอย่างต่อเนื่ อง ทาให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง เห็นคุณค่าของการอ่าน และมีนิสัยรักการอ่าน นั กเรียนมีพัฒนาการทางด้านความคิด
และมีทักษะในการเรียนรู้ ส่งผลให้การประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ ในระดับดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนควรกาหนดมาตรฐานการอ่านของผู้เรียนในทุกระดับชั้น บันทึกสถิติการใช้ห้องสมุดของ
ผู้เรียนทุกระดับชั้น พัฒนาการจัดทาแผนการเรีย นรู้และการมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาให้
ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
จานวน นร./
ครู ที่อยู่ใน
ระดับ 3 ขึ้นไป

จานวน นร./ครู
ทั้งหมด

ร้อยละที่ได้

น้าหนัก
(คะแนน)

คะแนน
ที่ได้

๘๕๕

๘๕๕

๑๐๐.๐๐

๒

๒

๘๕๕

๘๕๕

๑๐๐.๐๐

๑

๑

ตัวบ่งชี้

จานวน นร./
ครู ที่อยู่ใน
ระดับ 3 ขึ้นไป

จานวน นร./ครู
ทั้งหมด

ร้อยละที่ได้

น้าหนัก
(คะแนน)

คะแนน
ที่ได้

๔.๓ กาหนดเป้าหมาย คาดการณ์
ตัดสินใจแก้ปญ
ั หาโดยมีเหตุผล

๘๕๕

๘๕๕

๑๐๐.๐๐

๑

๑

ตัวบ่งชี้

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง
และดู และสื่อสารโดยการพูด
หรือเขียนตามความคิดของ
ตนเอง
๔.๒ นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วย
ภาษาหรือวิธีการของตนเอง

๘๐

ประกอบ
๔.๔มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๔

๘๕๕

๘๕๕

๑๐๐.๐๐

๑

๑

๕

๕

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
๑. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๒. โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่การเรียน
- กิจกรรม ล.พ.ล. สู่การเรียนรู้ ICT
- กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
- กิจกรรมวันวิชาการเสริมสร้างการเรียนรู้
๓. แบบประเมินและสรุปค่าร้อยละของการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ
๔. ผลการสรุปค่าร้อยละของสมรรถนะตามหลักสูตร
๑. วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๔
โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ และคิดได้ตลอดแนว มีการ
จัดระเบียบความคิด ใช้เหตุและผลในการอ้างอิงแนวคิดสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู สื่อสารโดย
การพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผ ลงานด้วยความภาคภูมิใจ กาหนดเป้าหมา คาดการณ์ และตัดสิ น ใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ โดยจัดโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่การเรียนรู้ ประเมินและสรุปค่าร้อยละของ
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ
๒. ผลการพัฒนา
จากการจั ด โครงการอย่ า งหลากหลายส่ ง ผลให้ นั ก เรี ย นได้ รั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพตาม
ความสามารถที่ตนเองถนัด และได้รับประสบการณ์ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีความคิดที่เป็นระบบ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และ
ดู สื่อสารโดยการพูดหรื อเขียน สามารถสร้างสรรค์และพัฒ นาผลงานด้วยตนเอง ส่งผลให้การประเมิน
คุณภาพมาตรฐานที่ ๔ ในระดับดีมาก
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนควรมีแผนการดาเนินงานในการพัฒนาแบบสรุปผลความสามารถด้านการคิดของผู้เรียน
ตามตัวชี้วัด มาตรฐานการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจ กรรมพัฒนาผู้เรียน มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
ตัวบ่งชี้

๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลีย่ แต่ละ
กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์

ระดับที่ได้

๔

๘๑

น้าหนัก (คะแนน)

คะแนน
ที่ได้

๑

๐.๘

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญ
ตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตาม
เกณฑ์
๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไป
ตามเกณฑ์
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๕

๔
๔
๔

๑

๐.๘

๒

๑.๖

๑

๐.๘

๕

๔

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
๑. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๒. แบบประเมินสรุปค่าร้อยละของสมรรถนะตามหลักสูตร
๓. แบบประเมินและสรุปค่าร้อยละของการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ
๔. รายงานและสรุปผลการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการสึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
๑. วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๕
โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีผลการ
ประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร และมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เป็นไปตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากาหนด รวมทั้งมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยจัดโครงการวัดผล
ประเมินผลสัมฤทธิ์
๒. ผลการพัฒนา
จากการจัดโครงการผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตรงตามจุดประสงค์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
รายวิชา โรงเรียนมีห ลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ผ่ านการพัฒ นาและ
ปรับ ปรุง ให้ ส อดคล้ องกับ ความต้องการของท้องถิ่ น และสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ ที่สามารถพัฒนานักเรียนให้เป็นนักเรียนที่มีความสมบูรณ์
ทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ส่งผลให้การประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๕ ในระดับดีมาก
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนควรจัดทาแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น และมี
ผลการประเมิ น สมรรถนะส าคัญ ตามเกณฑ์ ที่ ส ถานศึ กษากาหนดมีแ ผนยกระดั บ ในเรื่อ งการอ่าน คิ ด
วิเคราะห์ และเขียน เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้เรียนมีการพัฒนา คิด วิเคราะห์ และเขียนเรื่องหรือข้อความที่
ได้จากการอ่าน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ตัวบ่งชี้

๖.๑ วางแผนการทางานและ
ดาเนินการจนสาเร็จ
๖.๒ ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง

จานวน นร./ครู ที่อยู่
ในระดับ 3 ขึ้นไป

จานวน นร./ครู
ทั้งหมด

ร้อยละที่ได้

น้าหนัก
(คะแนน)

คะแนน
ที่ได้
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๘๒

๖.๓ ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
๖.๔ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและ
หาความรู้เกีย่ วกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจ
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๖
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๑

๑

๕

๕

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
๑. โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่การเรียนรู้
- กิจกรรม ล.พ.ล. สู่การเรียนรู้ ICT
- กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
- กิจกรรมวันวิชาการเสริมสร้างการเรียนรู้
๒. โครงการ ล.พ.ล. มุ่งเรียนรูส้ ู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- กิจกรรมบูรณาการเสริมสร้างการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง
- กิจกรรมน้อมนาหลักปรัชญาสู่สาระการเรียนรู้
- กิจกรรมตลาดนัดความรักแบ่งปันความสุขสู่ความพอเพียง
๓. กิจกรรมหนังสือความรู้มือเด็กทา
๔. กิจกรรมพัฒนาโครงการ
๕. กิจกรรมแนะแนวการศึกษา
๑. วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๖
โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการทางานอย่างเป็นระบบ โดยมีการวางแผน
ทางานการดาเนินงานตามแผนอย่างรอบคอบ เอาใจใส่ มีการตรวจสอบทบทวนการทางานเป็นระยะ
ๆจนงานที่ ดาเนิ น การบรรลุ ผ ลส าเร็จตามวัต ถุป ระสงค์ และเป้ าหมายที่ กาหนดจนส าเร็จอย่างมี
คุณภาพ ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง สามารถทางานเป็น
หมู่คณะได้ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุ จริต สามารถบอกแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ และหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ โดยจัดโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่การเรียนรู้ โครงการ ล.พ.ล.มุ่งเรียนรู้สู่หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ผลการพัฒนา
จากการจัดโครงการนั กเรียนได้รับการพัฒ นาศักยภาพความสามารถที่ตนเองถนัด และมี
ประสบการณ์ตรงในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีการทางาน
อย่างเป็ นขั้น ตอน ผู้ เรียนมีความรู้สึกพึงพอใจและชื่นชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ทางานด้วยความ
รอบคอบ กระตือรือร้น ส่งผลให้การประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๖ ในระดับดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนควรจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการทางานโดยใช้กระบวนการ
กลุ่ม เพื่อฝึกให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และมีเหตุผล ยอมรับความคิดเห็น ฝึกการเป็น
ผู้นาและผู้ตามที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถประสานการทางานร่วมกับหมู่คณะจนบรรลุผลสาเร็จ มีการ
๘๓

จั ด การเรี ย นรู้ เรื่ อ งอาชี พ ที่ สุ จ ริ ต ให้ ค วามรู้ค วามเข้ า ใจในอาชี พ สุ จ ริต ที่ ผู้ เรีย นสนใจ เพื่ อ พร้อ มรั บ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตัวบ่งชี้

๗.๑ ครูมีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผเู้ รียนเป็นรายบุคคล และ
ใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
๗.๓ ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปญ
ั ญา
๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับ
การนาบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้
๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย
๗.๖ ครูให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไขปัญหา
ให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพ
ชีวิตด้วยความเสมอภาค
๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลใน
การปรับการสอน
๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัตติ นเป็นแบบอย่างที่ดี และ
เป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ

จานวน นร./ครู ที่
อยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป
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ทั้งหมด
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ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๗

๑๐

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
๑. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๒. โครงการแนะแนวและทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากจนและด้อยโอกาส
- กิจกรรมทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากจนและด้อยโอกาส
- กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและด้อยโอกาส
๓. โครงการปลุกพลังจิตชีวิตครู
- กิจกรรมอบรมพัฒนาความรู้คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
- กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพครู
๔. กิจกรรมบูรณาการเสริมสร้างการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง
๕. กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน
๖. กิจกรรม ล.พ.ล.สู่การเรียนรู้ ICT
๗. กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน
๘. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๙. แบบบันทึกการผลิตสื่อการเรียนการสอน
๑๐. งานนิเทศการสอน
๑๑. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑๒. แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน บันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา (ปพ. ๕)
๑๓. แผนการจัดการเรียนรู้
๑. วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๗
โรงเรียนส่งเสริมให้ครูปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานตาแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะตาแหน่งด้วย
ความมุ่งมั่น และเต็มความสามารถเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ให้คาแนะนา คาปรึกษาและแก้ไขปัญหา
ผู้เรียนอย่างทั่วถึง ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา มาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัด จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการใช้สื่อ
เลือกใช้สื่ออย่างมีคุณภาพ นาความรัก ความเมตตา เอาใจใส่ เอื้ออาทรชีวิตความเป็นอยู่ของผู้เรียนทุกคน
อย่ างใกล้ ชิ ด มี ก ารศึ ก ษาผู้ เรี ย นเป็ น รายบุ ค คล ครู ป ฏิ บั ติ ต นตามหลั ก ของศาสนาที่ ต นนั บ ถื อ และมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยจัดโครงการปลุกพลั งจิตชีวิตครู มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และงานที่ได้รับ
มอบหมาย พัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าในวิชาชีพ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ โครงการวัดผลและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

