ข้ อมูลจำเพำะ
โรงเรียนกีฬำจังหวัดชลบุรี
ปรัชญำ :

สร้างสรรค์กีฬา พัฒนาสังคม

สุ ภำษิต :

กยิรา เจ กยิราเถนัง “ทาอะไรทาจริ ง”

คำขวัญ :

เด่นกีฬา วิชาการก้าวไกล นาสมัยสังคม ชื่นชมคุณธรรม

เอกลักษณ์ :

พัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นนักกีฬาระดับชาติ นานาชาติ และมีน้ าใจนักกีฬา

อัตลักษณ์ :

เก่งกีฬา รักษาวินยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ คู่คุณธรรม

ตรำสั ญลักษณ์ :

รู ปพระพลบดีทรงช้างเอราวัณอยูเ่ หนื อก้อนเมฆ ทับอยูบ่ นเครื่ องหมายสามห่วง
ล้อมรอบด้วยแถบชื่อสถาบัน การพลศึกษาและโรงเรี ยนกีฬาจังหวัดชลบุรี

สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ :

พระพุทธชินราช พระพรหมธาดา พระภูมิเทวา ศาลตายาย

สี ประจำโรงเรียน :

สี ฟ้า หมายถึงความกว้างไกล ยิง่ ใหญ่ไพศาล
สี ขาว หมายถึงความบริ สุทธิ์

ต้ นไม้ ประจำโรงเรียน : ต้นราชพฤกษ์
วันประกำศตั้งโรงเรียน : ๑๙ สิ งหาคม ๒๕๔๒
วันสถำปนำโรงเรียน : ๑๙ สิ งหาคม

ตอนที่ ๑
ข้ อมูลพืน้ ฐำน
๑. ข้ อมูลทัว่ ไป
โรงเรี ยนกีฬาจังหวัดชลบุรี ตั้งอยูเ่ ลขที่ ๒๒๒ หมู่ที่๑ ถนนสุ ขมุ วิท ตาบลหนองไม้แดง
อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี สังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โทร๐๓๘-๐๕๔๒๘๙๙๓ โทรสาร ๐๓๘-๐๕๔๒๙๓ e-mail cbss@ipe.ac.th website www.cbss.ac.th มีเนื้อที่ประมาณ ๔๐ ไร่
๔๒ ตารางวา เปิ ดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ - มัธยมศึกษาปี ที่ ๖
๑.๑ ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๒ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปะอาชา นายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคชาติไทย
พร้ อมด้ว ยสมาชิ ก สภาผูแ้ ทนราษฎรจัง หวัด ชลบุ รี ท าการส ารวจพื้ น ที่ วิ ท ยาลัย พลศึ ก ษาจัง หวัดชลบุ รีเ พื่ อ
ดาเนินการจัดตั้งโรงเรี ยนกีฬาจังหวัดชลบุรี ในปี การศึกษา ๒๕๔๒
อาศัยอานาจตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๓๑
และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๓๖ ตามหนังสื อสานักเลขาธิการรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๒/
๑๕๕๖๘ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๓๖ ประกาศตั้งโรงเรี ยนกีฬาจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๙ สิ งหาคม ๒๕๔๒ ลง
นามโดย นายสมศักดิ์ ปริ ศนานันทกุล รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การ และดาเนินการเรี ยนการสอนในปี
การศึกษา ๒๕๔๓ เป็ นต้นไป
โรงเรี ยนกี ฬาจังหวัดชลบุรีเริ่ มดาเนิ นโครงการระยะแรกโดยนายวิบูลย์ มณี ฉาย ผูอ้ านวยการศูนย์
พลศึ ก ษาและกี ฬ าจัง หวัด ชลบุ รี อนุ ญาตให้ใ ช้อ าคารของศู นย์พ ลศึ ก ษาและกี ฬ าจัง หวัด ชลบุ รี เป็ นอาคาร
สานักงานชัว่ คราว และได้ปรับปรุ งชั้น ๓ ของอาคารเพื่อจัดเป็ นหอพักให้แก่นกั เรี ยนและชั้น ๑ เป็ นสานักงาน
ชัว่ คราว พร้อมบริ เวณโดยรอบของอาคารศูน ย์พลศึกษาและกี ฬาจังหวัดชลบุ รี และได้รับความร่ วมมื อและ
สนับสนุนให้การประสานงานด้านบุคลากร อาคาร และสถานที่ จากนายวิชยั ศรี ตะปัญญะ ผูอ้ านวยการวิทยาลัย
พลศึกษาจังหวัดชลบุรี โดยนักเรี ยนเดินทางไปเรี ยนวิชาสามัญตามหลักสู ตรกระทรวงศึกษาธิ การในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น กับโรงเรี ยนชลบุรี “สุ ขบท” โดยมีนายภุชงค์ บุณยรัตนสุ นทร เป็ นผูอ้ านวยการ
ต่อมาเมื่อวันที่ ๓๑ สิ งหาคม ๒๕๔๒ กรมพลศึกษาได้มีคาสั่งที่ ๑๔๕๓/๒๕๔๒ แต่งตั้งให้ นาย
ธนิต พันธุมะโอภาส อาจารย์ ๒ ระดับ ๗ วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชลบุรี มาปฏิบตั ิหน้าที่ผอู้ านวยการโครงการ
จัดตั้งโรงเรี ยนกีฬาจังหวัดชลบุรี และให้ประสานงานขอความร่ วมมือกับวิทยาลัยพลศึกษากรุ งเทพ วิทยาลัยพล
ศึกษาจังหวัดอุดรธานี วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชลบุรี และโรงเรี ยนกี ฬาจังหวัดนครศรี ธรรมราช ด้านบุคลากร
ในระยะแรก
โรงเรี ยนกีฬาจังหวัดชลบุรีในปั จจุบนั บริ หารงานโดยนายปรี ชา ศรี เขียวพงษ์ ตั้งแต่วนั ที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๔๗ และจัดการเรี ยนการสอนกี ฬาเพื่อความเป็ นเลิ ศ ๖ ชนิ ดกี ฬา ได้แก่ กรี ฑา เซปั กตะกร้ อ ฟุตบอล
ยกน้ าหนัก ยูโด และฮอกกี้

๒

๑.๒ แผนทีโ่ รงเรียน

ประตู
เข้ ำ
ออก
ลำนอเนกประสงค์
(สนำมฟุตซอล)

สนามกีฬา
กลางสถาบัน
การพลศึกษา
วิทยาเขตชลบุรี

ถนนสุ ขมุ วิท

สถำบันกำรพลศึกษำ วิทยำเขตชลบุรี

หอ
พระ

บ้านพัก
ข้าราชการ

หอสมุด
หอพระ

สนาม
ฟุตบอล

สมำ
คม
ฟุต
บอล

อำคำรเรียนโรงเรียน
กีฬำจังหวัดชลบุรี

ห้ อง
พัสดุ

หอพัก ๑

หอพัก ๒
หอพัก ๕

ถนนสุ ขมุ วิท

โรงอำหำร

หอพัก ๔

หอพัก ๓

โรงซักรีด
เสื้อผ้ ำ

โรง
จอดรถ

สนามฟุตบอล
โรงเรี ยนกีฬา
จังหวัดชลบุรี

ถนนสุ ขมุ วิท

อำคำรพลศึกษำ
(โรงยิมเอนกประสงค์ )

อำคำร
๑๘ unit

ประตู
เข้ ำ
ออก
๓

๒. ข้ อมูลผู้บริหำร
๒.๑ ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน นายปรี ชา ศรี เขียวพงษ์
โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๔๖๙๘๖๙
e-mail p.srikheopong@ipe.ac.th
วุฒิการศึกษาสู งสุ ดการศึกษามหาบัณฑิต สาขาพลศึกษา
ดารงตาแหน่งที่โรงเรี ยนนี้ต้ งั แต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบนั เป็ นเวลา ๘ ปี ๗ เดือน
๒.๒ รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน ๓ คน
๑) นายชนะ แย้มบุปผา วุฒิการศึกษาสู งสุ ด การศึกษาบัณฑิต สาขาพลศึกษา
โทรศัพท์ ๐๘๗-๑๔๕๘๔๒๔ e-mail c.yambuppha@ipe.ac.th
รับผิดชอบฝ่ ายพัฒนากีฬาและกิจการนักเรี ยน
๒) นางวิลดั ดา ชยธนมงคล วุฒิการศึกษาสู งสุ ด การศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริ หารการศึกษา
โทรศัพท์ ๐๘๑-๖๘๗๗๙๘๒ e-mail w.chayathaanamongkol@ipe.ac.th
รับผิดชอบฝ่ ายบริ หาร
๓) นางอัมภฤณ คงศรี วุฒิการศึกษาสู งสุ ด ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการบัญชี
โทรศัพท์ ๐๘๕-๘๔๓๑๓๖๖ e-mail a.kongsri@ipe.ac.th
รับผิดชอบฝ่ ายวิชาการ
๒.๓ ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการโรงเรี ยน ๒ คน
๑) ว่าที่ร้อยตรี ศกั ดิ์ชยั ธิ ตะจารี วุฒิการศึกษาสู งสุ ด การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการพลศึกษา
โทรศัพท์ ๐๘๑-๔๐๑๗๒๐๑ e-mail รับผิดชอบฝ่ ายกิจการนักเรี ยน
๒) นางสุ รีพร
ศรบุญทอง วุฒิการศึกษาสู งสุ ด การศึกษาบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา
โทรศัพท์ ๐๘๗-๑๔๓๖๗๐๘ e-mail รับผิดชอบฝ่ ายวิชาการ
๓ ข้ อมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ของปี การศึกษาที่รายงาน)
๓.๑ จานวนนักเรี ยนในโรงเรี ยนทั้งสิ้ น ๓๕๖ คน จาแนกตามระดับชั้นที่เปิ ดสอน
เพศ
เฉลีย่
ระดับชั้นเรียน
จำนวนห้ อง
รวม
ชำย หญิง
ต่ อห้ อง
มัธยมศึกษาปี ที่ ๑
๒
๔๐
๓๔
๗๔
๓๗
มัธยมศึกษาปี ที่ ๒
๒
๒๔
๒๖
๕๐
๒๕
มัธยมศึกษาปี ที่ ๓
๒
๓๐
๓๒
๖๒
๓๑

รวม
มัธยมศึกษาปี ที่ ๔
มัธยมศึกษาปี ที่ ๕
มัธยมศึกษาปี ที่ ๖
รวม

๖
๒
๒
๒
๖

๙๔

๙๒

๑๘๖

๓๐
๒๖
๒๓
๗๙

๓๙
๓๐
๒๒
๙๑

๖๙
๕๖
๔๕
๑๗๐

รวมทั้งหมด

๑๒

๑๗๓

๑๘๓

๓๕๖

๓๔.๕
๒๘
๒๒.๕

๓.๒ จานวนนักเรี ยนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรื อสานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.)
๒๖๐ คน
คิดเป็ นร้ อยละ
๗๙.๒๗
๓.๓ จานวนนักเรี ยนที่มีน้ าหนักส่ วนสู งตามเกณฑ์ของกรมอนามัย ๒๑๙ คน คิดเป็ นร้ อยละ ๖๖.๗๗
๓.๔ จานวนนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องเรี ยนร่ วม
- คน
คิดเป็ นร้ อยละ ๓.๕ จานวนนักเรี ยนมีภาวะทุพโภชนาการ
- คน
คิดเป็ นร้ อยละ ๓.๖ จานวนนักเรี ยนปั ญญาเลิศ
- คน
คิดเป็ นร้ อยละ ๓.๗ จานวนนักเรี ยนต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ
- คน
คิดเป็ นร้ อยละ ๓.๘ จานวนนักเรี ยนที่ลาออกกลางคัน
๒๘ คน คิดเป็ นร้ อยละ ๗.๘๗
๓.๙ สถิติการขาดเรี ยน
- คน
คิดเป็ นร้ อยละ ๓.๑๐ จานวนนักเรี ยนที่เรี ยนซ้ าชั้น
- คน
คิดเป็ นร้ อยละ ๓.๑๑ จานวนนักเรี ยนที่จบหลักสู ตร
- มัธยมศึกษาปี ที่ ๓
๕๑ คน
คิดเป็ นร้ อยละ ๑๐๐
- มัธยมศึกษาปี ที่ ๖
๔๑ คน
คิดเป็ นร้ อยละ ๑๐๐
๓.๑๒ อัตราส่ วนครู : นักเรี ยน = ๑ : ๑๕
๓.๑๓ จานวนนักเรี ยนที่เข้าร่ วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ
๓๑๒ คน
คิดเป็ นร้ อยละ ๙๕.๑๒
๓.๑๔ จานวนนักเรี ยนที่มีคุณลักษณะเป็ นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผูป้ กครอง
๒๘๙ คน
คิดเป็ นร้ อยละ ๙๐.๘๕
๓.๑๕ จานวนนักเรี ยนที่มีคุณลักษณะเป็ นนักเรี ยนที่ดีของโรงเรี ยน
๓๒๘ คน คิดเป็ นร้ อยละ ๑๐๐
๓.๑๖ จานวนนักเรี ยนที่ทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา
๕

๓๒๘ คน คิดเป็ นร้ อยละ ๑๐๐
๓.๑๗ จานวนนักเรี ยนที่มีบนั ทึกการเรี ยนรู ้จากการอ่านและการสื บค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
สม่าเสมอ
๒๒๘ คน คิดเป็ น
ร้ อยละ ๖๙.๕๑
๓.๑๘ จานวนนักเรี ยนที่ผา่ นการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่กาหนดในหลักสู ตรสถานศึกษา
๓๒๘ คน คิดเป็ นร้ อยละ
๑๐๐
๓.๑๙ จานวนนักเรี ยนที่ผา่ นเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่กาหนด
ในหลักสู ตรสถานศึกษา
๓๒๘ คน คิดเป็ นร้ อยละ ๑๐๐
๔. ข้ อมูลครู และบุคลำกร
๔.๑ ครู ประจำกำร
จำนวนครั้ง/
อำยุ ตำแหน่
สอนวิชำ/
ชั่วโมง
ที่
ชื่อ – ชื่ อสกุล
อำยุ รำชก ง/วิทย วุฒิ
วิชำเอก
ชั้น
ทีร่ ับกำร
ำร ฐำนะ
พัฒนำ/ปี
๑. นางสาวอุไรวรรณ หว่อง ๕๐ ๓๐
ครู
ค.ม. ประถมศึกษ ภาษาไทย
สกุล
ชานาญ
า
ม.๑
การ
๒. นายปรี ชาพัฒน์ ปยุตเรื อง ๔๙ ๑๘
ครู
ศษ. พลศึกษา
สุ ขศึกษา
กิตติ์
ชานาญ ม.
และพล
การ
ศึกษา
ม.๑-๓
๓. นางสาววนิชา ศรี
๓๓ ๔
ครู วท.ม. วิทยาศาสต สุ ขศึกษา
ตะปัญญะ
ร์ การกีฬา ม.๔-๖
๔. นายอดิสราญิ์ จ้อยศรี เกตุ ๒๘ ๔
ครู ศษ.บ ภาษาไทย ภาษาไทย
.
ม.๔-๖
๕. นายสุ ริยา ดัชถุยาวัตร
๓๕ ๔
ครู
วท.บ วิทยาศาสต ยกน้ าหนัก
. ร์ การกีฬา ม.๕
๖. นายทวีศกั ดิ์ ปั นคามูล
๔๑ ๓
ครู กศ.ม. การศึกษา ยูโด
ผูช้ ่วย
นอกระบบ ม.๔-๖
๖

ที่

ชื่อ – ชื่ อสกุล

อำยุ ตำแหน่
อำยุ รำชก ง/วิทย
ำร ฐำนะ

๗. นางสาวแก้วตา ศรี จนั ทร์

๒๖

๘.

ว่าที่ร้อยตรี อรัญญา บัว
ทองใส
นางวัลวิภา เจริ ญวงค์

๓๔

๑๐. นายอธิบดี ศรี เขียวพงษ์

๓๐

๑๑. นายวีระชัย แสงสว่าง

๓๔

๙.

๓๖

๑๒ นายกูลเดชา หมื่นหาวงค์ ๓๔
.
จานวนครู ที่สอนวิชาตรงเอก
จานวนครู ที่สอนตรงความถนัด

๓

วุฒิ

วิชำเอก

สอนวิชำ/
ชั้น

จำนวนครั้ง/
ชั่วโมง
ทีร่ ับกำร
พัฒนำ/ปี

ครู
ผูช้ ่วย
ครู
ผูช้ ่วย
ครู
ผูช้ ่วย

ค.บ. คณิ ตศาสตร์ คณิ ตศาสตร์
ม.๖
๒
วท.บ วิทยาศาสต ยกน้ าหนัก
. ร์ การกีฬา ม.๑-๖
๒
ค.บ. เคมี
เคมี ม.๔,๖
โลกดารา
ศาสตร์ ม.๔
๒
ครู บธ.บ การจัดการ คอมพิวเตอ
ผูช้ ่วย
. ทัว่ ไป
ร์
ม.๓
การงาน
อาชีพ
ม.๔
๑ ครู
วท.บ วิทยาศาสต เซปัก
ผูช้ ่วย
. ร์ การกีฬา ตะกร้อ
ม.๖
๑ ครู
วท.บ วิทยาศาสต ฟุตบอล
ผูช้ ่วย
. ร์ การกีฬา ม.๔-๖
๘
คน คิดเป็ นร้อยละ ๖๖.๖๗
๔
คน คิดเป็ นร้อยละ ๓๓.๓๓

๗

๔.๒ ครู อตั รำจ้ ำง

ที่

ชื่อ – ชื่ อสกุล

๑.

น.ส.ปุญชรัศมี โชติมณี
ทรัพย์
๒. นายอุทยั สังกะเพศ

ประส
บกำร
อำยุ ณ์กำร วุฒิ
สอน
(ปี )
๒๘ ๔ ศษ.บ.

๓.

นายวีระ ทาทอง

๒๘

๓

ศษ.บ.

๔.

นายรังสรรค์ ขันธะเสน

๒๖

๒

ศษ.บ.

พลศึกษา

๕.

นางสาวอรอนงค์ วงศร

๒๖

๒

ศษ.บ.

พลศึกษา

ชื่อ – ชื่ อสกุล

๖.

นายวุฒิชยั พิพิธกุล

๙

วท.บ.

พลศึกษา
วิทยาศาสตร์
การกีฬา
พลศึกษา

ที่

๓๓

วิชำเอก

ประส
บกำร
อำยุ ณ์กำร วุฒิ
สอน
(ปี )
๓๓ ๕ น.บ.

๗. นางสาวอมรรัตน์ จอมภา

๒๖

๓

วท.บ.

๘.

นายเอกวัช สงค์แก้ว

๓๗

๒

วท.บ.

๙.

นางสาวอาลิษา วิชาดี

๒๕

๒

วท.บ.

วิชำเอก

นิติศาสตร์
วิทยาศาสตร์
การกีฬา
วิทยาศาสตร์
การกีฬา
วิทยาศาสตร์
การกีฬา

สอนวิชำ/ชั้น

จ้ ำงด้ วยเงิน

เซปักตะกร้อ
ม.๑
เซปักตะกร้อ
ม.๔
เซปักตะกร้อ ม.
๓
กรี ฑา
ม.๑-๓
กรี ฑา ม.๑-๒

งบประมาณ

สอนวิชำ/ชั้น

จ้ ำงด้ วยเงิน

ฟุตบอล
ม.๑-๓
ฟุตบอล
ม.๔-๖
ยกน้ าหนัก
ม.๓
เซปักตะกร้อ
ม.๕

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

๘

๑๐. นางสาวหนึ่งฤทัย ไชย
รัตน์
๑๑. นางสาวสิ ริวรรณ วงศ์
สวัสดิ์
๑๒ นางสาววิไลลักษณ์ แสง
.
ใส
๑๓ นางสาวปนิดา พิมูลขันธ์
.
๑๔ นางสาวชลธิชา บุญกลึง
.

๓๑

๖

๓๐

ศษ.บ.

พลศึกษา

ยูโด
ม.๑-๓
ฮอกกี้
ม.๑-๖
ฟุตบอล
ม.๑-๓
ชีววิทยา
ม.๔-๖
วิทยาศาสตร์ ม.
๑
เคมี ม.๕
วิทยาศาสตร์
ม.๒-๓
เคมี ม.๔
สังคมศึกษา
ม.๑,๓,๕
ประวัติศาสตร์
ม.๔,๖
คณิ ตศาสตร์
ม.๓,๕

งบประมาณ

กศ.บ.

พลศึกษา

สอนวิชำ/ชั้น

จ้ ำงด้ วยเงิน

ฟิ สิ กส์

ฟิ สิ กส์ ม.๔-๖

งบประมาณ

คอมพิวเตอร์
ธุ รกิจ

คอมพิวเตอร์ ม.
๑

งบประมาณ

๒๖

๓

วท.บ.

๓๑

๒

ค.บ.

วิทยาศาสตร์
การกีฬา
ชีววิทยา

๒๗

๓

กศ.บ.

การสอนเคมี

๑๕ นางสาวมณฑิญา ชูเดช
.

๒๗

๒

กศ.บ.

การสอนเคมี

๑๖. นางสาววิลุญา พันธุรัตน์

๒๗

๒

ศษ.บ.

สังคมศึกษา

๑๗ น.ส.ประภารัตน์ เขาภูงาม ๒๖
.

๒

ค.บ.

คณิ ตศาสตร์

ที่

ชื่อ – ชื่ อสกุล

๑๘ นางสาวพัชริ นทร์ เกษียร
.
๑๙. น.ส.ภัคฐากัญญ์ ไฝทาคา

ประส
บกำร
อำยุ ณ์กำร วุฒิ
สอน
(ปี )
๒๖ ๒ วท.บ.
๓๐

๘

บธ.บ.

วิชำเอก

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณ

๙

๓๖

๑๐

วท.บ.

๔๔

๑

ร.บ.

นายแก่นนคร พูลกลาง

๒๕

๑

กศ.บ.

นายชัชชวุฒิ นวลสวาท

๒๗

๑

ศป.บ.

การงานอาชีพ
ม.๕-๖
วิทยาศาสตร์การ สุ ขศึกษา ม.๑-๓
กีฬา
พลศึกษา ม.๑-๓
ทฤษฎีและ
สังคมศึกษา
เทคนิคทาง
ม.๒,๔,๖
รัฐศาสตร์
ประวัติศาสตร์
ม.๑,๒,๓,๕
คณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ม.
๒-๔
จิตรกรรม
ศิลปะ ม.๑-๖

นายสิ งหา ศรี เรื อง

๓๑

๓

ศศ.บ.

ภาษาอังกฤษ

นางสาวอุบลรัตน์ ฐาน
๓๑
ไชยยิง่
นางสาวอันษญา ภรอชิระ ๓๓
ฉัตร

๓

ศศ.บ.

ภาษาอังกฤษ

๑

ศศ.บ.

ภาษาไทย

๒๐ นายพิทยา นุประโคน
.
๒๑ นางกรรณิ กา พลสันต์
.

๒
๒.
๒
๓.
๒
๔.
๒
๕.
๒๖
.

