1

บทที่ 1
ขอมูลพื้นฐาน
1. ขอมูลทั่วไป
1.1 ชือ่ สถานศึกษา
โรงเรียนผักไห “สุทธาประมุข” ตั้งอยูเลขที่ 27 หมูที่ 7 ตําบลอมฤต อําเภอผักไห
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย 13120 โทรศัพท 0-3539-1381
โทรสาร 0-3539-1696 e-mail:sutthapramuk@sutthapramuk.ac.th
website http://www.sutthapramuk.ac.th สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
1.2 เปดสอน ตั้งแตระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
1.3 เขตพื้นที่บริการ 22 หมูบาน ไดแก ตําบลลาดน้ําเค็ม หมู 1 – 6 ตําบลโคกชาง หมู 1 – 5
ตําบลอมฤต หมู 1 – 11
1.4 ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนผักไห “สุทธาประมุข” เริ่มเปดทําการสอนในป พ.ศ. 2459 ที่วัดชีโพน (ตรงขามวัด
ตึกคชหิรัญ) ตอมาในป พ.ศ. 2461 ไดยายขามฝงแมน้ํานอยมาอยูบริเวณวัดตึกคชหิรัญ โดยใชศาลาการเปรียญ
ของวัดเปนที่เรียนชั่วคราว ตอมาทานพระครูสุทธาจารวัตร (อ่ํา ปฏิรูปานนท) ซึ่งเปนเจาอาวาสในขณะนั้นได
เรี่ยไรเงินสรางอาคารเรียนขึ้น 1 หลัง เมื่อกอสรางสําเร็จไดทําพิธีเปดปายอาคารเรียน ในวันที่ 1 มิถุนายน
2465 นับไดวาทานพระครูสุทธาจารวัตรไดเปนผูใหกําเนิดโรงเรียนผักไห “สุทธาประมุข” และเปนผูมีพระคุณ
สูงสุดตอโรงเรียน เพื่อเปนอนุสรณแดทานจึงกําหนดชื่อสถาบันแหงนี้วา โรงเรียนผักไห “สุทธาประมุข”
ตอมาอาคารเรียนหลังที่ 1 ชํารุดทรุดโทรมมาก เมื่อโรงเรียนไดรับงบประมาณสนับสนุนจึง
ดําเนินการปรับปรุงซอมแซมกอสรางใหมสําเร็จเรียบรอยและเพื่อเปนอนุสรณแดทานพระครูสุทธาจารวัตร จึง
ตั้งชื่ออาคารนี้วา “เรือนสุทธาจารวัตร” ทําพิธีเปดปายอาคารเรียนในวันที่ 8 กรกฎาคม 2555 (วันสุทธา
รําลึก) ซึ่งเปนวันครบรอบวันมรณภาพของทาน ที่ทุกคนจะถือวาเปนวันสําคัญของโรงเรียน นักเรียนเกาและ
นักเรียนปจจุบันจะพรอมใจกันมาถวายพวงมาลา แสดงความกตัญูแดทานทุกปการศึกษา
โรงเรียนผักไห “สุทธาประมุข” เปนสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาลําดับที่ 4 ของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เดิมใชอักษรยอปกที่เสื้อนักเรียนวา อ.ย.4 ปจจุบันมีประวัติความเปนมายาวนาน 97 ป
1.5 ความเปนมาของแหลงน้ําในโรงเรียน
เดิมโรงเรียนมีอาคารเรียนที่เปนไม 3 หลัง อยูบริเวณขางวัดตึกคชหิรัญ ตอมาเมื่อมีนักเรียน
จํานวนมากขึ้น โรงเรียนไดรับงบประมาณกอสรางอาคารเรียนเพิ่มเติม แตเนื่องจากพื้นที่จํากัด จึงตอง
กอสรางอาคารเรียนถาวรในบริเวณพื้นที่หนองน้ําเกา ซึ่งจะตื้นเขินในหนาแลง และมีน้ําขังในฤดูน้ําหลาก
เมื่อกอสรางแลวเสร็จจึงตองทําสะพานเชื่อมตอระหวางอาคารเรียนทุกหลัง และในสมัยทานอาจารยใหญตุ
ชโลธร ไดรับการสนับสนุนจากกรมประมงจัดทําคันดินลอมรอบแหลงน้ําของโรงเรียนเพื่อกักเก็บน้ําไวตลอดป
เพื่อใชเปนแหลงเพาะพันธปลาน้ําจืด และโรงเรียนไดปรับปรุงคันดินรอบแหลงน้ํามาอยางตอเนื่อง นักเรียน
ทุกรุนจะไดรับการปลูกฝงใหรักษาดูแลแหลงน้ําของโรงเรียน และสรางบรรยากาศในโรงเรียนใหสะอาดรมรื่น
สวยงามเกิดความภาคภูมิใจในรูปแบบของโรงเรียนกลางน้ําแหงเดียวในประเทศไทย
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1.6 สีประจําโรงเรียน ชมพู – ดํา
สีชมพู หมายถึง ความรัก ความเมตตา ความอาทร ที่ลูกสุทธาประมุขมอบใหแกกัน
สีดํา หมายถึง ความเขมแข็ง อดทน น้ําใจแหงความเสียสละของลูกสุทธาประมุข
1.7 ดอกไมประจําโรงเรียน
ดอกพุทธรักษา เนื่องจากเปนดอกไมที่มีชื่อเปนมงคล หมายถึง ลูกสุทธาประมุขทุกคนยึด
มั่นในหลักธรรมของศาสนาพุทธ สงผลใหไดรับการปกปองคุมครองหางไกลจากความต่ําทรามทั้งมวล และ
เปนดอกไมสัญลักษณวันพอแหงชาติ มีนัยความหมายใหระลึกนึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ผูทรงเปน
มิ่งขวัญของลูกสุทธาประมุขทุกคนตลอดมา
1.8 สัญลักษณโรงเรียน
เครื่องหมายชางสามเศียรเหยียบเหรียญเงิน
2. ขอมูลดานการบริหาร
2.1 ผูบริหาร นายเฉลิมพล พุมวันเพ็ญ วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหาร
การศึกษา ดํารงตําแหนงที่โรงเรียนนี้ตั้งแตวันที่ 15 ธันวาคม 2556 จนถึงปจจุบัน เปนเวลา - ป 3 เดือน - วัน
2..2 ประวัตโิ ดยยอ นายเฉลิมพล พุมวันเพ็ญ เกิดวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2504 ภูมลิ าํ เนาเดิม อําเภอ
ทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่อยูปจจุบัน 16/2 หมู 5 ตําบล บานใหม อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประสบการณ การทํางาน
2527 ครู 2 โรงเรียนผักไห “สุทธาประมุข” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2549 รองผูอํานวยการ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2551 รองผูอํานวยการ โรงเรียนบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2551 ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดสฎางค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2554 ผูอํานวยการ โรงเรียนบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2556 ผูอํานวยการโรงเรียนผักไห “สุทธาประมุข” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. 3 โครงสรางการบริหารงาน
โรงเรียนผักไห
“สุทธาประมุข” แบงโครงสรางการบริหารงานเปน 6 ฝาย ไดแก
ฝายสํานักงานอํานวยการ ฝายบริหารทั่วไป ฝายบริหารงบประมาณ ฝายบริหารวิชาการ ฝายบริหารบุคคล
ฝายบริหารกิจการนักเรียน ผูบริหารยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีสวนรวมในการบริหารงาน โดย มีโครงสราง
การบริหารงาน ดังนี้
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แผนภูมิโครงสรางการบริหารงาน โรงเรียนผักไห “สุทธาประมุข”

สพม.เขต 3

คณะกรรมการสถานศึกษา ฯ
สมาคมผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผูอํานวยการโรงเรียน

สมาคมนักเรียนเกาสุทธาประมุข
สมาคมผูปกครองและครู ฯ

รองผูอํานวยการโรงเรียน

สํานักงานอํานวยการ
• งานคณะกรรมการ
สถานศึกษาฯ
• งานสมาคมนักเรียนเกาฯ
• งานสารสนเทศโรงเรียน
• งานสารบรรณ
• งานสมาคมผูปกครอง
และครูฯ
• งานยานพาหนะ

ฝายบริหารวิชาการ
• งานกลุมสาระการเรียนรู
• งานทะเบียน และวัดผล
ประเมินผล
• งานพัฒนาคอมพิวเตอร
และระบบเครือขาย
• งานหองสมุด และ ศูนย
วิทยบริการ
• งานพิพิธภัณฑและแหลง
เรียนรูในโรงเรียน
• งานแนะแนว
• งานสารสนเทศฝาย ฯ

ฝายบริหารงบประมาณ
•
•
•
•
•
•

งานการเงินการบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดซื้อจัดจาง
งานจัดหารายได
งานสวัสดิการ
งานสารสนเทศฝาย ฯ

ฝายบริหารงานบุคคล

ฝายบริหารทั่วไป

ฝายบริหารกิจการนักเรียน

• งานวางแผนอัตรากําลัง
• งานวิจัยและพัฒนา
บุคลากร
• งานเสริมสรางวินัย
ขาราชการ
• งานเวรยามรักษา
สถานที่ราชการ
• งานลูกจางประจํา และ
ลูกจางชั่วคราว
• งานสารสนเทศฝาย ฯ

• งานโสตทัศนศึกษา
• งานแผนงานและประกัน
คุณภาพ
• งานประชาสัมพันธ
• งานอาคารสถานที่
• งานสัมพันธชุมชน
• งานสารสนเทศฝาย ฯ

• งานรักษาระเบียบวินัย
• งานสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
• งานกิจกรรมนักเรียน
• งานปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด
• งานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน
• งานอนามัยโรงเรียน
งานสารสนเทศฝาย ฯ
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3. ขอมูลนักเรียน
ปจจุบันโรงเรียนมีขอมูลเกี่ยวกับจํานวนนักเรียน (ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 255
6) ดังนี้
1. จํานวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งหมด 279 คน นอกเขตพื้นที่บริการ 224 คน
รวม 503 คน
2. จํานวนนักเรียนจําแนกตามระดับชั้นที่เปดสอน
ระดับชั้น

จํานวนหอง

ม. 1
ม. 2
ม. 3
รวม ม. ตน
ม. 4
ม. 5
ม. 6
รวม ม. ปลาย
รวมทั้งหมด

3
3
3
9
2
2
2
6
15

ชาย
50
49
36
135
34
25
36
95
230

เพศ

หญิง
56
41
42
139
44
52
38
134
273

รวม
106
90
78
274
78
77
74
229
503

3. มีนักเรียนที่มีความบกพรองเรียนรวม คน
4. มีนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนา - คน
5. มีนักเรียนปญญาเลิศ คน
6. มีนักเรียนตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ คน
7. จํานวนนักเรียนตอหอง (เฉลี่ย) 36
คน
8. อัตราสวนครู
: นักเรียน
1
: 19 คน
9. จํานวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน (ปปจจุบัน) คน
10. สถิติการขาดเรียน / เดือน
120 คน
11. จํานวนนักเรียนที่ทําชื่อเสียงใหแกโรงเรียน (รางวัลดีเดนที่รับ)
ประเภท โครงการประกวดสื่อสรางสรรค จํานวน
5 คน
ประเภท โครงการตอบปญหาธรรมะ “ทางกาวหนา จํานวน
70 คน
ประเภท กิจกรรมแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน(เขตพื้นที่) จํานวน 62 คน
ประเภท กิจกรรมแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน(ระดับภาค) จํานวน 12 คน
ประเภท กิจกรรมแขงขันกีฬาธนาคารออมสิน จํานวน 12 คน
ประเภท กิจกรรมแขงขันกีฬาปาริชาติเกมส จํานวน 55 คน
ประเภท ทุนการศึกษา จํานวน
5 คน
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4. ขอมูลบุคลากร
1) จํานวนบุคลากรทางการศึกษา

ระดับการศึกษาสูงสุด
สูงกวา
ชาย หญิง ต่ํากวา ป.ตรี ป.ตรี
ป.ตรี
1. ผูอํานวยการโรงเรียน
1
1
2. รองผูอํานวยการโรงเรียน 3. ครู ผูชวย
1
1
4. ครู ชํานาญการ
2
2
5. ครู ชํานาญการพิเศษ
9 15
18
6
6. ครูอัตราจาง
1 2
3
7. ครูธุรการ
1
1
8. นักการ/ภารโรง
1 2
3
9. พนักงานขับรถ
1
1
รวม
14 22
4
25
7
ประเภท
บุคลากร

เพศ

มีครูที่สอนวิชาตรงตามวิชาเอก 3 0 คน (รอยละ
มีครูที่สอนวิชาตามความถนัด คน (รอยละ

อายุ
เฉลี่ย

ประสบการณ
สอนเฉลี่ย

50

29

100.00)
-)

5. สภาพชุมชนโดยรวม
5.1 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเปนชุมชนขนาดกลาง พื้นที่เปนที่ราบลุม
มีประชากรประมาณ 270 คน เปนชาย 123 คน เปนหญิง 147 คน จํานวนครัวเรือน 52 ครัวเรือบริ
น เวณ
ใกลเคียงโดยรอบโรงเรียนไดแกวัดและบานเรือนประชาชน อาชีพหลักของชุมชน คือรับจาง เนื่องจากมีความรู
ต่ํากวาปริญญา และอยูใกลแหลงโรงงานอุตสาหกรรม สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ประเพณี / ศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่นที่เปนที่รูจักโดยทั่วไปคือประเพณีสงกรานต วันลอยกระทง
5.2 ผูปกครองสวนใหญ จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปที่ 6
ประกอบอาชีพ รับจาง คิดเปนรอยละ 80
นับถือศาสนาพุทธ คิดเปนรอยละ 80
ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดโดยเฉลี่ย ตอครอบครัว ตอป 40,000 บาท
จํานวนคนเฉลี่ยตอครอบครัว 6 คน
5.3 โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียน
โรงเรียนไดรับการสนับสนุนจากเจาอาวาสอยางดียิ่งจํานวน 2 แหง ชุมชนมีชีวิตความเปนอยู
แบบชุมชนวิถีพุทธ ทําใหเปนแหลงเรียนรูในดานโรงเรียนวิถีพุทธ ชุมชนมีความสัมพันธกับสถานศึกษา
ผูปกครองนักเรียนมีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยเปนกรรมการสถานศึกษา มีการแพรระบาด
ของยาเสพติดระดับนอยมาก

6
ขอจํากัด คือ โรงเรียนมีเนื้อที่นอย พื้นที่สวนใหญเปนแหลงน้ํา ทําใหขาดแคลน
สนามกีฬาและ
สถานที่ปฏิบัติกิจกรรมภาคสนาม และการจัดกิจกรรมนอกเวลาเรียน เชน การฝกซอมดนตรี กีฬา รวมทั้ง
การสอนเสริม นักเรียนไมสามารถเดินทางกลับโดยรถประจําทางได ตองจัดหายานพาหนะสง ทําให
สิ้นเปลืองคาใชจาย
6. โครงสรางหลักสูตร
โรงเรียนจัดการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6) โดยไดจัดสัดสวนสาระการเรียนรูและเวลาเรียน
ดังแสดงในตารางตอไปนี้
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โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนผักไห “สุทธาประมุข” ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1)
รหัสวิชา
รายวิชา
นก.
รายวิชาพื้นฐาน
ท21101 ภาษาไทย 1
1.5
ค21101 คณิตศาสตร
1.5
ว21101 วิทยาศาสตร 1
1.5
ส21101 สังคมศึกษา 1
1.5
ส21102 ประวัติศาสตร 1
0.5
พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา
1.0
ศ21101 ทัศนศิลป 1
1.0
ง21101 การงานอาชีพ 1
0.5
ง21102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1
0.5
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1
1.5
รวม 11.0
รายวิชาเพิ่มเติม
ท21201 การเขียนรายงาน
0.5
ค21201 คณิตศาสตร**
1.0
ว21201 เริ่มตนกับโครงงานวิทย**
0.5
พ21201 วอลเลยบอล 1
1.0
ศ21201 ดนตรีพื้นเมือง 1
1.0
ง21201 ขนมไทยเบื้องตน **
1.0
ง21204 ชางในบาน **
1.0
อ21201

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1**

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมแนะแนว
ลูกเสือ เนตรนารี
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน

รวม

ชม.
60
60
60
60
20
40
40
20
20
60
440
20
40
20
40
40
40
40

0.5
2.0/1.5

20
80/60

-

20
20
20
(8)

รวม
60
รวมทั้งหมด 13.0/12.5 580/560

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 (ภาคเรียนที่ 2)
รหัสวิชา
รายวิชา
นก.
รายวิชาพื้นฐาน
ท21102 ภาษาไทย 2
1.5
ค21102 คณิตศาสตร
1.5
ว21101 วิทยาศาสตร 2
1.5
ส21103 สังคมศึกษา 2
1.5
ส21104 ประวัติศาสตร 2
0.5
พ21102 สุขศึกษาและพลศึกษา
1.0
ศ21102 ดนตรี นาฏศิลป 1
1.0
ง21103 การงานอาชีพ 2
0.5
ง21104 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2
0.5
อ21102 ภาษาอังกฤษ 2
1.5
รวม 11.0
รายวิชาเพิ่มเติม
ค21202 คณิตศาสตร**
1.0
ว21202 โครงงานวิทยาศาสตร**
0.5
พ21202 บาสเกตบอล 1
1.0
ศ21202 การวาดภาพการตูน
1.0
ง21201 ขนมไทยเบื้องตน **
1.0
ง21204 ชางในบาน **
1.0
อ21202

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2**

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมแนะแนว
ลูกเสือ เนตรนารี
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน

หมายเหตุ ** รายวิชาเพิ่มเติมที่เปดสอนในปการศึกษา 255
6
รายวิชาเพิ่มเติมการงาน(ขนมไทยเบื้องตน/ชางในบาน) เปดสลับภาคเรียน

รวม

0.5

ชม.
60
60
60
60
20
40
40
20
20
60
440
40
20
40
40
40
40
20

2.0/1.5

80/60

-

20
20
20
(7)