๘๕

๑๐

๒. ผลการพัฒนา
จากการจั ด โครงการครู พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เรีย นครอบคลุ ม ทั้ งด้ านความรู้ ทั ก ษะกระบวนการ
สมรรถนะสาคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรี ย นรู้ ตั วชี้ วัด เลื อ กใช้วิธีส อน เทคนิ คการสอน สื่ อและแหล่ งเรีย นรู้ที่ห ลากหลาย เลื อกสื่ อที่ มี
คุณ ภาพ
มีความเหมาะสมหลากหลายสอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ ส่ งผลให้ การประเมินคุณ ภาพ
มาตรฐานที่ ๗ ในระดับดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนควรมีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีต่างๆมาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน
ให้ ความรู้ความเข้าใจ เพื่อพัฒ นาศักยภาพของครูให้มากขึ้น พัฒ นาการออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด พัฒนาการจัดกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญา
ของผู้เรียนตามระดับความสามารถ และปรับปรุงพัฒ นาการออกแบบการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีการ
พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด
มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล
ตัวบ่งชี้

๘.๑ ผูบ้ ริหารมีวสิ ัยทัศน์ ภาวะผูน้ า และความคิด
ริเริม่ ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
๘.๒ ผูบ้ ริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและ
ใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็น
ฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
๘.๓ ผูบ้ ริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
การ
๘.๔ ผูบ้ ริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้พร้อมรับการกระจายอานาจ
๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการ
บริหารการจัดการศึกษา
๘.๖ ผูบ้ ริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการ
และเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ
และเต็มเวลา
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๘

ระดับที่ได้

น้าหนัก
(คะแนน)

คะแนน
ที่ได้

๕

๑

๑

๕

๒

๒

๕

๒

๒

๕

๒

๒

๕

๑

๑

๕

๒

๒

๑๐

๑๐

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
๑. โครงการปลุกพลังจิตชีวิตครู
- กิจกรรมอบรมพัฒนาความรู้คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
- กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพครู
๘๖

๒.
๓.
๔.
๕.

แผนปฏิบัติงานประจาปี
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
รายงานการประชุม
แฟ้มพัฒนางานครู

๑. วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๘
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นา มีความสามารถทางวิชาการ และมีความคิดริเริ่มการบริหาร
จัดการสถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียน โดยใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม และใช้กระบวนการวิจัยใน
การพั ฒ นาวิช าการและการบริห ารจัดการสถานศึกษา ครอบคลุ ม การบริห ารฝ่ ายงานในสถานศึกษา
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอานาจ ให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการ
เอาใจใส่การจัดการศึกษา เต็มเวลา ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจในการบริหารการจัดการศึกษา ด้วย
กิจกรรมและงานที่สอดคล้องกับการพัฒนามาตรฐานนี้คือ งานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติ
งานประจ าปี รายงานประเมิน คุ ณ ภาพการศึ กษาภายใน รายงานพั ฒ นาคุณ ภาพการศึ กษาประจ าปี
รายงานการประชุม คาสั่งการปฏิบัติงาน สมุดนิเทศ หนังสือติดต่อประสานงาน หนังสือเชิญประชุม แฟ้ม
สะสมงานของครู / ผู้บริหาร
๒. ผลการพัฒนา
จากการดาเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้ผู้บริหารบริหารจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติงาน มีการกระจายอานาจให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและรับผิดชอบ ทาให้การดาเนินงานเป็นไปตาม
บทบาทหน้าที่ ครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้บริหาร
สร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนรว่มในการประเมินการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา และมีความพึงพอใจต่อผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ส่งผลให้การประเมินคุณภาพ
มาตรฐานที่ ๘ ในระดับดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา
ผู้ บ ริ ห ารควรส่ งเสริ ม ให้ บุ ค ลากรครูได้ รั บ การพั ฒ นาการใช้ ห ลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น มี ก ารวิ จั ย เพื่ อ
พัฒนาการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรรับผิดชอบอย่างเท่าเทียมกัน ตามความสามารถและความ
ถนั ด หรื อสนใจ มี ก ารนิ เทศติด ตาม ประเมิน การด าเนิ น งานตามกิจ กรรมและระยะเวลาที่ ก าหนดใน
แผนงาน โครงการครบถ้วน
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตัวบ่งชี้

ระดับที่ได้

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบตั ิ
หน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนด
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษากากับติดตาม
ดูแล และขับเคลื่อนการดาเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็จตาม

๕
๕

๘๗

น้าหนัก (คะแนน)

คะแนน
ที่ได้

๒

๒

๑

๑

เป้าหมาย
๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสถานศึกษา
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๙

๕

๒

๒

๕

๕

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
๑. กิจกรรมบูรณาการเสริมสร้างการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง
๒. โครงการพัฒนาบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
๓. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๔. แผนปฏิบัติงานประจาปี
๕. รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปี
๖. รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
๗. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
๑. วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๙
โรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่ ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานประจาปีของสถานศึกษา ให้ความเห็นชอบในการพัฒนาหลักสูตร
ของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของผู้เรียน
ชุมชน และท้องถิ่น ให้ความเห็นของรายงานผลการดาเนินงานประจาปีของสถานศึกษา โดยโรงเรียน
ดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติงานประจาปี รายงานประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปี รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา และคณะกรรมการร่วม ๔ ฝ่าย คาสั่งการปฏิบัติงาน หนังสือติดต่อประสานงาน หนังสือเชิญ
ประชุม
๒. ผลการพัฒนา
ผู้ปกครองและชุมชนได้รับโอกาสอย่างเสมอภาคในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาและ
คุณภาพสถานศึกษา โดยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน คณะกรรมการสถานศึกษา ส่งเสริม
สนับ สนุ น การขับ เคลื่อนการดาเนิ นงานของสถานศึกษา ส่ งผลให้เกิดการพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาให้
บรรลุผลสาเร็จตามมาตรฐานที่ ๙ ในระดับดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรี ย นควรเปิ ดโอกาสให้ คณะกรรมการสถานศึกษาเสนอแนะ ส่ งเสริมสนั บ สนุ นในการจั ด
บรรยากาศสภาพแวดล้ อม กระบวนการเรีย นรู้ แหล่ งเรีย นรู้ และภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เพื่ อ เสริม สร้าง
ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนควรจัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อ
เปิดโอกาสให้ร่วมแสดงความคิดเห็น วางแผน การดาเนินการ การแก้ไขปัญหา ตลอดจน ควบคุม กากับ
ติดตามและประเมินผล มีส่วนร่วมในการวางแนวทาง นโยบายเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา

๘๘

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน
ตัวบ่งชี้

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิม่ เติมที่หลากหลายให้ผู้เรียน
เลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ
และความสนใจ
๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนทีส่ ่งเสริมและ
ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ
ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน
๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบตั ิจริงจนสรุปความรู้ได้
ด้วยตนเอง
๑๐.๕ นิเทศภายใน กากับ ติดตามตรวจสอบ และ
นาผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง
สม่าเสมอ
๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๐

ระดับที่ได้

น้าหนัก (คะแนน)

คะแนน
ที่ได้

๕

๒

๒

๕

๒

๒

๕

๑

๑

๕

๑

๑

๕

๒

๒

๕

๒

๒

๑๐

๑๐

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
๑. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี
๒. โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่การเรียนรู้
- กิจกรรม ล.พ.ล. สู่การเรียนรู้ ICT
- กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
- กิจกรรมวันวิชาการเสริมสร้างการเรียนรู้
๓. โครงการปลุกพลังจิตชีวิตครู
- กิจกรรมอบรมพัฒนาความรู้ คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
- กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพครู
๔. กิจกรรมชุมนุม
๕. โครงการแนะแนวและทุนการศึกษา เพื่อเด็กยากจนและด้อยโอกาส
๖. โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๗. กิจกรรม ๘ กลุ่มสาระ พัฒนาการเรียนรู้
๘๙