ภาษาอังกฤษ
ม.๑,๓,๕
ภาษาอังกฤษ
ม.๒,๔,๖
ภาษาไทย ม.๒๓

งบประมาณ
งบประมาณ

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

๕. ข้ อมูลอำคำรสถำนที่
๕.๑ อาคารเรี ยนจานวน ๑ หลัง
๕.๒ อาคารประกอบจานวน ๑๑ หลัง ได้แก่ อาคารพักอาศัย ๖ หลัง อาคารหอสมุด ๑ หลัง
อาคารพลศึกษา ๑ อาคารซักรี ด ๑ หลัง อาคารฝึ กซ้อมกีฬายกน้ าหนัก ๑ หลัง อาคารโรงอาหาร ๑ หลัง
๕.๓ สนามฟุตบอล ๒ สนาม
๕.๔ สนามฟุตซอล ๑ สนาม
๕.๕ สนามเซปักตะกร้อ ๑ สนาม
๕.๖ สนามยูโด ๑ สนาม
๕.๗ ห้องส้วม ๑ หลัง
๕.๘ ห้องอาบน้ า ๑ หลัง

๑๐

๖. ข้ อมูลงบประมำณ
งบประมาณ (รับ-จ่าย)
รำยรับ
จำนวน/บำท
รำยจ่ ำย
เงินงบประมาณ
๕๓,๗๔๐,๗๐๑.๓๕ งบดาเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง
เงินนอก
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
งบประมาณ
เงินอื่นๆ (ระบุ)
งบอื่นๆ (ระบุ)
รวมรำยรับ
๕๓,๗๔๐,๗๐๑.๓๕
รวมรำยจ่ ำย
งบดำเนินกำร/เงินเดือน เงินค่ ำจ้ ำง
งบพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ

จำนวน/บำท
๓๙,๖๗๔,๖๕๙.๐๒
๑๔,๐๗๑,๐๔๓.๓๓
๕๓,๗๔๕,๗๐๑.๓๕

คิดเป็ นร้ อยละ ๗๓.๘๒ ของรำยรับ
คิดเป็ นร้ อยละ ๒๖.๑๘ ของรำยรับ

๗. ข้ อมูลสภำพชุ มชนโดยรวม
๗.๑ สภำพชุ มชนรอบบริเวณโรงเรียน
สภาพชุ มชนรอบบริ เวณโรงเรี ยนมีลกั ษณะเป็ นชุ มชนกึ่ งเมื อง มีประชากรประมาณ ๑๐,๖๘๙ คน
บริ เวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรี ยน ได้แก่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี มหาวิทยาศรี ปทุม วิทยาเขต
ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อาชีพหลักของชุมชนคือ อุตสาหกรรมบริ การ ส่ วนใหญ่นบั ถือศาสนา
พุทธประเพณี /ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็ นที่รู้จกั โดยทัว่ ไป คือ ประเพณี ก่อพระทรายและวันไหล ประเพณี วิ่ง
ควาย และประเพณี กองข้าว
๗.๒ ผู้ปกครอง
ผูป้ กครองส่ วนใหญ่สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา อาชี พหลัก คือ เกษตรกร ส่ วนใหญ่นบั ถื อ
ศาสนาพุ ท ธ ฐานะทางเศรษฐกิ จ /รายได้โ ดยเฉลี่ ย ต่ อครอบครั ว ต่ อปี ๖๐,๐๐๐ บาท จานวนคนเฉลี่ ย ต่ อ
ครอบครัว ๕-๖ คน
๗.๓ โอกำสและข้ อจำกัดของโรงเรียน
โรงเรี ยนกีฬาจังหวัดชลบุรีต้ งั อยูใ่ กล้แหล่งเรี ยนรู ้ที่เป็ นธรรมชาติ ได้แก่ ชายทะเล มีป่าชายเลนที่
เป็ นแหล่ ง ปลู ก ไม้โ กงกาง แสมทะเล จึ ง เป็ นโอกาสของโรงเรี ย นในการน านัก เรี ย นเข้า ศึ ก ษาเรี ย นรู้ จ าก
ประสบการณ์จริ ง โดยการนานักเรี ยนร่ วมปลูกป่ าชายเลน ทางโรงเรี ยนได้รับการส่ งเสริ มสนับสนุ นจากชุ มชน
ในการเข้าร่ วมกิจกรรมเสมอมา เช่น งานวันสาคัญทางศาสนา วันสถาปนาโรงเรี ยน โดยได้รับความช่วยเหลื อ
ทั้งด้านการบริ การ
การให้ทุนจากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นซึ่ งเข้ามาสนับสนุ นโรงเรี ยนในรู ปแบบ
คณะกรรมการสถานศึกษา เป็ นต้น
๑๑

๘. โครงสร้ ำงหลักสู ตรสถำนศึกษำ
โครงสร้ ำงเวลำเรียน
ตำมหลักสู ตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑
โรงเรียนกีฬำจังหวัดชลบุรี สั งกัดสถำบันกำรพลศึกษำ
เวลำเรียน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ /กิจกรรม
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้ น
ระดับมัธยมศึกษำตอน
ปลำย
ม.๑
ม.๒
ม.๒
ม.๔-๖
ภาษาไทย
๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๒๔๐
(๓ นก.)
(๓ นก.) (๓ นก.)
(๖ นก.)
คณิ ตศาสตร์
๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๒๔๐
(๓ นก.)
(๓ นก.) (๓ นก.)
(๖ นก.)
วิทยาศาสตร์
๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๒๔๐
(๓ นก.)
(๓ นก.) (๓ นก.)
(๖ นก.)
สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
๑๖๐
๑๖๐
๑๖๐
๓๒๐
(๔ นก.)
(๔ นก.) (๔ นก.)
(๘ นก.)
-ประวัติศาสตร์
๔๐
๔๐
๔๐
๘๐
-ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม
(๑ นก.)
(๑ นก.)
(๑ นก.)
(๒ นก.)
-หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม
๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๒๔๐
และการดาเนินชีวติ ในสังคม
(๓ นก.)
(๓ นก.) (๓ นก.)
(๖ นก.)
-เศรษฐศาสตร์
-ภูมิศาสตร์
สุ ขศึกษา พลศึกษา
๘๐
๘๐
๘๐
๑๒๐
(๒ นก.) (๒ นก.) (๒ นก.)
(๓ นก.)
ศิลปะ
๘๐
๘๐
๘๐
๑๒๐
(๒ นก.) (๒ นก.) (๒ นก.)
(๓ นก.)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๘๐
๘๐
๘๐
๑๒๐
(๒ นก.) (๒ นก.) (๒ นก.)
(๓ นก.)
ภาษาต่างประเทศ
๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๒๔๐
(๓ นก.)
(๓ นก.) (๓ นก.)
(๖ นก.)
๑๒

รวมเวลำเรียนพืน้ ฐำน
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ /กิจกรรม

กีฬำเพือ่ ควำมเป็ นเลิศ

อืน่ ๆ

รวมเวลำเรียนทั้งหมด

๘๘๐
๘๘๐
๘๘๐
(๒๒ นก.) (๒๒ นก.) (๒๒ นก.)
๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐

๑,๖๔๐
(๔๑ นก.)
๓๖๐

เวลำเรียน
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้ น

ระดับมัธยมศึกษำตอน
ปลำย
ม.๑
ม.๒
ม.๒
ม.๔-๖
ไม่ต่ากว่า ไม่ต่ากว่า ไม่ต่ากว่า
๑,๒๐๐
๒๐๐ (๕ ๒๐๐(๕ ๒๐๐(๕
(๓๐ นก.)
โรงเรียนเลือกจัดตามความ
นก.)
นก.)
นก.)
๘๘๐ (๒๒ นก.)
ต้องการ
-วิทยาศาสตร์ ๒๗ นก.
(ฟิ สิ กส์ ๑๐ นก. เคมี ๘.๕
นก. ชีววิทยา ๘.๕ นก.
-คณิ ตศาสตร์ ๖ นก.
๑,๒๐๐ ชัว่ โมง/ปี
รวม ๓ ปี จานวน ๔,๐๘๐
ชัว่ โมง

๙. แหล่ งเรียนรู้ ภูมิปัญญำท้ องถิ่น
๙.๑ ห้องสมุดมีขนาด ๔๔๘ ตารางเมตร จานวนหนังสื อในห้องสมุด ๑,๓๘๐ เล่ม
การสื บค้นหนังสื อและการยืม-คืน ใช้ระบบ โปรแกรมห้องสมุด Alice
จานวนนักเรี ยนที่ใช้ห้องสมุดในปี การศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย ๒๕ คน ต่อ วัน คิดเป็ นร้อยละ ๘
ของนักเรี ยนทั้งหมด
๙.๒ ห้องปฏิบตั ิการ
ห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์
จานวน ๑ ห้อง
ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
จานวน ๑ ห้อง
ห้องปฏิบตั ิการทางภาษา
จานวน ๑ ห้อง
ห้องทดสอบสมรรถภาพ
จานวน ๑ ห้อง
ห้องเสริ มสร้างระบบไหลเวียนโลหิ ตและเสริ มสร้างระบบกล้ามเนื้อ จานวน ๑ ห้อง

๑๓

๙.๓ คอมพิวเตอร์
จานวน ๗๕ เครื่ อง
ใช้เพื่อการเรี ยนการสอน ๓๙ เครื่ อง
ใช้เพื่อสื บค้นข้อมูลทางอินเทอร์ เน็ต ๓๙ เครื่ อง
ใช้เพื่อการบริ หารจัดการ ๓๖ เครื่ อง
๙.๔ แหล่งเรี ยนรู้ภายในโรงเรี ยน
แหล่ งเรียนรู้ ภำยใน
ชื่ อแหล่ งเรียนรู้
๑. ห้องทดสอบสมรรถภาพ
๒. ห้องปฏิบตั ิธรรม
๓. ห้องสมุด
๔. ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
๕. ห้องปฏิบตั ิการทางภาษา
๖. ห้องปฏิบตั ิการทางวิทยาศาสตร์
๗. อาคารฝึ กซ้อมกีฬายกน้ าหนัก
๘. อาคารพลศึกษา
๙. ลานอเนกประสงค์

สถิติกำรใช้
จำนวนคน/ปี
๒,๓๐๔
๒๑,๖๔๒
๑๓,๘๑๖
๙,๘๗๐
๒,๗๓๒
๑,๘๐๖
๔๘,๓๐๐
๕๑,๗๗๐
๕๒,๓๖๖

๙.๕ แหล่งเรี ยนรู ้ภายนอกโรงเรี ยน
แหล่ งเรียนรู้ ภำยนอก
ชื่ อแหล่ งเรียนรู้
๑. ตลาดร้อยปี อ่างศิลา
๒. บ้านสุ ขาวดี
๓. หอพระพุทธสิ หิงค์
๔. ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
๕. ค่ายลูกเสื อวชิราวุธ
๖. ค่ายนวมินทราชิ นี มณฑลทหารบกที่ ๑๔
๗. สระว่ายน้ า สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี
๘. สนามกีฬากลางจังหวัดชลบุรี

สถิติกำรใช้
จำนวน ครั้ง/ปี
๒
๑
๒
๒
๑
๒
๘๐
๒๔๐

๑๔

๙.๖ ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผูท้ รงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู ้แก่ครู นักเรี ยน
ในปี การศึกษาที่รายงาน
๑) นำยทวยชั ย ลมูลสว่ ำง ให้ความรู้เรื่ องการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดทา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาแก่บุคลากรโรงเรี ยนกีฬาจังหวัดชลบุรี
สถิติการให้ความรู ้ในโรงเรี ยนแห่งนี้ จานวน ๓ ครั้ง/ปี
๒) กองพันทหำรปื นใหญ่ที่ ๒๑ รักษำพระองค์ ให้ความรู้เรื่ องศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่ นใน
สถานศึกษาและการเข้าค่ายพักแรมลูกเสื อ-ยุวกาชาดแก่นกั เรี ยน
สถิติการให้ความรู ้ในโรงเรี ยนแห่งนี้ จานวน ๒ ครั้ง/ปี
๓) นำงสุ ภำภรณ์ ภู่ระหงษ์ และนำงปุณยนุช เอกศิริ ให้ความรู้ติวเข้ม O-net วิชาภาษาไทย
และคณิ ตศาสตร์ แก่นกั เรี ยน
สถิติการให้ความรู ้ในโรงเรี ยนแห่งนี้ จานวน ๑ ครั้ง/ปี
๔) ดร.จิรวัฒน์ ขจรศิลป์ ให้ความรู้การเข้าค่ายพักแรมลูกเสื อ-ยุวกาชาดแก่นกั เรี ยน
สถิติการให้ความรู ้ในโรงเรี ยนแห่งนี้ จานวน ๑ ครั้ง/ปี
๑๐. ผลงำนดีเด่ นในรอบปี ทีผ่ ่ ำนมำ
ประเภท
สถำนศึกษำ

ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลทีไ่ ด้ รับ
-ถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
การแข่งขัน EGAT ยกน้ าหนักยุวชน
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๖
-ชนะเลิศคะแนนรวมอันดับที่ ๖
รุ่ นอายุ ๑๘ ปี ชาย การแข่งขันกีฬา
“ออมสิ นกรี ฑาดาวรุ่ งมุ่งโอลิมปิ กนานาชาติ กีฬาปลอดบุหรี่ ”
-ชนะเลิศคะแนนรวมอันดับที่ ๖
รุ่ นอายุ ๑๘ ปี หญิง การแข่งขันกีฬา
“ออมสิ นกรี ฑาดาวรุ่ งมุ่งโอลิมปิ กนานาชาติ กีฬาปลอดบุหรี่ ”

หน่ วยงำนทีม่ อบรำงวัล
สมาคมยกน้ าหนัก
สมัครเล่น
แห่งประเทศไทย

สมาคมกรี ฑาแห่งประเทศ
ไทย

สมาคมกรี ฑาแห่งประเทศ
ไทย

๑๕

ประเภท
สถำนศึกษำ (ต่ อ)

-รางวัลชนะเลิศถ้วยคะแนนรวมเซปัก
ตะกร้อประเภททีมหญิง การแข่งขัน
กีฬาโรงเรี ยนกีฬาแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ ๑๕ “อุบลราชธานีเกมส์”
-ถ้วยรางวัลคะแนนรวมทีมชาย
การแข่งขัน EGAT ยกน้ าหนักยุวชน
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
-ถ้วยรางวัลคะแนนรวมทีมหญิง
การแข่งขัน EGAT ยกน้ าหนักยุวชน
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

สถาบันการพลศึกษา

ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลทีไ่ ด้ รับ
-รางวัลชนะเลิศถ้วยคะแนนรวมยก
น้ าหนักการแข่งขันกีฬาโรงเรี ยนกีฬา
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๕
“อุบลราชธานีเกมส์ ”
-รางวัลชนะเลิศถ้วยคะแนนรวมยก
น้ าหนักประเภททีมชาย การแข่งขัน
กีฬาโรงเรี ยนกีฬาแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ ๑๕ “อุบลราชธานีเกมส์”
-รางวัลชนะเลิศถ้วยคะแนนรวมยก
น้ าหนักประเภททีมหญิง การแข่งขัน
กีฬาโรงเรี ยนกีฬาแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ ๑๕ “อุบลราชธานีเกมส์””
-รางวัลชนะเลิศถ้วยคะแนนรวมยูโด
รุ่ นอายุ ๑๔ ปี ชาย-หญิง การแข่งขัน
กีฬาโรงเรี ยนกีฬาแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ ๑๕ “อุบลราชธานีเกมส์”
-รางวัลชนะเลิศถ้วยคะแนนรวมยูโด
รุ่ นอายุ ๑๘ ปี ชาย การแข่งขันกีฬา

หน่ วยงำนทีม่ อบรำงวัล
สถาบันการพลศึกษา

สมาคมยกน้ าหนัก
สมัครเล่น
แห่งประเทศไทย
สมาคมยกน้ าหนัก
สมัครเล่น
แห่งประเทศไทย

สถาบันการพลศึกษา

สถาบันการพลศึกษา

สถาบันการพลศึกษา

สถาบันการพลศึกษา

๑๖

โรงเรี ยนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่
๑๕ “อุบลราชธานีเกมส์”
-รางวัลชนะเลิศถ้วยคะแนนรวมยูโด
รุ่ นอายุ ๑๔ ปี ชาย การแข่งขันยูโด
ยุวชน เยาวชนชิงแชมป์ ประเทศไทย
ครั้งที่ ๑๖ และการแข่งขันกีฬายูโด
ประชาชนชิงแชมป์
ประเทศไทย ครั้งที่ ๓
-รางวัลชนะเลิศถ้วยคะแนนรวมยูโด
รุ่ นอายุ ๑๔ ปี หญิง การแข่งขันยูโด
ยุวชน เยาวชนชิงแชมป์ ประเทศไทย
ครั้งที่ ๑๖ และการแข่งขันกีฬายูโด
ประชาชนชิงแชมป์
ประเทศไทย ครั้งที่ ๓
-รางวัลชนะเลิศถ้วยคะแนนรวมยูโด
รุ่ นอายุ ๑๘ ปี ชาย การแข่งขันยูโด
ยุวชน เยาวชนชิงแชมป์ ประเทศไทย
ครั้งที่ ๑๖ และการแข่งขันกีฬายูโด
ประชาชนชิงแชมป์
ประเทศไทย ครั้งที่ ๓
ประเภท
สถำนศึกษำ (ต่ อ)

สมาคมยูโดแห่งประเทศ
ไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมาคมยูโดแห่งประเทศ
ไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมาคมยูโดแห่งประเทศ
ไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลทีไ่ ด้ รับ
หน่ วยงำนทีม่ อบรำงวัล
-รางวัลชนะเลิศถ้วยคะแนนรวมยูโด สมาคมยูโดแห่งประเทศ
ทุกรุ่ นอายุการแข่งขันยูโดยุวชน
ไทย
เยาวชน
ชิงแชมป์ ประเทศ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ไทย ครั้งที่ ๑๖ และการแข่งขันกีฬา
ยูโดประชาชนชิงแชมป์
ประเทศไทย ครั้งที่ ๓

๑๗

ผู้บริหำร
๑. นางวิลดั ดา
๒. ว่าที่ร้อยตรี
ศักดิ์ชยั

ชยธนมงคล
ธิตะจารี

ครู
๑. ว่าที่ร้อยตรี บัวทองใส
อรัญญา

๒. นายทวีศกั ดิ์ ปันคามูล

บุคลากรดีเด่น ประจาปี ๒๕๕๖
สังกัดสถาบันการพลศึกษา
-รางวัลผูฝ้ ึ กสอนทีมยุวชนหญิงดีเด่น
การแข่งขัน EGAT ยกน้ าหนักยุวชน
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
-รางวัลผูฝ้ ึ กสอนทีมหญิงยอดเยีย่ ม
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑
“เชียงใหม่เกมส์”
-รางวัลผูฝ้ ึ กสอนดีเด่นชาย
การแข่งขันกีฬานักเรี ยน นักศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ ๓๔ “เมืองแพร่ เกมส์”

สถาบันการพลศึกษา

-รางวัลผูฝ้ ึ กสอนทีมยุวชนชายดีเด่น
การแข่งขัน EGAT ยกน้ าหนักยุวชน
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
-รางวัลผูฝ้ ึ กสอนดีเด่นหญิง
การแข่งขันกีฬานักเรี ยน นักศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ ๓๔ “เมืองแพร่ เกมส์”
-รางวัลผูฝ้ ึ กสอนดีเด่นหญิง การ
แข่งขันกีฬาโรงเรี ยนกีฬาแห่ งประเทศ
ไทย ครั้งที่ ๑๕ “อุบลราชธานีเกมส์”
-รางวัลผูฝ้ ึ กสอนดีเด่น การแข่งขัน
กีฬา แห่งชาติ ครั้งที่ ๔๐

สมาคมยกน้ าหนัก
สมัครเล่น
แห่งประเทศไทย
กรมพลศึกษา

-รางวัลผูฝ้ ึ กสอนยอดเยีย่ มหญิง
การแข่งขันกีฬานักเรี ยน นักศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ ๓๔ “เมืองแพร่ เกมส์”

สมาคมยกน้ าหนัก
สมัครเล่น
แห่งประเทศไทย
การกีฬาแห่งประเทศไทย

กรมพลศึกษา

สถาบันการพลศึกษา

สมาคมยกน้ าหนัก
สมัครเล่น
แห่งประเทศไทย
กรมพลศึกษา

๑๘

ประเภท
ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลทีไ่ ด้ รับ
๒. นายทวีศกั ดิ์
ปันคามูล (ต่อ) -รางวัลผูฝ้ ึ กสอนยอดเยีย่ มชาย
การแข่งขันเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่
๒๙“มหาสารคามเกมส์ ”
-รางวัลผูฝ้ ึ กสอนยอดเยีย่ มรุ่ นอายุไม่
เกิน ๑๘ ปี ชาย การแข่งขันกีฬา
ยุวชน เยาวชนชิงแชมป์ ประเทศไทย
ครั้งที่ ๑๗ และกีฬายูโดประชาชนชิง
แชมป์ ประเทศไทย ครั้งที่ ๔
๓. นายวีระชัย
แสงสว่าง
-รางวัลผูฝ้ ึ กสอนยอดเยีย่ ม การแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘
“ภูเก็ตเกมส์ ”
-รางวัลผูฝ้ ึ กสอนยอดเยีย่ ม การแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑
“มหาสารคามเกมส์”
-รางวัลผูฝ้ ึ กสอนยอดเยีย่ ม การแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๙ “เชี ยงใหม่
เกมส์”
๔. นางสาวอาริ ษา
วิชาดี
-รางวัลผูฝ้ ึ กสอนยูโดยอดเยีย่ ม การ
แข่งขันกีฬาโรงเรี ยนกีฬาแห่ งประเทศ
ไทย
ครั้งที่ ๑๕ “อุบลราชธานีเกมส์”
๕. นางสาวหนึ่งฤทัย ไชยรัตน์
-รางวัลผูฝ้ ึ กสอนยอดเยีย่ ม รุ่ นอายุไม่
เกิน ๑๔ ปี หญิง การแข่งขันกีฬา
ยุวชน เยาวชนชิงแชมป์ ประเทศไทย
ครั้งที่ ๑๗ และกีฬายูโดประชาชนชิง
แชมป์ ประเทศไทย ครั้งที่ ๔
๖. นายรังสรรค์
ขันธะเสน
ผูฝ้ ึ กสอนยอดเยีย่ ม โรงเรี ยนกีฬา
จังหวัดชลบุรี ประจาปี การศึกษา
๒๕๕๕

หน่ วยงำนทีม่ อบรำงวัล
การกีฬาแห่งประเทศไทย

สมาคมยูโดแห่งประเทศ
ไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์และ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
การกีฬาแห่งประเทศไทย

การกีฬาแห่งประเทศไทย

การกีฬาแห่งประเทศไทย

สถาบันการพลศึกษา

สมาคมยูโดแห่งประเทศ
ไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์และ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
โรงเรี ยนกีฬาจังหวัดชลบุรี

๑๙

๗. นางสาววนิชา
นักเรียน
๑. นางสาวสิ ริวมิ ล

๒. นางสาวปริ ยา
ภัทร

ศรี ตะปัญญะ

ครู ผสู ้ อนดีเด่น โรงเรี ยนกีฬาจังหวัด
ชลบุรี ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๕

โรงเรี ยนกีฬาจังหวัดชลบุรี

ประมงคล

-โล่เชิดชูเกียรตินกั เรี ยนที่นาชื่อเสี ยง
มาสู่ ประเทศ
-รางวัลเชิ ดชูเกียรติ ประเภทเกียรติยศ
ยอดเยีย่ ม
-รางวัลนักกีฬายอดเยีย่ ม การแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘
“ภูเก็ตเกมส์ ”
-รางวัลเชิ ดชูเกียรติ ประเภทดีเด่น

รัฐสภา

ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลทีไ่ ด้ รับ
-รางวัลนักกีฬายอดเยีย่ ม การแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๙
“มหาสารคามเกมส์”
-รางวัลเชิ ดชูเกียรติ ประเภทดีเด่น
-รางวัลนักกีฬาดีเด่นชาย การแข่งขัน
กีฬานักเรี ยน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่
๓๔
“เมืองแพร่ เกมส์ ”
-รางวัลเชิ ดชูเกียรติ ประเภทดีเด่น
รางวัลนักกีฬายอดเยีย่ มชาย การ
แข่งขันกีฬานักเรี ยน นักศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ ๓๔
“เมืองแพร่ เกมส์ ”
รางวัลนักกีฬาดีเด่นชาย การแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๙
“มหาสารคามเกมส์”
รางวัลนักกีฬายอดเยีย่ มหญิง รุ่ นอายุ