รวม
60
รวมทั้งหมด 13.0/12.5 580/560

8
โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนผักไห “สุทธาประมุข” ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 (ภาคเรียนที่ 1)
รหัสวิชา
รายวิชา
นก.
รายวิชาพื้นฐาน
ท22101 ภาษาไทย 1
1.5
ค22101 คณิตศาสตร
1.5
ว22101 วิทยาศาสตร 1
1.5
ส22101 สังคมศึกษา 3
1.5
ส22102 ประวัติศาสตร 3
0.5
พ22101 สุขศึกษาและพลศึกษา
1.0
ศ22101 ทัศนศิลป 2
1.0
ง22101 การงานอาชีพ 3
0.5
เทคโนโลยี
ส
ารสนเทศ
3
ง22102
0.5
อ22101 ภาษาอังกฤษ 1
1.5
รวม 11.0
รายวิชาเพิ่มเติม
ท22201 การพูด 1
1.0
ค22201 คณิตศาสตร
1.5
วิ
ท
ยาศาสตร
ก
บ
ั
การแก
ป
ญ

หา
ว22201
0.5
พ22201 ฟุตบอล 1
1.0
ศ22203 ดนตรีสากล 1
1.0
ง22202 เย็บปกถักรอย
1.0
ง22203 การเพาะเห็ดเบื้องตน
1.0
อ22201

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร 1

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมแนะแนว
ลูกเสือ เนตรนารี
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน

รวม

ชม.
60
60
60
60
20
40
40
20
20
60
440
40
60
20
40
40
40
40

0.5
2.0/1.5

20
80/60

-

20
20
20
(8)

รวม
60
รวมทั้งหมด 13.0/12.5 580/560

หมายเหตุ รายวิชาเพิ่มเติมการงาน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2)
รหัสวิชา
รายวิชา
นก.
รายวิชาพื้นฐาน
ท22102 ภาษาไทย 2
1.5
ค22102 คณิตศาสตร
1.5
ว22101 วิทยาศาสตร 2
1.5
ส22103 สังคมศึกษา 4
1.5
ส22104 ประวัติศาสตร 4
0.5
พ22102 สุขศึกษาและพลศึกษา
1.0
ศ22102 ดนตรี นาฏศิลป 2
1.0
ง22103 การงานอาชีพ 4
0.5
ง22104 เทคโนโลยีสารสนเทศ 4
0.5
อ21102 ภาษาอังกฤษ 2
1.5
รวม 11.0
รายวิชาเพิ่มเติม
ท22202 การพูด 2
1.0
ค22202 คณิตศาสตร
1.0
พ22202 วอลเลยบอล 2
1.0
ศ22204 ดนตรีสากล 2
1.0
ง22202 เย็บปกถักรอย
1.0
ง22203 การเพาะเห็ดเบื้องตน
1.0
อ22202

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร 2

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมแนะแนว
ลูกเสือ เนตรนารี
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน

รวม

0.5

ชม.
60
60
60
60
20
40
40
20
20
60
440
40
40
40
40
40
40
20

2.0/1.5

80/60

-

20
20
20
(7)

รวม
60
รวมทั้งหมด 13.0/12.5 580/560

(เย็บปกถักรอย/ การเพาะเห็ดเบื้องตน) เปดสลับภาคเรียน

9
โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนผักไห “สุทธาประมุข” ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 (ภาคเรียนที่ 1)
รหัสวิชา
รายวิชา
นก.
รายวิชาพื้นฐาน
ท23101 ภาษาไทย 1
1.5
ค23101 คณิตศาสตร
1.5
ว23101 วิทยาศาสตร 1
1.5
ส23101 สังคมศึกษา 5
1.5
ส23102 ประวัติศาสตร 5
0.5
พ23101 สุขศึกษาและพลศึกษา
1.0
ศ23101 ทัศนศิลป 3
1.0
ง23101 การงานอาชีพ 5
0.5
ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5
0.5
อ23101 ภาษาอังกฤษ 1
1.5
รวม 11.0
รายวิชาเพิ่มเติม
ท23201 หลักภาษาไทย
1.0
ค23201 คณิตศาสตร
1.5
ว23201 วิทยาศาสตรกับการคํานวน
0.5
พ23201 บาสเกตบอล 2
1.0
ศ23205 ดนตรีไทย 1
1.0
ง23201 อาหารไทยเบื้องตน
1.0
ง23206 บัญชีเบื้องตน
1.0
อ23201

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร 1

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมแนะแนว
ลูกเสือ เนตรนารี
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน

รวม

ชม.
60
60
60
60
20
40
40
20
20
60
440
40
60
20
40
40
40
40

0.5
2.5/2.0

20
100/80

-

20
20
20
(8)

รวม
60
รวมทั้งหมด 13.0/12.5 600/580

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 (ภาคเรียนที่ 2)
รหัสวิชา
รายวิชา
นก.
รายวิชาพื้นฐาน
ท23102 ภาษาไทย 2
1.5
ค23102 คณิตศาสตร
1.5
ว23101 วิทยาศาสตร 2
1.5
ส23103 สังคมศึกษา 6
1.5
ส23104 ประวัติศาสตร 6
0.5
พ23102 สุขศึกษาและพลศึกษา
1.0
ศ23102 ดนตรี นาฏศิลป 3
1.0
ง23103 การงานอาชีพ 6
0.5
ง23104 เทคโนโลยีสารสนเทศ 6
0.5
อ23102 ภาษาอังกฤษ 2
1.5
รวม 11.0
รายวิชาเพิ่มเติม
ท23202 การแตงคําประพันธ
1.0
ค21202 คณิตศาสตร
1.5
พ23202 ฟุตบอล 2
1.0
ศ23206 ดนตรีไทย 2
1.0
ง23201 อาหารไทยเบื้องตน
1.0
ง23206 บัญชีเบื้องตน
1.0
อ23202

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร 2

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมแนะแนว
ลูกเสือ เนตรนารี
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน

หมายเหตุ รายวิชาเพิ่มเติมการงาน(อาหารไทยเบื้องตน/ บัญชีเบื้องตน) เปดสลับภาคเรียน

รวม

0.5

ชม.
60
60
60
60
20
40
40
20
20
60
440
40
60
40
40
40
40
20

2.5/2

100/80

-

20
20
20
(7)

รวม
60
รวมทั้งหมด 13.0/12.5 600/580
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โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนผักไห “สุทธาประมุข” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (ภาคเรียนที่ 1) วิทย คณิต
รหัสวิชา
รายวิชา
นก.
ชม.
รายวิชาพื้นฐาน
ท31101 ภาษาไทย 1
1.0
40
ค31101 คณิตศาสตร
1.0
40
ว30101 วิทยาศาสตร 1
2.0
80
ว30102 วิทยาศาสตร 2
1.5
60
ว30104 วิทยาศาสตร 4
1.0
40
ส31101 สังคมศึกษา 1
1.0
40
ส31102 ประวัติศาสตร 1
0.5
20
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา
0.5
20
ศ31101 ศิลปะพื้นฐาน 1
0.5
20
ง31101 การงานอาชีพ 1
0.5
20
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1
1.0
40
รวม 10.5
420
รายวิชาเพิ่มเติม
ค31201 คณิตศาสตร
2.0
80
ศ31201 การวาดเสน 1
1.0
40
ง31201 คอมพิวเตอร 1
0.5
20
อ31201 ภาษาอังกฤษฟง พูด 1
0.5
20

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน

รวม

รวม
รวมทั้งหมด

4.0

160

-

20
20
20

14.5

60
640

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (ภาคเรียนที่ 2) วิทย คณิต
รหัสวิชา
รายวิชา
นก.
ชม.
รายวิชาพื้นฐาน
ท31102 ภาษาไทย 2
1.0
40
ค31102 คณิตศาสตร
1.0
40
ว30103 วิทยาศาสตร 3
1.5
60
ส31103 สังคมศึกษา 2
1.0
40
ส31104 ประวัติศาสตร 2
0.5
20
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา
0.5
20
ศ31102 ศิลปะพื้นฐาน 2
0.5
20
ง31102 การงานอาชีพ 2
0.5
20
อ31102 ภาษาอังกฤษ 2
1.0
40
รวม 7.5
300
รายวิชาเพิ่มเติม(เลือกเรียนอยางนอย 8.0 หนวยกิต)
ค31202 คณิตศาสตร
2.0
80
ว31201 ฟสิกส 1
2.0
80
ว31221 เคมี 1
1.5
60
ว31241 ชีววิทยา 1
1.5
60
ศ31202 การวาดเสน 2
1.0
40
ง31202 คอมพิวเตอร 2
อ31202 ภาษาอังกฤษฟง พูด 2
รวม
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน

รวม
รวมทั้งหมด

0.5
0.5
9.0

20
20
360

-

20
20
20

16.5

60
720
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โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนผักไห “สุทธาประมุข” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (ภาคเรียนที่ 1 ทั่วไป
รหัสวิชา
รายวิชา
นก.
ชม.
รายวิชาพื้นฐาน
ท31101 ภาษาไทย 1
1.0
40
ค31101 คณิตศาสตร
1.0
40
ว30101 วิทยาศาสตร 1
2.0
80
ส31101 สังคมศึกษา 1
1.0
40
ส31102 ประวัติศาสตร 1
0.5
20
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา
0.5
20
ศ31101 ศิลปะพื้นฐาน 1
0.5
20
ง31101 การงานอาชีพ 1
0.5
20
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1
1.0
40
รวม

รายวิชาเพิ่มเติม
ส31261 ประวัติศาสตรไทย 1
พ31201 สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
ศ31201 การวาดเสน 1
ศ31207 ดนตรีสากล 1
ง31201 คอมพิวเตอร 1
ง31204 ประดิษฐของชํารวย *
ง31205 ไมดอกไมประดับ*
อ31201 ภาษาอังกฤษฟง พูด 1
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน

รวม

รวม
รวมทั้งหมด
•

8.5

340

0.5
1.5
1.0
1.5
0.5
1.5
1.5
0.5

20
60
40
60
20
60
60
20

7.0

280

-

20
20
20

15.5

60
680

วิชาเพิ่มเติมที่สามารถเลือกเรียนได

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (ภาคเรียนที่ 2) ทั่วไป
รหัสวิชา
รายวิชา
นก.
รายวิชาพื้นฐาน
ท31102 ภาษาไทย 2
1.0
ค31102 คณิตศาสตร
1.0
ว30104 วิทยาศาสตร 4
1.0
ส31103 สังคมศึกษา 2
1.0
ส31104 ประวัติศาสตร 2
0.5
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา
0.5
ศ31102 ศิลปะพื้นฐาน 2
0.5
ง31102 การงานอาชีพ 2
0.5
อ31102 ภาษาอังกฤษ 2
1.0

รายวิชาเพิ่มเติม
พ31202 วอลเลยบอล
ศ31202 การวาดเสน 2
ศ31208 ดนตรีสากล 2
ง31202

รวม

คอมพิวเตอร 2

ง31206 ชางพิมพซิลคสกีน *
อ31202 ภาษาอังกฤษฟง พูด 2

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน

รวม

รวม
รวมทั้งหมด

40
40
40
40
20
20
20
20
40

7.0

280

0.5
1.0
1.5

20
40
60

1.5

60

6.5

260

-

20
20
20

13.5

60
600

0.5

ง31202 ขนมไทย *

ชม.

1.5
0.5

20
60
20
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โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนผักไห “สุทธาประมุข” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 (ภาคเรียนที่ 1) วิทย คณิต
รหัสวิชา
รายวิชา
นก.
ชม.
รายวิชาพื้นฐาน
ท32101 ภาษาไทย 1
1.0
40
ค32101 คณิตศาสตร
1.0
40
ส32101 สังคมศึกษา 3
1.0
40
ส32102 ประวัติศาสตร 3
0.5
20
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา
0.5
20
ศ32101 ศิลปะพื้นฐาน 3
0.5
20
ง32101 การงานอาชีพ 3
0.5
20
อ32101 ภาษาอังกฤษ 1
1.0
40

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 (ภาคเรียนที่ 2) วิทย คณิต
รหัสวิชา
รายวิชา
นก.
ชม.
รายวิชาพื้นฐาน
ท32102 ภาษาไทย 2
1.0
40
ค32102 คณิตศาสตร
1.0
40
ส32103 สังคมศึกษา 4
1.0
40
ส32104 ประวัติศาสตร 4
0.5
20
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา
0.5
20
ศ32102 ศิลปะพื้นฐาน 2
0.5
20
ง32102 การงานอาชีพ 2
0.5
20
อ32102 ภาษาอังกฤษ 2
1.0
40

รวม 6.0
240
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเรียนอยางนอย 8.0 หนวยกิต)
ค31201 คณิตศาสตร
2.0
80
ว32202 ฟสิกส 2
2.0
80
ว32222 เคมี 2
1.5
60
ว32242 ชีววิทยา 2
1.5
60
ศ32201 จิตรกรรม 1*
1.0
40
ศ32202 ดนตรีสากล 1*
1.5
60
ง32201 คอมพิวเตอร 3
0.5
20
อ32201 ภาษาอังกฤษเพือ่ การแปล
0.5
20

รวม 6.0
240
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเรียนอยางนอย 8.0 หนวยกิต)
ค31202 คณิตศาสตร
2.0
80
ว32203 ฟสิกส 3
2.0
80
ว32223 เคมี 3
1.5
60
ว32243 ชีววิทยา 3
1.5
60
ศ32203 จิตรกรรม 2 *
1.0
40
ศ32204 ดนตรีสากล 2*
1.5
60

เบื้องตน 1*

อ32201

ภาษาอังกฤษฟง พูด 1

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน

รวม

รวม
รวมทั้งหมด

0.5
8.0

20
320

-

20
20
20

14.0

60
620

ง32202
อ32202
อ32202

คอมพิวเตอร 4

0.5
0.5

20
20

ภาษาอังกฤษฟง พูด 2

0.5
8.0

20
320

-

20
20
20

14.0

60
620

ภาษาอังกฤษเพือ่ การแปล
เบื้องตน 2*

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน

รวม

รวม
รวมทั้งหมด
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โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนผักไห “สุทธาประมุข” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 (ภาคเรียนที่ 1 ) ทั่วไป
รหัสวิชา
รายวิชา
นก.
ชม.
รายวิชาพื้นฐาน
ท32101 ภาษาไทย 1
1.0
40
ค32101 คณิตศาสตร
1.0
40
ว30102 วิทยาศาสตร 2
1.5
60
ส32101 สังคมศึกษา 3
1.0
40
ส32102 ประวัติศาสตร 3
0.5
20
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา
0.5
20
ศ32101 ศิลปะพื้นฐาน 3
0.5
20
ง32101 การงานอาชีพ 3
0.5
20
อ32101 ภาษาอังกฤษ 1
1.0
40

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 (ภาคเรียนที่ 2) ทั่วไป
รหัสวิชา
รายวิชา
นก.
รายวิชาพื้นฐาน
ท32102 ภาษาไทย 2
1.0
ค32102 คณิตศาสตร
1.0
ว30103 วิทยาศาสตร 3
1.5
ส32103 สังคมศึกษา 4
1.0
ส32104 ประวัติศาสตร 4
0.5
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา
0.5
ศ32102 ศิลปะพื้นฐาน 4
0.5
ง32102 การงานอาชีพ 4
0.5
อ32102 ภาษาอังกฤษ 2
1.0

รวม 7.5
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเรียนอยางนอย 7 หนวยกิต)
ท32201 ภาษากับวัฒนธรรม
1.0
พ32201 บาสเกตบอล
1.5
ศ32201 จิตรกรรม 1 *
1.0
ศ32202 ดนตรีสากล 1 *
1.5
ง32201 คอมพิวเตอร 3
0.5
ง32207 ออกแบบบรรจุภัณฑ *
1.5
ง32206 ชางประดิษฐเรือฯ*
1.5
อ31201 ภาษาอังกฤษฟง พูด 1
0.5

รวม 7.5
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเรียนอยางนอย 7 หนวยกิต)
ท32202 การเขียน 1
1.0
พ32202 แบดมินตัน
1.5
ศ32203 จิตรกรรม*
1.0
ศ32204 ดนตรีสากล 4*
1.5

อ32203

ภาษาอังกฤษเพือ่ การแปล
เบื้องตน 1*

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน

0.5

300
40
60
40
60
20
60
60
20
20

รวม
-

รวม
รวมทั้งหมด

* วิชาเพิ่มเติมที่สามารถเลือกเรียนได

20
20
20
60

ง32202
ง32204
ง32203
อ31202
อ32204

คอมพิวเตอร 4
ผลิตภัณฑจากเชือก *
หลักการเลี้ยงสัตว *
ภาษาอังกฤษฟง พูด 2
ภาษาอังกฤษเพือ่ การแปล
เบื้องตน 2*

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน

0.5
1.5
1.5
0.5
0.5

ชม.
40
40
60
40
20
20
20
20
40
300
40
60
40
60
20
60
60
20
20

รวม
-

รวม
รวมทั้งหมด

20
20
20
60
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โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนผักไห “สุทธาประมุข” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1) วิทย คณิต
รหัสวิชา
รายวิชา
นก.
ชม.
รายวิชาพื้นฐาน
ท33101 ภาษาไทย 1
1.0
40
ค33101 คณิตศาสตร
1.0
40
ส33101 สังคมศึกษา 5
1.0
40
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา
0.5
20
ศ33101 ศิลปะพื้นฐาน 5
0.5
20
ง33101 การงานอาชีพ 5
0.5
20
อ33101 ภาษาอังกฤษ 1
1.0
40

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (ภาคเรียนที่ 2) วิทย คณิต
รหัสวิชา
รายวิชา
นก.
ชม.
รายวิชาพื้นฐาน
ท33102 ภาษาไทย 2
1.0
40
ค33102 คณิตศาสตร
1.0
40
ส33102 สังคมศึกษา 6
1.0
40
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา
0.5
20
ศ33102 ศิลปะพื้นฐาน 6
0.5
20
ง33102 การงานอาชีพ 6
0.5
20
อ33102 ภาษาอังกฤษ 2
1.0
40

รวม 5.5
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเรียนอยางนอย 8 หนวยกิต)
ค33201 คณิตศาสตร
1.5
ว33204 ฟสิกส 4
2.0
ว33224 เคมี 4
1.5
ว33244 ชีววิทยา 4
1.5
ส33263 ประวัติศาสตรไทย 3
0.5
ง33201 คอมพิวเตอร 5
0.5
อ33201 ภาษาอังกฤษฟง พูด 1
0.5