๘. แผนการจัดการเรียนรู้
๙. งานนิเทศการสอน
๑๐. งานวิจัยในชั้นเรียน
๑๑. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๑. วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๑๐
โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องและครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาและจุดเน้น
ของสถานศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามโครงสร้างหลักสูตร จัดเพื่อตอบสนอง ให้ผู้เรียนเลือกเรียน
ตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ ครูจัดการเรียนการสอนให้บรรลุถึงมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด โรงเรียนมีการนิเทศ ติดตาม กากับการใช้หลักสูตรอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง นาผลนิเทศมาใช้
ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนทุกด้านด้วยความ
เสมอภาคอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
๒. ผลการพัฒนา
จากการจัดโครงการดังกล่าวทาให้โรงเรียนมีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ ที่นาไปสู่พัฒนาและปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น จากการพัฒนาการเรียน
การสอนทาให้ผู้เรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ รู้จักการทางานเป็นกลุ่ม ได้ลงมือปฏิบัติจริง แก้ปัญหาเป็น ครู
มีการพัฒนาด้านการเรียนการสอนที่หลายหลาย จัดกิจกรรมพั ฒนาผู้เรียนตามโครงสร้างหลักสูตร ทาให้
ผู้ เรี ย น สามารถเลื อกเรีย นได้ต ามความถนั ด และความสนใจอย่างเท่ าเที ยมกัน โรงเรียนมีการนิเทศ
ติดตามกากับการใช้หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ทาให้ครูพัฒนาวิธีการสอน
ที่หลากหลาย และนา
ผลนิเทศมาใช้ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนจัดระบบดูและช่วยเหลือผู้เรียน
ทุกคนทาให้ ผู้เรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้การประเมินคุณภาพมาตรฐานที่
๑๐ ในระดับ ดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนควรมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักความเป็นไทย
และอยู่อย่างพอเพียง และส่งเสริมให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ต่อท้องถิ่น ชุมชนและสังคม
ส่งเสริมให้ผู้เรียนลงมือทางานในสถานการณ์จริง หรือใกล้เคียงกับความเป็นจริง สนับสนุนให้มีการอบรม
สัมมนาสาหรับครู จัดการบูรณาการสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นสอดแทรกในรายวิชาอย่าง
เหมาะสม
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ
ตัวบ่งชี้

ระดับที่ได้

น้าหนัก (คะแนน)

คะแนน
ที่ได้

๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง
สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอานวยความ
สะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี
สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้
สาหรับผู้เรียน

๕

๔

๔

๙๐

๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของผูเ้ รียน
๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอื้อให้ผเู้ รียนเรียนรู้ดว้ ยตนเอง
และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๑

๕

๓

๓

๕

๓

๓

๑๐

๑๐

๑. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
- กิจกรรมห้องเรียนสะอาด บรรยากาศวิชาการ
- กิจกรรมซ่อมแซม บารุง อาคารสถานที่และภูมิทัศน์
๒. โครงการรวมพลังสร้างสรรค์สุขภาพ
- กิจกรรมเด็กไทย อนามัยดี
- กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านกีฬา
- กิจกรรมต้านภัยไข้เลือดออก ไร้ยุงลาย
๓. โครงการเด็กไทยยุคใหม่ใส่ใจรักการอ่าน
- กิจกรรมยอดนักอ่าน
- กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
- กิจกรรมหนังสือความรู้มือเด็กทา
๑. วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๑๑
โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวก พอเพียง ใช้การได้ดี นาไปสู่การพัฒนา
ผู้เรียนทุกด้าน ให้ ผู้ เรีย นสามารถเรีย นรู้ด้วยตนเอง และมีส่ วนร่วม ได้แก่ ห้ องเรียน ห้ องปฏิบัติการ
ห้องสมุดอาคารเรียน อาคารประกอบการ แหล่งเรียนรู้ สื่อและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ พอเพียงกับผู้เรียนและ
อยู่ในสภาพใช้การได้ดี มีสภาพแวดล้อมที่สวยงามร่มรื่น โดยจัดโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
จัดโครงการที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน โรงเรียนจัดห้องสมุดที่มีระบบการ
บริหารจัดการ ตามความต้องการของผู้เรียน โดยมีโครงการส่งเสริมการอ่าน การเขียน คิด และวิเคราะห์
๒. ผลการพัฒนา
จากการจัดโครงการดังกล่าวโรงเรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้า โรงอาหาร ห้องประชุม
ครบทุกแห่งสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย มีสิ่งอานวยความ
สะดวกในการเรียนรู้พอเพียงกับจานวนผู้เรียนและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี มีสภาพแวดล้อมสวยงามร่มรื่น
และมีแหล่ งเรียนรู้ภ ายในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้เรียนรู้จักดูแล
ตนเองให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง รู้จักรักษาสุขภาพอนามัย มีสุขภาพจิตดี และรู้จักหลีกเลี่ยงหรือป้องกัน
ตนเองจากอุบัติเหตุ ส่งผลให้การประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๑ ในระดับดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรี ย นควรจั ด โครงการเพื่ อ ส่ งเสริ ม สวั ส ดิ ภ าพความปลอดภั ย จากอุ บั ติ เหตุ ให้ กั บ ผู้ เรี ย น
จัดห้องสมุดให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน

๙๑

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ตัวบ่งชี้

ระดับที่ได้

น้าหนัก (คะแนน)

๑๒.๑ กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๑๒.๒ จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศใน
การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา
๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๑๒.๕ นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๑๒.๖ จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๒

๕

๑

คะแนน
ที่ได้
๑

๕

๑

๑

๔

๑

๐.๘

๕

๐.๕

๐.๕

๕

๐.๕

๐.๕

๕

๑

๑

๕

๔.๘

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
๑. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒. แผนปฏิบัติงานประจาปี
๓. รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปี (SAR)
๔. รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
๕. รายงานการประชุมครู
๖. รายงานการประชุมฝ่ายงาน
๗. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
๘. รายงานการประชุมคณะกรรมการโรงเรียน
๙. คู่มือครูประจาปี
๑๐.งานสารสนเทศโรงเรียน
๑๑. โครงการพัฒนาระบบบริหารงานโรงเรียน
๑. วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๑๒
โรงเรี ย นด าเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษาตามกฎกระทรวงว่ า ด้ ว ยระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ มีมาตรฐานการศึกษาที่เกิดจากการศึกษา
วิเคราะห์ มาตรฐานและตัวบ่ งชี้ตามกระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานและตัวบ่งชี้ส ะท้อนอัตลักษณ์ และ
๙๒

มาตรการส่งเสริมของสถานศึกษาที่เด่นชัด ทุกมาตรฐานและตัวบ่งชี้มีการกาหนดค่าเป้าหมายความสาเร็จ
โรงเรียนมีการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา โดยการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการ
จาเป็นของสถานศึกษา มีโครงการ กิจกรรม วิธีการดาเนินงาน งบประมาณ สอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และเป้าหมายที่โรงเรียนกาหนด จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึ กษา มี ก ารจั ด ท าสารสนเทศเป็ น หมวดหมู่ ถูก ต้ อง ครอบคลุ ม ทั น สมั ย มี ก ารด าเนิ น การ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดาเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปีละ ๑ ครั้ง นาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ใน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒. ผลการพัฒนา
จากการที่โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวงทา
ให้สถานศึกษามีคุณภาพที่สร้างความมั่นใจและเป็นหลักประกันต่อผู้ปกครอง และชุมชนว่าสถานศึกษาจัด
การศึ กษาได้อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ โรงเรีย นจัด โครงการ กิ จกรรม สอดรับ กั บ วิสั ย ทั ศน์ พั น ธกิ จ และ
เป้าหมายทาให้ทิศทางการดาเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติที่กาหนดไว้ ส่งผลให้การประเมินคุณภาพ
มาตรฐานที่ ๑๒ ในระดับดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนควรนาข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาที่ครอบคลุมภารกิจทุกฝ่าย
งาน ได้แก่ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ฝ่ายบริหารทั่วไป มีการ
ให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบแก่ผู้ต้องการใช้ทุกฝ่าย ให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากหน่วยงานต้นสังกัด
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรูภ้ ายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้
ที่เกี่ยวข้อง
๑๓.๒ มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๓

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
๑. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
- กิจกรรมห้องเรียนสะอาด บรรยากาศวิชาการ

๙๓

ระดับที่ได้

น้าหนัก
(คะแนน)

คะแนน
ที่ได้

๕

๕

๕

๔

๕

๔

๑๐

๙

- กิจกรรมซ่อมแซมบารุงอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
๒. กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่
๓. กิจกรรมบูรณาการเสริมสร้างการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง
๔. กิจกรรมตลาดนัดความรัก แบ่งปันความสุขสู่ความพอเพียง
๕. บันทึกและสรุปค่าร้อยละของการใช้แหล่งเรียนรู้
๑. วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๑๓
โรงเรียนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน โดยให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้ แสวงหา
ความรู้และเรีย นด้วยตนเองตามอัธยาศัย สามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม โดยจัด
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ กิจกรรมบูรณาการเสริมสร้าง
การเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง และกิจกรรมตลาดนัดความรักแบ่งปันความสุขสู่ความพอเพียง
๒. ผลการพัฒนา
จากการดาเนินโครงการที่พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาดังกล่าว ทาให้ผู้เรียนเกิดการใฝ่รู้
ใฝ่เรียน แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้การประเมิน
คุณภาพมาตรฐานที่ ๑๓ ในระดับดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ ภายในและภายนอก ค้นคว้าหาความรู้
โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น
ที่กาหนดขึ้น
ตัวบ่งชี้

๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม
เป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษา
๑๔.๒ ผลการดาเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา

ระดับที่ได้

น้าหนัก (คะแนน)

คะแนน
ที่ได้

๕

๓

๓

๒

๒

๕

๕

๕

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๔

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
๑. โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์โรงเรียนคาทอลิก
- กิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน
- กิจกรรมสร้างเสริมบรรยากาศส่งเสริมอัตลักษณ์
- กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณ์ผู้เรียนตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน
๒. โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสานึกที่ดี
- กิจกรรมรู้จักออม...ก่อสุขทุกสถาน
- กิจกรรมน้อมราลึกเทิดทูนพระคุณครู
๙๔