หน่ วยงำนทีม่ อบรำงวัล
การกีฬาแห่งประเทศไทย

สาโถน

ประเภท
๓. น.ส.จงรักษ์
ศรี สมัย

๔. นายบัญญัติ

ท้าวนอก

๕. นายนริ ศ

จิตสว่าง

๖. นายปณชัย

จันลือชัย

๗. ด.ญ.เสาวลักษณ์

ยิม้ นิรัญ

สถาบันการพลศึกษา
การกีฬาแห่งประเทศไทย

สถาบันการพลศึกษา

สถาบันการพลศึกษา
กรมพลศึกษา

สถาบันการพลศึกษา
กรมพลศึกษา

การกีฬาแห่งประเทศไทย

สมาคมยูโดแห่งประเทศ
๒๐

ไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

แดงศรี
ศรี สุราช

ไม่เกิน ๑๔ ปี การแข่งขันยูโดชิง
แชมป์ ประเทศไทย ครั้งที่ ๑๖ ณ
โรงเรี ยนนายเรื ออากาศ
รางวัลนักกีฬายอมเยีย่ มชาย รุ่ นอายุไม่
เกิน ๑๔ ปี การแข่งขันยูโดชิงแชมป์
ประเทศไทย ครั้งที่ ๑๖ ณ โรงเรี ยน
นายเรื ออากาศ
รางวัลนักกีฬายอดเยีย่ มชาย รุ่ นอายุไม่
เกิน ๑๔ ปี การแข่งขันยูโดชิงแชมป์
ประเทศไทย ครั้งที่ ๑๗ ณ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
รางวัลนักกีฬายอดเยีย่ มชาย รุ่ นอายุไม่
เกิน ๑๘ ปี การแข่งขันยูโดชิงแชมป์
ประเทศไทย ครั้งที่ ๑๗ ณ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
-รางวัลนักกีฬาดีเด่นชาย การแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘
“ภูเก็ตเกมส์ ”
-รางวัลเชิ ดชูเกียรติ ประเภทดีเด่น
รางวัลนักกีฬายอดเยีย่ มชาย การ
แข่งขันยูโดชิงแชมป์ ประเทศไทย ครั้ง
ที่ ๑๖ ณ โรงเรี ยนนายเรื ออากาศ
รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทดีเด่น
รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทดีเด่น

สุ ขเจริ ญ
กลัน่ เขียว
บุญมี
สมพร

ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลทีไ่ ด้ รับ
รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทดีเด่น
รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทดีเด่น
รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทดีเด่น
รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทดีเด่น

หน่ วยงำนทีม่ อบรำงวัล
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา

๘. ด.ช.ศุภกิจ

หงส์จูมพล

๙. ด.ช.ฐิติ

แสงสว่าง

๑๐. นายคณิ ศร

จันลือชัย

๑๑. นายบรรพต

เลิศไธสง

๑๒. นายศักดิ์ปัญญา ลิ้นจี่

๑๓. ด.ญ.นวพร
๑๔. น.ส.สุ กญั ญา
ประเภท
๑๕. น.ส.ธัญญ่า
๑๖. น.ส.ยุพาวรรณ
๑๗. นายพีรวัฒน์
๑๘. น.ส.น้ าฝน

สมาคมยูโดแห่งประเทศ
ไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมยูโดแห่งประเทศ
ไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมยูโดแห่งประเทศ
ไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
การกีฬาแห่งประเทศไทย

สถาบันการพลศึกษา
สมาคมยูโดแห่งประเทศ
ไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา

๒๑

๑๙. นายณัฐนนท์
๒๐. ด.ญ.รสสุ คนธ์
๒๑. นายพงศกร
๒๒. นายณัชณรงค์
๒๓. นายอนุพล
๒๔. น.ส.จิรนันท์
๒๕. น.ส.สุ พตั ตรา
๒๖. น.ส.ภิรมยา
๒๗. น.ส.สุ ภารัตน์
๒๘. น.ส.จรรยา
ภรณ์
๒๙. น.ส.ณัฐกฤตา
๓๐. น.ส.สุ ดารัตน์
๓๑. น.ส.ดวงกมล
๓๒. น.ส.ศรัณยา
๓๓. น.ส.ศุภานันท์
๓๔. น.ส.วีนสั
๓๕. น.ส.ภาวิณี
๓๖. น.ส.สุ ดารัตน์
๓๗. นายวรวุฒิ
๓๘. นายมงคลชัย
๓๙. ด.ช.พุฒิพงษ์
๔๐. นายอนาวิล
๔๑. ด.ช.ดุสิต
๔๒. นายวุฒิชยั
๔๓. นายเอกชัย
๔๔. นายพงษ์พิสิทธิ์
๔๕. นายพงศ์ศิริ
๔๖. นายเอกสิ ทธิ์

จันทา
สอนแก้ว
เพชรเลิศ
ชาติกุล
ไชยเสนาะ
บุญวิเศษ
เบี้ยทอง
ชาภิรมย์
อินธิดา
กวดใต้

รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทดีเด่น
รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทดีเด่น
รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทดีเด่น
รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทดีเด่น
รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทดีเด่น
รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทดีเด่น
รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทดีเด่น
รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทดีเด่น
รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทดีเด่น
รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทดีเด่น

สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา

อินบัว
โลมาธร
วิลยั มาตย์
ลือชา
ผิวขา
น้อยเสนา
นาจันทร์ทอง
ทองโคตร
มูสิแก้ว
ปาละโค
พลพันธุ์
สุ ขวัลลิ
ชินจาปา
มาลาเวช
พวงเงิน
จิตรเจริ ญ
ปัญโญเหียง
จันทิมาธร

รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทดีเด่น
รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทดีเด่น
รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทดีเด่น
รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทดีเด่น
รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทดีเด่น
รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทดีเด่น
รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทดีเด่น
รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทดีเด่น
รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทดีเด่น
รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทดีเด่น
รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทดีเด่น
รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทดีเด่น
รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทดีเด่น
รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทดีเด่น
รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทดีเด่น
รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทดีเด่น
รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทดีเด่น
รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทดีเด่น

สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา

๒๒

ประเภท
๔๗. นายอนุชา
๔๘. นายธนวัฒน์
๔๙. ด.ช.ถิรพุทธ
๕๐. ด.ช.สุ กฤษฎิ์
๕๑. ด.ช.เกียรติศกั ดิ์
๕๒. นายสันติสุข
๕๓. นายสุ จินต์
๕๔. นายปรเมธ
๕๕. นายอัจฉริ ยะ
๕๖. นายอนุชา
๕๗. นายทิวากร
๕๘. นายนิติพงษ์
๕๙. นายปริ วฎั ฎ์
๖๐. นายทินกร
๖๑. น.ส.สิ ริรัตน์
๖๒. ด.ญ.
เสาวลักษณ์
๖๓. น.ส.ชนัญญา
๖๔. น.ส.อังคณา
๖๕. น.ส.พัชริ ญา
๖๖. น.ส.สุ ไพรี
๖๗. น.ส.กัญญารัตน์
๖๘. น.ส.มลฤดี
๖๙. น.ส.บุญญาธิการ
๗๐. น.ส.อัญชนา
๗๑. น.ส.อลิษา
๗๒. น.ส.สมฤทัย
๗๓. น.ส.อรวรรณ
๗๔. ด.ญ.วัลลภา

คาโคตร
โกนตะสิ งห์
กลมเกลี้ยง
พรมเนตร์
วงษ์วอ
จัผลงาม
ศรี วอง
พึ่งสาราญ
ศรี ษาพุทธ
หมู่หวั นา
สลักษร
น้ าในเมือง
คณะรัตน์
ก้อนเงิน
บุตรดีขนั ธ์
ฐานวิเศษ

ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลทีไ่ ด้ รับ
รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทดีเด่น
รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทดีเด่น
รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทดีเด่น
รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทดีเด่น
รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทดีเด่น
รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทดีเด่น
รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทดีเด่น
รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทดีเด่น
รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทดีเด่น
รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทดีเด่น
รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทดีเด่น
รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทดีเด่น
รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทดีเด่น
รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทดีเด่น
รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทดีเด่น
รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทดีเด่น

หน่ วยงำนทีม่ อบรำงวัล
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา

พลอยศิริ
แสนบุญเรื อง
อ่อนบัวขาว
เทศถมยา
เหมมินทร์
จวนใหม่
ประสาริ กงั
มูลตุ่น
รักพินิจ
ฉิมพลี
คีรีสุวรรณกุล
อ้อยแขม

รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทดีเด่น
รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทดีเด่น
รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทดีเด่น
รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทดีเด่น
รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทดีเด่น
รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทดีเด่น
รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทดีเด่น
รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทดีเด่น
รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทดีเด่น
รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทดีเด่น
รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทดีเด่น
รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทดีเด่น

สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
๒๓

๗๕. ด.ญ.ซาบริ น่า
๗๖. ด.ญ.ศิริกาญจน์
๗๗. ด.ญ.พรทิพย์
๗๘. ด.ญ.วิปุญญา
๗๙. ด.ญ.วริ ศนา

โปทะอินทร์
พยัคเนตร
ภูผาริ ช่อ
เนินงาม
ปลื้มใจ

รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทดีเด่น
รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทดีเด่น
รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทดีเด่น
รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทดีเด่น
รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทดีเด่น

สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา

๑๑. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในรอบปี ทีผ่ ่ ำนมำ
ระดับกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน

มำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน
ด้ ำนคุณภำพผู้เรียน
มำตรฐำนที่ ๑ ผูเ้ รี ยนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรี ยภาพ
มำตรฐำนที่ ๒ ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยม
ที่พึงประสงค์
มำตรฐำนที่ ๓ ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ดว้ ย
ตนเอง รักการเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ อง
มำตรฐำนที่ ๔ ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็ น
ระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสิ นใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม
เหตุผล
มำตรฐำนที่ ๕ ผูเ้ รี ยนมีความรู้และทักษะที่จาเป็ นตาม
หลักสู ตร
มำตรฐำนที่ ๖ ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการทางาน รักการ
ทางาน สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ และมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุ จริ ต

กำรประเมินคุณภำพภำยใน
ผลกำรประเมิน
ผลกำรติดตำม
ตนเองของ
ตรวจสอบโดย
สถำนศึกษำ *
หน่ วยงำนต้ นสั งกัด *
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม

-

ดีมำก

-

ดีมำก

-

ดีเยีย่ ม

-

ดีมำก

-

๒๔

มำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน
ด้ ำนกำรจัดกำรศึกษำ
มำตรฐำนที่ ๗ ครู ปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล
มำตรฐำนที่ ๘ ผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล
มำตรฐำนที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้ กครอง
และชุมชนปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล
มำตรฐำนที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดการหลักสู ตร
กระบวนการเรี ยนรู ้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
อย่างรอบด้าน
มำตรฐำนที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและ
การบริ การที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาเต็มศักยภาพ
มำตรฐำนที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนด
ด้ ำนกำรสร้ ำงสั งคมแห่ งกำรเรียนรู้
มำตรฐำนที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่ งเสริ ม
สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู ้
ด้ ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ
มำตรฐำนที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้ าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่กาหนดขึ้น
ด้ ำมำตรกำรส่ งเสริม
มำตรฐำนที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่ งเสริ ม
สถนศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสู งขึ้น

กำรประเมินคุณภำพภำยใน
ผลกำรประเมิน
ผลกำรติดตำม
ตนเองของ
ตรวจสอบโดย
สถำนศึกษำ *
หน่ วยงำนต้ นสั งกัด *
ดีเยีย่ ม

-

ดีมำก

-

ดีมำก

-

ดีมำก

-

ดี

-

ดีเยีย่ ม

-

ดีมำก

-

ดีเยีย่ ม

-

ดีเยีย่ ม

-

๒๕

๑๒. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสอง
ระดับกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน
มำตรฐำน/ตัวบ่ งชี้ประเมินคุณภำพภำยนอก
โรงเรียนส่ งเสริ มความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
มาตรฐานที่ ๑ ปรัชญา วัตถุประสงค์ กลยุทธ์และแผนการจัด
การศึกษา
มาตรฐานที่ ๒ ผลสัมฤทธิ์ ของโรงเรี ยนส่ งเสริ มความสามารถพิเศษ
ทางด้านกีฬา
มาตรฐานที่ ๓ การจัดการเรี ยนการสอน
มาตรฐานที่ ๔ การบริ หารจัดการ
มาตรฐานที่ ๕ การประกันคุณภาพภายใน

ระดับคุณภำพ
ปรับปรุ ง พอใช้ ดี


ดีมำก






โรงเรี ยนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี โดยมีคา่ เฉลี่ย ๓.๒๗
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
 รับรอง  ไม่รับรอง
๑๓. ข้ อเสนอแนะจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยในและภำยนอก
๑๓.๑ จุ ดเด่ น จุ ดที่ ควรพั ฒนำ และข้ อแสนอแนะจำกกำรติ ดตำมตรวจสอบคุ ณภำพภำยในของสถำนศึ กษำ
โดยสถำนศึกษำ (ปี กำรศึกษำ ๒๕๕๔)
จุดเด่ น
๑) ผูเ้ รี ยนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรี ยภาพ
๒) ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
๓) ผูเ้ รี ยนมีความรู้และทักษะที่จาเป็ นตามหลักสู ตร
๔) ครู ปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล
๕) ผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล
๖) คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้ กครอง และชุ มชนปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และเกิดประสิ ทธิ ผล
๗) สถานศึกษามีการจัดการหลักสู ตร กระบวนการเรี ยนรู ้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนอย่างรอบ
ด้าน
๘) สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนด
๙) สถานศึกษามีการสร้าง ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู้
๒๖

๑๐) การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่กาหนดขึ้น
๑๑) การจัดกิ จกรรมตามนโยบาย จุ ดเน้น แนวทางการปฏิ รูปการศึ กษาเพื่อพัฒนาและส่ งเสริ มสถน
ศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสู งขึ้น
จุดควรพัฒนำ
๑) ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเอง รักการเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
๒) ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็ นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสิ นใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม
เหตุผล
๓) สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริ การที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาเต็มศักยภาพ
ข้ อเสนอแนะ
๑) ควรจัดการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาทักษะด้านการคิดอย่างเป็ นระบบ คิดสร้างสรรค์
ตัดสิ นใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
๒) ควรส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนตระหนัก รู ้คุณค่า ร่ วมอนุ รักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม
๓) ควรจัดทาสื่ อประกอบการสอนที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนในทุกสถานที่ที่มีการเข้าร่ วมกิจกรรม
๔) ควรจัดอัตรากาลังบุคลากรประจาการเพิ่มขึ้นเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรต่อไป
๕) ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในการพัฒนาบุคลากร พัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน และพัฒนา
นักเรี ยน
๖) ควรสร้างเครื อข่ายทางการศึกษาในทุกระดับการศึกษา
๑๓.๒ จุดเด่ น จุดทีค่ วรพัฒนำ และข้ อเสนอแนะจำกกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสอง
จุดเด่ น
๑) โรงเรี ยนมีอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการเรี ยนรู ้
๒) ได้รับการสนับสนุ นให้ความอนุ เคราะห์เป็ นอย่างดีจากสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชลบุรีในเรื่ อง
บุคลากร สถานที่ และอุปกรณ์ การฝึ กซ้อมกีฬาที่มีมาตรฐาน
๓) มีองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและชุมชนให้การสนับสนุน
๔) การบริ หารมีความสามารถในการบริ หารจัดการศึกษา
๕) ครู จบการศึกษาปริ ญญาตรี และมีคุณวุฒิที่สอนตรงตามวิชาเอก-โท
๖) มีครู ผฝู ้ ึ กสอนกีฬาที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญตรงตามชนิดกีฬา
๗) มีการจัดองค์กรโครงสร้างและบริ หารงานอย่างเป็ นระบบ
๘) มีกระบวนการคัดเลือกผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางกีฬาเข้าเรี ยน

๒๗

จุดควรพัฒนำ
๑) การวิจยั เพื่อพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนและนาผลไปพัฒนาผูเ้ รี ยน
๒) การจัดทางานวิจยั ในชั้นเรี ยนเพื่อพัฒนานักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
๓) นาภูมิปัญญาชาวบ้านมาช่ วยคิดช่ วยทาหลักสู ตรและสาระการเรี ยนรู ้ ทอ้ งถิ่ นเพื่อให้เกิ ดการเรี ยนรู ้
เรื่ องของท้องถิ่นมากขึ้น
๔) ควรจัด เวลาให้ ผู ้เ รี ย นได้รั บ การซ่ อ มเสริ ม ทัก ษะด้า นการคิ ด วิ เ คราะห์ คิ ด สั ง เคราะห์ อ ย่ า งมี
วิจารณญาณเพิ่มขึ้น
ข้ อเสนอแนะ
๑) ควรจัดทาแผนงานโครงการวิจยั ในชั้นเรี ยนเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนและงานวิจยั เพื่อพัฒนาสื่ อการเรี ยน
การสอนให้สอดคล้องกับเป้ าหมาย วัตถุประสงค์และนาผลการวิจยั ออกเผยแพร่ ต่อสาธารณชน
๒) ควรนาชาวบ้านในหมู่บา้ นมาช่วยคิดช่วยนาหลักสู ตรท้องถิ่นให้เกิดการเรี ยนรู ้เรื่ องของท้องถิ่นมาก
ขึ้น

๒๘

ตอนที่ ๒
แผนปฏิบัติกำรประจำปี ของสถำนศึกษำ
๑. กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
โรงเรี ยนกีฬาจังหวัดชลบุรี แบ่งโครงสร้างการบริ หารงานเป็ น ๓ ฝ่ าย ได้แก่ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ ายบริ หาร ฝ่ ายพัฒนาการกีฬาและกิจการนักเรี ยน ผูบ้ ริ หารยึดหลักการบริ หาร/เทคนิคการบริ หารแบบ
กระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA และการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน

๒๙

๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ของสถำนศึกษำ
วิสัยทัศน์
โรงเรี ยนกีฬาจังหวัดชลบุรี มุ่งมัน่ พัฒนาผูเ้ รี ยน สู่ การเป็ นนักกีฬาระดับชาติ และนานาชาติ
มีน้ าใจนักกีฬา เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ สร้างสรรค์งานวิจยั สานสัมพันธ์ชุมชนมีส่วนร่ วม
พันธกิจ
๑. บริ หารหลักสู ตรสถานศึกษา สาระการกีฬาเพื่อความเป็ นเลิศให้มีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของโรงเรี ยน
๒. บริ หารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและกีฬาให้เกิดผลสัมฤทธิ์
๓. ส่ งเสริ มการนิเทศภายในให้ครู ผสู ้ อนจัดการเรี ยนรู ้ วัดและประเมินผลที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
มีการใช้สื่อแหล่งเรี ยนรู ้ที่สอดคล้องกับท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
๔. นาหลักวิทยาศาสตร์ การกีฬามาพัฒนาผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
๕. ส่ งเสริ มการวิจยั ในการพัฒนาการเรี ยนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐานและกีฬา เพื่อพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยน
๖. การมีส่วนร่ วมส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ดา้ นกีฬากับหน่วยงานของรัฐและเอกชน ชุมชนและท้องถิ่น
๗. จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรี ยนให้น่าอยูแ่ ละถูกสุ ขลักษณะที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
เป้ำหมำย
ผูเ้ รี ยนได้พฒั นาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความสามารถทางกีฬาตามศักยภาพ
อัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ
เก่งกีฬา รักษาวินยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ คู่คุณธรรม
เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นนักกีฬาระดับชาติ นานาชาติ และมีน้ าใจนักกีฬา
๓. กลยุทธ์ กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพด้านกีฬา
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่ งเสริ มการเป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู้
๓๐

๔. กำรดำเนินงำนตำมกลยุทธ์ ของสถำนศึกษำ
กลยุทธ์ ที่ ๑ พัฒนำคุณภำพผู้เรียน
เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(เชิ งปริมำณและคุณภำพ)
ของโครงกำร/กิจกรรม

๑. โครงการเข้าค่าย
พักแรมลูกเสื อ-ยุวกาชาด

เพื่อให้นกั เรี ยน
มีความซื่อสัตย์ มี
วินยั สามัคคี ปฏิบตั ิ
ตามคาปฏิญาณ
๒. โครงการปั จฉิมนิเทศ เพื่อมอบ
และพิธีมอบ
ประกาศนียบัตรแก่
ประกาศนียบัตรแก่
ผูส้ าเร็ จการศึกษา
ผูส้ าเร็ จการศึกษา
และปัจฉิมนิเทศ
๓. โครงการติวเข้ม
เพื่อยกระดับ
๒๕๕๕ ผลสัมฤทธิ์ O-net
๔. โครงการ
เพื่อให้นกั เรี ยน
Valentine Day
ร่ วมกิจกรรม
วันสาคัญทางศาสนา
และยอมรับใน
วัฒนธรรมที่แตกต่าง
๕. โครงการพัฒนาและ เพื่อให้นกั เรี ยนได้
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
แสดงความสามารถ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ทักษะทางภาษา
ภาษาไทย “กิจกรรมวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ"
๖. โครงการ Christmas
เพื่อให้นกั เรี ยน
Day
เรี ยนรู้และยอมรับใน
วัฒนธรรมที่แตกต่าง

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

สนอง
มำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่ /ตัวบ่ งชี้)
มฐ.๑ / ๑.๑ ๑.๒ ๑.๔ ๑.๕
มฐ. ๒/ ๒.๒

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

มฐ. ๒/ ๒.๑ ๒.๒

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

มฐ.๕/ ๕.๒

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

มฐ.๑/ ๑.๔ ๑.๖
มฐ.๔/ ๔.๑ ๔.๔
มฐ.๖/ ๖.๑ ๖.๒ ๖.๓

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

มฐ.๒/ ๒.๑
มฐ.๓/ ๓.๑ ๓.๓
มฐ.๔/ ๔.๑

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

มฐ.๑/ ๑.๔
มฐ.๒/ ๒.๓

๓๑

กลยุทธ์ ที่ ๑ (ต่ อ)
เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(เชิ งปริมำณและคุณภำพ)
ของโครงกำร/กิจกรรม

๗. โครงการพัฒนาและ
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์
๘. โครงการฝึ กอบรมนวด
เพื่อสุ ขภาพ

เพื่อให้นกั เรี ยนได้
ฝึ กทักษะและ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
ให้นกั เรี ยนมีความรู้
ในการนวดและ
สามารถนวดให้ผอู้ ื่น
ได้
เพื่อปลูกฝังทัศนคติ
ที่ดีต่อวิทยาศาสตร์
การกีฬา

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

๑๐.โครงการศูนย์เพื่อนใจ เพื่อป้ องกันปั ญหายา
วัยรุ่ นในสถานศึกษา
เสพติดที่จะเกิดขึ้น
แก่นกั เรี ยน
๑๑.โครงการวันไหว้ครู เพื่อให้นกั เรี ยนมี
ความกตัญญูต่อ
พระคุณของครู
ตลอดจนประเพณี
และวัฒนธรรมของ
ไทย

๙. โครงการศูนย์
วิทยาศาสตร์ การกีฬา
เคลื่อนที่

สนอง
มำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่ /ตัวบ่ งชี้)
มฐ.๔/ ๔.๑ ๔.๒
มฐ.๓/ ๓.๓
มฐ.๖/ ๖.๑