รวม 5.5
รายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเรียนอยางนอย 8 หนวยกิต)
ค33202 คณิตศาสตร
1.5
ว33205 ฟสิกส 5
2.0
ว33225 เคมี 5
1.5
ว33245 ชีววิทยา 5
1.5
ง33202 คอมพิวเตอร 6
1.0

ศ33201
ศ33202
อ33203

การออกแบบ 1*
ดนตรีสากล 5*

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 1*

รวม

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน

รวม
รวมทั้งหมด

1.0
1.5
0.5

220
60
80
60
60
20
20
20
40
60
20

อ33202 ภาษาอังกฤษฟง พูด 2
ศ33203 การออกแบบ 2*
ศ33203 ดนตรีสากล 6*
อ33204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 2*

8.0

320

รวม

-

20
20
20

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน

14.5

60
640

รวม
รวมทั้งหมด

0.5
1.0
1.0
0.5

220
60
80
60
60
40
20
40
40
20

8.0

320

-

20
20
20

16.5

60
720
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โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนผักไห “สุทธาประมุข” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1 ทั่วไป
รหัสวิชา
รายวิชา
นก.
รายวิชาพื้นฐาน
ท33101 ภาษาไทย 1
1.0
ค33101 คณิตศาสตร
1.0
ส33101 สังคมศึกษา 5
1.0
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา
0.5
ศ33101 ศิลปะพื้นฐาน 5
0.5
ง33101 การงานอาชีพ 5
0.5
อ33101 ภาษาอังกฤษ 1
1.0
รวม 5.5
รายวิชาเพิ่มเติม(เลือกเรียนอยางนอย 7 หนวยกิต)
ท33201 หลักภาษาไทย
1.0
ว33281 วิทยทั่วไป 1
1.5
ส33265 ยุโรปสมัยใหม
0.5
พ33201 ฟุตบอล
1.5
ศ33201 การออกแบบ 1*
1.0
ศ33202 ดนตรีสากล 5*
1.5
ง33201
ง33203
ง33206
อ33201
อ33203

คอมพิวเตอร 5
อาหารไทย*
ชางไมเครื่องเรือน*
ภาษาอังกฤษฟง พูด 1
ภาษาอังกฤษในชีวิต 1*
รวม
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน
รวม
รวมทั้งหมด

ชม.
40
40
40
20
20
20
40
220
40
60
20
60
40
60

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (ภาคเรียนที่ 2) ทั่วไป
รหัสวิชา
รายวิชา
นก.
รายวิชาพื้นฐาน
ท33102 ภาษาไทย 2
1.0
ค33102 คณิตศาสตร
1.0
ส33102 สังคมศึกษา 6
1.0
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา
0.5
ศ33102 ศิลปะพื้นฐาน 6
0.5
ง33102 การงานอาชีพ 6
0.5
อ33102 ภาษาอังกฤษ 2
1.0

40
40
40
20
20
20
40

รวม 5.5
รายวิชาเพิ่มเติม(เลือกเรียนอยางนอย 7 หนวยกิต)
ท33202 ภาษาไทยเพื่อกิจกรรมฯ
1.0
ว33282 วิทยทั่วไป 2
1.5
ส33266 เหตุการณปจจุบัน
0.5

220

ศ33203 การออกแบบ 2*

40

พ33202 เซปค ตะกรอ
ศ33203
ง33202
ง33204
ง33205
อ33202
อ33204

ดนตรีสากล 6*
คอมพิวเตอร 6
แกะสลักผลไม*
ชางเกษตรเบื้องตน
ภาษาอังกฤษฟง พูด 2
ภาษาอังกฤษในชีวิต 2*

1.5

1.0

0.5
1.5
1.5
0.5
0.5
7.0

20
60
60
20
20
280

-

20
20
20

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน

15.5

60
680

รวม
รวมทั้งหมด

* วิชาเพิ่มเติมที่สามารถเลือกเรียนได

ชม.

รวม

40
60
20
60

1.5
0.5
1.5
1.5
0.5
0.5
7.0

60
20
60
60
20
20
280

-

20
20
20

13.5

60
600
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7. ขอมูลดานอาคารสถานที่
7.1 อาคารเรียนและอาคารประกอบ 1
7 หลัง ไดแก อาคารเรียน 4 หลัง อาคารฝกงาน
อาคารหองสมุด (2 หลัง) อาคารพัสดุ อาคารโรงสีขาว เรือนประชาสัมพันธ หองประชุม ( 2 หลัง)
อาคารสํานักงานกิจการนักเรียน เรือนพยาบาล ศาลาไทย อาคารเอนกประสงค โรงอาหาร
7.2 จํานวนหองเรียนทั้งหมด 18 หอง หองปฏิบัติการ 20 หอง ไดแก หองศิลปะ, หองฟสิกส,
หองเคมี , หองชีวะ, หองวิทยาศาสตรทั่วไป, หองภาษาตางประเทศ, หองสืบคน , หองคอมพิวเตอร (2 หอง)
หองดนตรี , หองคณิตศาสตร, หองสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, หองภาษาไทย , หองคหกรรม (ผาฯ)
หองคหกรรม (อาหาร), หองธนาคารโรงเรียน, หองสุขศึกษา, หองโสตทัศนศึกษา,หองอุตสาหกรรม, หองแนะแนว
8. ขอมูลดานงบประมาณและทรัพยากร
8.1 งบประมาณ (รับ
– จาย)
รายได
เงินงบประมาณ (รายหัว)
เงินนอกงบประมาณ
รวม

บาท
1,820,500
900,000
2,720,500

รายจาย
งบดําเนินการ
งบพัฒนาคุณภาพวิชาการ
รวม

บาท
546,150
1,730,800
2,276,950

8.2 ขอมูลทรัพยากรที่จําเปน
1) คอมพิวเตอร มีจํานวนทั้งหมด 110 เครื่อง ใชเพื่อการเรียนการสอน 80 เครื่อง
ใชสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตได 110 เครื่อง ใชในงานบริหาร 30 เครื่อง
2) ปริมาณสื่อ 105 นวัตกรรม
8.3 หองที่จัดไวใชปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะมีทั้งหมด 15 หอง ไดแก หองปฏิบัติธรรม , หองนวดแผนไทย
หองอาเซียน,สํานักงานสมาคมฯ , สํานักงานกิจการนักเรียน , หองพยาบาล ห, องพลศึกษา , หองลูกเสือ , หองพัก
ครู , หองพัสดุ ศูนยคอมพิวเตอร (3) , หองธุรการ , หองวิชาการ , หองแนะแนว , หองสมุด , หองโสตทัศนศึกษา (2)
8.4 พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรม/นันทนาการ ไดแก สนามบาสเกตบอล , สนามวอลเลยบอล
สนามตะกรอ และสระน้ํา
9. แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่นและการใช
9.1 หองสมุดมีขนาด 270 ตารางเมตร จํานวนหนังสือในหองสมุดทั้งหมด 11,500 เลม
การสืบคนหนังสือและการยืม – คืนใชระบบ SMS จํานวนนักเรียนที่ใชหองสมุดในปการศึกษานี้ คิดเปน
210 คน/วัน
9.2 แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน (นอกจากหองสมุด) และแหลงเรียนรูภายนอกหองเรียนพรอมทั้ง
สถิติการใช (จํานวนครั้ง/ป) (เฉลี่ย) สูงสุด เดือน มกราคม ต่ําสุด เดือน พฤษภาคม
แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน
แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน
สถิติการใช
สถิติการใช
(จํานวนครั้ง/ป)
(จํานวนครั้ง/ป)
ชื่อแหลงเรียนรู
ชื่อแหลงเรียนรู
1. สวนสมุนไพร
36
1. สวนสมุนไพรครูเทพ
18
2. สวนเกษตร
36
2. สวนไมประดับคุณธวัชชัย
18
3. ศูนยเศรษฐกิจพอพียง
36
ฯลฯ
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9.3 ปราชญชาวบาน / ภูมิปญญาทองถิ่น / ผูทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาใหความรูแกครู /
นักเรียนในปการศึกษานี้
1. ชื่อ นายไพบูลย ภิญญชิต ใหความรูเรื่อง ดนตรี
2. ชื่อ พระมหาสมเกียรติ ธัมมาภิรโต ใหความรูเรื่อง พระพุทธศาสนา
10. ผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา
10.1 รางวัลดีเดนของโรงเรียนและครู
ที่
ชื่อ – นามสกุล
รางวัลที่ไดรับ
1 โรงเรียน
รางวัลรองชนะเลิศ
การประกวดสื่อสรางสรรค
2 โรงเรียน
ผานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอก รอบสาม
3 โรงเรียน
4 โรงเรียน
5 โรงเรียน
6 โรงเรียน
7 โรงเรียน

8 โรงเรียน

9 โรงเรียน

ผานการประเมินการรับรองโรงเรียน
ตนแบบโรงเรียนในฝนประจําอําเภอ
รุนที่ 3
ผานการประเมินตนแบบสถานศึกษา
พอเพียง
ทุนการศึกษา แขงขันตอบปญหา
ธรรมะ “ทางกาวหนา” ครั้งที่ 32
ระดับชั้น ม.1 – ม.6
รองชนะเลิศ กีฬาฟุตซอล
รุนอายุไมเกิน 15 ปชาย
กีฬาธนาคารออมสิน
รองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาวอลเลยบอล
รุนอายุ 15 ปชาย กีฬานักเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปาริชาตเกมส
รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาวอลเลยบอล
รุนอายุ 15 ปชาย กีฬานักเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปาริชาตเกมส
รองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาฟุตซอล
รุนอายุ 15 ปชาย กีฬานักเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปาริชาตเกมส

หนวยงานที่มอบให
สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน)
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชมรมพุทธศาสตรสากล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ที่
ชื่อ – นามสกุล
10 โรงเรียน

11 โรงเรียน
12 1.
2.
3.
4.
5.
13 1.
2.
3.

นายเทพ กรอบทอง
นางสาวบังอร พันป
นางจุไรรัตน กรอบทอง
นางนิภาวรรณ นิวาสานนท
นางสาวปทมาภรณ คุมพงษ
นายนิรุธ บัญฑิโต
นางสาวบังอร พันป
นางสาวสุนิสา งามเมือง

รางวัลที่ไดรับ
หนวยงานที่มอบให
รองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาฟุตซอล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รุนอายุ 18 ปชาย กีฬานักเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปาริชาตเกมส
ชนะเลิศ กีฬาหมากรุก รุนอายุ 15 ป จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชาย กีฬานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ปาริชาตเกมส
เข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
คุรสุ ภา
“หนึ่งแสนครูดี”

ครูชํานาญการพิเศษ

10.2 รางวัลดีเดนที่นักเรียนไดรับ
ที่
ชื่อ – นามสกุล
รางวัลที่ไดรับ
1 นางสาวสุรพี ร บุญสอาด
รับการคัดเลือกใหไดรับทุนการศึกษา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
ปการศึกษา 2556
2 เด็กชายธนาธิป ทรงกิจ
รางวัลชมเชยอันดับ 2 ระดับประเทศ
เด็กหญิงพรรณิกา เจือจันทร
พรอมทุนการศึกษา โครงการ
ตอบปญหาธรรมมะ “ทางกาวหนา”
ครั้งที่ 32
3 นายวนัส ฟนเฟอง
รางวัลชมเชยอันดับ 2 ระดับประเทศ
นายทศพล ตะเพียนทอง
พรอมทุนการศึกษา โครงการ
ตอบปญหาธรรมมะ “ทางกาวหนา”
ครั้งที่ 32
4 1. นายนศิภัทร ถีระแกว
รางวัลรองชนะเลิศ การประกวด
2. นางสาวกาญจรัฐ ยอดมิ่ง
สื่อสรางสรรค ปการศึกษา 2556
3. นางสาวสุนิสา กุดเหลา
4. นางสาวนภัสวรรณ พึ่งทรัพย
5. นางสาวขไมพร ธะณีสรรค

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หนวยงานที่มอบให
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 3
ชมรมพุทธศาสตรสากล

ชมรมพุทธศาสตรสากล

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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10.3 งาน / โครงการ / กิจกรรมที่ประสบความสําเร็จ
ที่
ชื่องาน / โครงการ/ กิจกรรม
1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร

2 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสาระ

3 โครงการจัดสอนพิเศษโดยครูชาวตางประเทศ

4 โครงการหองสมุดมีชีวิต
5 โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน

7 โครงการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

8 โครงการปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดลอม/อาคารสถานที่ เพื่อ
ตอบสนองตอกิจกรรมการเรียนการสอน
9 โครงการสงเสริมกิจการนักเรียน
10 งานพัฒนาสุขภาพอนามัย
11 งานพัฒนาคุณภาพงานแนะแนว

12 โครงการคายปกษีวิทยา

หลักฐานยืนยันความสําเร็จ
- เข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสน
ครูดี จํานวน 5 ทาน
- รายงานการจัดประชุมพัฒนาบุคลากร
- รายงานการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
บุคลากร
- รายงานการดําเนินโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสาระ
- รายงานผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
- รายงานผลการดําเนินการจัดสอน
ภาษาอังกฤษโดยครูชาวตางประเทศ
- รายงานผลการดําเนินการจัดสอน
ภาษาจีนโดยครูชาวจีน
- รายงานการจัดกิจกรรมสัปดาหหองสมุด
- รายงานการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัย
รักการอาน
รายงานการจัดกิจกรรม
- เขาคายธรรมะ
- กิจกรรมคนดีศรีสุทธา
- กิจกรรมวันสุทธารําลึก
- รายงานการจัดระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน
- รายงานการเยี่ยมบานนักเรียน
- รายงานการคัดกรองนักเรียน
- รายงานการพัฒนาปรับปรุงและ
ซอมแซมอาคารสถานที่
- รายงานการปองกันและแกปญหายาเสพติ
- รายงานกิจกรรมการบริจาคโลหิต
- รายงานการประเมินการเจริญเติบโต
ของนักเรียน
- รายงานการศึกษาตอและประกอบอาชีพ
- รายงานกิจกรรมการสรรหาทุนและมอบ
ทุนการศึกษา
- รายงานการใหคําปรึกษา
- รายงานการดําเนินการคายปกษีวิทยา
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13
14
15
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ชื่องาน / โครงการ/ กิจกรรม
หลักฐานยืนยันความสําเร็จ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “อานและเขียนภาษาไทยเพื่อชุมชน” - รายงานอานและเขียนภาษาไทยเพื่อชุมชน
กิจกรรมงานวันสุทธานิทัศน 56 (OPEN HOUSE)
- รายงานการจัดนิทรรศการ
วันสุทธานิทัศน 56 (OPEN HOUSE)
งานกลุมสาระการเรียนรู เขารวมการแขงขันทักษะทาง
- เกียรติบัตร
วิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 ไดรับรางวัล ดังนี้
15.1 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
- เกียรติบัตรเหรียญเงิน ระดับมัธยมปที่ 1-3
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา
- เกียรติบัตรเหรียญเงิน ระดับมัธยมปที่ 4-6
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา
15.2 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ
- เกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6
การตัดตอภาพยนตร
- เกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 – 4
การสรางเกมสสรางสรรคจากคอมพิวเตอร
งานกลุมสาระการเรียนรู เขารวมกิจกรรมแขงขันทักษะ
- เกียรติบัตร
ทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน “สุดยอดเด็กไทย
คิดไกล คิดเยี่ยม เปยมคุณธรรม : Good Thinkers, Good
Morality,Ensuring Greatness” ระดับเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 นักเรียนไดรับรางวัล ดังนี้
15.1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
- เกียรติบัตรเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ทองอาขยานทํานองเสนาะ
- เกียรติบัตรเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 การอานเอาเรือ่ ง (อานในใจ)
- เกียรติบัตรเหรียญเงิน ระดับชั้น ม.4 – ม.6 การเขียน
เรียงความและคัดลายมือ
15.2 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
- เกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับชั้น ม.1 – ม.3
เลานิทานคุณธรรม
- เกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับชั้น ม.4 – ม.6
เลานิทานคุณธรรม
- เกียรติบัตรเหรียญเงิน ระดับชั้น ม.4 – ม.6
โครงงานคุณธรรม
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15.3 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
- เกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับชั้น ม.1 – ม.3
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา
- เกียรติบัตรเหรียญเงิน ระดับชั้น ม.4 – ม.6
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา
15.4 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ
- เกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับชั้น ม.1 – ม.3
การสรางหนังสืออิเลคทรอนิค (E-Book)
- เกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับชั้น ม.1 – ม.3
การสรางเว็บไซต
- เกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับชั้น ม.4 – ม.6
การสรางเว็บไซต
- เกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับชั้น ม.1 – ม.3
การสรางเกมสสรางสรรคจากคอมพิวเตอร
- เกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับชั้น ม.4 – ม.6
การสรางเกมสสรางสรรคจากคอมพิวเตอร
- เกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับชั้น ม.4 – ม.6
การตัดตอภาพยนตร
- เกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับชั้น ม.1 – ม.3
การประกอบอาหารแกงมัสมั่น
- เกียรติบัตรเหรียญเงิน ระดับชั้น ม.1 – ม.3
การสรางงานแอนิเมชั่น 2D
- เกียรติบัตรเหรียญเงิน ระดับชั้น ม.4 – ม.6
การออกแบบสิ่งของเครื่องใชดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
- เกียรติบัตรเหรียญเงิน ระดับชั้น ม.1 – ม.3
การออกแบบสิ่งของเครื่องใชดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
15.5 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
- เกียรติบัตรเหรียญเงิน ระดับชั้น ม.1 – ม.3
โครงงานวิทยาศาสตร
- เกียรติบัตรเหรียญแดง ระดับชั้น ม.1 – ม.3
ผลงานสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร
15.6 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
- เกียรติบัตรเหรียญเงิน ระดับชั้น ม.4 – ม.6
การแขงขันการพูดภาษาอังกฤษ (Impormtu Speech)
- เกียรติบัตรเหรียญทองแดง ระดับชั้น ม.4 – ม.6
การแขงขันเลานิทาน (Story Telling)