- กิจกรรมเด็กดีมีกตัญญูรู้คุณแม่
- กิจกรรมวันลอยกระทง
- กิจกรรมวันพุทธรักษาบูชาพ่อ
- กิจกรรมมหัศจรรย์วันเด็ก
- กิจกรรมแสงธรรมนาทาง
๓. โครงการวันสาคัญทางศาสนา
- กิจกรรมพิธีมิสซาระลึกถึงพระสังฆราช ลัมแบรต์ เดอ ลา ม็อต
- กิจกรรมเปลวเทียนแห่งธรรมนาชีวิต
- กิจกรรมวันเกิดแม่พระ
- กิจกรรม Santa Festival
- กิจกรรมรณรงค์จิตตารมณ์มหาพรตในโรงเรียน
๑. วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๑๔
โรงเรีย นมีกระบวนการดาเนิ น การและบริห ารจัดการของสถานศึกษา เพื่อให้ คุณ ภาพการจัด
การศึกษาเกิดสัมฤทธิผลตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมาย กลยุทธ์ กิจกรรม หรือโครงการ มีผล
การดาเนินงานสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้บรรลุผ ลตามวิสัยทัศน์
ปรัชญา จุ ดเน้ น เป้ าหมาย และกลยุ ทธ์ของโรงเรียน โดยดาเนินโครงการ โครงการส่ งเสริมอัตลั กษณ์
โรงเรียนคาทอลิก
๒. ผลการพัฒนา
จากการที่โรงเรียนดาเนินโครงการดังกล่าว ทาให้ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป ดาเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา ส่งผลให้การประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๔
ในระดับดีเยี่ยม

๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรีย นควรให้ บุ คลากรที่เกี่ยวข้องมีส่ วนร่วมในการจัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียน
บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของโรงเรียน รวมทั้งสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์เป็นที่
ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน
ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
ตัวบ่งชี้

ระดับที่ได้

๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย
จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
๑๕.๒ ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

๕
๕

๙๕

น้าหนัก (คะแนน)

คะแนน
ทีไ่ ด้

๓

๓

๒

๒

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๕

๕

๕

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
๑. โครงการ ล.พ.ล.มุ่งเรียนรูส้ ู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- กิจกรรมบูรณาการเสริมสร้างการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง
- กิจกรรมน้อมนาหลักปรัชญาสู่สาระการเรียนรู้
- กิจกรรมตลาดนัดความรักแบ่งปันความสุขสู่ความพอเพียง
๒. โครงการจิตอาสาเพิ่มคุณค่าความเป็นมนุษย์
- กิจกรรมปันน้าใจ เพื่อสร้างรอยยิ้มให้แด่ผู้ด้อยโอกาส
- กิจกรรมให้ด้วยใจ ไปด้วยรัก
- กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมมีจิตสาธารณะ
๑. วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๑๕
โรงเรียนมีการดาเนินโครงการ ล.พ.ล.มุ่งเรียนรู้สู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการ
จิตอาสาเพิ่มคุณค่าความเป็นมนุษย์ ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา การส่งเสริมหรือสืบสานโครงการ
พระราชดาริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
มีส่วนร่วม
๒. ผลการพัฒนา
โรงเรียนมีการดาเนิ น โครงการ กิ จ กรรมพิเศษ บรรลุเป้าหมายร้อยละ ๙๒ ขึ้นไป บุคลากรใน
สถานศึกษามีส่วนร่วมและพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานร้อยละ ๙๒ ขึ้นไป ผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงาน
เกิดประโยชน์เป็นแบบอย่างและสร้างคุณค่าแก่โรงเรียน ส่งผลให้การประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๕
ในระดับดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนควรจัดกิจกรรมพิเศษเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การพร้อมรับการเป็น
สมาชิกประชาคมอาเซียน โดยผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมมีส่วนร่วมในการกาหนดมาตรการส่งเสริม และ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้การรับรอง

๙๖

๑.

สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาประถมศึกษาและ หรือมัธยมศึกษา

ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสนุ ทรียภาพ
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิด
ประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ

๙๗

น้าหนัก
คะแนน

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

๓๐
๕
๕

๒๘.๘๙
๔.๘๙
๕

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

๕

๕

ดีเยี่ยม

๕

๕

ดีเยี่ยม

๕

๔

ดีมาก

๕

๕

ดีเยี่ยม

๕๐
๑๐

๔๙.๘
๑๐

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

๑๐

๑๐

ดีเยี่ยม

๕

๕

ดีเยี่ยม

๑๐

๑๐

ดีเยี่ยม

๑๐

๑๐

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง

๕

๔.๘

ดีเยี่ยม

ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

๑๐

๙

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้

๑๐

๙

ดีเยี่ยม

ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

๕

๕

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นที่กาหนดขึ้น

๕

๕

ดีเยี่ยม

น้าหนัก
คะแนน

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม

๕

๕

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

๕

๕

ดีเยี่ยม

๑๐๐

๙๗.๖๙

ดีเยี่ยม

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาประถมศึกษาและ หรือมัธยมศึกษา

คะแนนรวม
 ระดับขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม

๙๘

๔. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
๔.๑ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับชั้น ป.๑ – ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ระดับผลการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

เข้า
สอบ

๐

๑

๑.๕

๒

๒.๕

๓

๓.๕

๔

ภาษาไทย

๙๕

๐

๑

๑

๕

๒๒

๒๙

๑๙

๑๘

คณิตศาสตร์

๙๕

๐

๐

๐

๑

๗

๒๐

๒๖

๔๑

วิทยาศาสตร์

๙๕

๐

๐

๑

๖

๑๓

๑๖

๒๐

๓๙

สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม

๙๕

๐

๐

๓

๒๐

๒๙

๒๕

๑๒

๖

ประวัติศาสตร์

๙๕

๐

๐

๑

๑๐

๑๙

๒๘

๒๒

๑๕

สุขศึกษาและพลศึกษา

๙๕

๐

๐

๐

๐

๐

๑๒

๓๘

๔๕

ศิลปะ

๙๕

๐

๐

๐

๐

๕

๑๔

๒๒

๕๔

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

๙๕

๐

๐

๐

๐

๓

๖๖

๒๔

๒

ภาษาต่างประเทศ

๙๕

๐

๐

๔

๒๑

๒๑

๑๗

๒๐

๑๒

กลุ่มสาระ

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป

๗๗.๔๓

๙๙

กลุ่มสาระ

เข้า
สอบ

ระดับผลการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
๐

๑

๑.๕

๒

๒.๕

๓

๓.๕

๔

ภาษาไทย

๑๐๘ ๐

๐

๕

๑๒

๑๖

๑๑

๒๗

๓๗

คณิตศาสตร์

๑๐๘ ๐

๐

๓

๕

๑๖

๑๗

๒๗

๔๐

วิทยาศาสตร์

๑๐๘ ๐

๐

๕

๗

๘

๑๒

๑๙

๕๗

สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม

๑๐๘ ๐

๐

๔

๑๐

๑๒

๑๖

๑๕

๕๑

ประวัติศาสตร์

๑๐๘ ๐

๐

๔

๑๒

๑๓

๑๙

๑๘

๔๒

สุขศึกษาและพลศึกษา

๑๐๘ ๐

๐

๐

๐

๗

๒๙

๒๕

๔๗

ศิลปะ

๑๐๘ ๐

๐

๐

๐

๕

๑๗

๒๐

๖๖

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

๑๐๘ ๐

๐

๐

๒

๑๖

๑๘

๒๔

๔๘

ภาษาต่างประเทศ

๑๐๘ ๐

๐

๓

๒๓

๒๐

๑๘

๑๙

๒๕

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป

เข้า
เข้สอบ
า
กลุ่มสาระ
๐
กลุ่มสาระ
สอบ ๐
ภาษาไทย
๑๑๖ ๐
ภาษาไทย
๙๗ ๐
คณิตศาสตร์
๑๑๖ ๐
คณิตศาสตร์
๙๗ ๐
วิทยาศาสตร์
๑๑๖ ๐
วิทยาศาสตร์
๙๗ ๐
สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
๑๑๖ ๐
สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
๙๗ ๐
ประวัติศาสตร์
๑๑๖ ๐
ประวัติศาสตร์
๙๗ ๐
สุขศึกษาและพลศึกษา
๑๑๖ ๐
สุขศึกษาและพลศึกษา
๙๗ ๐
ศิลปะ
๑๑๖ ๐
ศิลปะ
๙๗ ๐
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๑๑๖ ๐
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๙๗ ๐
ภาษาต่างประเทศ
๑๑๖ ๐
ภาษาต่างประเทศ
๙๗ ๐
ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป
ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป

๗๘.๖๐

ระดับผลการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ระดับผลการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
๑
๑.๕
๒
๒.๕
๓
๓.๕
๔
๑
๑.๕
๒
๒.๕
๓
๓.๕
๔
๑๔ ๑๖ ๒๖ ๑๗ ๒๖ ๑๒
๕
๐
๐
๗
๑๙ ๒๙ ๑๘ ๒๔
๑๒ ๑๖ ๑๙ ๒๗ ๑๘ ๑๔ ๑๐
๑
๗
๑๒ ๑๖ ๒๕ ๑๖ ๒๐
๒
๗
๑๐ ๑๑ ๒๕ ๓๒ ๒๙
๐
๒
๑๐ ๑๒ ๑๕ ๑๔ ๔๔
๐
๗
๙
๑๔ ๑๗ ๒๕ ๔๔
๐
๐
๔
๗
๒๕ ๓๖ ๒๕
๐
๕
๑๗ ๒๕ ๓๒ ๒๔ ๑๓
๐
๐
๑๓ ๒๑ ๑๗ ๒๕ ๒๑
๐
๗
๕
๔
๑๙ ๒๑ ๖๐
๐
๐
๒
๑๔ ๑๐ ๑๗ ๕๔
๐
๐
๑
๖
๖
๕
๙๘
๐
๐
๐
๐
๗
๖
๘๔
๐
๑
๐
๔
๑๑ ๑๐ ๙๐
๐
๐
๑
๗
๑๓ ๒๓ ๕๓
๓๘ ๑๖ ๒๑ ๑๒ ๑๐ ๑๐
๙
๐
๑๒ ๒๘ ๑๔ ๑๙ ๑๖
๘
๖๔.๖๖
๗๖.๐๖
๑๐๐