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

มฐ.๒/ ๒.๑
มฐ.๓/ ๓.๑ ๓.๒
มฐ.๔/ ๔.๑

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

มฐ.๑๓/ ๑๓.๑ ๑๓.๒

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

มฐ.๑/ ๑.๓
มฐ.๒/ ๒.๑

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

มฐ.๒/ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๔
มฐ.๔/ ๔.๔

๓๒

กลยุทธ์ ที่ ๑ (ต่ อ)
เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(เชิ งปริมำณและคุณภำพ)
ของโครงกำร/กิจกรรม

๑๒.โครงการส่ งเสริ มการ
บริ หารงานสภานักเรี ยน
ภายใต่โครงการส่ งเสริ ม
และพัฒนาการดาเนินงาน
กิจการนักศึกษาและ
กิจการพิเศษ

เพื่อให้เกิดความรู ้
เกี่ยวกับ
ประชาธิ ปไตยในหมู่
นักเรี ยนและการ
บริ หารงานสภา

๑๓.โครงการสานสัมพันธ์ เพื่อให้นกั เรี ยนรู้จกั
น้องพี่กีฬาชล
สร้างความสามัคคี
เคารพกันและกัน

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

สนอง
มำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่ /ตัวบ่ งชี้)
มฐ.๑/๑.๔ ๑.๕
มฐ.๒/ ๒.๑ ๒.๔
มฐ.๓/ ๓.๓
มฐ.๔/ ๔.๒ ๔.๔
มฐ.๖/ ๖.๑ ๖.๓
มฐ.๑๐/ ๑๐.๖
มฐ.๑๓/ ๑๓.๒
มฐ.๑/ ๑.๔ ๑.๖
มฐ.๓/ ๓.๓
มฐ.๖/ ๖.๑ ๖.๓

กลยุทธ์ ที่ ๒ พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
โครงกำร/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๑. โครงการพัฒนาระบบ เพื่อจัดทารายงาน
การประกันคุณภาพ
ประเมินตนเอง
ภายในโรงเรี ยนกีฬา
(กิจกรรมที่๒)
การตรวจประเมินไขว้การ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในโรงเรี ยนกีฬา
จังหวัดชลบุรี

เป้ำหมำย
(เชิ งปริมำณและคุณภำพ)
ของโครงกำร/กิจกรรม
ร้อยละ ๘๐

สนอง
มำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่ /ตัวบ่ งชี้)
มฐ.๘/ ๘.๓
มฐ.๑๒/ ๑๒.๒ ๑๒.๓ ๑๒.๔
๑๒.๖

๓๓

กลยุทธ์ ที่ ๒ (ต่ อ)
โครงกำร/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(เชิ งปริมำณและคุณภำพ)
ของโครงกำร/กิจกรรม

สนอง
มำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่ /ตัวบ่ งชี้)
มฐ.๘/ ๘.๓
มฐ.๑๒/ ๑๒.๒ ๑๒.๓ ๑๒.๔
๑๒.๖

๒. โครงการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรี ยนกีฬา
กิจกรรมที่ ๓ การทบทวน
ระบบกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา
โรงเรี ยนกีฬาจังหวัด
ชลบุรี
๓.โครงการจัดทา
แผนพัฒนาการจัด
การศึกษา โรงเรี ยนกีฬา
จังหวัดชลบุรี

เพื่อจัดทารายงาน
ประเมินตนเอง

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

เพื่อจัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

มฐ.๘/ ๘.๓
มฐ.๑๒/ ๑๒.๒ ๑๒.๓ ๑๒.๔
๑๒.๕

๔. โครงการเตรี ยมความ
พร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบ ๓

เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการประเมิน
คุณภาพรอบ ๓
เพื่อคัดเลือกนักเรี ยน
ที่มีความสามารถ
ทางด้านกีฬา

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

มฐ.๘/ ๘.๓
มฐ.๑๒/ ๑๒.๒ ๑๒.๓ ๑๒.๔
๑๒.๖

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

มฐ.๑/ ๑.๓
มฐ. ๓/ ๓.๓
มฐ. ๑๓/ ๑๓.๑ ๑๓.๒

๕. โครงการรับสมัคร
นักเรี ยนใหม่

๓๔

กลยุทธ์ ที่ ๓ พัฒนำศักยภำพด้ ำนกีฬำ
เป้ำหมำย
(เชิ งปริมำณและคุณภำพ)
ของโครงกำร/กิจกรรม

สนอง
มำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่ /ตัวบ่ งชี้)
มฐ. ๒/ ๒.๕
มฐ. ๖/ ๖.๑ ๖.๓
มฐ.๑๔/ ๑๔.๑ ๑๔.๒
มฐ.๑๕/ ๑๕.๑ ๑๕.๒

โครงกำร/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๑. โครงการแข่งขันกีฬา
โรงเรี ยนกีฬาแห่งประเทศ
ไทย สนับสนุนค่าพาหนะ
นานักกีฬา ผูฝ้ ึ กสอน และ
เจ้าหน้าที่เข้าร่ วมการ
แข่งขัน
๒. โครงการแข่งขันกีฬา
โรงเรี ยนกีฬาแห่งประเทศ
ไทย สนับสนุนค่าใช้จ่าย
นานักกีฬา ผูฝ้ ึ กสอน และ
เจ้าหน้าที่เข้าร่ วมการ
แข่งขัน
๓. โครงการแข่งขันกีฬา
โรงเรี ยนกีฬาแห่งประเทศ
ไทย สนับสนุนค่าใช้จ่าย
อาหารนักเรี ยนเข้าร่ วม
การแข่งขัน
๔. โครงการแข่งขันกีฬา
เปตองเชื่อมความสามัคคี
ของนักเรี ยน

เพื่อนาคณะนักกีฬา
ผูฝ้ ึ กสอนและ
เจ้าหน้าที่เข้าร่ วมการ
แข่งขันกีฬา

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

เพื่อนาคณะนักกีฬา
ผูฝ้ ึ กสอนและ
เจ้าหน้าที่เข้าร่ วมการ
แข่งขันกีฬา

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

มฐ. ๒/ ๒.๕
มฐ. ๖/ ๖.๑ ๖.๓
มฐ.๑๔/ ๑๔.๑ ๑๔.๒
มฐ.๑๕/ ๑๕.๑ ๑๕.๒

เพื่อดูแลด้าน
โภชนาการของ
นักกีฬาที่เข้าร่ วมการ
แข่งขันกีฬา

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

มฐ. ๒/ ๒.๕
มฐ. ๖/ ๖.๑ ๖.๓
มฐ.๑๔/ ๑๔.๑ ๑๔.๒
มฐ.๑๕/ ๑๕.๑ ๑๕.๒

เพื่อให้นกั เรี ยนได้
ออกกาลังกายและ
สร้างความสามัคคี
ในหมู่คณะ
เพื่อให้นกั เรี ยนได้ฝึก
ทักษะทางกีฬาและ
ความมีน้ าใจนักกีฬา

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

มฐ. ๒/ ๒.๕
มฐ. ๖/ ๖.๑ ๖.๓
มฐ.๑๔/ ๑๔.๑ ๑๔.๒
มฐ.๑๕/ ๑๕.๑ ๑๕.๒
มฐ. ๒/ ๒.๕
มฐ. ๖/ ๖.๑ ๖.๓
มฐ.๑๔/ ๑๔.๑ ๑๔.๒
มฐ.๑๕/ ๑๕.๑ ๑๕.๒

๕. การแข่งขันออมสิ น
กรี ฑาดาวรุ่ งมุ่งโอลิมปิ ค
และนานาชาติ – กีฬา
ปลอดบุหรี่

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

๓๕

กลยุทธ์ ที่ ๓ (ต่ อ)
เป้ำหมำย
(เชิ งปริมำณและคุณภำพ)
ของโครงกำร/กิจกรรม

สนอง
มำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่ /ตัวบ่ งชี้)
มฐ. ๒/ ๒.๕
มฐ. ๖/ ๖.๑ ๖.๓
มฐ.๑๔/ ๑๔.๑ ๑๔.๒
มฐ.๑๕/ ๑๕.๑ ๑๕.๒

โครงกำร/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๖. โครงการแข่งขัน
เซปักตะกร้อชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
แข่งเรื อเมืองพระประแดง
ปี ๒๕๕๕
๗. โครงการแข่งขันกีฬา
ตะกร้อไทคัพ มหากรรม
กีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศ
ไทย ครั้งที่ ๑๑
(รอบคัดเลือกตัวแทน)
๘. การแข่งขันตะกร้อชิง
ถ้วยพระราชทาน สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ครั้ง
ที่ ๒๖ "บัวใหญ่เกมส์"
ประจาปี ๒๕๕๔
๙. โครงการแข่งขันกีฬา
ตะกร้อเทศกาลงานไหม
อบจ.ขอนแก่นคัพ
ครั้งที่ ๗

เพื่อให้นกั เรี ยนได้ฝึก
ทักษะทางกีฬาและ
ความมีน้ าใจนักกีฬา

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

เพื่อให้นกั เรี ยนได้ฝึก
ทักษะทางกีฬาและ
ความมีน้ าใจนักกีฬา

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

มฐ. ๒/ ๒.๕
มฐ. ๖/ ๖.๑ ๖.๓
มฐ.๑๔/ ๑๔.๑ ๑๔.๒
มฐ.๑๕/ ๑๕.๑ ๑๕.๒

เพื่อให้นกั เรี ยนได้ฝึก
ทักษะทางกีฬาและ
ความมีน้ าใจนักกีฬา

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

มฐ. ๒/ ๒.๕
มฐ. ๖/ ๖.๑ ๖.๓
มฐ.๑๔/ ๑๔.๑ ๑๔.๒
มฐ.๑๕/ ๑๕.๑ ๑๕.๒

เพื่อให้นกั เรี ยนได้ฝึก
ทักษะทางกีฬาและ
ความมีน้ าใจนักกีฬา

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

มฐ. ๒/ ๒.๕
มฐ. ๖/ ๖.๑ ๖.๓
มฐ.๑๔/ ๑๔.๑ ๑๔.๒
มฐ.๑๕/ ๑๕.๑ ๑๕.๒

๓๖

กลยุทธ์ ที่ ๓ (ต่ อ)
เป้ำหมำย
(เชิ งปริมำณและคุณภำพ)
ของโครงกำร/กิจกรรม

โครงกำร/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๑๐. โครงการส่ งเสริ มและ
พัฒนากล้ามเนื้อของ
นักกีฬายกน้ าหนัก
ภาคเรี ยนที่ ๒/๒๕๕๕
๑๑. โครงการแข่งขัน
ฟุตบอล ไทยวีเมนต์
พรี เมียลีกส์และดิวชิ นั่ ๑
ประจาปี ๒๕๕๖
๑๒.โครงการยูโดชิง
แชมป์ ประเทศไทย ปี
๒๕๕๖

เพื่อให้นกั เรี ยนได้ฝึก
ทักษะทางกีฬาและ
ความมีน้ าใจนักกีฬา

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

เพื่อให้นกั เรี ยนได้ฝึก
ทักษะทางกีฬาและ
ความมีน้ าใจนักกีฬา

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

เพื่อให้นกั เรี ยนได้ฝึก
ทักษะทางกีฬาและ
ความมีน้ าใจนักกีฬา

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

สนอง
มำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่ /ตัวบ่ งชี้)
มฐ. ๒/ ๒.๕ มฐ. ๖/ ๖.๑ ๖.๓
มฐ.๑๔/ ๑๔.๑ ๑๔.๒
มฐ.๑๕/ ๑๕.๑ ๑๕.๒
มฐ. ๒/ ๒.๕
มฐ. ๖/ ๖.๑ ๖.๓
มฐ.๑๔/ ๑๔.๑ ๑๔.๒
มฐ.๑๕/ ๑๕.๑ ๑๕.๒
มฐ. ๒/ ๒.๕
มฐ. ๖/ ๖.๑ ๖.๓
มฐ.๑๔/ ๑๔.๑ ๑๔.๒
มฐ.๑๕/ ๑๕.๑ ๑๕.๒

กลยุทธ์ ที่ ๔ ส่ งเสริมกำรเป็ นสั งคมแห่ งกำรเรียนรู้

โครงกำร/กิจกรรม

๑. โครงการศึกษาดูงาน
แหล่งเรี ยนรู ้ห้องสมุด
องค์การบริ หารส่ วน
จังหวัดชลบุรี

วัตถุประสงค์

เรี ยนรู้นอกสถานที่
และเกิดความรู ้ใหม่ๆ
เพื่อนาไปต่อยอด

เป้ำหมำย
(เชิ งปริมำณและคุณภำพ)
ของโครงกำร/กิจกรรม
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

สนอง
มำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่ /ตัวบ่ งชี้)
มฐ. ๓/ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓
มฐ. ๔/ ๔.๑
มฐ. ๗/ ๗.๔
มฐ. ๑๓/ ๑๓.๑ ๑๓.๒

๓๗

กลยุทธ์ ที่ ๔ (ต่ อ)

โครงกำร/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(เชิ งปริมำณและคุณภำพ)
ของโครงกำร/กิจกรรม

สนอง
มำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่ /ตัวบ่ งชี้)
มฐ. ๑/ ๑.๖
มฐ. ๒/ ๒.๓
มฐ. ๔/ ๔.๔
มฐ. ๖/ ๖.๑ ๖.๒ ๖.๓ ๖.๔
มฐ. ๑๓/ ๑๓.๑ ๑๓.๒

๒. โครงการอนุรักษ์
พัฒนา ทะนุบารุ ง และ
สร้างเสริ มเอกลักษณ์
ศิลปะ และวัฒนธรรม
"ขนมเรไร"

เพื่อให้นกั เรี ยนได้
เรี ยนรู้นอกสถานที่
และการใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

๓. โครงการอนุรักษ์
พัฒนา ทะนุบารุ ง และ
สร้างเสริ มเอกลักษณ์
ศิลปะ และวัฒนธรรม
"ตะกร้าจักสานด้วย
พลาสติก"
๔. โครงการอนุรักษ์
พัฒนา ทะนุบารุ ง และ
สร้างเสริ มเอกลักษณ์
ศิลปะ และวัฒนธรรม"
แจงลอนสู ตรโบราณ"
๕.โครงการอนุรักษ์
พัฒนา ทะนุบารุ ง และ
สร้างเสริ มเอกลักษณ์
ศิลปะ และวัฒนธรรม"
ขนมปลากริ มไข่เต่า สู ตร
โบราณ”

เพื่อให้นกั เรี ยนได้
เรี ยนรู้นอกสถานที่
และการใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

มฐ. ๑/ ๑.๖
มฐ. ๒/ ๒.๓
มฐ. ๔/ ๔.๔
มฐ. ๖/ ๖.๑ ๖.๒ ๖.๓ ๖.๔
มฐ. ๑๓/ ๑๓.๑ ๑๓.๒

เพื่อให้นกั เรี ยนได้
เรี ยนรู้นอกสถานที่
และการใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

มฐ. ๑/ ๑.๖
มฐ. ๓/ ๓.๓
มฐ. ๗/ ๗.๔
มฐ. ๑๓/ ๑๓.๑ ๑๓.๒

เพื่อให้นกั เรี ยนได้
เรี ยนรู้นอกสถานที่
และการใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

มฐ. ๑/ ๑.๖
มฐ. ๓/ ๓.๓
มฐ. ๗/ ๗.๔
มฐ. ๑๓/ ๑๓.๑ ๑๓.๒

๓๘

กลยุทธ์ ที่ ๔ (ต่ อ)
เป้ำหมำย
(เชิ งปริมำณและคุณภำพ)
ของโครงกำร/กิจกรรม

โครงกำร/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๖.โครงการอนุรักษ์
พัฒนา ทะนุบารุ ง และ
สร้างเสริ มเอกลักษณ์
ศิลปะ และวัฒนธรรม"
บ้านสุ ขาวดี ภูมิปัญญา
ไทย”
๗.กิจกรรมถวายเทียน
พรรษาเพื่อเป็ นพุทธบูชา

เพื่อให้นกั เรี ยนได้
เรี ยนรู้นอกสถานที่
และการใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

เพื่อให้นกั เรี ยนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตาม
หลักสู ตรและเห็น
ความสาคัญของ
พระพุทธศาสนา

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

สนอง
มำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่ /ตัวบ่ งชี้)
มฐ. ๑/ ๑.๖
มฐ. ๓/ ๓.๓
มฐ. ๗/ ๗.๔
มฐ. ๑๓/ ๑๓.๑ ๑๓.๒

มฐ.๒/ ๒.๑ ๒.๔
มฐ.๗/ ๗.๔
มฐ.๑๓/ ๑๓.๑ ๑๓.๒

๓๙

ตอนที่ ๓
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
๑. ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปี ของสถำนศึกษำ
 ผลกำรดำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปี ของสถำนศึกษำ
กลยุทธ์ ที่ ๑ พัฒนำคุณภำพผู้เรียน
เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิ งปริมำณและคุณภำพ)

(เชิงปริมำณ

ของโครงกำร/กิจกรรม

และคุณภำพ)

๑. โครงการเข้าค่าย
พักแรมลูกเสื อ-ยุวกาชาด
๒. โครงการปั จฉิมนิเทศ
และพิธีมอบ
ประกาศนียบัตรแก่
ผูส้ าเร็ จการศึกษา
๓. โครงการติวเข้ม
๒๕๕๕
๔. โครงการ
Valentine Day

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

ร้อยละ ๘๗.๗๐

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

ร้อยละ ๘๙.๙๖

สนอง
มำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่ /ตัวบ่ งชี้)
มฐ.๑ / ๑.๑ ๑.๒ ๑.๔ ๑.๕
มฐ. ๒/ ๒.๒
มฐ. ๒/ ๒.๑ ๒.๒

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

ร้อยละ ๘๙.๙๐

มฐ.๕/ ๕.๒

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

ร้อยละ ๘๐.๙๐

๕. โครงการพัฒนาและ
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้กลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย
“กิจกรรมวันภาษาไทย
แห่งชาติ"
๖. โครงการ Christmas
Day

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

ร้อยละ ๙๐.๑๒

มฐ.๑/ ๑.๔ ๑.๖
มฐ.๔/ ๔.๑ ๔.๔
มฐ.๖/ ๖.๑ ๖.๒ ๖.๓
มฐ.๒/ ๒.๑
มฐ.๓/ ๓.๑ ๓.๓
มฐ.๔/ ๔.๑

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

ร้อยละ ๘๙.๗๕

โครงกำร/กิจกรรม

มฐ.๑/ ๑.๔
มฐ.๒/ ๒.๓
๔๐

กลยุทธ์ ที่ ๑ (ต่ อ)
เป้ำหมำย

ผลสำเร็จ

(เชิ งปริมำณและคุณภำพ)

(เชิงปริมำณ

ของโครงกำร/กิจกรรม

และคุณภำพ)

๗. โครงการพัฒนาและ
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์
๘. โครงการ ฝึ กอบรม
นวดเพื่อสุ ขภาพ

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

ร้อยละ ๙๑.๐๐

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

ร้อยละ ๙๔.๘๔

๙. โครงการศูนย์
วิทยาศาสตร์ การกีฬา
เคลื่อนที่
๑๐.โครงการศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่ นในสถานศึกษา
๑๑.โครงการวันไหว้ครู

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

ร้อยละ ๙๑.๑๔

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

ร้อยละ ๙๑.๑๐

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

ร้อยละ ๙๑.๑๐

๑๒.โครงการส่ งเสริ มการ
บริ หารงานสภานักเรี ยน
ภายใต่โครงการส่ งเสริ ม
และพัฒนาการดาเนินงาน
กิจการนักศึกษาและ
กิจการพิเศษ

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

ร้อยละ ๘๔.๐๓

๑๓.โครงการสานสัมพันธ์
น้องพี่กีฬาชล

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

ร้อยละ ๘๓.๖๐

โครงกำร/กิจกรรม

สนอง
มำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่ /ตัวบ่ งชี้)
มฐ.๔/ ๔.๑ ๔.๒
มฐ.๓/ ๓.๓
มฐ.๖/ ๖.๑
มฐ.๒/ ๒.๑
มฐ.๓/ ๓.๑ ๓.๒
มฐ.๔/ ๔.๑
มฐ.๑๓/ ๑๓.๑ ๑๓.๒

มฐ.๑/ ๑.๓
มฐ.๒/ ๒.๑
มฐ.๒/ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๔
มฐ.๔/ ๔.๔
มฐ.๑/๑.๔ ๑.๕
มฐ.๒/ ๒.๑ ๒.๔
มฐ.๓/ ๓.๓
มฐ.๔/ ๔.๒ ๔.๔
มฐ.๖/ ๖.๑ ๖.๓
มฐ.๑๐/ ๑๐.๖
มฐ.๑๓/ ๑๓.๒
มฐ.๑/ ๑.๔ ๑.๖
มฐ.๓/ ๓.๓
มฐ.๖/ ๖.๑ ๖.๓
๔๑

กลยุทธ์ ที่ ๒ พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
เป้ำหมำย
(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)
ของโครงกำร/
กิจกรรม
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

ร้อยละ ๙๒.๙๘

มฐ.๘/ ๘.๓
มฐ.๑๒/ ๑๒.๒ ๑๒.๓ ๑๒.๔
๑๒.๖

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

ร้อยละ ๘๙.๒๔

มฐ.๘/ ๘.๓
มฐ.๑๒/ ๑๒.๒ ๑๒.๓ ๑๒.๔
๑๒.๖

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

ร้อยละ ๘๙.๒๔

มฐ.๘/ ๘.๓
มฐ.๑๒/ ๑๒.๒ ๑๒.๓ ๑๒.๔
๑๒.๕

๔. โครงการเตรี ยมความพร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๓

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

ร้อยละ ๘๕.๕๒

๕. โครงการรับสมัครนักเรี ยนใหม่

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

ร้อยละ ๙๐.๘

มฐ.๘/ ๘.๓
มฐ.๑๒/ ๑๒.๒ ๑๒.๓ ๑๒.๔
๑๒.๖
มฐ.๑/ ๑.๓
มฐ. ๓/ ๓.๓
มฐ. ๑๓/ ๑๓.๑ ๑๓.๒

โครงกำร/กิจกรรม

๑. โครงการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในโรงเรี ยนกีฬา
(กิจกรรมที่๒)
การตรวจประเมินไขว้การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรี ยน
กีฬาจังหวัดชลบุรี
๒. โครงการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในโรงเรี ยนกีฬา กิจกรรม
ที่ ๓ การทบทวนระบบกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรี ยน
กีฬาจังหวัดชลบุรี
๓.โครงการจัดทาแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา โรงเรี ยนกีฬาจังหวัดชลบุรี

ผลสำเร็จ
(เชิงปริมำณ
และคุณภำพ)

สนอง
มำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่ /ตัวบ่ งชี้)

๔๒

กลยุทธ์ ที่ ๓ พัฒนำศักยภำพด้ ำนกีฬำ

โครงกำร/กิจกรรม

๑. โครงการแข่งขันกีฬา
โรงเรี ยนกีฬาแห่งประเทศไทย
สนับสนุนค่าพาหนะนานักกีฬา
ผูฝ้ ึ กสอน และเจ้าหน้าที่เข้าร่ วม
การแข่งขัน
๒. โครงการแข่งขันกีฬา
โรงเรี ยนกีฬาแห่งประเทศไทย
สนับสนุนค่าใช้จ่ายนานักกีฬา ผู ้
ฝึ กสอน และเจ้าหน้าที่เข้าร่ วม
การแข่งขัน
๓. โครงการแข่งขันกีฬา
โรงเรี ยนกีฬาแห่งประเทศไทย
สนับสนุนค่าใช้จ่ายอาหาร
นักเรี ยนเข้าร่ วมการแข่งขัน
๔. โครงการแข่งขันกีฬา เป
ตองเชื่อมความสามัคคีของ
นักเรี ยน