หลักฐานยืนยันความสําเร็จ
- เกียรติบัตร
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- รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้น ม.4 – ม.6
การแขงขันกิจกรรม Spelling Bee
15.7 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
- เกียรติบัตรเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
ระดับชั้น ม.1 – ม.3 การแขงขันวาดภาพระบายสี
- เกียรติบัตรเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 การแขงขันเดี่ยวระนาดเอก
- เกียรติบัตรเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
ระดับชั้น ม.1 – ม.3 การแขงขันวาดภาพเสน
- เกียรติบัตรเหรียญทองแดง อันดับที่ 2
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 การแขงขันรวม “ศิลปสรางสรรค”
- เกียรติบัตรเหรียญเงิน ระดับชั้น ม.4 – ม.6
การแขงขันวาดภาพลายเสน
15.8 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
- เกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับชั้น ม.1 – ม.3
การแขงขัน Crossword
- เกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับชั้น ม.4 – ม.6
การแขงขัน Crossword

หลักฐานยืนยันความสําเร็จ
- เกียรติบัตร
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11. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก
โรงเรียนผักไห “สุทธาประมุข” ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.
รอบแรก เมื่อวันที่ 26 - 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2547
รอบสอง เมื่อวันที่ 23 - 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2550
รอบสาม เมื่อวันที่ 26 – 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษา มีการประเมิน 3 กลุมตัวบงชี้ คือ
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ และกลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม ซึ่งสรุปผลการประเมินโดย
ภาพรวม เปนตาราง ดังตอไปนี้
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
น้ําหนัก คะแนน
(มัธยมศึกษา)
(คะแนน) ที่ได
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ตัวบงชี้ที่ 1 ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
10.00
9.75
ตัวบงชี้ที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค
10.00
9.91
ตัวบงชี้ที่ 3 ผูเรียนมีความใฝรูและเรียนรูอยางตอเนื่อง
10.00
10.00
ตัวบงชี้ที่ 4 ผูเรียนคิดเปน ทําเปน
10.00
9.61
ตัวบงชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
20.00
8.62
ตัวบงชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
10.00
9.00
ตัวบงชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
5.00
5.00
ตัวบงชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
5.00
4.91
และตนสังกัด
กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ
ตัวบงชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน พันธกิจ
5.00
5.00
และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณ
5.00
5.00
ของสถานศึกษา
กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม
ตัวบงชี้ที่ 11 ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00
5.00
ตัวบงชี้ที่ 12 ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน
รักษามาตรฐานและพัฒนาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับ
5.00
5.00
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม
100.00 86.80
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
 ผลคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ ตั้งแต 80 คะแนนขึ้นไป
 ใช  ไมใช
 มีตัวบงชี้ที่ไดระดับดีขึ้นไปอยางนอย 10 ตัวบงชี้ จาก 12 ตัวบงชี้
 ใช  ไมใช
 ไมมีตัวบงชี้ใดที่มีระดับคุณภาพตองปรับปรุงหรือตองปรับปรุงเรงดวน
 ใช  ไมใช
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ไมสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา

ระดับ
คุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
พอใช
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
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11.1 ขอเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบสาม
1. ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาในทุกกลุมสาระการเรียนรู โดยการจัดทําขอมูลผูเรียนรายบุคคลให
ชัดเจนมากขึ้น นําขอมูลรายบุคคลเปนขอมูลสอนซอมเสริมดวยวิธีการตางๆ ที่หลากหลาย ทั้งรายกลุม
หรือรายบุคคล มีการวัดและประเมินผลผูเรียนอยางสม่ําเสมอ โดยการใชแบบวัดแบบทดสอบที่
วิเคราะหแลวหรือนําขอสอบ O-NET ในปที่ผานมามาใหผูเรียนฝกทํา พรอมทั้งนําผลการวัดและ
ประเมินผลไปพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง
2. ครูมีความรูความสามารถและประสบการณในกระบวนการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ แตหาก
สถานศึกษาพัฒนาครูสูความเปนเลิศ ควรนําผลการประเมินการพัฒนาครูในเรื่องการประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู การประเมินการจัดการเรียนรู และการประเมินแบบวัดแบบทดสอบ ไปวิเคราะหและจัดทํา
สารสนเทศเพื่อเปนขอมูลในการวางแผนพัฒนาครู โดยการวางแผนงานหรือจัดทําโครงการ/กิจกรรมที่
ตรงกับความตองการของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาครูอยางเปนระบบในแตละปการศึกษา
3. สถานศึกษามีการดําเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
อยางเปนระบบอยูแลว แตควรพัฒนาในดานการมีสวนรวมในทุกขั้นตอนของผูเกี่ยวของทุกฝาย เชน
ผูแทนคณะกรรมการสถานศึกษา ผูแทนผูปกครอง ผูนําชุมชนหรือผูแทนไดมีสวนรวมในการประเมินครบ
ทุกฝาย โดยการเชิญหรือมีการแตงตั้งเขารวมเปนคณะกรรมการ
11.2 การนําผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช
จากผลการประเมินและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก ทําให
โรงเรียนวางแผนพัฒนาสถานศึกษา โดยจัดทําโครงการสําคัญๆ ดังตอไปนี้
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของกลุมสาระการเรียนรูตางๆ
2. โครงการ
สอนเสริมละติวเขมของทุกกลุมสาระการเรียนรู
3. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร
4. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
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บทที่ 2
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2556
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนผักไห “สุทธาประมุข” ไดดําเนินการจัดและพัฒนาการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา
ปการศึกษา 2553 – 2557 โดยกําหนดทิศทางการจัดการศึกษา ดังนี้
ทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ปรัชญาหรือคติพจน
พึงชนะความชั่วดวยความดี อสาธุ สาธุนาชิเน
อัตลักษณของโรงเรียน
คุณธรรมนําความรู รักษสิ่งแวดลอม
เอกลักษณของโรงเรียน
อนุรักษแหลงน้ําและสิ่งแวดลอม นอมนําเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน
โรงเรียนผักไห “สุทธาประมุข” มุงพัฒนาคุณภาพนักเรียน และเสริมสรางศักยภาพครู ดวย
ระบบการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รักษความเปนไทย พรอมกาว
ไกลสูสากล
พันธกิจ
พัฒนาคุณภาพนักเรียน เสริมสรางศักยภาพครู สงเสริมการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รักษความเปนไทย พรอมกาวไกลสูสากล
เปาประสงค
1. ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และพัฒนาสูมาตรฐานสากล
2. ผูเรียนมีคุณธรรม มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ปลอดจากสารเสพติด และ
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพเต็ม
ตามศักยภาพ
4. โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพและมาตรฐานดวยการมีสวนรวม
5. โรงเรียนมีแหลงเรียนรูภูมิทัศนและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพียงพอตอผูเรียน
และบริการชุมชน
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กลยุทธ

1. ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม สํานึกในความเปนไทย และวิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง
2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและระบบประกันคุณภาพการศึกษา
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักสูตรและระบบประกันคุณภาพการศึกษา
พรอมทั้งสงเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีในการเรียนรู
4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เนนการมีสวนรวมทุกภาคสวน
5. เปดโอกาสใหนักเรียนไดรับการพัฒนาทุกดานเต็มตามศักยภาพ
จุดเนน

1. ผูเรียนทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัยสํานึกในความรักชาติและดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ผูเรียนทุกคนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีการเจริญเติบโตสมวัย
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุมสาระวิชาหลักเพิ่มขึ้น
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
3 มีความรูความสามารถตามเกณฑมาตรฐานระดับชาติ
5. เพิ่มศักยภาพผูเรียนในดานภาษา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการงานอาชีพ
เพื่อพัฒนาสูความเปนหนึ่งในสิบของเขตมัธยมศึกษา เขต 3
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาใหสามารถจัดการเรียนการสอน
ไดอยางมีคุณภาพ
7. โรงเรียนและผูปกครองรวมกันสงเสริม สนับสนุน หาแนวทางปองกันแกไขปญหาตางๆ
ที่เกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ
8. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เขมแข็ง และผานการรับรองมาตรฐาน
จากการประเมินคุณภาพภายนอก
การกําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปการศึกษา 2556
มาตรฐาน/ตัวบงชี้
ดานคุณภาพผูเรียน
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกําลังกายสม่ําเสมอ
มีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน
ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะ
ที่เสี่ยงตอความรุนแรง โรค ภัย อุบตั เิ หตุ และปญหาทางเพศ
เห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม
มีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติผูอื่น

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้
ระดับดีมาก
รอยละ 85 ไดระดับดีขึ้นไป
รอยละ 85 ไดระดับดีขึ้นไป
รอยละ 90 ไดระดับดีขึ้นไป
รอยละ 85 ไดระดับดีขึ้นไป
รอยละ 85 ไดระดับดีขึ้นไป
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มาตรฐาน/ตัวบงชี้
1.6

สรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี/นาฎศิลป
กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ

มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
2.1
2.2
2.3
2.4

มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร
เอื้ออาทรผูอื่นและกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ
ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง
ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม

มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง
รักเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
3.1 มีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด
แหลงเรียนรูและสื่อตางๆ รอบตัว
3.2 มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด เขียน และตั้งคําถามเพื่อคนควาหา
ความรูเพิ่มเติม
3.3 เรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู
ระหวางกัน
3.4 ใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอผลงาน
มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ
คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล
4.1
4.2
4.3
4.4

สรุปความคิดจากเรื่องที่อาน ฟง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง
นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
กําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ
มีความคิดริเริ่ม และสรางสรรคผลงานดวยความภาคภูมิใจ

มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร
5.1
5.2
5.3
5.4

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑ
ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ
ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนเปนไปตามเกณฑ
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเปนไปตามเกณฑ

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้
รอยละ 90 ไดระดับดีขึ้นไป
ระดับดีเยี่ยม
รอยละ 85 ไดระดับดีขึ้นไป
รอยละ 90 ไดระดับดีขึ้นไป
รอยละ 90 ไดระดับดีขึ้นไป
รอยละ 90 ไดระดับดีขึ้นไป
ระดับดีมาก
รอยละ 80 ไดระดับดีขึ้นไป
รอยละ 85 ไดระดับดีขึ้นไป
รอยละ 90 ไดระดับดีขึ้นไป
รอยละ 85 ไดระดับดีขึ้นไป
ระดับดีมาก
รอยละ 85 ไดระดับดีขึ้นไป
รอยละ 90 ไดระดับดีขึ้นไป
รอยละ 85 ไดระดับดีขึ้นไป
รอยละ 85 ไดระดับดีขึ้นไป
ระดับดีมาก
รอยละ 80 ไดระดับดีขึ้นไป
รอยละ 85 ไดระดับดีขึ้นไป
รอยละ 85 ไดระดับดีขึ้นไป
รอยละ 80 ไดระดับดีขึ้นไป
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มาตรฐาน/ตัวบงชี้
มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต
6.1
6.2

วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ
ทํางานอยางมีความสุข มุงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง
6.3 6.3 ทํางานรวมกับผูอื่นได
6.4 มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเกี่ยวกับอาชีพ
ที่ตนเองสนใจ
มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9

ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนทั้งดานความรู ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค
ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และใชขอมูลในการ
วางแผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน
ครูออกแบบและจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตาง
ระหวางบุคคลและพัฒนาการทางสติปญญา
ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมิ
ปญญาของทองถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู
ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
ดวยวิธีการที่หลากหลาย
ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหาใหแกผูเรียนทั้งดาน
การเรียนและคุณภาพชีวิตดวยความเสมอภาค
ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชาที่ตน
รับผิดชอบและใชผลในการปรับการสอน
ครูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี และเปนสมาชิกที่ดี
ของสถานศึกษา
ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ไดรับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้
ระดับดีเยี่ยม
รอยละ 90 ไดระดับดีขึ้นไป
รอยละ 90 ไดระดับดีขึ้นไป
รอยละ 95 ไดระดับดีขึ้นไป
รอยละ 95 ไดระดับดีขึ้นไป

ระดับดีเยี่ยม
รอยละ 95 ไดระดับดีขึ้นไป
รอยละ 95 ไดระดับดีขึ้นไป
รอยละ 90 ไดระดับดีขึ้นไป
รอยละ 90 ไดระดับดีขึ้นไป
รอยละ 95 ไดระดับดีขึ้นไป
รอยละ 95 ไดระดับดีขึ้นไป
รอยละ 90 ไดระดับดีขึ้นไป
รอยละ 95 ไดระดับดีขึ้นไป
รอยละ 95 ไดระดับดีขึ้นไป
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มาตรฐาน/ตัวบงชี้
มาตรฐานที่ 8 ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
8.1 ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และความคิดริเริ่มที่เนนการพัฒนา
ผูเรียน
8.2 ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูลผลการ
ประเมินหรือผลการวิจัยเปนฐานคิดทั้งดานวิชาการและการจัดการ
8.3 ผูบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาใหบรรลุเปาหมาย
ตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ
8.4 ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับการ
กระจายอํานาจ
8.5 นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร
การจัดการศึกษา
8.6 ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส
การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล

ระดับดีเยี่ยม

9.1
9.2

ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม

9.3

คณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัติหนาที่ตามที่ระเบียบกําหนด
คณะกรรมการสถานศึกษากํากับ ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อน
การดําเนินงานของสถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย
ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน
10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลองกับทองถิ่น
10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด
ความสามารถและความสนใจ
10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมและตอบสนองความตองการ
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน
10.4 สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ
จริง จนสรุป ความรูไดดวยตนเอง
10.5 นิเทศภายใน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุง
การเรียนการสอน อยางสม่ําเสมอ

ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับดีมาก
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดี
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มาตรฐาน/ตัวบงชี้
10.6 จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม
ถึงผูเรียนทุกคน
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการ
ที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีมาก

11.1 หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย
มีสิ่งอํานวยความสะดวก พอเพียง อยูในสภาพใชการไดดี
สภาพแวดลอมรมรื่น และมีแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน
11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ของผูเรียน
11.3 จัดหองสมุดที่ใหบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อใหผูเรียน
เรียนรูดวยตนเองและหรือเรียนรูอยางมีสวนรวม

ระดับดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
12.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
12.2 จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่มุงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
12.3 จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
12.4 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
12.5 นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
12.6 จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู

ระดับดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ให
สถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู
13.1 มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาและใช
ประโยชนจากแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษา
รวมทั้งผูที่เกี่ยวของ

ระดับดี
ระดับดีมาก

ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีเยี่ยม

ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
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มาตรฐาน/ตัวบงชี้
13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา
ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ
มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน
ปรัชญา และจุดเนนที่กําหนดขึ้น
14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนเปนคนดี มีคุณธรรม
มีใจรักษสิ่งแวดลอม
14.2 ผลการดําเนินงานสงเสริมใหผูเรียนเปนคนดี มีคุณธรรม
มีใจรักษสิ่งแวดลอม
มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทาง
การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษา
ใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
15.1 ประสานความรวมมือสถาบันอุดมศึกษา สมาคมนักเรียนเกา เพื่อจัด
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
15.2 ผลการดําเนินงานความรวมมือสถาบันอุดมศึกษา สมาคมนักเรียน
เกา จัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง บรรลุตามเปาหมาย

คาเปาหมาย
มาตรฐาน/ตัวบงชี้
ระดับดีมาก

ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก

ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก

การประกันคุณภาพภายในโรงเรียนผักไห “สุทธาประมุข”
ไดพจิ ารณาตามมาตรฐานของ สพฐ. และของโรงเรียน จํานวน 5 ดาน
1. ดานคุณภาพผูเรียน จํานวน 6 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 และ 6
2. ดานการจัดการศึกษา จํานวน 6 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 7 , 8 , 9 , 10 , 11 และ 12
3. ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู จํานวน 1 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 13
4. ดานอัตลักษณของสถานศึกษา จํานวน 1 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 14
5. ดานมาตรการสงเสริม จํานวน 1 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 15
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1. มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน (๖ มาตรฐาน ๒๖ ตัวบงชี้) (น้ําหนัก ๓๐ คะแนน)
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

รองรอย/หลักฐาน

มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ (5 คะแนน)
1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกําลังกาย - กิจกรรม Sport Day
สม่ําเสมอ (0.5 คะแนน)
- ชุมนุมเคหพยาบาล
- โครงการกีฬาภายใน
- การแขงขันกีฬาภายนอก
- กิจกรรมขยับกายสบายชีวี
- ชุมนุมกีฬา
1.2 มีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกาย - กิจกรรมประเมินการเจริญเติบโต
ตามเกณฑมาตรฐาน (0.5 คะแนน)
- สถิติการใชบริการหองสุขภาพ - อนามัย
- กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย
- รายงานผลการประเมินคุณลักษณะนักเรียนโดย
ผูปกครอง
1.3 ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและ
- กิจกรรมวันรณรงคตอตานสารเสพติด
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงตอความรุนแรง - การตรวจสารเสพติดในกลุมเสี่ยง
โรค ภัย อุบตั เิ หตุ และปญหาทางเพศ
- การดูแลและบําบัดนักเรียนกลุมมีปญหา
(1 คะแนน)
- โครงงานลูกสุทธารวมอาสาแกปญหาสิ่งเสพติดฯ
- กิจกรรมเขาคายธรรมะ
- กิจกรรมประกันอุบัติเหตุกลุม
- สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียน
- สถิติการขอรับเงินประกันอุบัติเหตุ
1.4 เห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กลา
- กิจกรรมสุนทรภู
แสดงออกอยางเหมาะสม (1 คะแนน)
- กิจกรรมแนะแนว
- กิจกรรมวันรณรงคตอตานสารเสพติด
- เขาคายพักแรมลูกเสือ
- กิจกรรมรับนองใหม
- กิจกรรมกีฬาภายใน
- กิจกรรมดนตรี/นาฎศิลป
- ภาพกิจกรรมของนักเรียน
- รายงานการประเมินความฉลาดทางอารมณ
- โครงการ/งานคุณธรรม จริยธรรม
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มาตรฐาน / ตัวบงชี้
1.5 มีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติผูอื่น
(1 คะแนน)

1.6 สรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรม
ดานศิลปะ ดนตรี/นาฎศิลป กีฬา/นันทนาการ
ตามจินตนาการ (1 คะแนน)