กลุ่มสาระ

ระดับผลการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

เข้า
สอบ

๐

๑

๑.๕

๒

๒.๕

๓

๓.๕

๔

ภาษาไทย

๑๑๕ ๐

๐

๑๑

๒๐

๓๕

๓๕

๑๔

๐

คณิตศาสตร์

๑๑๕ ๐

๐

๖

๑๙

๓๘

๓๑

๑๐

๑๑

วิทยาศาสตร์

๑๑๕ ๐

๐

๘

๘

๒๘

๒๑

๑๒

๓๘

สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม

๑๑๕ ๐

๑

๑๑

๑๗

๒๖

๓๑

๒๑

๘

ประวัติศาสตร์

๑๑๕ ๐

๑

๔

๑๑

๑๙

๓๖

๒๒

๒๒

สุขศึกษาและพลศึกษา

๑๑๕ ๐

๐

๓

๗

๑๗

๒๓

๘

๕๗

ศิลปะ

๑๑๕ ๐

๐

๐

๐

๑

๖

๑๙

๘๙

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

๑๑๕ ๐

๐

๐

๘

๑๕

๒๙

๓๔

๒๙

ภาษาต่างประเทศ

๑๑๕ ๐

๓๒

๑๘

๑๘

๑๘

๑๒

๑๔

๓

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป

๖๑.๓๕
ระดับผลการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

เข้า
สอบ

๐

๑

๑.๕

๒

๒.๕

๓

๓.๕

๔

ภาษาไทย

๙๗

๐

๐

๑

๑

๒๘

๑๙

๒๕

๒๓

คณิตศาสตร์

๙๗

๐

๑๒

๑๖

๙

๑๕

๘

๑๒

๒๕

วิทยาศาสตร์

๙๗

๐

๔

๔

๕

๑๖

๒๓

๒๒

๒๓

สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม

๙๗

๐

๓

๑๕

๑๖

๙

๑๑

๑๒

๓๑

ประวัติศาสตร์

๙๗

๐

๘

๑๔

๑๘

๑๔

๑๖

๑๕

๑๒

สุขศึกษาและพลศึกษา

๙๗

๐

๐

๐

๑

๗

๑๓

๒๒

๕๔

ศิลปะ

๙๗

๐

๐

๐

๑

๔

๑๒

๑๘

๖๒

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

๙๗

๐

๐

๐

๔

๑๑

๑๓

๓๑

๓๘

ภาษาต่างประเทศ

๙๗

๐

๒๙

๑๘

๑๐

๑๒

๙

๘

๑๑

กลุ่มสาระ

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป

๖๕.๐๖
๑๐๑

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑
ระดับผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

จานวน
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป

ร้อยละ
นร.ที่ได้
ระดับ3
ขึ้นไป

เข้า
สอบ

๐

๑

๑.๕

๒

๒.๕

๓

๓.๕

๔

ภาษาไทย

๗๒

๐

๕

๑๕

๒๐

๑๙

๑๑

๒

๐

๑๓ ๑๘.๐๖

คณิตศาสตร์

๗๒

๐

๒๖

๑๖

๑๓

๑๐

๖

๑

๐

๗

วิทยาศาสตร์

๗๒

๐

๑๖

๑๑

๑๕

๑๕

๗

๓

๕

๑๕ ๒๐.๘๓

สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม

๗๒

๐

๑

๐

๐

๑๖

๒๗

๑๕

๑๓

๕๕ ๗๖.๓๙

ประวัติศาสตร์

๗๒

๐

๕

๙

๑๑

๑๕

๒๓

๙

๐

๓๒ ๔๔.๔๔

สุขศึกษาและพลศึกษา

๗๒

๐

๐

๑

๖

๓

๙

๒๓

๓๐

๖๒ ๘๖.๑๑

ศิลปะ

๗๒

๐

๐

๒

๓

๘

๔

๑๖

๓๙

๕๙ ๘๑.๙๔

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

๗๒

๐

๑

๑๐

๑๓

๕

๑๒

๑๐

๒๑

๔๓ ๕๙.๗๒

ภาษาต่างประเทศ

๗๒

๐

๓๓

๑๗

๑๐

๗

๔

๑

๐

๕

กลุ่มสาระ

๙.๗๒

๖.๙๔

๔๔.๙๑

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
ระดับผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

จานวน
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป

ร้อยละ
นร.ที่ได้
ระดับ3
ขึ้นไป

เข้า
สอบ

๐

๑

๑.๕

๒

๒.๕

๓

๓.๕

๔

ภาษาไทย

๗๐

๐

๔

๙

๘

๑๔

๒๓

๑๐

๒

๓๕ ๕๐.๐๐

คณิตศาสตร์

๗๐

๐

๒๒

๑๒

๒๒

๖

๗

๑

๐

๘

วิทยาศาสตร์

๗๐

๐

๑๐

๑๒

๒๒

๙

๑๒

๒

๓

๑๗ ๒๔.๒๙

สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม

๗๐

๐

๐

๐

๑๓

๑๘

๓๖

๓

๐

๓๙ ๕๕.๗๑

ประวัติศาสตร์

๗๐

๐

๐

๑

๓๒

๒๗

๙

๑

๐

๑๐ ๑๔.๒๙

สุขศึกษาและพลศึกษา

๗๐

๐

๐

๐

๒

๖

๑๔

๒๑

๒๗

๖๒ ๘๘.๕๗

ศิลปะ

๗๐

๐

๒

๔

๗

๖

๒๐

๒๐

๑๑

๕๑ ๗๒.๘๖

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

๗๐

๐

๐

๑

๑๔

๓๔

๑๗

๔

๐

๒๑ ๓๐.๐๐

ภาษาต่างประเทศ

๗๐

๐

๑๙

๒๐

๑๔

๙

๖

๑

๑

๘

กลุ่มสาระ

๑๐๒

๑๑.๔๓

๑๑.๔๓

๓๙.๘๔

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑
ระดับผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

จานวน
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป

ร้อยละ
นร.ที่ได้
ระดับ3
ขึ้นไป

เข้า
สอบ

๐

๑

๑.๕

๒

๒.๕

๓

๓.๕

๔

ภาษาไทย

๗๒

๐

๕

๘

๑๕

๒๔

๑๘

๒

๐

๒๐ ๒๗.๗๘

คณิตศาสตร์

๗๒

๐

๒๖

๑๑

๑๘

๑๐

๔

๒

๑

๗

๙.๗๒

วิทยาศาสตร์

๗๒

๐

๙

๑๙

๒๘

๑๒

๔

๐

๐

๔

๕.๕๖

สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม

๗๒

๐

๒

๘

๑๕

๒๐

๒๒

๕

๐

๒๗ ๓๗.๕๐

ประวัติศาสตร์

๗๒

๐

๑๑

๑๑

๑๖

๒๐

๑๒

๒

๐

๑๔ ๑๙.๔๔

สุขศึกษาและพลศึกษา

๗๒

๐

๓

๒

๔

๑๐

๒๗

๒๑

๕

๕๓ ๗๓.๖๑

ศิลปะ

๗๒

๐

๐

๐

๒

๗

๑๓

๑๕

๓๕

๖๓ ๘๗.๕๐

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

๗๒

๐

๐

๐

๓

๕

๑๒

๑๕

๓๗

๖๔ ๘๘.๘๙

ภาษาต่างประเทศ

๗๒

๐

๒๗

๒๐

๑๑

๙

๕

๐

๐

๕

กลุ่มสาระ

๖.๙๔

๓๙.๖๖

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
ระดับผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

จานวน
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป

ร้อยละ
นร.ที่ได้
ระดับ3
ขึ้นไป

เข้า
สอบ

๐

๑

๑.๕

๒

๒.๕

๓

๓.๕

๔

ภาษาไทย

๗๐

๐

๐

๓

๒๐

๓๒

๑๒

๓

๐

๑๕ ๒๑.๔๓

คณิตศาสตร์

๗๐

๐

๑๙

๓๒

๑๗

๒

๐

๐

๐

๐

๐.๐๐

วิทยาศาสตร์

๗๐

๐

๐

๖

๑๘

๓๗

๙

๐

๐

๙

๑๒.๘๖

สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม

๗๐

๐

๔

๙

๑๗

๑๘

๒๑

๑

๐

๒๒ ๓๑.๔๓

ประวัติศาสตร์

๗๐

๐

๓

๖

๑๕

๑๖

๒๓

๖

๑

๓๐ ๔๒.๘๖

สุขศึกษาและพลศึกษา

๗๐

๐

๕

๗

๑๔

๑๖

๑๗

๑๐

๑

๒๘ ๔๐.๐๐

ศิลปะ

๗๐

๐

๐

๐

๔

๓

๑๐

๑๑

๔๒

๖๓ ๙๐.๐๐

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

๗๐

๐

๐

๐

๘

๕

๑๑

๑๗

๒๙

๕๗ ๘๑.๔๓

ภาษาต่างประเทศ

๗๐

๐

๑๒

๓๗

๑๕

๔

๑

๐

๑

๒

กลุ่มสาระ

๑๐๓

๒.๘๖

๓๕.๘๗

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑
ระดับผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