เป้ำหมำย
(เชิ งปริมำณและคุณภำพ)
ของโครงกำร/กิจกรรม

ผลสำเร็จ

สนอง
มำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่ /ตัวบ่ งชี้)
มฐ. ๒/ ๒.๕
มฐ. ๖/ ๖.๑ ๖.๓
มฐ.๑๔/ ๑๔.๑ ๑๔.๒
มฐ.๑๕/ ๑๕.๑ ๑๕.๒

(เชิงปริมำณ
และคุณภำพ)

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

-

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

-

มฐ. ๒/ ๒.๕
มฐ. ๖/ ๖.๑ ๖.๓
มฐ.๑๔/ ๑๔.๑ ๑๔.๒
มฐ.๑๕/ ๑๕.๑ ๑๕.๒

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

-

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

-

มฐ. ๒/ ๒.๕
มฐ. ๖/ ๖.๑ ๖.๓
มฐ.๑๔/ ๑๔.๑ ๑๔.๒
มฐ.๑๕/ ๑๕.๑ ๑๕.๒
มฐ. ๒/ ๒.๕
มฐ. ๖/ ๖.๑ ๖.๓
มฐ.๑๔/ ๑๔.๑ ๑๔.๒
มฐ.๑๕/ ๑๕.๑ ๑๕.๒

๔๓

กลยุทธ์ ที่ ๓ (ต่ อ)

โครงกำร/กิจกรรม

๕. โครงการแข่งขันเซปั กตะกร้อ
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
แข่งเรื อเมือง
พระประแดง ปี ๒๕๕๕
๖. โครงการแข่งขันกีฬาตะกร้อ
ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑
(รอบคัดเลือกตัวแทน)
๗. การแข่งขันตะกร้อชิงถ้วย
พระราชทาน สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร ครั้งที่ ๒๖ "บัว
ใหญ่เกมส์" ประจาปี ๒๕๕๔
๘. การแข่งขันออมสิ นกรี ฑาดาว
รุ่ งมุ่งโอลิมปิ ค และนานาชาติ –
กีฬา ปลอดบุหรี่
๙.โครงการแข่งขันกีฬาตะกร้อ
เทศกาลงานไหม อบจ.
ขอนแก่นคัพครั้งที่ ๗

เป้ำหมำย
(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)
ของโครงกำร/กิจกรรม
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

ผลสำเร็จ
(เชิงปริมำณ
และคุณภำพ)

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

-

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

-

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

-

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

-

-

สนอง
มำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่ /ตัวบ่ งชี้)
มฐ. ๒/ ๒.๕
มฐ. ๖/ ๖.๑ ๖.๓
มฐ.๑๔/ ๑๔.๑ ๑๔.๒
มฐ.๑๕/ ๑๕.๑ ๑๕.๒
มฐ. ๒/ ๒.๕
มฐ. ๖/ ๖.๑ ๖.๓
มฐ.๑๔/ ๑๔.๑ ๑๔.๒
มฐ.๑๕/ ๑๕.๑ ๑๕.๒
มฐ. ๒/ ๒.๕
มฐ. ๖/ ๖.๑ ๖.๓
มฐ.๑๔/ ๑๔.๑ ๑๔.๒
มฐ.๑๕/ ๑๕.๑ ๑๕.๒
มฐ. ๒/ ๒.๕
มฐ. ๖/ ๖.๑ ๖.๓
มฐ.๑๔/ ๑๔.๑ ๑๔.๒
มฐ.๑๕/ ๑๕.๑ ๑๕.๒
มฐ. ๒/ ๒.๕
มฐ. ๖/ ๖.๑ ๖.๓
มฐ.๑๔/ ๑๔.๑ ๑๔.๒
มฐ.๑๕/ ๑๕.๑ ๑๕.๒

๔๔

กลยุทธ์ ที่ ๓ (ต่ อ)

โครงกำร/กิจกรรม

๑๐. โครงการส่ งเสริ มและพัฒนา
กล้ามเนื้อของนักกีฬายกน้ าหนัก
ภาคเรี ยนที่ ๒/๒๕๕๕

เป้ำหมำย
(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)
ของโครงกำร/
กิจกรรม
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

ผลสำเร็จ
(เชิงปริมำณ
และคุณภำพ)

-

๑๑. โครงการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้ง
ที่ ๔๐ "พลบดีเกมส์" สนับสนุน
ฝ่ ายที่พกั นักกีฬาและสถานที่
๑๒. โครงการแข่งขันฟุตบอล ไทย
วีเมนต์พรี เมียลีกส์และดิวชิ นั่ ๑
ประจาปี ๒๕๕๖

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

-

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

-

๑๓.โครงการยูโดชิงแชมป์ ประเทศ
ไทย ปี ๒๕๕๖

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

-

สนอง
มำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่ /ตัวบ่ งชี้)
มฐ. ๒/ ๒.๕
มฐ. ๖/ ๖.๑ ๖.๓
มฐ.๑๔/ ๑๔.๑ ๑๔.๒
มฐ.๑๕/ ๑๕.๑ ๑๕.๒
มฐ. ๒/ ๒.๕
มฐ. ๖/ ๖.๑ ๖.๓
มฐ.๑๔/ ๑๔.๑ ๑๔.๒
มฐ.๑๕/ ๑๕.๑ ๑๕.๒
มฐ. ๒/ ๒.๕
มฐ. ๖/ ๖.๑ ๖.๓
มฐ.๑๔/ ๑๔.๑ ๑๔.๒
มฐ.๑๕/ ๑๕.๑ ๑๕.๒
มฐ. ๒/ ๒.๕
มฐ. ๖/ ๖.๑ ๖.๓
มฐ.๑๔/ ๑๔.๑ ๑๔.๒
มฐ.๑๕/ ๑๕.๑ ๑๕.๒

๔๕

กลยุทธ์ ที่ ๔ ส่ งเสริมกำรเป็ นสั งคมแห่ งกำรเรียนรู้
เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม
(เชิงปริมำณ
และคุณภำพ)
ของโครงกำร/
กิจกรรม
๑. โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรี ยนรู ้
ร้อยละ ๘๐ ขึ้น
ห้องสมุด องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
ไป
ชลบุรี
๒. โครงการอนุรักษ์ พัฒนา ทะนุบารุ ง
และสร้างเสริ มเอกลักษณ์ ศิลปะ และ
วัฒนธรรม "ขนมเรไร"

ร้อยละ ๘๐ ขึ้น
ไป

๓.โครงการอนุรักษ์ พัฒนา ทะนุบารุ ง และ ร้อยละ ๘๐ ขึ้น
สร้างเสริ มเอกลักษณ์ ศิลปะ และ
ไป
วัฒนธรรม
"ตะกร้าจักสานด้วย
พลาสติก"

๔. โครงการอนุรักษ์ พัฒนา ทะนุบารุ ง
และสร้างเสริ มเอกลักษณ์ ศิลปะ และ
วัฒนธรรม"แจงลอนสู ตรโบราณ"

ผลสำเร็จ
(เชิงปริมำณ
และคุณภำพ)

สนอง
มำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่ /ตัวบ่ งชี้)

ร้อยละ ๙๓.๐๓

มฐ. ๓/ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓
มฐ. ๔/ ๔.๑
มฐ. ๗/ ๗.๔
มฐ. ๑๓/ ๑๓.๑ ๑๓.๒
ร้อยละ ๗๓.๓๒ มฐ. ๑/ ๑.๖
มฐ. ๒/ ๒.๓
มฐ. ๔/ ๔.๔
มฐ. ๖/ ๖.๑ ๖.๒ ๖.๓ ๖.๔
มฐ. ๑๓/ ๑๓.๑ ๑๓.๒
ร้อยละ ๙๑.๐๐ มฐ. ๑/ ๑.๖
มฐ. ๒/ ๒.๓
มฐ. ๔/ ๔.๔
มฐ. ๖/ ๖.๑ ๖.๒ ๖.๓ ๖.๔
มฐ. ๑๓/ ๑๓.๑ ๑๓.๒

ร้อยละ ๘๐ ขึ้น
ไป

ร้อยละ ๙๖.๕๐

๕.โครงการอนุรักษ์ พัฒนา ทะนุบารุ ง และ ร้อยละ ๘๐ ขึ้น
สร้างเสริ มเอกลักษณ์ ศิลปะ และ
ไป
วัฒนธรรม"ขนมปลากริ มไข่เต่า สู ตร
โบราณ”

ร้อยละ ๙๑.๒๕

มฐ. ๑/ ๑.๖
มฐ. ๓/ ๓.๓
มฐ. ๗/ ๗.๔
มฐ. ๑๓/ ๑๓.๑ ๑๓.๒
มฐ. ๑/ ๑.๖
มฐ. ๓/ ๓.๓
มฐ. ๗/ ๗.๔
มฐ. ๑๓/ ๑๓.๑ ๑๓.๒

๔๖

กลยุทธ์ ที่ ๔ (ต่ อ)

โครงกำร/กิจกรรม

๖.โครงการอนุรักษ์ พัฒนา ทะนุบารุ ง
และสร้างเสริ มเอกลักษณ์ ศิลปะ และ
วัฒนธรรม"บ้านสุ ขาวดีภูมิปัญญา
ไทย”
๗. กิจกรรมถวายเทียนพรรษาเพื่อ
เป็ นพุทธบูชา

เป้ำหมำย
(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)
ของโครงกำร/
กิจกรรม
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

ร้อยละ ๙๑.๒๕

มฐ. ๑/ ๑.๖
มฐ. ๓/ ๓.๓
มฐ. ๗/ ๗.๔
มฐ. ๑๓/ ๑๓.๑ ๑๓.๒

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

ร้อยละ๘๙.๓๕

มฐ.๒/ ๒.๑ ๒.๔
มฐ.๗/ ๗.๔
มฐ.๑๓/ ๑๓.๑ ๑๓.๒

ผลกำรดำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมตำมนโยบำยพิเศษ
เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม
(เชิงปริมำณและ
คุณภำพ)
ของโครงกำร/กิจกรรม
๑. โครงการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๐ "พลบดีเกมส์"
สนับสนุนกีฬา
ยก
น้ าหนัก
๒. โครงการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๐ "พลบดีเกมส์"
สนับสนุนกีฬาวอลเล่ยบ์ อล
ชายหาด

ผลสำเร็จ
(เชิงปริมำณ
และคุณภำพ)

ผลสำเร็จ
(เชิงปริมำณ
และคุณภำพ)
-

-

สนอง
มำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่ /ตัวบ่ งชี้)

สนอง
มำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่ /ตัวบ่ งชี้)
มฐ. ๒/ ๒.๕
มฐ. ๖/ ๖.๑ ๖.๓
มฐ.๑๔/ ๑๔.๑ ๑๔.๒
มฐ.๑๕/ ๑๕.๑ ๑๕.๒
มฐ. ๒/ ๒.๕
มฐ. ๖/ ๖.๑ ๖.๓
มฐ.๑๔/ ๑๔.๑ ๑๔.๒
มฐ.๑๕/ ๑๕.๑ ๑๕.๒

๔๗

ผลกำรดำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมตำมนโยบำยพิเศษ (ต่ อ)
เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม
(เชิ งปริมำณและคุณภำพ)
ของโครงกำร/กิจกรรม
๓. โครงการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย ครั้งที่ ๔๐ "พลบดี
เกมส์" สนับสนุนฝ่ ายที่
พักนักกีฬาและสถานที่

ที่
๑.๑
๑.๒

๑.๓

๑.๔

-

ผลสำเร็จ
(เชิงปริมำณ
และคุณภำพ)
-

สนอง
มำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
(มฐ.ที่ /ตัวบ่ งชี้)
มฐ. ๒/ ๒.๕
มฐ. ๖/ ๖.๑ ๖.๓
มฐ.๑๔/ ๑๔.๑ ๑๔.๒
มฐ.๑๕/ ๑๕.๑ ๑๕.๒

๒. ผลกำรดำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียนกีฬำจังหวัดชลบุรี
มำตรฐำนคุณภำพด้ ำนผู้เรียน
มำตรฐำนที่ ๑ ผู้เรี ยนมีสุขภำวะทีด่ ีและมีสุนทรียภำพ
เป้ำหมำย ร้ อยละที่ นำ้ หนัก คะแนน ระดับ/
ร่ องรอยควำมพยำยำม
ตัวบ่ งชี้
โรงเรียน ได้ ระดับ คะแนน รำย
แปล
( โครงกำร/กิจกรรมทีท่ ำ)
ร้ อยละ ๓ ขึน้ ไป
ตัวบ่ งชี้ คุณภำพ
มีสุขนิสัยในการดูแลสุ ขภาพ
๘๐
๙๕.๔๔
๑.๐
๐.๙๕
๕
-โครงการสานสัมพันธ์นอ้ งพี่
และออกกาลังกายสม่าเสมอ
ดีเยีย่ ม กีฬาชล
-โครงการทดสอบสมรรถภาพ
มีน้ าหนักส่ วนสู งและ
๘๐
๙๙.๐๘
๐.๕
๐.๕๐
๕
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
ดีเยีย่ ม ทางกายสาหรับนักเรี ยน
-โครงการส่ งเสริ มการ
มาตรฐาน
บริ หารงานสภานักเรี ยน
ป้ องกันตนเองจากสิ่ งเสพติด
๘๕
๙๑.๔๖
๑.๐
๐.๙๑
๕
ให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเอง
ดีเยีย่ ม -โครงการวันไหว้ครู
-โครงการศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่ น
จากสภาวะที่เสี่ ยงต่อความ
ในสถานศึกษา
รุ นแรง โรคภัย อุบตั ิเหตุและ
-โครงการอนุรักษ์พฒั นา
ปัญญาทางเพศ
ทะนุบารุ ง และเสริ มสร้าง
เห็นคุณค่าในตนเอง มีความ
๘๐
๘๒.๙๒
๑.๐
๐.๘๓
๔
มัน่ ใจ กล้าแสดงออกอย่าง
ดีมาก เอกลักษณ์ ศิลปะ และ
วัฒนธรรม
เหมาะสม
๔๘

๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้
เกียรติผอู ้ ื่น
๑.๖ สร้างผลงานจากการเข้าร่ วม
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการ
ตามจินตนาการ

ที่

ตัวบ่ งชี้

๘๐

๘๗.๖๕

๐.๕

๐.๔๔

๔
ดีมาก
๕
ดีเยีย่ ม

กิจกรรมบ้านสุ ขาวดีภูมิปัญญา
ไทย
กิจกรรมแจงลอนสู ตรโบราณ
๘๐
๙๕.๑๒
๑.๐
๐.๙๕
กิจกรรมตะกร้าจักสานด้วย
พลาสติก
กิจกรรมขนมปลากริ มไข่เต่า
กิจกรรมขนมเรไร
-โครงการวันลอยกระทง
-โครงการเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสื อยุวกาชาด
-โครงการวันเด็กแห่งชาติ
-โครงการวาเลนไทน์เดย์
-โครงการแข่งขันกีฬาต่างๆ
-หลักสู ตรสถานศึกษา
-แผนการจัดการเรี ยนรู้รายวิชา
สุ ขศึกษาและพลศึกษา
-แผนการจัดการเรี ยนรู้รายวิชา
ศิลปะ
-แผนการฝึ กซ้อมระยะสั้นระยะยาว
เป้ำหมำย ร้ อยละที่ นำ้ หนัก คะแนน ระดับ/
ร่ องรอยควำมพยำยำม
โรงเรียน ได้ ระดับ คะแนน รำย
แปล
( โครงกำร/กิจกรรมทีท่ ำ)
ร้ อยละ ๓ ขึน้ ไป
ตัวบ่ งชี้ คุณภำพ
-การเข้าร่ วมกิจกรรมเดินวิง่ เพื่อ
สุ ขภาพกับองค์กรภายนอก
-สถิติและบันทึกการใช้หอ้ ง
เสริ มสร้างกล้ามเนื้ อ
-กิจกรรมการแสดงของ
นักเรี ยนในวันสาคัญและ
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรี ยน
๔๙

คะแนนมำตรฐำน
สรุ ประดับคุณภำพมำตรฐำน
แปลระดับคุณภำพ

๔.๕๘
๕
ดีเยีย่ ม

วิธีกำรพัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำนที่ ๑
โรงเรี ยนดาเนิ นการส่ งเสริ มพัฒนานักเรี ยนด้วยการสอดแทรกในหลักสู ตรสถานศึกษา การจัดการ
เรี ยนรู ้ในชั้นเรี ยนรายวิชาต่างๆ เช่น รายวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาศิลปะ รายวิชากีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ
กิจกรรมแนะแนว และจัดโครงการ เช่น โครงการสานสัมพันธ์นอ้ งพี่กีฬาชล โครงการทดสอบสมรรถภาพทาง
กายสาหรับนักเรี ยน โครงการส่ งเสริ มการบริ หารงานสภานักเรี ยน โครงการวันไหว้ครู โครงการศูนย์เพื่อนใจ
วัย รุ่ นในสถานศึ ก ษา โครงการอนุ รัก ษ์พ ฒ
ั นา ทะนุ บ ารุ ง และเสริ ม สร้ างเอกลัก ษณ์ ศิ ล ปะและวัฒ นธรรม
กิจกรรมแจงลอนสู ตรโบราณ กิจกรรมบ้านสุ ขาวดีภูมิปัญญาไทย กิจกรรมตะกร้าจักสานด้วยพลาสติก กิจกรรม
ขนมเรไร กิ จกรรมขนมปลากริ มไข่เต่า โครงการวันลอยกระทง โครงการโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสื อ-ยุว
กาชาด โครงการวันเด็กแห่งชาติ โครงการวาเลนไทน์เดย์ และโครงการแข่งขันกีฬาต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ
เช่น การจัดหลักสู ตรสถานศึกษาการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในกลุ่มสาระสุ ขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระศิลปะ
การเข้าร่ วมกิจกรรมเดินวิง่ เพื่อสุ ขภาพกับองค์กรภายนอก การพัฒนาแผนการจัดการเรี ยนรู้รายวิชาสุ ขศึกษาและ
พลศึกษา รายวิชาศิลปะแผนการฝึ กซ้อมระยะสั้น-ระยะยาว กิ จกรรมการแสดงของนักเรี ยนในวันสาคัญและ
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรี ยน และการจัดทาสถิติและบันทึกการใช้หอ้ งเสริ มสร้างกล้ามเนื้อ
ผลกำรพัฒนำ
จากการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ตามหลักสู ตรสถานศึกษา และการดาเนิ นโครงการและกิ จกรรมพบว่า
ผูเ้ รี ยนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรี ยภาพในระดับคุณภาพดีเยีย่ ม
แนวทำงกำรพัฒนำ
ควรจัดกิ จกรรมให้ผเู้ รี ยนรู้จกั และเข้าใจตนเอง มีความภาคภูมิใจในตนเอง พัฒนาและปรับปรุ งตนเอง
อย่างสม่าเสมอ

๕๐

มำตรฐำนที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่ ำนิยมที่พงึ ประสงค์

ที่
๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔
๒.๕

เป้ำหมำย ร้ อยละที่ นำ้ หนัก คะแนน ระดับ/
ตัวบ่ งชี้
โรงเรียน ได้ ระดับ คะแนน รำย
แปล
ร้ อยละ ๓ ขึน้ ไป
ตัวบ่ งชี้ คุณภำพ
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๘๐
๑๐๐
๑.๕
๑.๕๐
๕
ตามหลักสู ตร
ดีเยีย่ ม
เอื้ออาทรผูอ้ ื่นและกตัญญู
๘๐
๙๐.๐๐
๑.๐
๐.๙๐
๕
กตเวที
ดีเยีย่ ม
ยอมรับความคิดเห็นและ
๘๐
๘๐.๔๘
๑.๐
๐.๘๐
๔
วัฒนธรรมที่แตกต่าง
ดีมาก
ตระหนัก รู ้คุณค่า ร่ วมอนุรักษ์
๘๐
๘๒.๐๑
๑.๐
๐.๘๒
๔
และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม
ดีมาก
มีน้ าใจนักกีฬา
๙๐
๙๙.๓๙
๐.๕
๐.๔๙
๕
ดีเยีย่ ม

ร่ องรอยควำมพยำยำม
( โครงกำร/กิจกรรมทีท่ ำ)
-โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
ฯ พระบรมราชินีนาถ
-โครงการวันไหว้ครู
-โครงการแสงธรรมนาชีวิต
-โครงการสานสัมพันธ์นอ้ งพี่
กีฬาชล
-โครงการติวเข้ม O-net
-โครงการเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสื อยุวกาชาด
-โครงการวันลอยกระทง
-แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
รายวิชาสังคมศึกษา
-แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
รายวิชากีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ
-แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อยุวกาชาด
-กิจกรรมการร้องเพลงชาติ
สวดมนต์ไหว้พระ
-กิจกรรมการถวายเทียนพรรษา
เพื่อเป็ นพุทธบูชา
-กิจกรรมการเก็บขยะก่อนไป
ฝึ กซ้อมกีฬา
-กิจกรรมสาธารณประโยชน์
-การอบรมนักกีฬาโดยผู ้
๕๑

ฝึ กสอนก่อนและหลังการ
ฝึ กซ้อม
คะแนนมำตรฐำน
สรุ ประดับคุณภำพมำตรฐำน
แปลระดับคุณภำพ

๔.๕๑
๕
ดีเยีย่ ม

วิธีกำรพัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำนที่ ๒
โรงเรี ยนดาเนิ นการส่ งเสริ มพัฒนานักเรี ยนด้วยการสอดแทรกในหลักสู ตรสถานศึ กษา การจัดการ
เรี ยนรู ้ในชั้นเรี ยนรายวิชาต่างๆ เช่น รายวิชาสังคมศึกษา หน่วยการเรี ยนรู ้หน้าที่พลเมือง และหน่วยการเรี ยนรู ้
ศาสนา ศี ล ธรรม จริ ย ธรรม รายวิช ากี ฬาเพื่ อความเป็ นเลิ ศ กิ จกรรมลู กเสื อ-ยุวกาชด และจัดโครงการ เช่ น
โครงการ
วันเฉลิ มพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ นีนาถ โครงการวันไหว้ครู
โครงการแสงธรรมนาชีวติ โครงการสานสัมพันธ์นอ้ งพี่กีฬาชล โครงการติวเข้ม O-net โครงการเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสื อ-ยุวกาชาด โครงการ
วันลอยกระทง รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ เช่ น กิ จกรรมการร้ องเพลงชาติ สวด
มนต์ไ หว้พ ระ กิ จกรรมการถวายเที ย นพรรษาเพื่ อเป็ นพุ ทธบู ชา กิ จ กรรมการเก็ บ ขยะก่ อ นไปฝึ กซ้อมกี ฬ า
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ และการอบรมนักกีฬาโดยผูฝ้ ึ กสอนก่อนและหลังการฝึ กซ้อม
ผลกำรพัฒนำ
จากการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ตามหลักสู ตรสถานศึกษา และการดาเนิ นโครงการและกิ จกรรมพบว่า
ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ในระดับคุณภาพดีเยีย่ ม
แนวทำงกำรพัฒนำ
ควรปลูกฝังให้นกั เรี ยนรู้จกั รักษาความสะอาดให้เป็ นลักษณะนิสัย และควรจัดทาโครงการที่มีความ
หลากหลายให้นกั เรี ยนทุกคนในโรงเรี ยนมีโอกาสร่ วมทากิจกรรมต่างๆ ได้อย่างทัว่ ถึง