รองรอย/หลักฐาน
- กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
- จิตอาสา
- กิจกรรมลูกเสือ– เนตรนารี
- กิจกรรมลูกเสืออาสา กกต.
- โครงการ/งานคุณธรรม จริยธรรม
- รายงานการประเมินความฉลาดทางอารมณ
- กิจกรรมดนตรี – กีฬา
- กิจกรรมการวาดภาพ
- กิจกรรมการแสดงละคร
- เกียรติบัตร/ถวยรางวัล

มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค (5 คะแนน)
2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร
(2 คะแนน)

- สรุปผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคฯ
ของงานวัดผล
- สรุปผลการประเมินคุณลักษณะในสมุดรายงาน
ผลการเรียนของนักเรียน (แบบรายงานประจําตัว
นักเรียน)
- สถิติการมาโรงเรียน
- คูมือนักเรียน
- กิจกรรมวันเฉลิมฯ
- เกียรติบัตรคนดีศรีสุทธา
- กิจกรรมของหายไดคืน
- สมุดบัญชีธนาคารโรงเรียน
- กิจกรรมเขาคายธรรมะ
- กิจกรรมจิตอาสา
2.2 เอื้ออาทรผูอื่นและกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ - กิจกรรมจิตอาสา
(1 คะแนน)
- กิจกรรมบริจาคโลหิต
- กิจกรรมการบริจาคเงินทําบุญในโอกาสตางๆ
- กิจกรรมวันแม - วันพอ
- กิจกรรมไหวครู
- กิจกรรมวันสุทธารําลึก
- รายงานผลการประเมินคุณลักษณะนักเรียน
โดยผูปกครอง
- สัมภาษณนักเรียน ครู ผูปกครอง
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2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง
(1 คะแนน)

2.4 ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนา
สิ่งแวดลอม (1 คะแนน)

รองรอย/หลักฐาน
- กิจกรรมประกวดการแสดงดนตรี FolK Song
- กิจกรรมการแสดงดนตรีสากล
- ปายนิเทศอาเซียน
- กิจกรรมการสอนโดยครูชาวตางประเทศ
- กรรมการนักเรียน/คณะสี
- กิจกรรมกีฬาสี
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนลูกเสือ – เนตรนารี
- กิจกรรมปลูกตนไมในวันสําคัญตางๆ
- กิจกรรมจิตอาสา
- กิจกรรมพัฒนาเขตพื้นที่รับผิดชอบ
- กิจกรรมคณะสีรักษโรงเรียน
- รายงานผลการประเมินคุณลักษณะนักเรียน
โดยผูปกครอง

มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรียนรูและพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง (5 คะแนน)
3.1 มีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวย
- สถิติการเขาหองสมุด
ตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรูและสื่อตางๆ
- บันทึกรักการอาน
รอบตัว (2 คะแนน)
- สถิติการใชหองสืบคน
- รายงานการอาน คิด วิเคราะห ชั้น ม.2 , ม.3
- บันทึกการใชแหลงเรียนรู
- บัตรหองสมุดประจําตัวนักเรียน
- ปายนิเทศตางๆ
- ผลงานนักเรียนทุกกลุมสาระ
- หนังสือเลมเล็กกลุมสาระตางๆ
- บันทึกการใชแหลงเรียนรูทุกกลุมสาระ
3.2 มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด เขียน และตั้ง
- ผลงานนักเรียนทุกกลุมสาระ
คําถามเพื่อคนควาหาความรูเพิ่มเติม1( คะแนน)
- สถิติการเขาหองสมุด
- ปายนิเทศทุกกลุมสาระ
- หนังสือเลมเล็กกลุมสาระตางๆ
- ผลงานนักเรียน
- บันทึกสรุปกิจกรรมการแสดงของนักเรียน
- การประกวดการเขียนรูปแบบตางๆ
- โครงงานนักเรียนทุกกลุมสาระ
- กระดานขาว web board
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มาตรฐาน / ตัวบงชี้
รองรอย/หลักฐาน
3.3 เรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น - โครงงานนักเรียนทุกกลุมสาระ
เพื่อการเรียนรูระหวางกัน (1 คะแนน)
- กิจกรรมคณะสี
- กิจกรรมลูกเสือ
- กิจกรรมการแสดงโรงเรียนในฝน
- ภาพกิจกรรมตางๆ
3.4 ใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอผลงาน - รายงานของนักเรียนทุกกลุมสาระ
(1 คะแนน)
- ผลงานนักเรียนทุกกลุมสาระ
- การสงงานนักเรียน
- ผลงานนักเรียนดานการใชคอมพิวเตอร
- ทักษะการใชงานคอมพิวเตอร
- e-mail ของนักเรียน
มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหา
ไดอยางมีสติสมเหตุผล (5 คะแนน)
4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อาน ฟง และดู และ - การแตงคําประพันธ
สื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง - แผนผังคําประพันธ
(1 คะแนน)
- โครงงานทุกกลุมสาระ
- เรียงความของนักเรียน
- ผลงานนักเรียนทุกกลุมสาระ
- ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห
- กิจกรรมแขงขันของกลุมสาระฯ
- โครงการหองสมุดมีชีวิต
4.2 นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือ
- โครงงาน/รายงาน
วิธีการของตนเอง (1 คะแนน)
- ผลงานนักเรียน
- หนังสือเลมเล็ก
4.3 กําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจ
- โครงงาน
แกปญ
 หาโดยมีเหตุผลประกอบ (1 คะแนน)
- สัมภาษณนักเรียน
- ผลงานนักเรียน
- เกียรติบัตร/รางวัล
4.4 มีความคิดริเริ่ม และสรางสรรคผลงาน
- โครงงาน
ดวยความภาคภูมิใจ (1 คะแนน)
- สัมภาษณนักเรียน
- ผลงานนักเรียนกลุมสาระตางๆ
- เกียรติบัตร/รางวัล
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รองรอย/หลักฐาน

มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร (5 คะแนน)
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแตละกลุมสาระ
เปนไปตามเกณฑ (1 คะแนน)
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร
เปนไปตามเกณฑ (1 คะแนน)
5.3 ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และ
เขียนเปนไปตามเกณฑ (2 คะแนน)
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเปนไปตามเกณฑ
(1 คะแนน)

- แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ปการศึกษา 2556 (8 กลุมสาระ)
- ผลการแขงขันทักษะทางวิชาการ
- ผลงานนักเรียน
- แบบรายงานผลการประเมินสมรรถนะ 5 สมรรถนะ
- ผลงานนักเรียน
- แบบรายงานผลการประเมิน การอาน คิด
วิเคราะหและเขียน
- ผลงานนักเรียนทุกกลุมสาระ
- ผลการทดสอบระดับชาติ ม.3 , ม.6 รายบุคคล
- รายงานสรุปผลการทดสอบ O-NET

มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต ( 5 คะแนน)
6.1 วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ - การนําเสนอการวางแผนการทํางานของนักเรียน
(2 คะแนน)
- กระบวนการทํางานของสภานักเรียน
- ผลงานการทําชิ้นงานของนักเรียน
จากกลุมสาระฯ ตางๆ
- ภาพถายการรวมกิจกรรมของนักเรียน
- การวางแผนทํางานกลุมของนักเรียน
- คณะกรรมการนักเรียน/คณะสี
- รายงานผลการประเมินคุณลักษณะนักเรียน
โดยผูปกครอง
- โครงงานทุกกลุมสาระ
6.2 ทํางานอยางมีความสุข มุงมั่นพัฒนางาน และ - แฟมสะสมงานของนักเรียน
ภูมิใจในผลงานของตนเอง (1 คะแนน)
- ผลงานนักเรียนและการสะทอนความรูสึกของ
นักเรียน
- เกียรติบัตร/รางวัล
- รายงานผลการประเมินคุณลักษณะนักเรียน
โดยผูปกครอง
- ภาพถายการทํากิจกรรมตางๆ
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6.3 ทํางานรวมกับผูอื่นได (1 คะแนน)

6.4 มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรู
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ (1 คะแนน)

รองรอย/หลักฐาน
- การมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน
เชนกิจกรรมคณะสี กิจกรรมวันสําคัญฯ
- ผลงานกลุมของนักเรียน
- ผลการประเมินพฤติกรรมของนักเรียน
- กิจกรรมจิตอาสา
- โครงงาน
- การแสดงของนักเรียนรูปแบบตางๆ
- ภาพกิจกรรม
- รายงานผลการประเมินคุณลักษณะนักเรียน
โดยผูปกครอง
- สถิติการเลือกศึกษาตอ และการประกอบอาชีพ
- แบบสอบถามความคิดเห็นนักเรียนเกี่ยวกับ
การประกอบอาชีพ
- ประวัตินักเรียน
- รายงานผลการประเมินคุณลักษณะนักเรียน
โดยผูปกครอง

2. มาตรฐานดานการจัดการศึกษา (๖ มาตรฐาน ๓๓ ตัวบงชี้) (น้ําหนัก ๕๐ คะแนน)
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

รองรอย/หลักฐาน

มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (10 คะแนน)
7.1 ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียน
ทั้งดานความรู ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค (1 คะแนน)

- แผนการจัดการเรียนรู/นวัตกรรม/งานวิจัย
- ผลงานนักเรียน/เกียรติบัตร/ผลการเรียน
- ปพ.3 , ปพ.6/ผลสัมฤทธิ์ O-NET
- สอบถามผูเรียน
7.2 ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และ - เอกสารรูจักนักเรียนรายบุคคล/เอกสารระบบดูแล
ใชขอมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา - แผนการจัดการเรียนรู/นวัตกรรม/งานวิจัย
ศักยภาพของผูเรียน (1 คะแนน)
- ผลงานนักเรียน/เกียรติบัตร/ผลการเรียน
- ปพ.3 , ปพ.6/ผลสัมฤทธิ์ O-NET
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- สอบถามผูเรียน
- เอกสารการสอนปรับพื้นฐาน/วิจัยในชั้นเรียน
7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรูที่ตอบสนอง
- แผนการจัดการเรียนรู/นวัตกรรม/งานวิจัย
ความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทาง
- ผลงานนักเรียน/เกียรติบัตร/ผลการเรียน
สติปญ
 ญา (2 คะแนน)
- ปพ.3 , ปพ.6/ผลสัมฤทธิ์ O-NET
- สัมภาษณผูเรียน
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รองรอย/หลักฐาน
7.4 ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับ - ผลงานนักเรียนการใชสื่อ ICT
การนําบริบทและภูมิปญญาของทองถิ่นมาบูรณาการ - ผลการประกวดแขงขัน
ในการจัดการเรียนรู (1 คะแนน)
- รายงานผลการใชหอ งสมุด
- บันทึกการใชแหลงเรียนรู
- หลักฐานการเบิกจายเงินครูภูมิปญญาทองถิ่น/
วิทยพัฒน
7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุงเนน
- แผนการจัดการเรียนรู
การพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการ
- เกณฑการวัดผลประเมินผล
ที่หลากหลาย (1 คะแนน)
- เอกสารผลการเรียน
- ผลงานนักเรียน
7.6 ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหา - แผนการจัดการเรียนรู
ใหแกผูเรียนทั้งดานการเรียนและคุณภาพชีวิต
- ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ดวยความเสมอภาค (1 คะแนน)
- บันทึกการ Home Room/ กิจกรรมแนะแนว/
Classroom meeting
- การเยี่ยมบานนักเรียน
7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ
- รายงานการอบรม/สัมมนา/ดูงาน
เรียนรูในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใชผลในการปรับ - แผนการจัดการเรียนรู
การสอน (1 คะแนน)
- ผลงานการวิจัยของครู
- รายงานผลการอบรมฯ
- เกียรติบัตร UTQ
7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี และ - รายงานกิจกรรม/โครงการ
เปนสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา (1 คะแนน)
- หนึ่งแสนครูดี/ครูสอนดี
- แฟมสะสมงานของครู
7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ไดรับ
- แผนการจัดการเรียนรู
มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ (1 คะแนน) - บันทึกประจําชั้น
- การสังเกต/สัมภาษณ
- แบบประเมินประสิทธิภาพครูที่ปรึกษา
- แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของครู
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รองรอย/หลักฐาน

มาตรฐานที่ 8 ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
(10 คะแนน)
8.1 ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และความคิด
ริเริ่มที่เนนการพัฒนาผูเรียน (1 คะแนน)

- บันทึกการลงเวลาปฏิบัติราชการ
- ลักษณะการแตงกายที่ดี
- รายงานการประชุมครู , ประชุมฝาย ,ประชุม
กรรมการวิชาการ
- รายงานการประชุมกรรมการสถานศึกษา
- การศึกษาดูงาน , การจัดกิจกรรมเฟยเยี่ยน
เพื่อจัดซื้ออุปกรณการศึกษา
- การใชเทคโนโลยีเปนสื่อในการเรียนรู/ สนับสนุน
การใชอินเทอรเนตความเร็วสูง
- การนําวิทยากรตางชาติมาสอนภาษาตางประเทศ
- ภาพกิจกรรมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได
เลื่อนวิทยฐานะ/สนับสนุนใหบุคลากรขอเลื่อน
วิทยฐานะ
8.2 ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและ - คณะกรรมการสถานศึกษารวมพัฒนาสถานศึกษา
ใชขอมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเปนฐานคิด - คณะกรรมการภาคี 4 ฝาย
ทั้งดานวิชาการและการจัดการ (2 คะแนน)
- คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง
- ประชุมผูปกครองนักเรียน
- รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR)
8.3 ผูบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให
- แผนปฏิบัติการประจําป
บรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ - คูมือการจัดการศึกษา
(2 คะแนน)
- ปฏิทินปฏิบัติงาน
- รายงานการประเมินโครงการ
- แผนภูมิโครงสรางการบริหาร
- เอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา
- ขอมูลสารสนเทศ/คําสั่งโรงเรียน
- ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
8.4 ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร - การศึกษาดูงาน
ใหพรอมรับการกระจายอํานาจ (2 คะแนน)
- การวิจัยในชั้นเรียน
- การอบรมพัฒนาครู
- รายงานการใชสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา จัดหา
เครื่องคอมฯ Projector ทุกกลุมสาระ
- ทุนการศึกษา
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8.5 นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจ
ผลการบริหารการจัดการศึกษา (1 คะแนน)
8.6 ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการ
และเอาใจใสการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ
และเต็มเวลา (2 คะแนน)

รองรอย/หลักฐาน
- การประชุมผูปกครองนักเรียน
- การประชุมผูปกครองเครือขาย
- แบบสอบถามความพึงพอใจของผูป กครอง
- ผลการสอบ O–NET
- บันทึกการประชุมฝายบริหารวิชาการ
- การประชุมครู
- แผนการจัดการเรียนรู
- วิจัยในชั้นเรียน
- ผลการแขงขันประเภทตางๆ ของกลุมสาระ
- ผลการสอบวัดคุณภาพการศึกษา O–NET
- โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (5 คะแนน)
9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัติหนาที่
ตามที่ระเบียบกําหนด (2 คะแนน)

- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา
- แผนปฏิบัติการ
- หลักสูตรสถานศึกษา
- คําสั่งแตงตั้งอนุกรรมการสถานศึกษา
- รายงานการประชุม
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากํากับ ติดตาม ดูแล - รายงานการประชุม
และขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถานศึกษาให
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย (1 คะแนน)
9.3 ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวม
- การระดมทรัพยากร
ในการพัฒนาสถานศึกษา (2 คะแนน)
- กิจกรรมเฟยเยี่ยน
- กิจกรรมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
- แบบสอบถามผูปกครองในการระดมทรัพยากร
- ความรวมมือจากองคกรภายนอก
- ภาพกิจกรรม
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผูเ รียนอยางรอบดาน (10 คะแนน)
10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคลองกับทองถิ่น (2 คะแนน)

- หลักสูตรสถานศึกษา
- บันทึกการประชุมคณะกรรมการหลักสูตร/
วิชาการ
- ผลการประเมินคุณภาพ จาก สมศ. รอบสาม
- ผลการประเมินโรงเรียนตนแบบโรงเรียนในฝน
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10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายใหผูเรียน
เลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ
และความสนใจ (2 คะแนน)

รองรอย/หลักฐาน
- หลักสูตรสถานศึกษา
- รายงานผลระดับความพึงพอใจของผูปกครองที่มี
ตอการจัดการศึกษา
- การสัมภาษณ
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมและ
- หลักสูตรสถานศึกษา
ตอบสนองความตองการ ความสามารถ ความถนัด - กิจกรรมชุมนุม/ลูกเสือ – เนตรนารี
และความสนใจของผูเรียน
- รายงานกิจกรรม/โครงการ
(1 คะแนน)
- ภาพถายกิจกรรมตางๆ
- กิจกรรมสาธารณประโยชน
10.4 สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการการเรียนรู
- หลักสูตรสถานศึกษา
ที่ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง จนสรุป ความรูได
- เอกสารเกี่ยวกับการสรางองคความรูของนักเรียน
ดวยตนเอง (1 คะแนน)
- ผลงานนักเรียน/การแสดงละคร/ภาพกิจกรรม
- โครงงานกลุมสาระตางๆ
- กิจกรรมประกวดแขงขัน
- ธนาคารโรงเรียน
10.5 นิเทศภายใน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ - บันทึกการประชุมเต็มคณะ
นําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน อยางสม่ําเสมอ - บันทึกการประชุมคณะกรรมการหลักสูตร/
(2 คะแนน)
วิชาการ
- รายงานการประเมินโครงการ
- รายงานผลระดับความพึงพอใจของผูปกครองที่มี
ตอการจัดการศึกษา
10.6 จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มี
- เอกสารขอมูลนักเรียน
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคน
- เอกสารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
(2 คะแนน)
- Classroom Meeting
- รายงานโครงการ/กิจกรรม
- กิจกรรมจัดหาทุน
- กิจกรรมแนะแนวศึกษาตอ
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนา
เต็มศักยภาพ (๑๐ คะแนน)
11.1 หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง
สะอาดและปลอดภัย มีสง่ิ อํานวยความสะดวก
พอเพียง อยูใ นสภาพใชการไดดี สภาพแวดลอม
รมรื่น และมีแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน (4 คะแนน)

- สภาพจริงในสถานศึกษา
- โครงการงานอาคารสถานที่
- บันทึกสถิติการใชหองสมุด/หองสืบคน/
หองปฏิบัติการ/หองพยาบาล
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11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน (๓ คะแนน)