จานวน
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป

ร้อยละ
นร.ที่ได้
ระดับ3
ขึ้นไป

เข้า
สอบ

๐

๑

๑.๕

๒

๒.๕

๓

๓.๕

๔

ภาษาไทย

๘๔

๐

๑

๕

๑๖

๒๐

๓๓

๙

๐

๔๒ ๕๐.๐๐

คณิตศาสตร์

๘๔

๐

๓๗

๑๘

๑๔

๗

๔

๓

๑

๘

วิทยาศาสตร์

๘๔

๐

๕

๒๙

๑๓

๒๕

๗

๕

๐

๑๒ ๑๔.๒๙

สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม

๘๔

๐

๐

๒

๙

๑๙

๒๙

๒๐

๕

๕๔ ๖๔.๒๙

ประวัติศาสตร์

๘๔

๐

๐

๖

๑๙

๒๓

๒๙

๗

๐

๓๖ ๔๒.๘๖

สุขศึกษาและพลศึกษา

๘๔

๐

๐

๒

๔

๕

๑๙

๒๐

๓๔

๗๓ ๘๖.๙๐

ศิลปะ

๘๔

๐

๐

๒

๔

๓

๑๔

๒๑

๔๐

๗๕ ๘๙.๒๙

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

๘๔

๐

๔

๘

๕

๖

๑๐

๘

๔๓

๖๑ ๗๒.๖๒

ภาษาต่างประเทศ

๘๔

๐

๔

๒๓

๒๔

๑๕

๑๐

๔

๔

๑๘ ๒๑.๔๓

กลุ่มสาระ

๙.๕๒

๕๐.๑๓

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒
ระดับผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

จานวน
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป

ร้อยละ
นร.ที่ได้
ระดับ3
ขึ้นไป

เข้า
สอบ

๐

๑

๑.๕

๒

๒.๕

๓

๓.๕

๔

ภาษาไทย

๘๓

๐

๐

๑

๓

๘

๑๘

๒๓

๓๐

๗๑ ๘๕.๕๔

คณิตศาสตร์

๘๓

๐

๔๗

๒๕

๗

๓

๑

๐

๐

๑

วิทยาศาสตร์

๘๓

๐

๑

๙

๒๒

๑๘

๒๘

๕

๐

๓๓ ๓๙.๗๖

สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม

๘๓

๐

๐

๐

๑๗

๒๐

๓๕

๙

๒

๔๖ ๕๕.๔๒

ประวัติศาสตร์

๘๓

๐

๐

๔

๑๔

๒๕

๒๙

๙

๒

๔๐ ๔๘.๑๙

สุขศึกษาและพลศึกษา

๘๓

๐

๒

๔

๑๖

๑๖

๑๖

๑๖

๑๓

๔๕ ๕๔.๒๒

ศิลปะ

๘๓

๐

๐

๑

๓

๓

๑๖

๒๕

๓๕

๗๖ ๙๑.๕๗

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

๘๓

๐

๐

๐

๐

๓

๒๒

๒๒

๓๖

๘๐ ๙๖.๓๙

ภาษาต่างประเทศ

๘๓

๐

๒๖

๒๓

๒๗

๓

๒

๒

๐

๔

กลุ่มสาระ

๑๐๔

๑.๒๐

๔.๘๒

๕๓.๐๑

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป

๔.๒ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O - Net ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
จานวนร้อยละของนักเรียนที่ได้
จานวน คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน
ระดับ
สาระวิชา
คน
เฉลี่ย
มาตรฐาน
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
๖
๕๒
๓๙
คณิตศาสตร์
๙๗
๕๔.๙๕
๒๑.๔๖
(๖.๑๙)
(๕๓.๖๐)
(๔๐.๒๑)
๑
๖๙
๒๗
ภาษาไทย
๙๗
๕๓.๗๙
๑๓.๕๒
(๑.๐๓)
(๗๑.๑๓)
(๒๗.๘๔)
๑๒
๗๙
๖
วิทยาศาสตร์
๙๗
๔๔.๖๐
๑๓.๑๓
(๑๒.๓๗)
(๘๑.๔๔)
(๖.๑๙)
สังคมศึกษา ศาสนาและ
๔
๕๙
๓๔
๙๗
๕๓.๗๗
๑๕.๕๘
วัฒนธรรม
(๔.๑๒)
(๖๐.๘๓)
(๓๕.๐๕)
๔
๕๗
๓๖
ภาษาอังกฤษ
๙๗
๕๒.๘๔
๒๑.๔๑
(๔.๑๒)
(๕๘.๗๗)
(๓๗.๑๑)
หมายเหตุ
๑. จานวนคน คะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดูจากรายงานผลการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพื้นฐานค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามรายวิชา
๒. จานวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ ปรับปรุง พอใช้ ดี ให้ดูจากรายงานผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ผลการทดสอบ O - Net รายบุคคล โดยใช้เกณฑ์ดังนี้
๑) ปรับปรุง ระดับผลการทดสอบอยู่ในช่วง ๐.๐๐ - ๑.๐๐
๒) พอใช้
ระดับผลการทดสอบอยู่ในช่วง ๑.๕๐ - ๒.๕๐
๓) ดี
ระดับผลการทดสอบอยู่ในช่วง ๓.๐๐ - ๔.๐๐
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
จานวนคน

คะแนน
เฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

คณิตศาสตร์

๘๓

๓๖.๕๕

๑๔.๗๗

ภาษาไทย

๘๓

๔๐.๕๓

๙.๓๒

วิทยาศาสตร์

๘๒

๓๗.๘๓

๑๐.๐๔

สาระวิชา

๑๐๕

จานวนร้อยละของนักเรียนที่ได้
ระดับ
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
๕
๗๑
๗
(๖.๐๓)
(๘๕.๕๔)
(๘.๔๓)
๑
๗๖
๖
(๑.๒๐)
(๙๑.๕๗)
(๗.๒๓)
๑๐
๗๑
๑
(๑๒.๑๙)
(๘๖.๕๙)
(๑.๒๒)

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

๘๓

๔๔.๔๘

๑๑.๑๙

ภาษาอังกฤษ

๘๓

๒๙.๐๑

๙.๐๒

๔
(๔.๘๒)
๖
(๗.๒๓)

๗๖
(๙๑.๕๗)
๗๖
(๙๑.๕๗)

๓
(๓.๖๑)
๑
(๑.๒๐)

หมายเหตุ
๑. จานวนคน คะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดูจากรายงานผลการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพื้นฐานค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามรายวิชา
๒. จานวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ ปรับปรุง พอใช้ ดี ให้ดูจากรายงานผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ผลการทดสอบ O - Net รายบุคคล โดยใช้เกณฑ์ดังนี้
๑) ปรับปรุง ระดับผลการทดสอบอยู่ในช่วง ๐.๐๐ - ๑.๐๐
๒) พอใช้
ระดับผลการทดสอบอยู่ในช่วง ๑.๕๐ - ๒.๕๐
๓) ดี
ระดับผลการทดสอบอยู่ในช่วง ๓.๐๐ - ๔.๐๐
๔.๓ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑
ประถมศึกษาปีที่ ๒
ประถมศึกษาปีที่ ๓
ประถมศึกษาปีที่ ๔
ประถมศึกษาปีที่ ๕
ประถมศึกษาปีที่ ๖
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
รวม
เฉลี่ยร้อยละ

จานวน นร.
ทั้งหมด
๙๕
๑๐๘
๙๗
๑๑๖
๑๑๕
๙๗
๗๐
๗๐
๘๓
๘๕๑

จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์)
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
๙๔.๖๒
๕.๓๘
๐.๐๐
๐.๐๐
๙๖.๕๐
๓.๕๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๙๓.๑๓
๖.๘๗
๐.๐๐
๐.๐๐
๙๓.๘๗
๖.๑๓
๐.๐๐
๐.๐๐
๘๕.๘๙
๑๔.๑๑
๐.๐๐
๐.๐๐
๖๙.๐๗
๓๐.๙๓
๐.๐๐
๐.๐๐
๙๕.๒๔
๔.๔๔
๐.๓๒
๐.๐๐
๙๔.๙๒
๕.๐๘
๐.๐๐
๐.๐๐
๗๙.๒๕
๒๐.๗๕
๐.๐๐
๐.๐๐
๘๙.๑๗

๑๐.๘๐

๐.๐๓

๐.๐๐

๔.๔ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑
ประถมศึกษาปีที่ ๒
ประถมศึกษาปีที่ ๓

จานวน นร.
ทั้งหมด
๙๕
๑๐๘
๙๗

จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน)
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
๗๖.๓๗
๒๓.๖๓
๐.๐๐
๐.๐๐
๘๓.๑๓
๑๖.๘๗
๐.๐๐
๐.๐๐
๘๐.๕๓
๑๙.๔๗
๐.๐๐
๐.๐๐
๑๐๖

ประถมศึกษาปีที่ ๔
๑๑๖
๗๓.๘๕
ประถมศึกษาปีที่ ๕
๑๑๕
๗๕.๐๗
ประถมศึกษาปีที่ ๖
๙๗
๕๙.๒๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
๗๐
๗๓.๓๓
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
๗๐
๗๕.๔๐
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
๘๓
๖๓.๙๙
รวม
๘๕๑
เฉลี่ยร้อยละ
๗๓.๔๓
๔.๕ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑
ประถมศึกษาปีที่ ๒
ประถมศึกษาปีที่ ๓
ประถมศึกษาปีที่ ๔
ประถมศึกษาปีที่ ๕
ประถมศึกษาปีที่ ๖
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
รวม
เฉลี่ยร้อยละ

ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑
ประถมศึกษาปีที่ ๒
ประถมศึกษาปีที่ ๓
ประถมศึกษาปีที่ ๔
ประถมศึกษาปีที่ ๕
ประถมศึกษาปีที่ ๖
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๒

จานวน นร.
ทั้งหมด
๙๕
๑๐๘
๙๗
๑๑๖
๑๑๕
๙๗
๗๒
๗๐
๘๓
๘๕๑

จานวน นร.
ทั้งหมด
๙๕
๑๐๘
๙๗
๑๑๖
๑๑๕
๙๗
๗๐
๗๐

๒๖.๑๕
๒๔.๙๓
๔๐.๕๕
๒๖.๖๗
๒๔.๖๐
๓๖.๐๑

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๒๓
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๒๖.๕๔