๕๒

มำตรฐำนที่ ๓ ผู้เรียนมีทกั ษะในกำรแสวงหำควำมรู้ ด้วยตนเอง รักกำรเรียนรู้ และพัฒนำตนเองอย่ ำงต่ อเนื่อง
เป้ำหมำย ร้ อยละที่ นำ้ หนัก คะแนน ระดับ/
ร่ องรอยควำมพยำยำม
ที่
ตัวบ่ งชี้
โรงเรียน ได้ ระดับ คะแนน รำย
แปล
( โครงกำร/กิจกรรมทีท่ ำ)
ร้ อยละ ๓ ขึน้ ไป
ตัวบ่ งชี้ คุณภำพ
๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา
๗๐
๖๙.๕๑
๒.๐
๑.๓๙
๓
-โครงการคริ สมาสต์เดย์
ความรู้ดว้ ยตนเองจาก
ดี
-โครงการวาเลนไทน์เดย์
ห้องสมุด แหล่งเรี ยนรู ้ และสื่ อ
-โครงการศึกษาดูงานแหล่ง
ต่างๆรอบตัว
เรี ยนรู้ห้องสมุด อบจ.ชลบุรี
-โครงการเรี ยนรู้ภษาา
๓.๒ มีทกั ษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด
๗๐
๖๘.๕๙
๑.๐
๐.๖๘
๓
ต่างประเทศ (ภาษาจีนกลาง)
เขียน และตั้งคาถามเพื่อ
ดี
-โครงการพัฒนาและส่ งเสริ ม
ค้นคว้าหาความรู ้เพิ่มเติม
การเรี ยนรู ้กลุ่มสาระภาษาไทย
๓.๓ เรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นกลุ่ม
๘๐
๙๓.๕๙
๑.๐
๐.๙๓
๕
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อ
ดีเยีย่ ม (วันภาษาไทยแห่งชาติ)
-โครงการติวเข้ม O-net
การเรี ยนรู ้ระหว่างกัน
-โครงการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษ
๓.๔ ใช้เทคโนโลยีการเรี ยนรู้และ
๗๐
๘๒.๖๒
๑.๐
๐.๘๓
๔
นาเสนอผลงาน
ดีมาก เพื่อการสื่ อสารและเตรี ยมสู่
ประชาคมอาเซี่ยน
-กิจกรรมรักการอ่าน
-กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
-แผนการจัดการเรี ยนรู้รายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
รายวิชาต่างๆ
คะแนนมำตรฐำน
๓.๘๓
สรุ ประดับคุณภำพมำตรฐำน
๔
แปลระดับคุณภำพ
ดีมำก

๕๓

วิธีกำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนที่ ๓
โรงเรี ยนดาเนิ นการส่ งเสริ มพัฒนานักเรี ยนด้วยการสอดแทรกในหลักสู ตรสถานศึ กษา การจัดการ
เรี ยนรู ้ในชั้นเรี ยนรายวิชาต่างๆ เช่น รายวิชาภาษาไทย รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รายวิชาภาษาอังกฤษ และ
รายวิชาต่างๆ และจัดโครงการ เช่น โครงการคริ สมาสต์เดย์ โครงการวาเลนไทน์เดย์ โครงการศึกษาดูงานแหล่ง
เรี ยนรู้หอ้ งสมุด อบจ.ชลบุรี โครงการเรี ยนรู ้ภษาาต่างประเทศ (ภาษาจีนกลาง) โครงการพัฒนาและส่ งเสริ มการ
เรี ยนรู ้กลุ่มสาระภาษาไทย (วันภาษาไทยแห่ งชาติ) โครงการติวเข้ม O-net โครงการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่ อสารและเตรี ยมสู่ ประชาคมอาเซี่ ยน รวมทั้งกิ จกรรมต่างๆ เช่ น กิ จกรรมรักการอ่าน และกิ จกรรมห้องสมุด
เคลื่อนที่
ผลกำรพัฒนำ
จากการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ตามหลักสู ตรสถานศึกษา และการดาเนิ นโครงการและกิ จกรรมพบว่า
ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเอง รักการเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ องในระดับคุณภาพ
ดีมาก
แนวทำงกำรพัฒนำ
๑. ควรจัดกิ จกรรมรักการอ่านให้ครบทุกชั้นปี และมีการประชาสัมพันธ์หนังสื อน่ าอ่านให้แก่นกั เรี ยน
ได้รับทราบ และครู ผสู ้ อนควรมีส่วนร่ วมในการให้นกั เรี ยนได้สืบค้นความรู ้เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ้ ความคิดเห็น
๒. ควรมีการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนสร้ างผลงานโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายและสามารถแนะนา
ผูอ้ ื่นได้
๓. ควรจัดหาคอมพิวเตอร์ ให้เพียงพอกับความต้องการในการใช้ดา้ นต่างๆ ของนักเรี ยน

๕๔

มำตรฐำนที่ ๔ ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ ำงเป็ นระบบ คิดสร้ ำงสรรค์ ตัดสิ นใจ แก้ ปัญหำ
ได้ อย่ ำงมีสติสมเหตุผล

ที่

ตัวบ่ งชี้

๔.๑ สรุ ปความคิดจากเรื่ องที่
อ่าน ฟัง และดู และ
สื่ อสารโดยการพูดหรื อ
เขียนตามความคิดของ
ตนเอง
๔.๒ นาเสนอวิธีคิด วิธี
แก้ปัญหาด้วยภาษาหรื อ
วิธีการของตนเอง
๔.๓ กาหนดเป้ าหมาย
คาดการณ์ ตัดสิ นใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ
๔.๔
มีความคิดริ เริ่ ม และ
สร้างสรรค์ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ

คะแนนมำตรฐำน
สรุ ประดับคุณภำพมำตรฐำน
แปลระดับคุณภำพ

เป้ำหมำย ร้ อยละที่ นำ้ หนัก คะแนน ระดับ/
ร่ องรอยควำมพยำยำม
โรงเรียน ได้ ระดับ คะแนน รำย
แปล
( โครงกำร/กิจกรรมทีท่ ำ)
ร้ อยละ ๓ ขึน้ ไป
ตัวบ่ งชี้ คุณภำพ
๗๐
๖๙.๕๑
๒.๐
๑.๓๙
๓
-โครงการจัดการเรี ยนรู้
ดี
ภาษาต่างประเทศ
-โครงการพัฒนาและส่ งเสริ ม
การเรี ยนรู ้กลุ่มสาระภาษาไทย
(วันภาษาไทยแห่งชาติ)
-โครงการพัฒนาและส่ งเสริ ม
๗๐
๗๘.๖๕
๑.๐
๐.๗๙
๔
ดีมาก การเรี ยนรู ้กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์
-โครงการคริ สมาสต์เดย์
๗๐
๘๗.๘๐
๑.๐
๐.๘๘
๔
ดีมาก -โครงการวาเลนไทน์เดย์
-โครงการเข้าร่ วมการแข่งขัน
กีฬารายการต่างๆ
-กิจกรรมรักการอ่าน
๗๐
๘๖.๒๘
๑.๐
๐.๘๖
๔
ดีมาก -กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์
-แผนการจัดการเรี ยนรู้วชิ า
วิทยาศาสตร์
-แผนการจัดการเรี ยนรุ ้รายวิชา
กีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ
-แผนการฝึ กซ้อมระยะสั้นระยะยาว
๓.๙๒
๔
ดีมำก

๕๕

วิธีกำรพัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำนที่ ๔
โรงเรี ยนดาเนิ นการส่ งเสริ มพัฒนานักเรี ยนด้วยการสอดแทรกในหลักสู ตรสถานศึ กษา การจัดการ
เรี ยนรู ้ในชั้นเรี ยนรายวิชาต่างๆ เช่ น รายวิชาวิทยาศาสตร์ รายวิชากีฬาเพื่อความเป็ นเลิ ศ และจัดโครงการ เช่ น
โครงการจัดการเรี ย นรู ้ ภาษาต่ า งประเทศ โครงการพัฒนาและส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ ก ลุ่ ม สาระภาษาไทย (วัน
ภาษาไทยแห่ ง ชาติ )โครงการพัฒนาและส่ ง เสริ มการเรี ย นรู ้ ก ลุ่ มสาระวิทยาศาสตร์ โครงการคริ ส มาสต์เดย์
โครงการวาเลนไทน์เดย์โครงการเข้าร่ วมการแข่งขันกีฬารายการต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ เช่ น กิจกรรมรัก
การอ่าน กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์
ผลกำรพัฒนำ
จากการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ตามหลักสู ตรสถานศึกษา และการดาเนิ นโครงการและกิ จกรรมพบว่า
ผูเ้ รี ย นมี ค วามสามารถคิ ดอย่า งเป็ นระบบ สร้ า งสรรค์ ตัดสิ นใจ แก้ปั ญหาได้อย่า งมี ส ติ ส มเหตุ ผ ลในระดับ
คุณภาพ
ดีมาก
แนวทำงกำรพัฒนำ
๑. ควรจัดกิ จกรรมที่ เพิ่ ม ทัก ษะให้นัก เรี ย นได้แสวงหาความรู ้ จากนั้นนามาสั ง เคราะห์ (สรุ ป ) แล้ว
นาเสนอด้วยวิธีการต่างๆ
๒. ควรฝึ กทักษะและกระบวนการตัดสิ นใจให้แก่นกั เรี ยน
๓. ควรส่ ง เสริ ม การนาเสนอผลงานดี เด่ นของนักเรี ยนที่ เข้าร่ วมการแข่ง ขันในรายการแข่งขันต่างๆ
สู่ หน่วยงานภายนอก
มำตรฐำนที่ ๕ ผู้เรี ยนมีควำมรู้ และทักษะทีจ่ ำเป็ นตำมหลักสู ตร

ที่

ตัวบ่ งชี้

๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
แต่ละกลุ่มสาระเป็ นไป
ตามเกณฑ์
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะ
สาคัญตามหลักสู ตร
เป็ นไปตามเกณฑ์
๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน

เป้ำหมำย
โรงเรียน
ระดับ
ดี

ระดับที่
ได้

ดี

๕

ดี

๕

๔

นำ้ หนัก คะแนน ระดับ/
ร่ องรอยควำมพยำยำม
คะแนน รำย
แปล
( โครงกำร/กิจกรรมทีท่ ำ)
ตัวบ่ งชี้ คุณภำพ
๑.๐
๐.๘๐
๔
-โครงการติวเข้ม O-net
ดีมาก -บันทึกการประชุมการกาหนด
และการชี้แจงเกณฑ์การปะเมิน
ต่างๆ ของโรงเรี ยน
๑.๐
๑.๐๐
๕
ดีเยีย่ ม -แผนการจัดการเรี ยนรู้รายวิชา
ต่างๆ
-แผนการจัดการเรี ยนรู้รายวิชา
๒.๐
๒.๐๐
๕
๕๖

คิดวิเคราะห์และเขียน
เป็ นไปตามเกณฑ์
๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติ
เป็ นไปตามเกณฑ์
คะแนนมำตรฐำน
สรุ ประดับคุณภำพมำตรฐำน
แปลระดับคุณภำพ

ดี

๓

๑.๐

๐.๖๐

ดีเยีย่ ม กีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ
-รายงานผลการทดสอบ
ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน ปี
๓
การศึกษา ๒๕๕๕
ดี

๔.๔๐
๔
ดีมำก

วิธีกำรพัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำนที่ ๕
โรงเรี ยนดาเนิ นการส่ งเสริ มพัฒนานักเรี ยนด้วยการสอดแทรกในหลักสู ตรสถานศึ กษา การจัดการ
เรี ยนรู ้ ในชั้นเรี ยนทุกรายวิชาที่มีการประเมินนักเรี ยนทั้งด้านความรู ้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะสาคัญตาม
หลักสู ตร และการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน และจัดโครงการติวเข้ม O-net
ผลกำรพัฒนำ
จากการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ตามหลักสู ตรสถานศึกษา และการดาเนิ นโครงการและกิ จกรรมพบว่า
นักเรี ยนทั้งสิ้ น จานวน ๓๒๘ คน มีผไู ้ ด้คะแนนเฉลี่ยสะสมตามเกณฑ์ที่โรงเรี ยนกาหนด จานวน ๒๔๘ คน คิด
เป็ นร้ อยละ ๗๕.๖๐ การประเมิ นสมรรถนะสาคัญตามหลักสู ตรตามเกณฑ์ที่โรงเรี ยนกาหนดมี ผูผ้ ่านเกณฑ์
จานวน ๓๒๘ คน คิดเป็ นร้อยละ ๑๐๐ การประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนตามเกณฑ์ที่โรงเรี ยนกาหนดมี
ผูผ้ า่ นเกณฑ์จานวน ๓๒๘ คน คิดเป็ นร้อยละ ๑๐๐ และผลการทดสอบระดับชาติข้ นั พื้นฐานนักเรี ยนมีคะแนน
เฉลี่ย
ทุกรายวิชาต่ากว่าปี ที่ผา่ นมา จึงทาให้ผเู้ รี ยนมีความรู้และทักษะที่จาเป็ นตามหลักสู ตรในระดับ
คุณภาพดีมาก
แนวทำงกำรพัฒนำ
๑. ควรก าหนดเกณฑ์ใ นการประเมิ นสมรรถนะส าคัญตามหลัก สู ตร และการประเมิ นการอ่ า นคิ ด
วิเคราะห์และเขียนให้สูงขึ้น
๒. ควรยกระดับผลสัมฤทธิ์ ของการทดสอบระดับชาติ ข้ นั พื้นฐานให้สูงขึ้ นทุ กวิชา โดยใช้วิธี การที่
หลากหลาย เช่น การวิเคราะห์ขอ้ สอบ O-net และการฝึ กทักษะการทาข้อสอบ

๕๗

มำตรฐำนที่ ๖ ผู้เรียนมีทกั ษะในกำรทำงำน รักกำรทำงำน สำมำรถทำงำนร่ วมกับผู้อนื่ ได้
และมีเจตคติทดี่ ีต่ออำชีพสุ จริต

ที่

ตัวบ่ งชี้

๖.๑ วางแผนการทางานและ
ดาเนินการจนสาเร็ จ
๖.๒ ทางานอย่างมีความสุ ข
มุ่งมัน่ พัฒนางาน และ
ภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง
๖.๓ ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
๖.๔ มีความรู ้สึกที่ดีต่ออาชีพ
สุ จริ ตและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจ

เป้ำหมำย ร้ อยละที่ นำ้ หนัก คะแนน ระดับ/
โรงเรียน ได้ ระดับ คะแนน รำย
แปล
ร้ อยละ ๓ ขึน้ ไป
ตัวบ่ งชี้ คุณภำพ
๘๐
๘๓.๐๖
๒.๐
๑.๖๖
๔
ดีมาก
๘๐
๙๔.๒๐
๑.๐
๐.๙๔
๕
ดีเยีย่ ม

๘๐

๙๗.๕๖

๑.๐

๐.๙๗

๘๐

๙๒.๖๘

๑.๐

๐.๙๒

ร่ องรอยควำมพยำยำม
( โครงกำร/กิจกรรมทีท่ ำ)

-โครงการสานสัมพันธ์นอ้ งพี่
กีฬาชล
-โครงการวันไหว้ครู
-โครงการวันลอยกระทง
-โครงการส่ งเสริ มและพัฒนา
กล้ามเนื้อของนักกีฬายก
น้ าหนัก
๕
ดีเยีย่ ม -โครงการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายสาหรับนักเรี ยน
๕
ดีเยีย่ ม -โครงการคริ สมาสต์เดย์
-โครงการวาเลนไทน์เดย์
-โครงการห้องสวยด้วยมือพี่
-โครงการฝึ กอบรมการนวด
เพื่อสุ ขภาพ
-โครงการศูนย์เพื่อใจวันรุ่ นใน
สถานศึกษา
-โครงการเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสื อยุวกาชาด
-โครงการวันเด็กแห่งชาติ
-โครงการอนุรักษ์พฒั นา
ทะนุบารุ ง และเสริ มสร้าง
เอกลักษณ์ ศิลปะ และ
วัฒนธรรม
๕๘

กิจกรรมบ้านสุ ขาวดีภูมิปัญญา
ไทย
กิจกรรมแจงลอนสู ตรโบราณ
กิจกรรมตะกร้าจักสานด้วย
พลาสติก
กิจกรรมขนมปลากริ มไข่เต่า
กิจกรรมขนมเรไร
-โครงการเข้าร่ วมการแข่งขัน
กีฬารายการต่างๆ

ที่

ตัวบ่ งชี้

เป้ำหมำย ร้ อยละที่ นำ้ หนัก คะแนน ระดับ/
โรงเรียน ได้ ระดับ คะแนน รำย
แปล
ร้ อยละ ๓ ขึน้ ไป
ตัวบ่ งชี้ คุณภำพ

ร่ องรอยควำมพยำยำม
( โครงกำร/กิจกรรมทีท่ ำ)
-แผนการจัดการเรี ยนรู้รายวิชา
ต่างๆ
ทั้งรายวิชาสามัญและกีฬาเพื่อ
ความเป็ นเลิศ
-แผนการฝึ กซ้อมระยะสั้นระยะยาว
-กิจกรรมโครงงาน
-กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคา

คะแนนมำตรฐำน
สรุ ประดับคุณภำพมำตรฐำน
แปลระดับคุณภำพ

๔.๔๙
๔
ดีมำก

วิธีกำรพัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำนที่ ๖
โรงเรี ยนดาเนิ นการส่ งเสริ มพัฒนานักเรี ยนด้วยการสอดแทรกในหลักสู ตรสถานศึกษา การจัดการ
เรี ยนรู ้ในชั้นเรี ยนทุกรายวิชา และการฝึ กซ้อมกีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ และจัดโครงการ เช่น โครงการสานสัมพันธ์
น้องพี่กีฬาชล โครงการวันไหว้ครู โครงการวันลอยกระทง โครงการส่ งเสริ มและพัฒนากล้ามเนื้ อของนักกีฬายก
น้ าหนักโครงการทดสอบสมรรถภาพทางกายสาหรับนักเรี ยน โครงการคริ สมาสต์เดย์ โครงการวาเลนไทน์เดย์
๕๙

โครงการห้องสวยด้วยมือพี่ โครงการฝึ กอบรมการนวดเพื่อสุ ขภาพ โครงการศูนย์เพื่อใจวันรุ่ นในสถานศึกษา
โครงการเข้าค่ายพักแรมลู กเสื อ-ยุวกาชาด โครงการวันเด็กแห่ งชาติ โครงการอนุ รักษ์พฒั นา ทะนุ บารุ ง และ
เสริ มสร้างเอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรม กิ จกรรมบ้านสุ ขาวดี ภูมิปัญญาไทย กิจกรรมแจงลอนสู ตรโบราณ
กิจกรรมตะกร้าจักสานด้วยพลาสติก กิ จกรรมขนมปลากริ มไข่เต่า กิ จกรรมขนมเรไร และโครงการเข้าร่ วมการ
แข่งขันกีฬารายการต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมโครงงาน และกิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคา
ผลกำรพัฒนำ
จากการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ตามหลักสู ตรสถานศึกษา และการดาเนิ นโครงการและกิ จกรรมพบว่า
ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชี พสุ จริ ตใน
ระดับคุณภาพดีเยีย่ ม
แนวทำงกำรพัฒนำ
ควรจัดกิ จกรรมหรื อโครงการที่ ส่ งเสริ ม ให้ผูเ้ รี ยนวางแผนการท างานให้เป็ นระบบ ดาเนิ นงานตาม
ขั้นตอน และปรับปรุ งพัฒนางานของตนอย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งจัดหาแหล่ งข้อมูลเกี่ ยวกับอาชี พที่หลากหลาย
ภายในโรงเรี ยนให้มากยิง่ ขึ้น
มำตรฐำนด้ ำนกำรจัดกำรศึกษำ
มำตรฐำนที่ ๗ ครู ปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ ำทีอ่ ย่ำงมีประสิ ทธิภำพและเกิดประสิ ทธิผล
เป้ำหมำย ร้ อยละที่ นำ้ หนัก คะแนน ระดับ/
ร่ องรอยควำมพยำยำม
ที่
ตัวบ่ งชี้
โรงเรียน ได้ ระดับ คะแนน รำย
แปล
( โครงกำร/กิจกรรมทีท่ ำ)
ร้ อยละ ๓ ขึน้ ไป
ตัวบ่ งชี้ คุณภำพ
๗.๑ ครู มีการกาหนดเป้ าหมาย
๘๐
๙๔.๐๐
๑.๐
๐.๙๔
๕
-หลักสู ตรสถานศึกษา
คุณภาพผูเ้ รี ยนทั้งด้านความรู้
ดีเยีย่ ม -เอกสารประกอบหลักสู ตร
ทักษะกระบวนการ
ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
สมรรถนะและคุณลักษณะที่
และกีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ
พึงประสงค์
-แผนการจัดการเรี ยนรู้
-แผนการฝึ กซ้อมระยะสั้น๗. ครู มีการวิเคราะห์ผเู้ รี ยนเป็ น
๗๐
๔๑.๐๐
๑.๐
๐.๔๑
๑
๒ รายบุคคลและใช้ขอ้ มูลใน
ปรับปรุ ระยะยาว
-วิจยั ในชั้นเรี ยน
การวางแผนการจัดการ
ง
-สมุดบันทึกผลการเรี ยน
เรี ยนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล (ปพ. ๖)
ของผูเ้ รี ยน
๖๐

๗.
๓

๗.
๔

๗.
๕

ที่

ครู ออกแบบและจัดการ
เรี ยนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา
ครู ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม ผนวกกับการนา
บริ บทและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการ
จัดการเรี ยนรู้
ครู มีการวัดและประเมินผลที่
มุ่งเน้นการพัฒนาการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยน ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย

ตัวบ่ งชี้

๗.๖ ครู ให้คาแนะนา คาปรึ กษา
และแก้ไขปั ญหาให้แก่
ผูเ้ รี ยนทั้งทางด้านการเรี ยน
และคุณภาพชีวติ ด้วยความ

๗๐

๑๕.๐๐

๒.๐

๐.๓๐

๗๐

๒๖.๐๐

๑.๐

๐.๒๖

๘๐

๕๖.๐๐

๑.๐

๐.๕๖

๑
-สื่ อและนวัตกรรม
ปรับปรุ -สมุดบันทึกการจัดกิจกรรม
ง
การเรี ยนรู้
-สมุดบันทึกการนิเทศ
-ระเบียนข้อมูลนักเรี ยนเป็ น
๑
ปรับปรุ รายบุคคล
-สมุดลงเวลาการปฏิบตั ิงาน
ง
ของบุคลากร
-ตารางสอน
-คาสั่งแต่งตั้งปฏิบตั ิหน้าที่
๒
พอใช้ -ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยน
-บันทึกกิจกรรมแนะแนว
-บันทึกกิจกรรมชุมนุม
-บันทึกกิจกรรม
สาธารณประโยชน์
-รางวัลบุคลากรดีเด่นระดับ
โรงเรี ยน
-รางวัลบุคลากรดีเด่นสถาบัน
การพลศึกษา
-รางวัลครู ดีเด่นเนื่องในวันไหว้
ครู

เป้ำหมำย ร้ อยละที่ นำ้ หนัก คะแนน ระดับ/
โรงเรียน ได้ ระดับ คะแนน รำย
แปล
ร้ อยละ ๓ ขึน้ ไป
ตัวบ่ งชี้ คุณภำพ
๙๐
๑๐๐
๑.๐
๑.๐๐
๕
ดีเยีย่ ม

ร่ องรอยควำมพยำยำม
( โครงกำร/กิจกรรมทีท่ ำ)

๖๑

เสมอภาค
๗. ครู มีการศึกษาวิจยั และ
๗ พัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ใน
วิชาตนรับผิดชอบและใช้ผล
ในการปรับการสอน
๗. ครู ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ น
๘ แบบอย่างที่ดีและเป็ น
สมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
๗.๙ ครู จดั การเรี ยนการสอนตาม
วิชาที่ได้รับมอบหมายเต็ม
เวลาเต็มความสามารถ
คะแนนมำตรฐำน
สรุ ประดับคุณภำพมำตรฐำน
แปลระดับคุณภำพ