11.3 จัดหองสมุดที่ใหบริการสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอื้อใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง
และหรือเรียนรูอยางมีสวนรวม (๓ คะแนน)

รองรอย/หลักฐาน

- ชุมนุมกีฬา
- กีฬาสีของนักเรียน
- กิจกรรม Sport day
- บันทึกสุขภาพ สวนสูง น้ําหนัก
- การประกันอุบัติเหตุ
- การตรวจสารเสพติด
- รายงานโครงการ/กิจกรรมตางๆ ที่สงเสริม
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน
- สถิติการใชหองสมุด
- สถิติการใชหองสืบคนขอมูล
- สถิติการใชหองเรียนคอมพิวเตอร
- สถิติการใชหองโสตทัศนศึกษา
- สถิติการใชหองอาเซียน

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(5 คะแนน)
12.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา - หลักสูตรสถานศึกษา
(1 คะแนน)
- มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
12.2 จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัด - แผนปฏิบัติการประจําป
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุงพัฒนาคุณภาพตาม - คําสั่งตางๆ งานแผนงาน
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (1 คะแนน)
- รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR)
- โครงการประกอบแผนปฏิบัติราชการ
12.3 จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศ - โครงสรางการบริหารงานของสถานศึกษา
ในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา - โครงการประกอบแผนปฏิบัติราชการ
(1 คะแนน)
- เอกสารแหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียน
12.4 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
- คําสัง่ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
- ปฏิทินการปฏิบัติงาน
(0.5 คะแนน)
- รายงานการประเมินงาน/โครงการ
- รายงานการประเมินตนเอง
- รายงานการประเมินแตละมาตรฐาน
ดานคุณภาพผูเรียน
- เครือ่ งมือประกอบการประเมินมาตรฐาน
12.5 นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
- แผนปฏิบัติการประจําป
ภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- โครงการประกอบแผนปฏิบัติการ
อยางตอเนือ่ ง (0.5 คะแนน)
- รายงานการประเมินภายนอก รอบสาม
- รายงานการประเมินภายในของโรงเรียน
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12.6 จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงาน
การประเมินคุณภาพภายใน (1 คะแนน)

รองรอย/หลักฐาน
- รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR)

3. มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู (๑ มาตรฐาน ๒ ตัวบงชี้) (น้ําหนัก ๑๐ คะแนน)
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

รองรอย/หลักฐาน

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู
(น้ําหนัก 10 คะแนน)
13.1 มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายใน
- แผนปฏิบัติการประจําป
สถานศึกษาและใชประโยชนจากแหลงเรียนรู
- รายงานการประเมินกิจกรรม/โครงการ
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนา
- ทะเบียนการใชแหลงเรียนรู
การเรียนรูของผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษา - ปายนิเทศ
รวมทั้งผูที่เกี่ยวของ (5 คะแนน)
- ภาพถายกิจกรรมตางๆ
- ศูนยแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
- ศูนยเรียนรูประชาคมอาเซียน
13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากร
- แผนปฏิบัติการประจําป/ โครงการ
ภายในสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับ
- บันทึกรายงานการประชุมผูปกครอง/ผูปกครอง
ครอบครัว ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ
เครือขาย
(5 คะแนน)
- หนังสือเชิญบุคคลภายนอก
- เอกสารเผยแพรความรู วารสาร
- บันทึกขอตกลงระหวางคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ม.ราชภัฎ
4. มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา (๑ มาตรฐาน ๒ ตัวบงชี้) (น้ําหนัก ๕ คะแนน)
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

รองรอย/หลักฐาน

มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนที่กําหนด
ขึ้น (5 คะแนน)
14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียน
บรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนน
ของสถานศึกษา (3 คะแนน)

- โครงการสงเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา
- โครงการคุณธรรมตานยาเสพติด
- แผนปฏิบัติการประจําป
- โครงการประกอบแผนฯ
- เกียรติบัตร/รางวัล
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14.2 ผลการดําเนินงานสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตาม
เปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนของ
สถานศึกษา (2 คะแนน)

รองรอย/หลักฐาน
- เกียรติบัตร/รางวัล
- รายงานการประเมินโครงการ
- รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR)
- โครงการคุณธรรมจริยธรรม
- โครงงานสิ่งแวดลอม
5. มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม (๑ มาตรฐาน ๒ ตัวบงชี้) (น้ําหนัก ๕ คะแนน)
มาตรฐาน / ตัวบงชี้

รองรอย/หลักฐาน

มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา
และสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น (5 คะแนน)
15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนอง
นโยบาย จุดเนน ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
(3 คะแนน)

15.2 ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย
(2 คะแนน)

- บันทึกขอตกลงระหวางคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ม.ราชภัฎ
- บันทึกขอตกลงระหวางโรงเรียนกับบริษัทจัดหาครู
ชาวตางชาติ
- โครงการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนของ
สมาคมนักเรียนเกา
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(สอนเสริม)
- โครงการสอนภาษาจีน
- โครงการพัฒนาดนตรีสากล
- โครงการพัฒนาดนตรีไทย
- โครงการสนับสนุนจากเทศบาลและสมาคม
นักเรียนเกา
- ผลการทดสอบระดับชาติ O–NET
- เกียรติบัตร/รางวัลนักเรียน
- โรงเรียนศูนยอํานวยการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา อ.ผักไห
- โรงเรียนศูนยพัฒนาการเรียนรูกลุมสาระฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- โครงการฝกซอมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ
- โครงการคายคุณธรรมและจริยธรรม
- โครงการฝกซอมดนตรี
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บทที่ 3
ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบป
การนําเสนอผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา 5มีดาน คือ ดานคุณภาพผูเรียน
ดานการจัดการศึกษา ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู ดานอัตลักษณของสถานศึกษาและดานมาตรการสงเสริม
จากผลการดําเนินงาน สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบงชี้ ไดดังนี้
มาตรฐาน/ตัวบงชี้
ดานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพ
1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออก
กําลังกายสม่ําเสมอ
1.2 มีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑมาตรฐาน
1.3 ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงตอความ
รุนแรง โรค ภัย อุบตั เิ หตุ และปญหาทางเพศ
1.4 เห็นคุณคาในตนเอง มีความมัน่ ใจ กลา
แสดงออกอยางเหมาะสม
1.5 มีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติผูอื่น
1.6 สรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรม
ดานศิลปะ ดนตรี/นาฎศิลป กีฬา/
นันทนาการตามจินตนาการ
มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
และคานิยมที่พึงประสงค
2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร
2.2 เอื้ออาทรผูอื่นและกตัญูกตเวทีตอผูมี
พระคุณ
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง
2.4 ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนา
สิ่งแวดลอม
มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรียนรูและ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
3.1 มีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวย
ตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรูและสื่อตางๆ
รอบตัว
3.2 มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด เขียน และตั้ง
คําถามเพื่อคนควาหาความรูเพิ่มเติม

นักเรียน/ครู นักเรียน/ รอยละ/
คา
ระดับ 3 ขึ้นไป ครูทั้งหมด ระดับที่ได น้ําหนัก
30.00

คะแนน ระดับ
ที่ได คุณภาพ
27.44
5

ความ
หมาย
ดีเยี่ยม

5.00

4.89

5

ดีเยี่ยม

443

493

89.86

0.50

0.45

5

ดีเยี่ยม

488

493

98.99

0.50

0.49

5

ดีเยี่ยม

488

493

98.99

1.00

0.99

5

ดีเยี่ยม

478

493

96.96

1.00

0.97

5

ดีเยี่ยม

490

493

99.39

1.00

0.99

5

ดีเยี่ยม

491

493

99.59

1.00

1.00

5

ดีเยี่ยม

5.00

4.60

5

ดีเยี่ยม

453

493

91.89

2.00

1.84

5

ดีเยี่ยม

453

493

91.89

1.00

0.92

5

ดีเยี่ยม

455

493

92.29

1.00

0.92

5

ดีเยี่ยม

453

493

91.89

1.00

0.92

5

ดีเยี่ยม

5.00

4.43

4

ดีมาก

433

493

87.83

2.00

1.76

4

ดีมาก

443

493

89.86

1.00

0.90

5

ดีเยี่ยม
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มาตรฐาน/ตัวบงชี้
3.3 เรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรูระหวางกัน
3.4 ใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอ
ผลงาน
มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการ
คิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจ
แกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล
4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อาน ฟง และดู
และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิด
ของตนเอง
4.2 นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษา
หรือวิธีการของตนเอง
4.3 กําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจ
แกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
4.4 มีความคิดริเริ่ม และสรางสรรคผลงาน
ดวยความภาคภูมิใจ
มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่
จําเปนตามหลักสูตร
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแตละกลุม
สาระเปนไปตามเกณฑ
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตาม
หลักสูตรเปนไปตามเกณฑ
5.3 ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห
และเขียนเปนไปตามเกณฑ
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเปนไปตาม
เกณฑ
มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน
รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต
6.1 วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ
6.2 ทํางานอยางมีความสุข มุงมั่นพัฒนางาน
และภูมิใจในผลงานของตนเอง
6.3 ทํางานรวมกับผูอื่นได
6.4 มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและหา
ความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ

นักเรียน/ครู นักเรียน/ รอยละ/
คา
ระดับ 3 ขึ้นไป ครูทั้งหมด ระดับที่ได น้ําหนัก

คะแนน ระดับ
ที่ได คุณภาพ

ความ
หมาย

453

493

91.89

1.00

0.92

5

ดีเยี่ยม

418

493

84.79

1.00

0.85

4

ดีมาก

5.00

4.34

4

ดีมาก

443

493

89.86

2.00

1.80

5

ดีเยี่ยม

428

493

86.82

1.00

0.87

4

ดีมาก

413

493

83.77

1.00

0.84

4

ดีมาก

408

493

82.76

1.00

0.83

4

ดีมาก

5.00

4.80

5

ดีเยี่ยม

5.00

1.00

1.00

5

ดีเยี่ยม

5.00

1.00

1.00

5

ดีเยี่ยม

5.00

2.00

2.00

5

ดีเยี่ยม

4.00

1.00

0.80

4

ดีมาก

5.00

4.38

4

ดีมาก

423

493

85.80

2.00

1.72

4

ดีมาก

418

493

84.79

1.00

0.85

4

ดีมาก

448

493

90.87

1.00

0.91

5

ดีเยี่ยม

443

493

89.86

1.00

0.90

5

ดีเยี่ยม

ดานที่ 2 มาตรฐานดานการจัดการศึกษา

50.00

43.90

4

ดีมาก

มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล

10.00

10.00

5

ดีเยี่ยม
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มาตรฐาน/ตัวบงชี้
7.1 ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียน
ทั้งดานความรู ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค
7.2 ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล
และใชขอมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน
7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรูที่
ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปญญา
7.4 ครูใชสอ่ื และเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมผนวก
กับการนําบริบทและภูมิปญญาของทองถิ่น
มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู
7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุงเนนการ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการที่
หลากหลาย
7.6 ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไข
ปญหาใหแกผูเรียนทั้งดานการเรียนและ
คุณภาพชีวิตดวยความเสมอภาค
7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรูในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใชผล
ในการปรับการสอน
7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
และเปนสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ไดรับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ
มาตรฐานที่ 8 ผูบริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
8.1 ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และ
ความคิดริเริ่มที่เนนการพัฒนาผูเรียน
8.2 ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวน
รวมและใชขอมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเปนฐานคิดทั้งดานวิชาการและ
การจัดการ
8.3 ผูบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา
ใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว ใน
แผนปฏิบัติการ
8.4 ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรใหพรอมรับการกระจายอํานาจ

นักเรียน/ครู นักเรียน/ รอยละ/
คา
ระดับ 3 ขึ้นไป ครูทั้งหมด ระดับที่ได น้ําหนัก

คะแนน ระดับ
ที่ได คุณภาพ

ความ
หมาย

30

30

100.00

1.00

1.00

5

ดีเยี่ยม

30

30

100.00

1.00

1.00

5

ดีเยี่ยม

30

30

100.00

2.00

2.00

5

ดีเยี่ยม

30

30

100.00

1.00

1.00

5

ดีเยี่ยม

30

30

100.00

1.00

1.00

5

ดีเยี่ยม

30

30

100.00

1.00

1.00

5

ดีเยี่ยม

30

30

100.00

1.00

1.00

5

ดีเยี่ยม

30

30

100.00

1.00

1.00

5

ดีเยี่ยม

30

30

100.00

1.00

1.00

5

ดีเยี่ยม

10.00

8.00

4

ดีมาก

4.00

1.00

0.80

4

ดีมาก

4.00

2.00

1.60

4

ดีมาก

4.00

2.00

1.60

4

ดีมาก

4.00

2.00

1.60

4

ดีมาก
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มาตรฐาน/ตัวบงชี้
8.5 นักเรียน ผูป กครอง และชุมชนพึงพอใจ
ผลการบริหารการจัดการศึกษา
8.6 ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษา
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา
และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัติ
หนาที่ตามที่ระเบียบกําหนด
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากํากับ ติดตาม
ดูแล และขับเคลื่อนการดําเนินงานของ
สถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย
9.3 ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมใน
การพัฒนาสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน
10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคลองกับทองถิ่น
10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให
ผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด
ความสามารถและความสนใจ
10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมและ
ตอบสนองความตองการ ความสามารถ
ความถนัด และความสนใจของผูเรียน
10.4 สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการการ
เรียนรูที่ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรูไ ดดว ยตนเอง
10.5 นิเทศภายใน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ
และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน
อยางสม่าํ เสมอ
10.6 จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคน
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมให
ผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

นักเรียน/ครู นักเรียน/ รอยละ/
คา
ระดับ 3 ขึ้นไป ครูทั้งหมด ระดับที่ได น้ําหนัก

คะแนน ระดับ
ที่ได คุณภาพ

ความ
หมาย

4.00

1.00

0.80

4

ดีมาก

4.00

2.00

1.60

4

ดีมาก

5.00

5.00

5

ดีเยี่ยม

5.00

2.00

2.00

5

ดีเยี่ยม

5.00

1.00

1.00

5

ดีเยี่ยม

5.00

2.00

2.00

5

ดีเยี่ยม

10.00

8.00

4

ดีมาก

4.00

2.00

1.60

4

ดีมาก

4.00

2.00

1.60

4

ดีมาก

5.00

1.00

1.00

5

ดีเยี่ยม

5.00

1.00

1.00

5

ดีเยี่ยม

3.00

2.00

1.20

3

ดี

5.00

2.00

2.00

5

ดีเยี่ยม

10.00

8.20

4

ดีมาก
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มาตรฐาน/ตัวบงชี้
11.1 หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียน
มั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอํานวย
ความสะดวกพอเพียง อยูในสภาพใชการไดดี
สภาพแวดลอมรมรื่น และมีแหลงเรียนรู
สําหรับผูเรียน
11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน
11.3 จัดหองสมุดที่ใหบริการสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อใหผูเรียนเรียนรู
ดวยตนเองและหรือเรียนรูอยางมีสวนรวม
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง
12.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
12.2 จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
12.3 จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใช
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา
12.4 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
12.5 นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง
12.6 จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงาน
การประเมินคุณภาพภายใน

นักเรียน/ครู นักเรียน/ รอยละ/
คา
ระดับ 3 ขึ้นไป ครูทั้งหมด ระดับที่ได น้ําหนัก

ความ
หมาย

5.00

4.00

4.00

5

ดีเยี่ยม

3.00

3.00

1.80

3

ดี

4.00

3.00

2.40

4

ดีมาก

5.00

4.70

5

ดีเยี่ยม

5.00

1.00

1.00

5

ดีเยี่ยม

5.00

1.00

1.00

5

ดีเยี่ยม

4.00

1.00

0.80

4

ดีมาก

5.00

0.50

0.50

5

ดีเยี่ยม

4.00

0.5

0.40

4

ดีมาก

5.00

1.00

1.00

5

ดีเยี่ยม

10.00

8.00

4

ดีมาก

10.00

8.00

4

ดีมาก

5.00

4.00

4

ดีมาก

ดานที่ 3 มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสราง
สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคม
แหงการเรียนรู
13.1 มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรู
ภายในสถานศึกษาและใชประโยชนจากแหลง
เรียนรู ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและบุคลากร
ของสถานศึกษา รวมทั้งผูที่เกี่ยวของ

คะแนน ระดับ
ที่ได คุณภาพ

4.00
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มาตรฐาน/ตัวบงชี้
13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวาง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองคกรที่
เกี่ยวของ

นักเรียน/ครู นักเรียน/ รอยละ/
คา
ระดับ 3 ขึ้นไป ครูทั้งหมด ระดับที่ได น้ําหนัก
4.00

4.00

4

ดีมาก

5.00

4.00

4

ดีมาก

5.00

4.00

4

ดีมาก

4.00

3.00

2.40

4

ดีมาก

4.00

2.00

1.60

4

ดีมาก

5.00

4.00

4

ดีมาก

5.00

4.00

4

ดีมาก

4.00

3.00

2.40

4

ดีมาก

4.00

2.00

1.60

4

ดีมาก

100.00

87.34

4

ดีมาก

ดานที่ 5 มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพัฒนาและสงเสริม
สถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย จุดเนน ตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา
15.2 ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย
คาเฉลี่ยรวม

สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา คะแนนที่ได 87.34
ระดับคุณภาพ

ระดับ 1
(ปรับปรุง)

ระดับ 2
(พอใช)

ความ
หมาย

5.00

ดานที่ 4 มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให
บรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา และ
จุดเนนที่กําหนดขึ้น
14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมให
ผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา
และจุดเนนของสถานศึกษา
14.2 ผลการดําเนินงานสงเสริมใหผูเรียน
บรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา และ
จุดเนนของสถานศึกษา

คะแนน ระดับ
ที่ได คุณภาพ

ระดับ 3
(ดี)

 ระดับ 4
(ดีมาก)