๐.๐๒

๐.๐๐

จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
ผ่าน
ไม่ผ่าน
๑๐๐.๐๐
๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๐.๐๐

จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน)
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
๙๒.๖๓
๗.๓๗
๐.๐๐
๐.๐๐
๙๕.๓๗
๔.๖๓
๐.๐๐
๐.๐๐
๘๓.๕๑
๑๖.๔๙
๐.๐๐
๐.๐๐
๘๘.๗๙
๑๑.๒๑
๐.๐๐
๐.๐๐
๘๙.๕๗
๑๐.๔๓
๐.๐๐
๐.๐๐
๘๔.๕๔
๑๔.๔๓
๑.๐๓
๐.๐๐
๙๒.๘๖
๗.๑๔
๐.๐๐
๐.๐๐
๘๘.๕๗
๑๑.๔๓
๐.๐๐
๐.๐๐
๑๐๗

มัธยมศึกษาปีที่ ๓
๘๓
๘๕.๕๔
รวม
๘๕๑
เฉลี่ยร้อยละ
๘๙.๐๕
๔.๖ ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน

๑๔.๔๖

๐.๐๐

๐.๐๐

๑๐.๘๔

๐.๑๑

๐.๐๐

บทที่ ๔ สรุปผลการพัฒนา
๑. จุดเด่นของสถานศึกษา
จุดเด่นของสถานศึกษา
ด้านครู
 จัดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อพัฒนาการผู้เรียน
 ปลูกฝังเด็กให้มีวินัย มีเหตุผล กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง
 สามารถบูรณาการสื่อการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี
 รู้เป้าหมายหลักสูตร/การศึกษา ทาให้วางแผนพัฒนาคุณภาพอย่างมีระบบ
 วิเคราะห์หลักสูตรและจัดทาแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
 นาผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น
 ประเมินพัฒนาการผู้เรียนตามสภาพจริง
 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน และจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมในการพัฒนาเด็ก
 ดูแล เอาใจใส่ ผู้เรียนทั่วถึง
 นากระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้
 พัฒนากระบวนการคิดของเด็ก
 มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 มีการทางานร่วมกันเป็นทีม
 มีความรู้ ความสามารถ ตรงกับงานที่รับผิดชอบ/เข้าใจในการจัดการเรียนการสอน
 มีความรู้เข้าใจ/ทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษเป็นอย่างดี
 มีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ ขยัน อดทน เสียสละ
 มีจานวนเพียงพอ/คุณสมบัติตามเกณฑ์
 เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้เรียน
 พัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ/อบรม/ศึกษาดูงาน/ติดตามข่าวสาร ข้อมูล นวัตกรรมใหม่ๆ
 มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครอง/ชุมชน/ผู้เรียน
ด้านผู้บริหาร
 มีความรู้เข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษเป็นอย่างดี
 มีประสบการณ์ในการเรียนการสอน
๑๐๘

จุดเด่นของสถานศึกษา
 ส่งเสริมการทางานเป็นทีม
 มีวิสัยทัศน์และภาวะผู้นา ทั้งด้านวิชาการ และการบริหาร
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
มีความคิดริเริ่ม/สร้างสรรค์
มีคุณธรรม จริยธรรม
มีมนุษยสัมพันธ์ดี
สร้างขวัญและกาลังใจให้กับบุคลากรในโรงเรียน
ตระหนักและส่งเสริมให้ครู ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาความสามารถของครู
บริหารงานโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม/กระจายอานาจ
บริหารงานบุคคลและงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
มีความเป็นประชาธิปไตย
ตระหนักถึงการพัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
ด้านผู้เรียน
ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา
มีความขยัน/อดทน/รอบคอบ
มีจิตใจเอื้ออาทร/เมตตากรุณา/เสียสละ/กตัญญู
มีระเบียบวินัย/รับผิดชอบ/ซื่อสัตย์
มีสัมมาคารวะตามแบบวัฒนธรรมไทย
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า/ประหยัด
ทานอาหารมีประโยชน์/มีสุขลักษณะที่ดี
มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
ทาชื่อเสียงให้กับโรงเรียนด้านวิชาการ/กีฬา/ศิลปะ
สุขภาพกาย สุขภาพจิต/สุขนิสัย ดี ชื่นชมด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
เข้าใจพิษภัยและห่างไกลจากสิ่งเสพติด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีการพัฒนาขึ้น
มีความรู้ทักษะเบื้องต้น มีทักษะในการทางาน
มีทักษะการวิเคราะห์/การสื่อความ
มีจินตนาการ/ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
รู้จักการเป็นผู้นาและผู้ตาม/ทางานร่วมกับผู้อื่นได้/ทางานเป็นทีม
กระตือรือร้น/ใฝ่รู้ใฝ่เรียน/รักการอ่าน
๑๐๙

จุดเด่นของสถานศึกษา
มีทักษะการใช้กล้ามเนื้อ/ประสาทสัมผัส/มิติสัมพันธ์
มีอิสระในการนาเสนองานของตนเอง/กล้าแสดงออก
ด้านสถานศึกษา
ระบบการบริหารจัดการดี//พัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ
การบริหารงบประมาณโปร่งใสตรวจสอบได้
จัดองค์กร/โครงสร้างการบริหารงานโดยบุคลากรมีส่วนร่วม
เปิดการเรียนการสอนในระดับที่สูงขึ้น
มีทุนการศึกษาและอาหารกลางวัน
มีบริการรถรับส่งผู้เรียน
มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจาปี
มีระบบสารสนเทศครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
มีการดูแลเรื่องความปลอดภัย/สภาพแวดล้อมปลอดภัย
ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน
ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง เข้ารับการอบรม
ให้ความสาคัญและเข้าร่วมในกิจกรรมด้านศาสนสัมพันธ์กับทุกศาสนา
ได้รับความร่วมมือ/ยอมรับ/สนับสนุน จากผู้ปกครองและหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชนเป็นอย่างดี
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนให้ผู้ปกครองและชุมชนทราบ
การเรียนการสอนเหมาะสมกับพัฒนาการ/ความต้องการของผู้เรียน
นากิจกรรมเสริมหลักสูตรมาบูรณาการเรียนการสอน
ส่งเสริม/จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เหมาะกับศักยภาพและความต้องการของผู้เรียน
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน
จัดกิจกรรมทีส่ ร้างจิตสาธารณะให้แก่ผู้เรียน
ส่งเสริมทักษะพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการศึกษาในระดับประถม
มีงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
มีทรัพยากร ปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและหลากหลาย
มีสภาพแวดล้อมร่มรื่น เหมาะเป็นแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน
ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
วางแผนและดาเนินการวัดผล ประเมินผล ติดตามผลการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
มีการวัดประเมินผลตามสภาพจริง
จัดหลักสูตรท้องถิ่น
มุ่งส่งเสริมคุณภาพให้เด็กเป็นคนดี
มีสื่อเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอ
มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่มีอุปกรณ์ครบถ้วนตรงตามหลักสูตร
๑๑๐

จุดเด่นของสถานศึกษา
ห้องเรียนทันสมัย มีระบบคอมพิวเตอร์ที่ต่อ LAN
อาคารเรียน/ห้องประกอบ/สื่อการเรียนการสอนเพียงพอ/พร้อมใช้
๒. จุดควรพัฒนา
จุดควรพัฒนา
ด้านครู
ใช้วิธีสอนที่หลากหลายส่งเสริมการคิดวิเคราะห์/สังเคราะห์/สร้างสรรค์
ศึกษารูปแบบ/การจัดกิจกรรม/วิธีการสอน แบบสมัยใหม่
พัฒนาบันทึกหลังการสอนและนาผลการประเมินมาใช้พัฒนาผู้เรียน
นาผลการฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติจริง
จัดมุมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมกลางแจ้ง
เน้นการจัดกิจกรรมโดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายในให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
การผลิตสื่อการเรียนการสอนเอง
การวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนโดยผู้เรียน เพื่อน ผู้ปกครอง/ตามสภาพจริง/ประเมินผล
การเรียนการสอนเป็นรายบุคคล
การทาวิจัยในชั้นเรียน
จัดหาครูที่เป็นเจ้าของภาษามาสอนผู้เรียน
ความรู้เข้าใจหลักสูตรในการเชื่อมโยงกับการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี/สื่อการสอน
ความรู้ด้านเทคนิคการสอน/อบรม/ศึกษาต่อ
พัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง
ปลูกฝังให้ครูรักงาน ลดการเข้า-ออกของครู
ไม่ถนัดในการจัดทาเอกสารต่าง ๆ
ด้านผู้บริหาร
บุคลากรมีจานวนน้อย/การจัดหาบุคลากรเพิ่มขึ้น
พัฒนาคุณภาพครูและสวัสดิการครู
การสร้างขวัญและกาลังใจให้ครู/ยกย่องผู้มีความสามารถ มีผลงานดี ประพฤติดี
ด้านผู้เรียน
จิตสานึกในความรับผิดชอบและมีวินัย/การช่วยเหลือตนเอง
ผู้เรียนมุ่งแข่งขันสูงฉายภาพความเห็นแก่ตัว
ตระหนักในเรื่องความประหยัด/ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
การรักการอ่าน/ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๑๑๑