๗๐

๙๗.๐๐

๑.๐

๐.๙๗

๕
ดีเยีย่ ม

๙๐

๗๙.๐๐

๑.๐

๐.๗๙

๔
ดีมาก

๙๐

๙๑.๐๐

๑.๐

๐.๙๑

๕
ดีเยีย่ ม

๖.๔๑
๓
ดี

วิธีกำรพัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำนที่ ๗
โรงเรี ยนมีการส่ งเสริ มและสนับสนุ นครู ในทุ กๆ ด้าน เพื่อให้ครู พฒั นานักเรี ยนได้เต็มตามศักยภาพ
ดังนี้
ครู มีการกาหนดเป้ าหมายการพัฒนาผูเ้ รี ยนด้านความรู ้ ทักษะกระบวนการ คุ ณลักษณะอันพึงประสงค์
สมรรถนะสาคัญ รวมทั้งอัตลักษณ์ไว้ในหลักสู ตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรี ยนรู้ และแผนการฝึ กซ้อม
ครู มีการวิเคราะห์ ผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคลโดยการนาผลการทดสอบเพื่อเข้าศึ กษาต่ อมาเป็ นฐานข้อมู ล
สารสนเทศของนักเรี ยน สาหรับรายวิชาสามัญจะมี การทดสอบก่ อนเรี ยนเพื่อนาผลการทดสอบมาวิเคราะห์
ผูเ้ รี ย นเป็ นรายบุ คคล วางแผน และจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ใ ห้เหมาะสมกับ ความสามารถของนัก เรี ยน และ
รายวิชากีฬาเพื่อความเป็ นเลิศจะมีการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรี ยนในแต่ละชนิ ดกีฬาเพื่อออกแบบ
โปรแกรม การฝึ กซ้อมที่เหมาะสมกับนักเรี ยนต่อไป
ครู มีการออกแบบและจัดการเรี ยนรู ้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยจะมีตวั แทนครู ได้เข้า
รับการอบรมกับสถาบันการพลศึกษา จากนั้นจะนาความรู ้ ข้อมูลที่ได้รับมาเผยแพร่ ให้แก่เพื่อนครู ได้รับทราบ
และนาไปใช้กบั นักเรี ยน สาหรั บรายวิชาสามัญครู จะใช้กิจกรรมกลุ่ มเป็ นส่ วนใหญ่ ในการจัดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้ ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล (กิ จกรรมกลุ่ มคือการแบ่งนักเรี ยนออกเป็ น ๓ กลุ่ม กลุ่มเก่ ง
กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน) โดยจะให้กลุ่มเก่งช่วยเหลือกลุ่มอ่อน การจัดกลุ่มแบบจิ๊กซอ การตั้งเกณฑ์การ
๖๒

ประเมินผลแบบอิงกลุ่ม เป็ นต้น และสาหรับรายวิชากีฬาเพื่อความเป็ นเลิศจะมีการแบ่งนักเรี ยนออกเป็ นรุ่ นอายุ
และตามความสามารถ เช่ น กลุ่มไม่มีพ้ืนฐาน กลุ่มมีพ้ืนฐาน กลุ่มเป็ นเลิ ศ เพื่อการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลได้อย่างแท้จริ ง
ครู มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยมีท้ งั สื่ อสิ่ งพิมพ์ เช่น ใบความรู ้ ใบงาน และแบบฝึ กต่างๆ
และสื่ อกิจกรรมกระบวนการ เช่ น กิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมทัศนศึกษา การสาธิ ต การทดลอง การฝึ กปฏิบตั ิ เป็ น
ต้น
ครู มี ก ารวัด และประเมิ น ผลนัก เรี ย นด้ว ยวิ ธี ก ารที่ ห ลากหลาย เช่ น การทดสอบ การตรวจผลงาน
การประเมินการปฏิบตั ิ การให้เพื่อนประเมิน เป็ นต้น
ครู ให้คาแนะนา คาปรึ กษา และแก้ไขปั ญหาให้แก่นกั เรี ยนในด้านการเรี ยน การฝึ กซ้อมกี ฬา และการ
ประพฤติปฏิบตั ิตน โดยผ่านกิ จกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ การฝึ กซ้อม กิ จกรรมโฮมรู ม กิ จกรรมแนะแนว การมี
คาสั่งแต่งตั้งครู ประจาชั้น ครู ประจาหอพัก เวรประจาวัน เป็ นต้น
ครู มีการจัดทาวิจยั ในชั้นเรี ยนเพื่อแก้ปัญหานักเรี ยน ซึ่ งการจัดทาวิจยั นี้ เป็ นนโยบายของโรงเรี ยนที่ครู
จะต้องทาวิจยั ในชั้นเรี ยนภาคเรี ยนละ ๑ เรื่ อง
ครู ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีและเป็ นสมาชิ กที่ดีของสถานศึกษาโดยครู จะต้องลงชื่ อปฏิบตั ิ
หน้าที่ตามเวลาที่โรงเรี ยนกาหนด มีการกาหนดแนวทางการแต่งกายของครู โรงเรี ยนมีการส่ งเสริ มครู ในเรื่ องนี้
โดยจะมอบรางวัลเพื่อเชิ ดชู เกี ยรติครู ในวันไหว้ครู (รางวัลครู ดีเด่ น) และพิธีมอบประกาศนี ยบัตรแก่ผูส้ าเร็ จ
การศึกษา (รางวัลบุคลากรดีเด่น)
ครู จดั การเรี ยนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายโดยมีการจัดทาตารางสอนมอบหมายให้แก่ครู ทุกคน
ซึ่ งมีภาระการสอนเป็ นไปตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ผลกำรพัฒนำ
จากการที่ครู ปฏิ บตั ิงานพบว่า ครู สามารถปฏิ บตั ิ หน้าที่ ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและเกิ ดประสิ ทธิ ผล
ในระดับคุณภาพดี
แนวทำงกำรพัฒนำ
๑. ควรจัดทาข้อมูลสารสนเทศของนักเรี ยนอย่างเป็ นระบบ
๒. ควรจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
๓. ควรใช้สื่อการเรี ยนรู ้ประเภทสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ให้มากยิง่ ขึ้นโดยนาบริ บทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรี ยนรู้ให้มีความหลากหลาย
๔. ควรพัฒนาวิธีการและเกณฑ์ในการประเมินผลที่คานึงถึงพัฒนาการของนักเรี ยนให้มากยิง่ ขึ้น
๕. ควรมีการจัดอบรมครู เพื่อส่ งเสริ มและพัฒนาการนาหลักสู ตรสถานศึกษาสู่ การนาหลักสู ตรไปใช้ใน
ห้องเรี ยนอย่างเป็ นรู ปธรรม
๖๓

มำตรฐำนที่ ๘ ผู้บริหำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ ำทีอ่ ย่ำงมีประสิ ทธิภำพและเกิดประสิ ทธิผล
เป้ำหมำย ระดับ นำ้ หนัก คะแนน ระดับ/
ร่ องรอยควำมพยำยำม
ที่
ตัวบ่ งชี้
โรงเรียน ทีไ่ ด้ คะแนน รำย
แปล
( โครงกำร/กิจกรรมทีท่ ำ)
ระดับ
ตัวบ่ งชี้ คุณภำพ
๘.๑ ผูบ้ ริ หารมีวสิ ัยทัศน์ ภาวะ
ดีมาก
๕
๑.๐
๑.๐๐
๕
-แผนกลยุทธ์
ผูน้ า และความคิดริ เริ่ มที่เน้น
ดีเยีย่ ม -แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การพัฒนาผูเ้ รี ยน
-แผนปฏิบตั ิการประจาปี
-โครงสร้างการบริ หารโรงเรี ยน
๘. ผูบ้ ริ หารใช้หลักการบริ หาร
ดีมาก
๕
๒.๐
๒.๐๐
๕
๒ แบบมีส่วนร่ วมและใช้ขอ้ มูล
ดีเยีย่ ม -คาสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบตั ิ
หน้าที่
ผลการประเมินหรื อ
-บันทึกการประชุม
ผลการวิจยั เป็ นฐานคิดทั้ง
คณะกรรมการสถานศึกษา
ด้านวิชาการและการจัดการ
-บันทึกการประชุมผูป้ กครอง
๘.๓ ผูบ้ ริ หารสามารถบริ หาร
ดีมาก
๔
๒.๐
๑.๖๐
๔
จัดการการศึกษาให้บรรลุ
ดีมาก -บันทึกการประชุมบุคลากร
ประจาเดือน
เป้ าหมายตามที่กาหนดไว้ใน
-บันทึกการประชุม
แผนปฏิบตั ิการ
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
๘.๔ ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มและพัฒนา
ดีมาก
๓
๒.๐
๑.๒๐
๓
และวิชาการ
ศักยภาพบุคลากรให้พร้อม
ดี
-บันทึกการนิเทศ
รับการกระจายอานาจ
-โครงการปฐมนิเทศนักเรี ยน
๘. นักเรี ยน ผูป้ กครอง และ
ดีมาก
๕
๑.๐
๑.๐๐
๕
๕ ชุมชนพึงพอใจผลการ
ดีเยีย่ ม และประชุมผูป้ กครอง
บริ หารการจัดการศึกษา
๘.๖ ผูบ้ ริ หารให้คาแนะนา
ดีมาก
๕
๒.๐
๒.๐๐
๕
คาปรึ กษาทางวิชาการ และ
ดีเยีย่ ม
เอาใจใส่ การจัดการศึกษา
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา
คะแนนมำตรฐำน
๘.๘๐
สรุ ประดับคุณภำพมำตรฐำน
๔
แปลระดับคุณภำพ
ดีมำก
๖๔

วิธีกำรพัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำนที่ ๘
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีความตระหนักในการส่ งเสริ มและสนับสนุนเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนทั้งทางด้านร่ างกาย
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยให้ผมู ้ ีส่วนเกี่ ยวข้องกับโรงเรี ยนทุกภาคส่ วนและบุคลากรมีส่วนร่ วมในการ
บริ หารจัดการศึกษา มีการจัดทาแผนกลยุทธ์โรงเรี ยนกี ฬาจังหวัดชลบุรี (พ.ศ.๒๕๔-๒๕๕๖) แผนปฏิบตั ิงาน
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาและงบประมาณที่
ได้รับการจัดสรรเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนอย่างมีคุณภาพ
มีการกาหนดผูร้ ับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจนตามความสามารถและความถนัด เช่น การแต่งตั้ง
บุคลากรปฏิบตั ิงานตามโครงสร้างการบริ หาร การแต่งตั้งบุคลากรดูแลหอพัก และดูแลการรับประทานอาหาร
เป็ นต้น
มี น โยบายที่ ชัด เจนในด้า นการจัด การเรี ย นการสอนวิช าสามัญ และกี ฬ าเพื่ อ ความเป็ นเลิ ศ มี ก าร
สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนากีฬาสู่ ความเป็ นเลิศทุกชนิ ดกีฬา การแนะแนวและให้บริ การทางการศึกษา
ตลอดปี การศึกษา การส่ งเสริ มและสนับสนุ นโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการพัฒนาระบบการบริ หาร
ภายใน โครงการติวเข้ม O-net โครงการปฐมนิเทศนักเรี ยนและประชุมผูป้ กครอง เป็ นต้น
มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา การประชุมผูป้ กครองและนักเรี ยนในโครงการปฐมนิเทศและ
ประชุมผูป้ กครอง โดยจะมีการสอบถามความพึงพอใจการบริ หารจัดการศึกษาของโรงเรี ยนในด้านต่างๆ
มี ก ารก ากับ ติ ด ตามการด าเนิ น งานต่ า ง ๆ อย่ า งเป็ นระบบ การกระจายอ านาจการบริ ห ารให้ แ ก่
รองผูอ้ านวยการ ผูช้ ่ วยผูอ้ านวยการ และหัวหน้างานต่าง ๆ รั บผิดชอบกากับติ ดตามดู แล รวมทั้งมี การให้
คาปรึ กษา คาแนะนาแก่บุคลากรทุกคนโดยเสมอภาคทั้งในและนอกเวลาราชการ
ผลกำรพัฒนำ
จากการที่ผบู ้ ริ หารดาเนิ นการจัดการศึกษาด้วยการกาหนดวิสัยทัศน์ กาหนดเป้ าหมายความสาเร็ จตาม
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยนพบว่า ผูบ้ ริ หารสามารถปฏิบตั ิหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล
ในระดับคุณภาพดีเยีย่ ม
แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต
ควรมี ก ารพัฒ นาบุ ค ลากรให้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ง ขึ้ น โยการจัด โครงการอบรมด้า นการพัฒ นา
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและการจัด โครงการศึ ก ษาดู ง านด้า นการพัฒ นาการศึ ก ษาในหน่ ว ยงานที ่ ป ระสบ
ความสาเร็ จ
ควรมี ก ารพัฒ นาบุ ค ลากรเกี่ ย วกับ เทคนิ ค ใหม่ๆ เพื่อเพิ่ม ศัก ยภาพของบุคลากรให้มีประสิ ทธิ ภาพ
และเกิ ดประสิ ทธิ ผลมากยิ่งขึ้ น โดยการนาข้อมูลสารสนเทศมาใช้ปรับปรุ งและพัฒนาต่อไป

๖๕

มำตรฐำนที่ ๙ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และผู้ปกครอง ชุ มชนปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ ำทีอ่ ย่ำงมี
ประสิ ทธิภำพและเกิดประสิ ทธิผล

ที่

ตัวบ่ งชี้

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้
และปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่
ระเบียบกาหนด
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษา
กากับ ติดตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ของสถานศึกษาให้บรรลุผล
สาเร็ จตามเป้ าหมาย
๙.๓ ผูป้ กครองและชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่ วมในการพัฒนา
สถานศึกษา
คะแนนมำตรฐำน
สรุ ประดับคุณภำพมำตรฐำน
แปลระดับคุณภำพ

เป้ำหมำย ระดับ นำ้ หนัก คะแนน ระดับ/
ร่ องรอยควำมพยำยำม
โรงเรียน ทีไ่ ด้ คะแนน รำย
แปล
( โครงกำร/กิจกรรมทีท่ ำ)
ระดับ
ตัวบ่ งชี้ คุณภำพ
ดี
๕
๒.๐
๒.๐๐
๕
-คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดีเยีย่ ม สถานศึกษา
-คาสัง่ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ดาเนินโครงการต่างๆ
ดี
๕
๑.๐
๑.๐๐
๕
ดีเยีย่ ม -หนังสื อเชิญประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา
-หนังสื อเชิญประชุมผูป้ กครอง
-บันทึกการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา
ดี
๔
๒.๐
๑.๖๐
๔
ดีมาก -โครงการปฐมนิเทศนักเรี ยน
และประชุมผูป้ กครอง
๔.๖๐
๕
ดีเยีย่ ม

วิธีกำรพัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำนที่ ๙
โรงเรี ยนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีความรู ้ความสามารถทางด้านกีฬา การบริ หารจัดการ
ตามระเบี ยบกระทรวงศึก ษาธิ ก าร คณะกรรมการสถานศึก ษาปฏิ บตั ิ ตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาทั้ง ๑๑ ข้อ มีการประชุ มคณะกรรมการสถานศึกษาภาคเรี ยนละ ๒ ครั้ง โดยมีหนังสื อเชิ ญประชุ ม
และบันทึ ก การประชุ ม เป็ นหลัก ฐานในการปฏิ บ ัติ งานของคณะกรรมการสถานศึ ก ษา มี ก ารรายงานการ
ดาเนิ นงานของคณะกรรมการสถานศึกษาให้สถาบันการพลศึกษาได้รับทราบ ทั้งนี้ ได้จดั โครงการปฐมนิ เทศ
นักเรี ยนและประชุมผูป้ กครอง เพื่อประชุมผูป้ กครองทั้งก่อนเปิ ดภาคการศึกษาและก่อนปิ ดภาคการศึกษา อันจะ
มีส่วนทาให้ผปู้ กครองและชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนานักเรี ยนและโรงเรี ยน

๖๖

ผลกำรพัฒนำ
จากการด าเนิ น การของโรงเรี ยนร่ ว มพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษากับ คณะกรรมการศึ ก ษา พบว่ า
คณะกรรมการศึกษา ผูป้ กครอง ชุมชุนปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล
ในระดับคุณภาพดีเยีย่ ม
แนวทำงกำรพัฒนำ
ควรให้ผปู ้ กครองและชุ มชนมีส่วนร่ วมในการเสนอความต้องการพัฒนาด้านหลักสู ตรสถานศึกษาและ
การจัดการเรี ยนรู ้ให้มากยิง่ ขึ้น
มำตรฐำนที่ ๑๐ สถำนศึกษำมีกำรจัดกำรหลักสู ตร กระบวนกำรเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
อย่ำงรอบด้ ำน

ที่
๑๐.๑

๑๐.๒

๑๐.๓

๑๐.๔

เป้ำหมำย ระดับ นำ้ หนัก คะแนน ระดับ/
ร่ องรอยควำมพยำยำม
ตัวบ่ งชี้
โรงเรียน ทีไ่ ด้ คะแนน รำย
แปล
( โครงกำร/กิจกรรมทีท่ ำ)
ระดับ
ตัวบ่ งชี้ คุณภำพ
หลักสู ตรสถานศึกษา
ดี
๓
๒.๐
๑.๒๐
๓
-หลักสู ตรสถานศึกษา
เหมาะสมและสอดคล้อง
ดี
-หลักสู ตรกีฬาเพื่อความเป็ น
กับท้องถิ่น
เลิศ
-โครงการเข้าร่ วมการแข่งขัน
จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่
ดี
๔
๒.๐
๑.๖๐
๔
หลากหลายให้ผเู้ รี ยน
ดีมาก กีฬาในรายการต่างๆ
-โครงการพัฒนาและส่ งเสริ ม
เลือกเรี ยนตามความถนัด
การเรี ยนรู ้กลุ่มสาระภาษาไทย
ความสามารถ และความ
(วันภาษาไทยแห่งชาติ)
สนใจ
-โครงการพัฒนาและส่ งเสริ ม
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนที่
ดี
๔
๑.๐
๐.๘๐
๔
ส่ งเสริ มและตอบสนอง
ดีมาก การเรี ยนรู ้กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์
ความต้องการ
-โครงการอนุรักษ์พฒั นา
ความสามารถ ความถนัด
ทะนุบารุ ง และเสริ มสร้าง
และความสนใจของผูเ้ รี ยน
เอกลักษณ์ ศิลปะ และ
สนับสนุนให้ครู จดั
ดี
๓
๑.๐
๐.๖๐
๓
วัฒนธรรม
กระบวนการเรี ยนรู้ที่ให้
ดี
กิจกรรมบ้านสุ ขาวดีภูมิปัญญา
ผูเ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิจริ ง
ไทย
จนสรุ ปความได้ดว้ ยตนเอง
๖๗

๑๐.๕ นิเทศภายใน กากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และนาผลไป
ปรับปรุ งการเรี ยนการสอน
๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือ
ผูเ้ รี ยนที่มีประสิ ทธิภาพ
และครอบคลุมผูเ้ รี ยนทุก
คน

ที่

ตัวบ่ งชี้

๑๐.๗ มีการนาวิทยาศาสตร์
การกีฬาพัฒนาผูเ้ รี ยนตาม
ชนิดกีฬา
๑๐.๘ มีระบบการพัฒนาการกีฬา
ผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล

คะแนนมำตรฐำน

ดี

๒

๑.๐

๐.๔๐

๒
กิจกรรมแจงลอนสู ตรโบราณ
พอใช้ กิจกรรมตะกร้าจักสานด้วย
พลาสติก
กิจกรรมขนมปลากริ มไข่เต่า
ดี
๕
๑.๐
๑.๐๐
๕
ดีเยีย่ ม กิจกรรมขนมเรไร
-โครงการเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสื อยุวกาชาด
-โครงการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายสาหรับนักเรี ยน
-โครงการฝึ กอบรมการนวด
เพื่อสุ ขภาพ
-โครงการคริ สมาสต์เดย์
โครงการวาเลนไทน์เดย์
-กิจกรรมการให้บริ การตัดผม
-กิจกรรมการตรวจปั สสาวะ
-การนิเทศการจัดการเรี ยนรู้
เป้ำหมำย ระดับ นำ้ หนัก คะแนน ระดับ/
ร่ องรอยควำมพยำยำม
โรงเรียน ทีไ่ ด้ คะแนน รำย
แปล
( โครงกำร/กิจกรรมทีท่ ำ)
ระดับ
ตัวบ่ งชี้ คุณภำพ
ดี
๓
๑.๐
๐.๖๐
๓
-กิจกรรมสาธารณประโยชน์
ดี
-กิจกรรมรักการอ่าน
-กิจกรรมโครงงาน
-กิจกรรมชุมนุม
ดี
๔
๑.๐
๐.๘๐
๔
ดีมาก -กิจกรรมแนะแนว
-กิจกรรมโฮมรู ม
-คาสั่งแต่งตั้งครู ประจาชั้น ครู
เวรประจาวัน ครู ดูแลหอพัก ครู
ดูแลการรับประทานอาหาร
๗.๐๐
๖๘

สรุ ประดับคุณภำพมำตรฐำน
แปลระดับคุณภำพ

๓
ดี

วิธีกำรพัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำนที่ ๑๐
โรงเรี ยนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรและวิชาการ มี การจัดทาหลักสู ตรสถานศึกษา
พัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับท้องถิ่น และการจัดทาหลักสู ตรกีฬาเพื่อความเป็ น
เลิศ มีการจัดรายวิชาเพิ่มเติ มที่หลากหลายให้ผเู ้ รี ยนเลื อกเรี ยนตามความถนัด ความสามารถ และความ
สนใจ เช่น วิชาคณิ ตศาสตร์ เพิ่มเติม ฟิ สิ กส์ เคมี ชี ววิทยา และกีฬาเพื่อความเป็ นเลิศในชนิ ดกีฬากรี ฑา เซปั ก
ตะกร้อ ฟุตบอล ยกน้ าหนัก ยูโด และฮอกกี้/เนตบอล
มีการจัดกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนที่ส่งเสริ มและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจของผูเ้ รี ยน เช่น กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมลูกเสื อ กิจกรรมสาธารณประโยชน์ กิจกรรมรักการอ่าน
กิจกรรมโครงงาน และกิจกรรมชุ มชน เช่น ชุ มนุ มจรวดขวดน้ า ชุ มนุ มหมากฮอต ชุ มนุ มนวดผ่อนคลาย ชุ มนุ ม
รักษ์โลก ชุมนุมพุทธศาสน์
มีการสนับสนุนให้ครู จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ให้ผเู ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิจริ งจนสามารถสรุ ปความได้ดว้ ย
ตนเองในรู ปของกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร เช่น โครงการเข้าร่ วมการแข่งขันกีฬาในรายการต่างๆ โครงการพัฒนา
และส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระภาษาไทย(วันภาษาไทยแห่ งชาติ) โครงการพัฒนาและส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้กลุ่ม
สาระวิทยาศาสตร์ โครงการคริ สมาสต์เดย์ โครงการวาเลนไทน์เดย์ โครงการอนุ รักษ์พฒั นา ทะนุ บารุ ง และ
เสริ มสร้างเอกลักษณ์ ศิล ปะและวัฒนธรรม กิ จกรรมบ้านสุ ขาวดี ภูมิปัญญาไทย กิจกรรมแจงลอนสู ตรโบราณ
กิจกรรมตะกร้ าจักสานด้วยพลาสติก กิจกรรมขนมปลากริ มไข่เต่า กิ จกรรมขนมเรไร โครงการเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสื อ-ยุวกาชาด โครงการฝึ กอบรมการนวดเพื่อสุ ขภาพ และโครงการเข้าร่ วมการแข่งขันกีฬษในรายงการต่างๆ
มีการบริ หารจัดการที่ส่งเสริ มให้ครู นาหลักสู ตรสู่ การจัดการเรี ยนรู ้ ในชั้นเรี ยนเพื่อพัฒนานักเรี ยนให้มี
คุณภาพบรรลุตามมาตรฐานของหลักสู ตร มีการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของครู โดยผูบ้ ริ หาร
มีการจัดระบบดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ยนเป็ นรายบุ คคลโดยอาจารย์ที่ปรึ กษาและผูฝ้ ึ กซ้อมกี ฬาที่จะดูแล
นักเรี ยนอย่างใกล้ชิด โดยมีคาสั่งแต่งตั้งครู ประจาชั้น ครู เวรประจาวัน ครู ดูแลหอพัก ครู ดูแลการรับประทาน
อาหาร จัดโครงการทดสอบสมรรถภาพทางกายสาหรับนักเรี ยน กิ จกรรมโฮมรู ม กิ จกรรมการตรวจปั สสาวะ
กิจกรรมการให้บริ การตัดผม กิจกรรมแนะแนว และการให้คาปรึ กษา
มีการนาหลักวิทยาศาสตร์ การกีฬามาพัฒนานักเรี ยนอย่างเป็ นระบบ และการจัดรายการอาหารตามหลัก
โภชนศาสตร์ การเสริ มสร้ างกล้ามเนื้ อและสมรรถภาพทางการของนักเรี ยน การทดสอบสมรรถภาพนักเรี ยน
ก่อนการแข่งขัน และการบันทึกการเจริ ญเติบโตของนักเรี ยนอย่างต่อเนื่องเป็ นรายบุคคล