ระดับ 5
(ดีเยี่ยม)
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บทที่ 4
สรุปผลการพัฒนาและการนําผลไปใช
4.1 สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม
จากการประเมินคุณภาพภายในสําหรับการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ผักไห
“สุทธาประมุข ” ในปการศึกษา 2556 ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา การดําเนินงานสวนใหญอยู
ในระดับดีมาก โดยเฉพาะดาน คุณภาพผูเรียน อยูในระดับดีเยี่ยม เนื่องมาจากการดําเนินการจัดกิจกรรมอยาง
หลากหลาย พัฒนานักเรียนใหเปนคนดี มีคุณธรรม และมีความสุข ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนา
ตนเองและมีสวนรวมในการบริหาร การบริหารจัดการโครงสรางการบริหารองคกรชัดเจน เปนระบบ มีการ
ติดตาม ตรวจสอบ ดังนี้
สถานศึกษามีการประกันคุณภาพเชิงระบบ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนของโรงเรียน เพื่อกําหนด
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และแผนการดําเนินงานที่มีองคประกอบชัดเจน สอดคลองกับสภาพเปนจริง
โดยดําเนินการ ตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ซึ่งใช วงจรคุณภาพของเดม มิ่ง เปนแนวทาง ประกอบดวย
การวางแผน (Planning) โรงเรียนจัดใหมีการประชุมชี้แจง ใหความรู ความเขาใจสรางความตระหนักแก
บุคลากรและผูเกี่ยวของเกี่ยวกับการดําเนินงานและภารกิจตางๆ ตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการ จัดเตรียมสื่อ
อุปกรณ เครื่องมือที่ใชดําเนินการ แบงกลุมผูเรียนโดยมีครูประจําชั้นเปนผูรับผิดชอบ การลงมือปฏิบัติ (Doing)
โรงเรียนทําการศึกษาเด็กเปนรายบุคคล ดวยวิธีการตางๆ เชน การสัมภาษณ บันทึกเอกสาร ตรวจสอบ การ
ประเมินพฤติกรรม จากนั้นคัดกรองเด็ก เปน กลุมเสี่ยง กลุมมีปญหา และกลุมปกติ จากขอมูลดานการเรียน
ดานรางกาย ความฉลาดทางอารมณ (EQ) พฤติกรรม ( SDQ)
สภาพครอบครัว พฤติกรรมไมพึงประสงค
ความสามารถพิเศษ สงเสริมผูเรียนโดยการจัดกิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมประชุมผูปกครองชั้นเรียน การ
สนับสนุนปจจัยพื้นฐาน กิจกรรมตามโครงการตางๆ กิจกรรมเสริมหลักสูตร การ
ติดตามประเมินผล
(Checking) ครูทุกคนมีการติดตาม และประเมินผลการใหความชวยเหลือนักเรียนโดยการบันทึกและรายงาน
และการจัดทําสรุป รายงาน (Acting)
คณะทํางานรวมกันสรุปและรายงานขอมูลในการดําเนินงานของ
สถานศึกษา
ผลการดําเนินงานการดูแลชวยเหลือนักเรียน ทําใหสถานศึกษาดําเนินงานจัดการศึกษาไดอยางเปน
ระบบ มีกิจกรรมสงเสริมทั้งดานวิชาการ ทักษะชีวิต เพื่อกาวสูความเปนคนคุณภาพ สามารถพัฒนาความรู
ความสามารถ ทักษะ เต็มตามศักยภาพ ทําใหผูเรียนที่มีปญหาบางดานมีจํานวนลดลง
การบริหารจัดการดานหนาที่สอนและหนาที่พิเศษ ดําเนินตามโครงสรางการบริหารงาน 6 ฝาย ไดแก
ฝายสํานักงานอํานวยการ ฝายบริหารทั่วไป ฝายบริหารงบประมาณ ฝายบริหารวิชาการ ฝายบริหารบุคคล
ฝายบริหารกิจการนักเรียน ใชหลักกระจายอํานาจและการมีสวนรวม ทําใหมีอิสระในการทํางานภายใต
ขอบเขตและจุดหมายของงาน มีการวางแผนดําเนินงานในรูปของโครงการ มีการประชุมติดตามงาน ผูบริหาร
สงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาในการอบรมตาง ๆ
การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนไดมีการประเมินการใชหลักสูตร จากการบันทึกหลังสอน ได
รวบรวมปรับปรุงใหเหมาะสมกับผูเรียน ระยะเวลา ความตองการของทองถิ่น และการปรับจํานวนชั่วโมง
รายวิชาและโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา มุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
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นักเรียนยังไมบรรลุตามเปาหมาย พัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหมีความหลากหลาย สงเสริมคุณภาพผูเรียน
ในทุกๆ ดาน ทั้งปรับปรุงฐานเรียนรูในโรงเรียนใหพรอมและอํานวยความสะดวกตอการเรียนรูของผูเรียน
ครูผูสอน ไดรับการสงเสริมใหมีการพัฒนาตนเอง มีความรู ความชํานาญในการจัดกระบวนการเรียนรู
และการทําผลงานทางวิชาการ การผลิตสื่อ นวัตกรรม โดยการเขารับการอบรม สัมมนา การประเมินผลงาน
เพื่อปรับปรุงตําแหนงใหสูงขึ้น เชน การประเมินเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ซึ่งบุคลากรที่มีคุณสมบัติครบ
ไดพัฒนางานและรวมเขารับการประเมินทุกคน
ครูทุกคนเปนผูมีความเขาใจในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญตรีและปริญญาโท สอนตรงตามวิชาเอก มีคุณธรรม จริยธรรม เขากับชุมชนไดดี
คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมผูปกครองและครู สมาคมศิษยเกาฯ ผูปกครอง และชุมชน มีสวน
รวมในการพัฒนาสถานศึกษาอยางดียิ่ง คอยใหการสนับสนุน กํากับ ติดตาม ดูแล และชวยขับเคลื่อนการ
ทํางานของโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ
4.2 ผลสําเร็จที่เปนจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา
4.2.1 ผลการประเมินดานคุณภาพผูเรียน
จุดเดน
1. ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ เอาใจใส
สุขภาพ และออกกําลังกายสม่ําเสมอ มีสุขภาพจิตที่ดีแลราเริงแจมใส
2. ผูเรียนมีความซื่อสัตย มีระเบียบวินัย สุภาพเรียบรอย มีสัมมาคารวะ ออนนอมถอมตน
รักษาประเพณีอันดีงามของไทย รักงานศิลป ประพฤติตนเปนลูกที่ดีของบิดามารดา เปนนักเรียนที่ดีของ
โรงเรียน และอาสาบําเพ็ญประโยนชตอ สังคม
3. ผูเรียนมีความใฝรูและเรียนรู หาความรูเพิ่มเติมจากแหลงเรียนรูภายในและภายนอก
สถานศึกษา อยางสม่ําเสมอ
4. ผูเรียนคิดเปน ทําเปน สามารถวางแผน ดําเนินโครงการและจัดกิจกรรมตามที่ไดรับ
มอบหมายได เปนอยางดี
จุดที่ควรพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร มีระดับคุณภาพตอง
ปรับปรุงเรงดวน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ มีระดับคุณภาพตองปรับปรุง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร และกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีระดับคุณภาพพอใช และในภาพรวมมีคณ
ุ ภาพระดับพอใช
4.2.2 ผลการประเมินดานการจัดการศึกษา
จุดเดน
1. มีคณะกรรมการสถานศึกษารวมพัฒนาสถานศึกษา
2. ผูบริหารสถานศึกษามีความรูความสามารถในการบริหารงานทุกดานของสถานศึกษา
ใชเทคนิควิธีการบริหารโดยเนนการมีสวนรวมเปนหลัก สามารถบริหารจัดการตามบทบาทหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพ
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3. ครูมีความรูความสามารถและประสบการณในกระบวนการจัดการเรียนรู ใชสื่อได
เหมาะสมกับกิจกรรม นําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน มีการศึกษา
คนควาวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
4. สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ตามหลักเกณฑและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน โดยมีการพัฒนาอยางตอเนื่องทุกป
จุดที่ควรพัฒนา
1. การนําผลการประเมินครูในดานการประเมินแผนการจัดการเรียนรู การประเมิน
การจัดการเรียนรู และการประเมินแบบวัดแบบทดสอบของครู ไปเปนขอมูลการพัฒนาครูแตละคนอยางเปนระบบ
2. การดําเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ในสวนของ
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานทุกมาตรฐาน และการประเมินระบบการประกันคุณภาพ ไมปรากฏการ
มีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกฝาย
4.2.3 ผลการประเมินดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู
จุดเดน
1. โรงเรียนใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมทําใหไดความคิดที่หลากหลาย และมี
ความสัมพันธอันดีตอผูปกครองและชุมชน
2. โรงเรียนมีการปรับปรุงภูมิทัศน ใหเปนที่พักผอน จัดปายนิเทศใหความรู ปรับปรุงเว็บไซต
โรงเรียนใหเปนแหลงเรียนรู
การดําเนินงานที่สงผลใหการ
สรางสังคมแหงการเรียนรูประสบผลสําเร็จเนื่องจากโรงเรียนใช
หลักการบริหารแบบมีสวนรวม ทําใหสามารถใชและใหบริการแกชุมชนไดในระดับหนึ่ง
จุดที่ควรพัฒนา
- การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับฐานการเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น
โรงเรียนเชื่อมโยงขอมูลและแลกเปลี่ยนฐานเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น เฉพาะบางกลุมสาระการเรียนรู
การดําเนินการยังไมตอเนื่อง
4.2.4 ผลการประเมินดานอัตลักษณของสถานศึกษา
จุดเดน
1. ผูบริหารมีความรูความสามารถในการจัดการ พัฒนาสถานศึกษาบรรลุตามปรัชญา
ปณิธาน/วิสัยทัศน พันธกิจและวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกศา เกิดผลผลิตที่เกิดจากผูเรียน
เปนอัตลักษณที่ชัดเจน คือ “คุณธรรม นําความรู รักษสิ่งแวดลอม”
2. ผูบริหารมีความรูความสามารถในการบริหารจัดการ พัฒนาสถานศึกษาตามจุดเนนและ
จุดเดน ในดาน “อนุรักษแหลงน้ําและสิ่งแวดลอม นอมนําเศรษฐกิจพอเพียง” มาพัฒนาผูเรียน สงผลกระทบเปน
เอกลักษณของสถานศึกษา ที่ผูเรียนละผูเกี่ยวของภาคภูมิใจ
จุดที่ควรพัฒนา
-
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4.2.5 ผลการประเมินดานมาตรการสงเสริม
จุดเดน
1. สถานศึกษาดําเนินงานโครงการพิเศษ ไดแก โครงการ “ลูกสุทธารวมอาสาแกปญหา
สิ่งเสพติด เทิดไทองคราชัน” เปนแบบอยางของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และสามารถแกไขปญหาใน
สถานศึกษาและชุมชนรอบสถานศึกษา ไดแก การแกไขปญหาพฤติกรรมเสี่ยงตอสารเสพติดของผูเรียน ปญหา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา ปญหาระเบียบวินัยของผูเรียน อยางมีประสิทธิภาพและชัดเจน สามารถสงเสริม
บทบาทของสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิผล
2. สถานศึกษามีมาตรการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อรักษามาตรฐาน และพัฒนาสูความ
เปนเลิศที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ไดอยางมีคุณภาพ ไดแก ผูเรียนใฝรู ใฝเรียนดวยตนเอง
สามารถสื่อสารกับผูอื่นไดดี ผูเรียนคิดเปน ทําเปน แกปญหาได มีการเรียนรูอยางตอเนื่อง อยูรวมกับผูอื่นได
อยางเปนสุข ผูเรียนเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมเปนแบบอยางที่ดี มีจิตสาธารณะและคานิยมที่พึงประสงค ครู
พัฒนาตนเองและมีวิทยฐานะสูงขึ้น สถานศึกษาเปนแหลงเรียนรู แหลงศึกษาดูงานใหกับชุมชนและองคกร
ทางการศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
4.3 แนวทางการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในอนาคต
ดานผูเรียน สงเสริมและพัฒนาผูเรียนดานทักษะการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรค คิด
อยางเปนระบบ สามารถพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
สามารถใช
ภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสาร โดยการปรับกระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบที่เหมาะสมกับผูเรียน
อยางตอเนื่อง ติดตามประเมินผลผูเรียน พัฒนาสื่อโดยการจัดทํา จัดหา และใชวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนา
ผูเรียนและนําผลไปใชจริง กระตุนใหผูเรียนศึกษาคนควาจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อใหสามารถสราง
องคความรูดวยตนเองได
ดานการจัดการเรียนรู เรงรัดการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยสงเสริมใหครูไดรับความรู
และมีความสามารถในการใชสื่อ เทคโนโลยีในการพัฒนาผูเรียน มีการนิเทศติดตามผลตอเนื่อง นิเทศภายใน
แลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อนําไปแกปญหาคุณภาพการศึกษา
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนโดยการประสานรวมมือ ติดตามประเมินผลและสรุปรายงาน
ขอเท็จจริงนําผลไปปรับปรุงพัฒนา การปรับปรุงแหลงเรียนรูและหองปฏิบัติการใหมีอุปกรณที่เพียงพอและ
สภาพดีเพือ่ ตอบสนองความตองการของผูเ รียน
การปรับโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อใหสอดคลองกับผูเรียน เปาหมายของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนและสภาพบริบทของสถานศึกษา และพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น ใหสอดคลองกับ
ระดับชั้นเรียน บูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูตางๆ เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตได
ดานการบริหารจัดการศึกษา พัฒนาการบริหารงาน ดวยกระบวนการบริหารคุณภาพ PDCA
แนวทางการประกันคุณภาพเชิงระบบ จัดดําเนินงานระบบการเรียนรู ระบบกิจกรรมนักเรียนและระบบ
สนับสนุน ปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศใหทันสมัย สามารถนํามาใชไดทันเวลา เรงพัฒนาครู
ใหมีความรูลึกซึ้งในรายวิชาที่ตนสอนรวมทั้งศักยภาพในการถายทอดความรู สงเสริมขวัญกําลังใจแกบุคลากรให
มีความตระหนักมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่เพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน สนับสนุนดานงบประมาณตามความ
เหมาะสม
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ดานการ สรางสังคม แหงการเรียนรู พัฒนารูปแบบการใหบริการและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
โรงเรียนกับชุมชนในการใชฐานการเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหลายๆ
แหง ในการพัฒนาอาชีพ และทักษะการจัดการเรียนรูของครู รวมทั้งสรางเครือขาย ผูปกครองและชุมชนในการ
พัฒนาหลักสูตร การดูแลชวยเหลือนักเรียน พัฒนาแหลงเรียนรูและภูมิปญญา
4.4 ความตองการชวยเหลือ
- การพัฒนาบุคลากรใหรักและสามารถใชสื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เพื่อการจัดการเรียนการสอน
และการสืบคนขอมูลในการพัฒนาการเรียนการสอนใหมากขึ้น
- การจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อ ซอมแซมครุภัณฑ ปรับปรุงอาคารเรียน จัดซื้อที่ดินเพิ่มเติม
- การจัดสรรงบประมาณในการจัดพัฒนาปรับปรุงฐานการเรียนรู สภาพภูมิทัศน เชน ศูนยกีฬา สนาม
กีฬา ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
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ภาคผนวก
1. ตารางแสดงผลการเรียนเฉลี่ย จําแนกตามระดับชั้น/กลุม สาระ
2. ตารางแสดงผลการเรียนเฉลี่ยรอยละจําแนกตามระดับชั้น/กลุม สาระ
2. ตารางแสดงรอยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนตั้งแต 3 จําแนกตามระดับชั้น/กลุม
สาระ
4. รายงานผลการประเมินคุณภาพระดับชาติ
5. คําสั่งโรงเรียนผักไห “สุทธาประมุข” ที่ 39/2557
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ตารางแสดงผลการเรียนเฉลี่ยจําแนกตามระดับชั้น/กลุมสาระ
ระดับชั้น

ภาษาไทย

คณิตศาสตร

วิทยาศาสตร

สังคมศึกษา

ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
เฉลี่ย

2.29
2.51
2.05
1.91
2.46
3.07
2.38

1.57
1.95
1.90
1.85
2.62
2.07
1.99

2.27
2.76
2.11
2.62
3.23
3.14
2.69

2.08
2.17
2.44
2.75
2.73
3.47
2.61

สุขศึกษา ศิลปะ การงานฯ

2.28
2.40
2.38
2.85
3.15
3.65
2.79

3.17
3.09
2.67
3.23
3.45
3.04
3.11

3.05
2.08
3.07
3.34
3.46
3.56
3.09

ภาษาอังกฤษ

2.42
1.98
1.65
2.12
2.06
2.36
2.10

ตารางแสดงผลการเรียนเฉลี่ยรอยละจําแนกตามระดับชั้น/กลุมสาระ
ระดับชั้น

ภาษาไทย

คณิตศาสตร

วิทยาศาสตร

สังคมศึกษา

สุขศึกษา

ศิลปะ

ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
เฉลี่ย

57.22
67.75
51.15
47.65
61.52
76.69
60.33

55.32
48.86
59.47
58.97
68.77
51.72
57.19

63.34
71.04
58.03
68.24
74.05
72.76
67.91

62.40
54.17
66.07
63.38
66.43
76.19
64.77

62.55
65.12
64.23
70.25
71.17
78.63
68.66

79.35
73.93
67.37
73.62
76.02
71.42
73.62

การงานฯ ภาษาอังกฤษ

64.70
67.15
60.36
60.12
65.52
72.81
65.11

64.29
60.15
57.21
61.33
60.91
65.58
61.58
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ตารางแสดงรอยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนตั้งแต 3 จําแนกตามระดับชั้น/กลุมสาระ
ระดับชั้น

ภาษาไทย

คณิตศาสตร

วิทยาศาสตร

สังคมศึกษา

สุขศึกษา

ศิลปะ

การงานฯ ภาษาอังกฤษ

ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
เฉลี่ย

28.90
43.43
50.00
30.59
48.43
84.75
47.68

18.69
15.15
18.36
18.83
52.54
18.95
23.75

43.92
46.46
40.82
47.63
85.00
84.21
58.01

37.78
33.33
41.83
51.77
54.69
77.96
49.56

36.66
50.50
41.84
65.47
73.85
91.53
59.98

93.48 73.34
82.79 45.45
58.58 87.87
82.55 72.10
84.61 89.07
96.67 100.00
83.11 77.97