จุดควรพัฒนา
ทักษะในการแสวงหาความรู้/การสังเกต/สารวจ/เชื่อมโยง
การทางานร่วมกับผู้อื่น
ความกล้าในการแสดงออก
ความอดทน อดกลั้น/ทางานจนสาเร็จ
พัฒนาทักษะในด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากกลุ่มสาระ
การคิดนอกกรอบ/พัฒนาเชิงนวัตกรรม/คิดสร้างสรรค์/จินตนาการ
พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ/การคิดวิเคราะห์/ไตร่ตรอง/สังเคราะห์
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระอังกฤษ/วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ภาษาไทย/สังคม/อาชีพ/
, คอมพิวเตอร์
ด้านสถานศึกษา
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
พัฒนาข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วน/การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
การประเมินพัฒนาการผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ส่งเสริมให้ครูจัดทางานวิจัยในชั้นเรียน
พัฒนาให้มีครูแกนนาและครูต้นแบบ
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบ้านกับโรงเรียน
การให้ผู้ปกครองและผู้เรียนมีบทบาทในการสนับสนุนทางวิชาการ
การเผยแพร่จุดเด่นของโรงเรียน/ประชาสัมพันธ์ให้รับรู้
การจัดกิจกรรมที่กระตุ้นการคิดวิเคราะห์/สังเคราะห์/สร้างสรรค์/แก้ปัญหา/ตัดสินใจ
การนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
พัฒนา/ประเมิน หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
การประเมินพัฒนาการเตรียมความพร้อม
ผู้ปกครองยังไม่เข้าใจหลักสูตรการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม
ส่งเสริมการพัฒนาด้านจิตสาธารณะ
จัดทาหลักสูตรท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นได้
ให้มีวิทยากรท้องถิ่น/ร่วมจัดแหล่งเรียนรู้ร่วมชุมชน
ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เอื้อต่อการเรียนการสอน
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน/นวัตกรรม/อุปกรณ์ปฏิบัติการวิชาต่างๆ
ห้องสมุดที่ทันสมัย/ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์/หนังสือเพียงพอและหลากหลาย สามารถให้ผู้เรียนศึกษา
ค้นคว้า
๑๑๒

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
ด้านครู
การเขียนแผนการเรียนรู้อย่างเชี่ยวชาญ
ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้เรียน
ครูผู้สอนได้รับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิควิธี และนวัตกรรมที่หลากหลาย
จัดกิจกรรม/ชมรม ตามความสนใจของผู้เรียน
จัดทาแผนการเรียนทางภาษาที่หลากหลาย
จัดนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบ Mastery Learning ในวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1
ปรับปรุงการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ/เน้นสอนแบบโครงงาน/เน้นสอนแบบบูรณาการ/
เน้นการสอนบทบาทสมมติ
ปรับสภาพแวดล้อมเพิ่มความหลากหลายในการเรียนรู้
พัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ
พัฒนาผู้เรียนให้มีประสบการณ์จริง/การดารงชีวิต/การใช้ชีวิตประจาวัน
ส่งเสริมให้มีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน
ส่งเสริมการนิเทศและติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู
ส่งเสริมการวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อจัดทาแผนการสอน
ประเมินผลตามสภาพจริงและนาผลมาใช้
พัฒนาปรับปรุงการจัดทาแฟ้มสะสมของผู้เรียนให้เป็นระบบ
รายงานการพัฒนาการของเด็กให้ผู้ปกครองทราบ
วางแผนให้ครูทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ให้ครูได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ครูได้รับการอบรม ศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถเทคนิคและทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
มีจานวนครูเพียงพอกับผู้เรียน
จัดหาครูต่างชาติมาสอนภาษาต่างประเทศโดยตรง
ด้านผู้บริหาร
ส่งเสริมและสร้างขวัญกาลังใจแก่บุคลากร
จัดให้มีแผนพัฒนาบุคลากร ให้ได้รับการศึกษาต่อที่สูงขึ้น
การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
ให้บุคลากรมีส่วนร่วม/มีความเข้าใจ ในการบริหารงาน
ส่งเสริมให้ทางานเป็นทีม
ด้านผู้เรียน
๑๑๓

แนวทางการพัฒนาในอนาคต
ผู้เรียนมีระเบียบ วินัย/รับผิดชอบต่อหน้าที่
จัดกิจกรรมส่งเสริม ปลูกจิตสานึก ให้ผู้เรียน เห็นคุณค่า สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร
จัดทาบันทึกความดี
ผู้เรียนมีสุขนิสัยที่ดี รู้จักการออมทรัพย์และการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
รู้พิษภัยและห่างไกลจากยาเสพติด
ปลูกจิตสานึกผู้เรียนโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมที่ดี
มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์ จิตสานึกที่ดี
รักความเป็นไทย/มีสัมมาคาราวะ/พูดจาไพเราะ/มีความสุภาพ เรียบร้อย/มีมารยาท
รู้คุณค่าการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ฝึกผู้เรียนให้กล้าคิด กล้าแสดงออก
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้/มีความกระตือรือร้น
การอยู่ร่วมกับผู้อื่น/พึ่งพาตนเองได้
ฝึกความเป็นผู้นา/ผู้ตาม
ฝึกกระบวนการทางานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
ฝึกกระบวนการทางานเป็นกลุ่ม
ส่งเสริมความรัก สามัคคี
การออกกาลังกาย
จัดกิจกรรมส่งเสริม/พัฒนา พฤติกรรม บุคลิกภาพ และศักยภาพของผู้เรียน
การทาโครงงาน
เข้าค่ายภาษาอังกฤษ/วิชาการ/ผู้เรียนเก่ง/ค่ายอื่นๆ
จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านมิติสัมพันธ์
พัฒนาทักษะการพูด/อ่าน/เขียน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด/การแก้ปัญหา/สามารถตัดสินใจได้
สังเคราะห์ วิเคราะห์ อธิบายเหตุการณ์ ได้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
มีผลสัมฤทธิ์สูงตามเกณฑ์มาตรฐาน/สามารถศึกษาต่อในระดับสูงได้อย่างดี
สนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าแข่งขันด้านวิชาการให้มากขึ้น
ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเรียนรู้ และทบทวนบทเรียนบน Learning
Space ในวิชาต่าง ๆ
ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน
พัฒนาผู้เรียนด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา/ให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรมตามความถนัด สนใจ
ด้านสถานศึกษา
๑๑๔

แนวทางการพัฒนาในอนาคต
ประเมินผลการปฏิบัติงานก่อน/ระหว่าง/หลัง การดาเนินงาน
นาระบบประกันคุณภาพมาใช้ในการบริหาร
มีการติดตามการประเมิน/ตรวจสอบ/นิเทศ
พัฒนาระบบงานสารสนเทศ
นาเทคโนโลยีมาใช้กับการจัดการศึกษาในโรงเรียน
นาชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์กรต่างๆ เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถานศึกษาให้ทั่วถึง
ปรับการจัดการเรียนการสอน/แผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
นานวัตกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
นาทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชนต่อคุณภาพผู้เรียน
จัดหาหนังสือให้เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากรและผู้เรียน
พัฒนาครู/สนับสนุนใช้สื่อ/อบรม/นิเทศ/ดูงาน
ส่งเสริมการรักการอ่าน/ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔. ความต้องการความช่วยเหลือ
ความต้องการความช่วยเหลือ
ด้านครู
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดการเรียนการสอน
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการวัดผล ประเมินผล
ความชานาญด้านการจัดการศึกษา
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดทาแผนการเรียนการสอนที่ถูกต้อง
การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา
เอกสาร คู่มือเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ให้ครูเข้ารับการอบรม/ศึกษา/ดูงาน/เข้าถึงข่าวสาร งานด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง
การอบรมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
ขาดแคลนครูในบางสาขาวิชา
ครูไม่จบปริญญาตรี/ไม่ตรงสาขาที่สอน
ต้องการวิทยากรมาให้ความรู้เพิ่มเติม
๑๑๕

ความต้องการความช่วยเหลือ
การส่งเสริมให้ครูเรียนสูงขึ้น
ด้านผู้บริหาร
การแนะนาแนวทางบริหารหลักสูตร/บริหารจัดการที่ดี
ส่งเสริมให้ความรู้/อบรมให้แก่ผู้บริหาร
การส่งเสริมและสร้างขวัญกาลังใจบุคลากร
สวัสดิการบุคลากร
ด้านผู้เรียน
การฝึกฝนด้านการคิด
ความกล้าแสดงออก
การพัฒนาเด็กพิเศษ/ดูแลเอาใจใส่เด็กที่พัฒนาการช้ากว่าผู้อื่น
การช่วยเหลือผู้อื่น/ความมีน้าใจ
ให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ/ใช้ของอย่างมีคุณค่า/ประหยัด
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แข่งขันทางวิชาการ
ให้ผู้เรียนไปทัศนศึกษา/เรียนรู้นอกห้องเรียน
ด้านสถานศึกษา
การจัดระบบนิเทศ การติดตามผลการสอนของครู
การขาดบุคลากรที่มีความรู้ตรงตามวิชาที่สอน/ฝ่ายสนับสนุนการสอน
การติดตามตรวจสอบ/ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
ให้ผู้รู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
วิทยากรที่ให้ความรู้ ด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอน/ทักษะกระบวนการ
คาแนะนาจาก สมศ. ในการปฏิบัติงาน/การประเมินคุณภาพ
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ให้ชุมชนเข้ามาให้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การให้คาปรึกษา แนะนา/นิเทศ
ข่าวสารทางการศึกษา
การประชาสัมพันธ์การอบรม เอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับทางโรงเรียน
การสนับสนุนงบประมาณการสร้างห้องปฏิบัติการต่าง ๆ
การส่งเสริมทางด้านกีฬา/อุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆ
งบประมาณ
จัดแหล่งเรียนรู้สาหรับชุมชน
ทุนการศึกษา/กองทุนผู้เรียน
กระบวนการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรม
๑๑๖

ความต้องการความช่วยเหลือ
สื่อการเรียนการสอน/เทคโนโลยี/หนังสือค้นคว้า
จัดหาตาราเรียนที่เหมาะสมแก่การค้นคว้าและมีเพียงพอ
จัดทาหลักสูตรท้องถิ่น

๑๑๗

๑๑๘