14.76
36.36
28.57
27.38
32.82
32.20
28.68
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ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET )
ปการศึกษา 2554 – 2556 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
วิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา
สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
การงานฯ
อังกฤษ
รวม

ระดับประเทศ

2554

35.53
26.05
29.16
39.70
56.70
32.95
33.86
22.54
34.56

2555

42.80
24.18
29.17
40.85
71.97
28.48
47.07
16.19
37.59

2556

48.11
32.08
32.19
42.73
50.87
43.50
47.29
30.49
40.91

2554

35.26
25.98
39.28
39.71
59.80
32.88
33.82
22.07
36.10

ระดับสังกัด
2555

42.89
24.22
29.18
40.85
72.26
28.51
47.03
15.80
37.59

2556

48.35
32.19
32.28
42.88
51.16
43.61
47.59
30.13
41.02

2554

ระดับจังหวัด

34.86
24.65
28.12
39.18
56.70
34.04
33.85
20.31
33.96

2555

42.01
23.08
27.94
40.03
72.50
27.76
46.77
14.40
36.81

2556

40.50
30.63
31.24
41.94
50.49
43.46
47.46
28.88
39.33

ระดับโรงเรียน

2554

35.44
22.89
28.52
39.98
58.58
34.97
31.63
20.81
34.10

2555

45.32
21.63
27.14
43.53
77.65
28.13
51.13
13.70
38.53

2556

47.65
29.70
27.80
40.41
50.87
41.79
48.84
26.59
39.21

เปลี่ยนแปลง

54-55

55-56

9.88 2.33
-1.26 8.07
-1.38 0.66
3.55 -3.12
19.07 -26.78
-6.84 13.66
19.50 -2.29
-7.11 12.89
4.43 0.68

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET )
ปการศึกษา 2554 – 2556 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
วิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา
สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
การงานฯ
อังกฤษ
รวม

ระดับประเทศ

2554

46.47
28.56
31.03
36.00
45.37
37.75
32.98
23.98
35.27

2555

47.26
14.99
30.90
46.51
62.86
32.62
43.69
19.22
90.43

2556

41.88
22.73
27.90
33.39
54.61
28.54
48.72
21.80
34.95

2554

46.77
28.42
31.01
36.11
45.63
37.95
33.25
23.60
35.34

ระดับสังกัด
2555

42.95
14.79
30.90
46.70
63.10
32.80
44.14
18.75
36.77

2556

42.12
22.53
27.89
33.40
54.92
28.65
49.21
21.34
35.01

2554

ระดับจังหวัด

46.90
28.30
30.38
35.59
46.37
39.26
39.87
23.02
36.21

2555

43.54
14.18
30.77
46.97
63.47
34.04
33.61
18.58
35.65

2556

42.30
22.37
27.78
33.53
55.43
29.31
50.54
21.41
35.33

ระดับโรงเรียน

2554

45.93
24.38
18.13
32.71
45.80
39.30
34.78
19.95
32.62

2555

40.62
11.18
27.48
34.38
61.00
31.04
43.42
14.09
32.90

2556

40.61
17.75
24.98
31.47
55.59
28.42
52.54
18.76
33.77

เปลี่ยนแปลง

54-55

-5.31
-13.2
9.35
1.67
15.20
-8.26
8.64
-5.86
0.28

55-56

-0.01
6.57
-2.50
-2.91
-5.41
-2.62
9.12
4.67
0.86
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คําสั่งโรงเรียนผักไห “สุทธาประมุข”
ที่ 43 / 2555
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินและรายงานคุณภาพภายในสถานศึกษา ปการศึกษา 2554
.......................................................................................
การประกันคุณภาพภายในจะทําใหสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภา
พ
การทํางานที่มีเปาหมายและการดําเนินงานที่ชัดเจน ทั้งนี้ในการดําเนินการตามแผนเพื่อใหบรรลุตามเปาหมาย
จะตองมีการประเมินภายในหรือการประเมินตนเอง เพื่อตรวจสอบทบทวนและนําผลมาพัฒนา ปรับปรุงให
เปนไปตามเปาหมายอยูตลอดเวลา เพื่อใหการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาดําเนินไปดวยความเรียบรอย
และพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอกของคณะกรรมการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
จึงแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพในสถานศึกษา ดังตอไปนี้
คณะกรรมการอํานวยการ
1.นางปราณี กระทุมเขตต
ประธานกรรมการ
2.นายอภิสิทธิ์ กระแสรทิพย
รองประธานกรรมการ
3.น.ส.ววรรณะ พยัควงษ
กรรมการ
4.นางพวงเพชร ยัญญลักษณ
กรรมการ
5.นางนฤมล กิจสมพงษ
กรรมการ
6.นางวาสนา ผองชนะ
กรรมการ
7.น.ส.ผอบ นาคะสนธิ์
กรรมการ
8.นาย
เทพ กรอบทอง กรรมการ
9.นางพรทิพย เฉลียวพจน
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่
1.อํานวยความสะดวกในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
2.กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบและวิธีการเตรียมขอมูลเพื่อจัดทําผลการประเมิน
SAR
3.ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
คณะกรรมการจัดทําผลการประเมินตนเอง SAR
คณะกรรมการจัดทํา SAR มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ (6 ตัวบงชี้)
1.นายเทพ กรอบทอง ประธานกรรมการ 6.นายวิเชียร นิวาสานนท กรรมการ
2.นายนิรุธ บัณฑิโต
กรรมการ 7.นายจีระศักดิ์ กรอบกระจก กรรมการ
3.นายธนิต บุญเนตร
กรรมการ 8.น.ส.วรรณะ
พยัควงษ กรรมการ
4.นางกรุณา พลัง
กรรมการ
9.นายมนตรา สาลี กรรมการ
5.นางสุดารัตน เนตรวิจิตร กรรมการ
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มีหนาที่

1.จัดทํา SAR ผลการประเมินตนเอง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2.จัดทํา SAR ตามมาตรฐานและรายละเอียดของตัวบงชีข้ องมาตรฐานตามแบบฟอรมทีก่ าํ หนดให
มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึ่งประสงค (4 ตัวบงชี้)
1.นางวาสนา ผองชนะ ประธานกรรมการ
6.นางนิภาวรรณ นิวาสานนท กรรมการ
2.นางคนึงนิจ วิภารัตน กรรมการ
7.นางบุญชอบ เรืองอุไร
กรรมการ
3.น.ส.บังอร พันป กรรมการ 8.น.ส.สุนิสา งามเมือง กรรมการ
4.นายสถาพร สันติกลาง กรรมการ 9.นายสมศักดิ์ ฝกเจริญผล กรรมการ
5
.นายทักษิณ โพธิใหญ กรรมการ
มีหนาที่
1.จัดทํา SAR ผลการประเมินตนเอง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2.จัดทํา SAR ตามมาตรฐานและรายละเอียดของตัวบงชีข้ องมาตรฐานตามแบบฟอรมทีก่ าํ หนดให
มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรียนรู และพัฒนาตนเอง
อยางตอเนือ่ ง (4 ตัวบงชี้)
1.น.ส.บังอร พันป
ประธานกรรมการ
6.นายสมนึก ยังนึก
กรรมการ
2.นางบุญชอบ เรืองอุไร กรรมการ
7.น.ส.สุนิสา งามเมือง กรรมการ
3.นางวาสนา ผองชนะ กรรมการ 8.น.ส.กรรณิกา
กาวีวน กรรมการ
4.นายเทพ กรอบทอง กรรมการ
9.หัวหนากลุมสาระฯทุกกลุมฯ กรรมการ
5.นางจุไรรัตน กรอบทอง กรรมการ
มีหนาที่
1.จัดทํา SAR ผลการประเมินตนเอง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2.จัดทํา SAR ตามมาตรฐานและรายละเอียดของตัวบงชีข้ องมาตรฐานตามแบบฟอรมทีก่ าํ หนดให
มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหา
ไดอยางมีสติสมเหตุผล (4 ตัวบงชี้)
1.นางบุญชอบ เรืองอุไร ประธานกรรมการ
7.น.ส.ปทมาภรณ คุมพงษ กรรมการ
2.นางพรทิพย เฉลียวพจน กรรมการ
8.นายคมสัน คําโทน กรรมการ
3.นางวาสนา ผองชนะ กรรมการ
9.นางอรพินท สําราญใจ
กรรมการ
4.นายเทพ กรอบทอง
กรรมการ
10.น.ส.ปริษา ปติการ กรรมการ
5.นางศิริพร สันติกลาง กรรมการ
11.น.ส.สุกานดา รักยิ้ม กรรมการ
6.นางจุไรรัตน กรอบทอง กรรมการ
มีหนาที่
1.จัดทํา SAR ผลการประเมินตนเอง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2.จัดทํา SAR ตามมาตรฐานและรายละเอียดของตัวบงชีข้ องมาตรฐานตามแบบฟอรมทีก่ าํ หนดให
มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร (4 ตัวบงชี้)
1.น.ส.สุนิสา งามเมือง
ประธานกรรมการ 3.นายสมนึก ยังนึก กรรมการ
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2.นางพวงเพชร ยัญญลักษณ กรรมการ 4.หัวหนากลุมสาระฯทุกกลุมฯ กรรมการ
มีหนาที่

1.จัดทํา SAR ผลการประเมินตนเอง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2.จัดทํา SAR ตามมาตรฐานและรายละเอียดของตัวบงชีข้ องมาตรฐานตามแบบฟอรมทีก่ าํ หนดให
มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และมีเจตคติที่
ดีตออาชีพสุจริต (4 ตัวบงชี้)
1.นางนฤมล กิจสมพงษ ประธานกรรมการ
4.นายสมศักดิ์ ฝกเจริญผล กรรมการ
2.นางวิเชียร ฝกเจริญผล กรรมการ
5.นายสมนึก ยังนึก
กรรมการ
3.นายสถาพร สันติกลาง กรรมการ 6.นายสํารวย พิมลพันธุ กรรมการ
มีหนาที่
1.จัดทํา SAR ผลการประเมินตนเอง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2.จัดทํา SAR ตามมาตรฐานและรายละเอียดของตัวบงชีข้ องมาตรฐานตามแบบฟอรมทีก่ าํ หนดให
คณะกรรมการจัดทํา SAR มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (9 ตัวบงชี้)
1.นางพวงเพชร ยัญญลักษณ ประธานกรรมการ 3.นายอรัญญายุทธ พวงประเสริฐ กรรมการ
2.นางนฤมล กิจสมพงษ
กรรมการ
4.หัวหนากลุมสาระฯทุกกลุมฯ กรรมกา ร
มีหนาที่
1.จัดทํา SAR ผลการประเมินตนเอง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2.จัดทํา SAR ตามมาตรฐานและรายละเอียดของตัวบงชีข้ องมาตรฐานตามแบบฟอรมทีก่ าํ หนดให
มาตรฐานที่ 8 ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผ(6ล ตัวบงชี)้
1.น.ส.ผอบ นาคะสนธิ์
ประธานกรรมการ 3.นายอรัญญายุทธ พวงประเสริฐ กรรมการ
2.นายอภิสิทธิ์ กระแสรทิพย กรรมการ
4.น.ส.เรืองรําไพ ศิริกุล กรรมการ
มีหนาที่
1.จัดทํา SAR ผลการประเมินตนเอง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2.จัดทํา SAR ตามมาตรฐานและรายละเอียดของตัวบงชีข้ องมาตรฐานตามแบบฟอรมทีก่ าํ หนดให
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (3 ตัวบงชี้)
1.นางนฤมล กิจสมพงษ ประธานกรรมการ
4.นายสมศักดิ์ ฝกเจริญผล กรรมการ
2.นางวิเชียร ฝกเจริญผล กรรมการ
5.นางพวงเพชร ยัญญลักษณ กรรมกา ร
3.นายทักษิณ โพธิใหญ กรรมการ
มีหนาที่
1.จัดทํา SAR ผลการประเมินตนเอง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2.จัดทํา SAR ตามมาตรฐานและรายละเอียดของตัวบงชีข้ องมาตรฐานตามแบบฟอรมทีก่ าํ หนดให
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
อยางรอบดาน (6 ตัวบงชี้)
1.นางพวงเพชร ยัญญลักษณ ประธานกรรมการ 2.นา งศิริพร สันติกลาง กรรมการ
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2.นายสํารวย พิมลพันธุ
มีหนาที่

กรรมการ

3.หัวหนากลุมสาระฯทุกกลุมฯ กรรมการ

1.จัดทํา SAR ผลการประเมินตนเอง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2.จัดทํา SAR ตามมาตรฐานและรายละเอียดของตัวบงชีข้ องมาตรฐานตามแบบฟอรมทีก่ าํ หนดให
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
(4 ตัวบงชี้)
1.นายสถาพร สันติกลาง ประธานกรรมการ 5. น.ส.บังอร พันป กรรมกา
2.นายสมศักดิ์ ฝกเจริญผล กรรมการ 6.นายนิรุธ บัณฑิโต กรรมการ
3.นายสมนึก ยังนึก กรรมการ 7.น.ส.กรรณิกา กาวีวน กรรมการ
4
.นางสุดารัตน เนตรวิจิตร กรรมการ
มีหนาที่
1.จัดทํา SAR ผลการประเมินตนเอง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2.จัดทํา SAR ตามมาตรฐานและรายละเอียดของตัวบงชีข้ องมาตรฐานตามแบบฟอรมทีก่ าํ หนดให
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(6 ตัวบงชี้)
1.นางพรทิพย เฉลียวพจน ประธานกรรมการ 5.น.ส.วรรณะ พยัควงษ กรรมการ
2.นางพวงเพชร ยัญญลักษณ กรรมการ
6.นางวาสนา ผองชนะ กรรมการ
3.นางนฤมล กิจสมพงษ
กรรมการ 7.น.ส.ผอบ นาคะสนธิ์ กรรมการ
4.นายอรัญญายุทธ พวงประเสริฐ กรรมการ 8.นายเทพ กรอบทอง กรรมการ
มีหนาที่
1.จัดทํา SAR ผลการประเมินตนเอง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2.จัดทํา SAR ตามมาตรฐานและรายละเอียดของตัวบงชีข้ องมาตรฐานตามแบบฟอรมทีก่ าํ หนดให
คณะกรรมการจัดทํา SAR มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู
(2 ตัวบงชี้)
1.นายสมศักดิ์ ฝกเจริญผล ประธานกรรมการ 5.นางอรพินท สําราญใจ กรรมการ
2.นางวิเชียร ฝกเจริญผล กรรมการ
6.นายสมนึก ยังนึก
กรรมการ
3.น.ส.บังอร พันป กรรมการ
7.นางกรุณา พลัง กรรมการ
4.นายอรัญญายุทธ พวงประเสริฐ กรรมการ
มีหนาที่
1.จัดทํา SAR ผลการประเมินตนเอง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2.จัดทํา SAR ตามมาตรฐานและรายละเอียดของตัวบงชีข้ องมาตรฐานตามแบบฟอรมทีก่ าํ หนดให
คณะกรรมการจัดทํา SAR มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนที่กําหนดขึ้น
1.นายอภิสิทธิ์ กระแสรทิพย ประธานกรรมการ 5.นางคนึงนิจ วิภารัตน กรรมการ
2.นางวาสนา ผองชนะ
กรรมการ
6.นายทักษิณ โพธิใหญ กรรมการ
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3.นายสมศักดิ์ ฝกเจริญผล กรรมการ
7.นายสถาพร สันติกลาง กรรมการ
4.นายเทพ กรอบทอง กรรมการ
มีหนาที่
1.จัดทํา SAR ผลการประเมินตนเอง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2.จัดทํา SAR ตามมาตรฐานและรายละเอียดของตัวบงชีข้ องมาตรฐานตามแบบฟอรมทีก่ าํ หนดให
คณะกรรมการจัดทํา SAR มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและสงเสริม
สถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น (2 ตัวบงชี้)
1.นายอภิสิทธิ์ กระแสรทิพย ประธานกรรมการ 5.นายเทพ กรอบทอง กรรมการ
2.น.ส.วรรณะ พยัควงษ
กรรมการ
6.นางพวงเพชร ยัญญลักษณ กรรมการ
3.นางวาสนา ผองชนะ
กรรมการ
7.นางนฤมล กิจสมพงษ กรรมการ
4.น.ส.ผอบ นาคะสนธิ์
กรรมการ
มีหนาที่
1.จัดทํา SAR ผลการประเมินตนเอง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2.จัดทํา SAR ตามมาตรฐานและรายละเอียดของตัวบงชีข้ องมาตรฐานตามแบบฟอรมทีก่ าํ หนดให

มีหนาที่

คณะกรรมการรวบรวมผลการจัดทํา SAR และจัดทํารูปเลมผลการประเมินตนเอง SAR
1.นางพรทิพย เฉลียวพจน ประธานกรรมการ 6.นางพวงเพชร ยัญญลักษณ กรรมการ
2.นางวาสนา ผองชนะ กรรมการ
7.นางนฤมล กิจสมพงษ กรรมการ
3.น.ส.ผอบ นาคะสนธิ์
กรรมการ
8.นางบุญชอบ เรืองอุไร กรรมการ
4.นางอรพินท สําราญใจ กรรมการ
9.นางกรุณา พลัง กรรมการ
5.น.ส.สุนิสา งามเมือง
กรรมการ
10.นายสมนึก ยังนึก กรรมการ
1.รวบรวมผลการจัดทํา SAR ทุกมาตรฐานจากคณะกรรมการจัดทํา SAR ทุกดาน
2.จัดพิมพและจัดทํารูปเลมเอกสารรายงานผลการประเมินตนเอง SAR สงหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ
ใหทันตามกําหนด
3.ใหขอมูลและประชาสัมพันธผลการประเมินตนเอง SAR ตอหนวยงานที่เกี่ยวของและผูสนใจ

ขอใหบุคลากรที่ไดรับมอบหมายรวมกันดําเนินการและสงเสริมสนับสนุนกันใหภาระงาน
เปนไปดวยความเรียบรอยบังเกิดผลดีแกสถานศึกษา ซึ่งจะเปนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนตอไป
สั่ง ณ วันที่

22 พฤษภาคม 2555
(นางปราณี กระทุมเขตต)
ผูอํานวยการโรงเรียนผักไห “สุทธาประมุข”
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