๖๙

ผลกำรพัฒนำ
จากการดาเนินการพบว่า โรงเรี ยนสามารถพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาจัดกระบวนการเรี ยนรู้ และ
พัฒนาคุณภาพนักเรี ยนได้ในระดับคุณภาพดีมาก
แนวทำงกำรพัฒนำ
๑. ควรมีการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาโดยการสอดแทรกเนื้อหาสาระท้องถิ่นเข้าไปในหลักสู ตรทั้ง ๘
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
๒. ควรมี การจัดกิ จกรรมตามธรรมชาติ ในแต่ละวิชาอย่างหลากหลาย เช่ น ทักษะการสื่ อสารในวิชา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทักษะการใช้เทคโนโลยีในวิชาคอมพิวเตอร์
๓. ควรมีการสรุ ปผลและรายงานผลการนิเทศการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ในทุกภาคเรี ยนอย่างมีระบบ
๔. ควรจัดให้มีการเรี ยนการสอนซ่อมเสริ มนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
๕. ควรมี การจัดทาโครงการ กิ จกรรม หรื อแผนพัฒนาผูเ้ รี ยนตามชนิ ดกี ฬาเป็ นรายบุคคล พร้ อมทั้ง
กากับติดตามและประเมินผลการดาเนินการอย่างเป็ นระบบและสม่าเสมอ
มำตรฐำนที่ ๑๑ สถำนศึกษำมีกำรจัดสภำพแวดล้อมและกำรบริกำรทีส่ ่ งเสริมให้ ผ้ เู รียนพัฒนำเต็มศักยภำพ

ที่

ตัวบ่ งชี้

๑๑.๑ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ
อาคารเรี ยนมัน่ คง สะอาด
และปลอดภัย มีสิ่งอานวย
ความสะดวกพอเพียงอยูใ่ น
สภาพใช้การได้ดี
สภาพแวดล้อมร่ มรื่ นและมี
แหล่งเรี ยนรู ้สาหรับผูเ้ รี ยน
๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่
ส่ งเสริ มสุ ขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยของผูเ้ รี ยน
๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริ การสื่ อ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เอื้อให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ย

เป้ำหมำย ระดับที่ นำ้ หนัก
โรงเรียน
ได้ คะแนน
ระดับ
ดีมาก
๔
๔.๐

คะแนน
รำย
ตัวบ่ งชี้
๓.๒๐

ดีมาก

๕

๓.๐

๓.๐๐

ดีมาก

๔

๓.๐

๒.๔๐

ระดับ/
ร่ องรอยควำมพยำยำม
แปล
( โครงกำร/กิจกรรมทีท่ ำ)
คุณภำพ
๔
-โครงการจัดตกแต่งภูมิทศั น์
ดีมาก ภายในบริ เวณโรงเรี ยน
-โครงการห้องสวยด้วยมือพี่
-โครงการหอพักน่าอยู่
-โครงการแสงธรรมนาชีวิต
-โครงการอบรมแกนนา
นักเรี ยนเพื่อป้ องกันปั ญหายา
เสพติดและโรคเอดส์ใน
๕
ดีเยีย่ ม สถานศึกษา
-โครงการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายสาหรับนักเรี ยน
๔
ดีมาก -โครงการสานสัมพันธ์นอ้ งพี่
กีฬาชล
๗๐

ตนเองและหรื อเรี ยนรู้แบบ
มีส่วนร่ วม

-โครงการส่ งเสริ มและพัฒนา
กล้ามเนื้อของกีฬายกน้ าหนัก
-โครงการศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่ นใน
สถานศึกษา
-โครงการเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสื อยุวกาชาด
-โครงการจัดซื้ อหนังสื อ
-กิจกรรมทาความสะอาด
ห้องเรี ยนและเก็บขยะบริ เวณ
โรงเรี ยน
-กิจกรรมการตรวจปั สสาวะ
-กิจกรรมการให้บริ การตัดผม
-การจัดบริ การอาหารตามหลัก
โภชนศาสตร์
-สถิติการใช้หอ้ งสมุด

คะแนนมำตรฐำน
๘.๖๐
สรุ ประดับคุณภำพมำตรฐำน
๔
แปลระดับคุณภำพ
ดีมำก
วิธีกำรพัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำนที่ ๑๑
โรงเรี ยนมีการจัดสภาพแวดล้อมภายในบริ เวณโรงเรี ยนให้มีความร่ มรื่ น สะอาด มีอาคารเรี ยน ห้องเรี ยน
ห้องประชุม และห้องปฏิบตั ิการ ได้แก่ ห้องปฏิบตั ิการทางภาษา ห้องปฏิบตั ิการทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบตั ิการ
คอมพิวเตอร์ ห้องเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย ห้องเสริ มสร้างระบบไหลเวียนโลหิ ต และห้องปฏิบตั ิธรรม มี
ความแข็งแรง มัน่ คงและปลอดภัย โดยมีการจัดโครงการจัดตกแต่งภูมิทศั น์ภายในบริ เวณโรงเรี ยน โครงการ
ห้องสวยด้วยมือพี่ และโครงการหอพักน่ าอยู่ รวมทั้งจัดกิ จกรรมทาความสะอาดห้องเรี ยนและเก็บขยะบริ เวณ
โรงเรี ยน
มี ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ง ครู ประจ าชั้ น ครู เวรประจ าวัน ครู ดู แ ลหอพัก ครู ดู แ ลการรั บ ประทานอาหาร
และจัดโครงการ กิ จกรรมที่ส่งเสริ มสุ ขภาพอนามัยและความปลอดภัยของนักเรี ยน ได้แก่ โครงการแสงธรรม
นาชี วิต โครงการอบรมแกนนานักเรี ย นเพื่อป้ องกันปั ญหายาเสพติ ดและโรคเอดส์ ในสถานศึ กษา โครงการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายสาหรับนักเรี ยน โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่กีฬาชล โครงการส่ งเสริ มและพัฒนา
๗๑

ที่
๑๒.๑
๑๒.
๒

๑๒.
๓

๑๒.
๔

กล้ามเนื้ อของกี ฬายกน้ าหนัก โครงการศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่ นในสถานศึ กษา โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสื อ-ยุว
กาชาด กิจกรรมการตรวจปั สสาวะ กิจกรรมการให้บริ การตัดผม และการจัดบริ การอาหารตามหลักโภชนศาสตร์
มีการจัดห้องสมุดที่ให้บริ การหนังสื อ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในระบบยืม -คืนหนังสื อ มีโครงการ
จัดซื้ อหนังสื อ และบันทึกสถิติการใช้บริ การห้องสมุดของนักเรี ยนทุกครั้ง
ผลกำรพัฒนำ
จากการดาเนินการพบว่า โรงเรี ยนดาเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อมและจัดบริ การส่ งเสริ มให้นกั เรี ยน
พัฒนาเต็มศักยภาพในระดับคุณภาพดีมาก
แนวทำงกำรพัฒนำ
๑. ควรพัฒนาให้มีแหล่งการเรี ยนรู ้ให้ครบทุกสาระการเรี ยนรู ้
๒. ควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มสุ ขภาพอนามัยตามสุ ขบัญญัติแห่งชาติให้ครบทั้ง ๑๐ ประการ
๓. ควรเพิ่มสื่ อการเรี ยนรู ้ในห้องสมุด เช่น คอมพิวเตอร์ อินเตอร์ เน็ต
มำตรฐำนที่ ๑๒ สถำนศึกษำมีกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำตำมทีก่ ำหนด
เป้ำหมำย ระดับที่ นำ้ หนัก คะแน ระดับ/
ร่ องรอยควำมพยำยำม
ตัวบ่ งชี้
โรงเรียน
ได้ คะแนน นรำย แปล
( โครงกำร/กิจกรรมทีท่ ำ)
ระดับ
ตัวบ่ งชี้ คุณภำพ
กาหนดมาตรฐานการศึกษา ดีมาก
๕
๑.๐
๑.๐๐
๕
-คาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ของสถานศึกษา
ดีเยีย่ ม ศึกษาและกาหนดมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรี ยน
จัดทาและดาเนินการตาม
ดีมาก
๔
๑.๐
๐.๘๐
๔
แผนพัฒนาการจัด
ดีมาก -ประกาศมาตรฐานการศึกษา
และ ค่าเป้ าหมายของ
การศึกษาของสถานศึกษาที่
โรงเรี ยน
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
-แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การศึกษาของสถานศึกษา
-โครงสร้างการบริ หารโรงเรี ยน
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
ดีมาก
๔
๑.๐
๐.๘๐
๔
และใช้สารสนเทศในการ
ดีมาก -หนังสื อรับ หนังสื ออกงาน
สารบัญ
บริ หารจัดการเพื่อพัฒนา
-คาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการ
คุณภาพสถานศึกษา
ดาเนินการประกันคุณภาพ
ติดตามตรวจสอบและ
ดีมาก
๓
๐.๕ ๐.๓๐
๓
การศึกษา
ประเมินคุณภาพภายใน
ดี
-หนังสื อเชิญผูท้ รงคุณวุฒิ
ตามมาตรฐานการศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
ของสถานศึกษา
๗๒

๑๒. นาผลการประเมินคุณภาพ
๕ ทั้งภายในและภายนอกไป
ใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่ อง
๑๒.๖ จัดทารายงานประจาปี ที่
เป็ นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน

ดีมาก

๕

๐.๕

ดีมาก

๕

๑.๐

๐.๕๐

๕
-คาสัง่ แต่งคณะกรรมการ
ดีเยีย่ ม ประเมินคุณภาพภายใน
-คาสั่งจัดทารายงานประจาปี
-บันทึกข้อความเพื่อเผยแพร่
รายงานประจาปี
๑.๐๐
๕
ดีเยีย่ ม -รายงานการวิเคราะห์ SWOT
-บันทึกการประชุมบุคลากร
ประจาเดือน
๔.๔๐
๔
ดีมำก

คะแนนมำตรฐำน
สรุ ประดับคุณภำพมำตรฐำน
แปลระดับคุณภำพ
วิธีกำรพัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำนที่ ๑๒
โรงเรี ยนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการศึกษา อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรี ยน
มีการประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้ าหมายของโรงเรี ยน มีการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาโดยกาหนดผูร้ ับผิดชอบ ๑ คน/ ๑ ตัวบ่งชี้ และมี
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนทาหน้าที่ควบคุมดูแลและกากับติดตาม มีการจัดทาเครื่ องมือเพื่อการประเมินตนเองตามตัว
บ่งชี้ที่รับผิดชอบและเขียนรายงานการประเมินตนเอง มีการเชิ ญผูท้ รงคุณวุฒิสถาบันการพลศึกษาร่ วมเป็ น
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มี
ผูท้ รงคุณวุฒิสถาบันการพลศึกษาร่ วมเป็ นคณะกรรมการ มีการวิเคราะห์ SWOT ผลการพัฒนาโรงเรี ยนตาม
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทารายงานประจาปี และมีการเผยแพร่ รายงาน
ประจาปี ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบด้วยวิธีที่หลากหลาย เช่น การจัดส่ งรู ปเล่มรายงานประจาปี การ
เผยแพร่ ในเว็บไซต์ของโรงเรี ยน
ผลกำรพัฒนำ
จากการด าเนิ นการพบว่า โรงเรี ย นมี ก ารประกันคุ ณภาพภายในของสถานศึ ก ษาตามที่ ก าหนดใน
กฎกระทรงในระดับคุณภาพดีมาก
แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต
๑. ควรจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยให้ทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมอย่างแท้จริ ง
๒. ควรดาเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีการกากับติดตามอย่างสม่าเสมอ และรายงาน
ให้ทุกฝ่ ายได้รับทราบ
๓. ควรใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้มากยิง่ ขึ้น
๗๓

มำตรฐำนด้ ำนกำรสร้ ำงสั งคมแห่ งกำรเรียนรู้
มำตรฐำนที่ ๑๓ สถำนศึกษำมีกำรสร้ ำง ส่ งเสริม สนับสนุนให้ สถำนศึกษำเป็ นสั งคมแห่ งกำรเรียนรู้

ที่

ตัวบ่ งชี้

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนา
แหล่งเรี ยนรู ้ภายใน
สถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรี ยนรู ้
ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาการ
เรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนและ
บุคลากรของสถานศึกษา
รวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
๑๓. มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
๒
ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษากับครอบครัว
ชุมชนและองค์กรที่
เกี่ยวข้อง

เป้ำหมำย ระดับที่ นำ้ หนัก คะแน ระดับ/
ร่ องรอยควำมพยำยำม
โรงเรียน
ได้ คะแนน นรำย แปล
( โครงกำร/กิจกรรมทีท่ ำ)
ระดับ
ตัวบ่ งชี้ คุณภำพ
ดีมาก
๔
๕.๐ ๔.๐๐
๔
-โครงการจัดทาแผนพัฒนาการ
ดีมาก จัดการศึกษา
-โครงการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน
-โครงการศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่ น โครงการเตรี ยมความพร้อมรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก
รอบที่ ๓ -โครงการติวเข้ม Onet
-โครงการเข้าค่ายพักแรม
ดีมาก
๔
๕.๐ ๔.๐๐
๔
ดีมาก ลูกเสื อยุวกาชาด
-โครงการอบรมนวดเพื่อ
สุ ขภาพ
-โครงการอนุรักษ์พฒั นา
ทะนุบารุ ง และเสริ มสร้าง
เอกลักษณ์ ศิลปะและ
วัฒนธรรม
กิจกรรมบ้านสุ ขาวดีภูมิปัญญา
ไทย กิจกรรมแจงลอนสู ตร
โบราณ กิจกรรมตะกร้าจักสาน
ด้วยพลาสติก กิจกรรมขนม
ปลากริ มไข่เต่า กิจกรรมขนม
เรไร
๗๔

คะแนนมำตรฐำน
สรุ ประดับคุณภำพมำตรฐำน
แปลระดับคุณภำพ

๘.๐๐
๔
ดีมำก

วิธีกำรพัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำนที่ ๑๓
โรงเรี ยนมี ก ารส ารวจแหล่ ง เรี ยนรู ้ ท้ ัง ภายในและภายนอกแล้ ว น ามาจัด เป็ นระบบสารสนเทศ
ประชาสัมพันธ์ให้มีการไปใช้งานแหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆ เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบตั ิการทางวิทยาศาสตร์ ห้องทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบตั ิการทางภาษา อาคารพลศึกษา อาคารฝึ กซ้อมกีฬา
ยกน้ าหนัก ลานอเนกประสงค์ (สนามฟุตซอล) มีการจัดโครงการเพื่อส่ งเสริ มสนับสนุ นให้มีการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ระหว่างบุคลากรภายในกับครอบครัวชุ มชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่ น การเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ใน
โครงการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึ กษา โครงการพัฒนาระบบการประกันคุ ณภาพภายใน โครงการศูนย์
เพื่อนใจวัยรุ่ น โครงการเตรี ยมความพร้ อมรั บการประเมิ นคุ ณภาพภายนอกรอบที่ ๓ โครงการติวเข้ม O-net
โครงการเข้าค่าย
พักแรมลู กเสื อ-ยุวกาชาด โครงการอบรมนวดเพื่อสุ ขภาพ โครงการอนุ รักษ์พฒั นา
ทะนุบารุ ง และเสริ มสร้างเอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมบ้านสุ ขาวดีภูมิปัญญาไทย กิจกรรมแจงลอน
สู ตรโบราณ กิจกรรมตะกร้าจักสานด้วยพลาสติก กิจกรรมขนมปลากริ มไข่เต่า กิจกรรมขนมเรไร และมีการการ
จัดส่ งนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาให้แก่สมาคมกีฬาเพื่อการแข่งขันกีฬาในรายการที่สูงขึ้นต่อ ๆ ไป
ผลกำรพัฒนำ
จากการดาเนินการ พบว่าโรงเรี ยนมีการสร้าง ส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้โรงเรี ยนเป็ นสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้
ในระดับคุณภาพดีมาก
แนวทำงกำรพัฒนำ
๑. ควรมีการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ทุกกลุ่มสาระอย่างต่อเนื่อง
๒. ควรจัดกิจกรรมต่างๆ ใช้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วม
มำตรฐำนด้ ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ
มำตรฐำนที่ ๑๔ กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้ บรรลุเป้ำหมำยตำมวิสัยทัศน์ ปรัชญำและจุดเน้ นทีก่ ำหนดขึน้

ที่

ตัวบ่ งชี้

๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมเพื่อ
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ น

เป้ำหมำย ระดับที่ นำ้ หนัก คะแน ระดับ/
ร่ องรอยควำมพยำยำม
โรงเรียน
ได้ คะแนน นรำย แปล
( โครงกำร/กิจกรรมทีท่ ำ)
ระดับ
ตัวบ่ งชี้ คุณภำพ
ดีมาก
๕
๓.๐ ๓.๐๐
๕
-โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรี ยน
ดีเยีย่ ม กีฬาแห่งประเทศไทย
๗๕

๑๔.
๒

นักกีฬาระดับชาติและ
นานาชาติ
ผลการดาเนิ นงานส่ งเสริ ม
ให้ผเู ้ รี ยนเป็ นนักกีฬา
ระดับชาติและนานาชาติ

คะแนนมำตรฐำน
สรุ ประดับคุณภำพมำตรฐำน
แปลระดับคุณภำพ

ดีมาก

๕

๒.๐

-โครงการแข่งขันกีฬาเนตบอล
ชิงแชมป์ ประเทศไทย
-โครงการแข่งขันฟุตบอลไทยวี
๒.๐๐
๕
ดีเยีย่ ม เมนต์พรี เมียลีกส์และดิวชิ นั่ ๑
-โครงการแข่งขันยูโดชิงแชมป์
ประเทศไทย
-โครงการแข่งขันกีฬาเซปั ก
ตะกร้อ ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิ ราชฯ ครั้งที่
๓๓
-โครงการแข่งขันกีฬาตะกร้อ
ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่น
ครั้งที่ ๑๑
-กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
แห่งชาติ
-กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ
-กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
นักเรี ยนนักศึกษาแห่งชาติ
-กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
แห่งชาติ(ระดับภาค)
-กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ (ระดับภาค)
-กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
นักเรี ยนนักศึกษาแห่งชาติ
(ระดับภาค)
๕.๐๐
๕
ดีเยีย่ ม
๗๖

วิธีกำรพัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำนที่ ๑๔
โรงเรี ย นมี ก ารพัฒนานัก เรี ย นให้บ รรลุ เป้ าหมายตามวิสั ย ทัศ น์ ปรั ช ญาและจุ ดเน้นที่ กาหนดขึ้ น คื อ
“จัดโครงการ กิ จกรรมเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นนักกี ฬาระดับชาติและนานาชาติ” โดยจัดดาเนิ นโครงการ เช่ น
โครงการแข่ ง ขันกี ฬ าโรงเรี ย นกี ฬ าแห่ ง ประเทศไทย โครงการแข่ ง ขันกี ฬ าเนตบอลชิ ง แชมป์ ประเทศไทย
โครงการแข่ ง ขันฟุ ต บอลไทยวีเมนต์พ รี เมี ย ลี ก ส์ และดิ วิชั่น ๑ โครงการแข่ ง ขันยูโดชิ ง แชมป์ ประเทศไทย
โครงการแข่งขันกีฬาเซปั กตะกร้อชิ งถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราชฯ ครั้งที่ ๓๓ และโครงการ
แข่งขันกีฬาตะกร้อไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่น ครั้งที่ ๑๑ รวมทั้งสนับสนุนส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรม
เพื่อเป็ นตัวแทนนักกีฬาเข้าร่ วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ เช่น กิจกรรมการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนระดับภาคเพื่อการ
แข่ ง ขันกี ฬ าแห่ ง ชาติ กิ จกรรมการแข่ ง ขัน คัดเลื อกตัวแทนระดับ ภาคเพื่ อการแข่ ง ขันกี ฬ าเยาวชนแห่ ง ชาติ
กิ จกรรมการแข่ งขันคัดเลื อกตัวแทนระดับภาคเพื่ อการแข่ งขันกี ฬานัก เรี ย นนักศึ กษาแห่ ง ชาติ กิ จกรรมการ
แข่งขันกี ฬาแห่ งชาติ กิจกรรมการแข่งขันกี ฬาเยาวชนแห่ งชาติ และกิ จกรรมการแข่งขันกี ฬานักเรี ยนนักศึกษา
แห่งชาติ
ผลกำรพัฒนำ
จากการดาเนิ นการพบว่า โรงเรี ยนสามารถดาเนิ นการพัฒนาคุ ณภาพการศึก ษาให้บรรลุ ก ารพัฒนา
นักเรี ยนให้เป็ นนักกีฬาระดับชาติและนานาชาติในระดับคุณภาพดีเยีย่ ม
แนวทำงกำรพัฒนำ
ควรจัดสรรงบประมาณในการแข่งขันกี ฬาทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น เพื่อส่ งเสริ มให้
นักเรี ยนได้มีประสบการณ์จากการเข้าร่ วมการแข่งขัน
มำตรฐำนด้ ำนมำตรกำรส่ งเสริม
มำตรฐำนที่ ๑๕ กำรจัดกิจกรรมตำมนโยบำย จุดเน้ น แนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำเพื่อพัฒนำและส่ งเสริม
สถำนศึกษำให้ ยกระดับคุณภำพสู งขึน้
เป้ำหมำย ระดับที่ นำ้ หนัก คะแน ระดับ/
ร่ องรอยควำมพยำยำม
ที่
ตัวบ่ งชี้
โรงเรียน
ได้ คะแนน นรำย แปล
( โครงกำร/กิจกรรมทีท่ ำ)
ระดับ
ตัวบ่ งชี้ คุณภำพ
๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่
ดีมาก
๕
๓.๐ ๓.๐๐
๕
-โครงการทดสอบสมรรถภาพ
สร้างนักกีฬาให้ได้
ดีเยีย่ ม ทางกายสาหรับนักเรี ยน
มาตรฐานเป็ นที่ยอมรับทั้ง
-โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรี ยน
ในระดับชาติและนานาชาติ
กีฬาแห่งประเทศไทย
-โครงการแข่งขันกีฬาเนตบอล
๑๕. ผลการดาเนินงานที่สร้าง
ดีมาก
๕
๒.๐ ๒.๐๐
๕
๗๗

๒

นักกีฬาให้ได้มาตรฐานเป็ น
ที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติบรรลุ
เป้ าหมาย

คะแนนมำตรฐำน
สรุ ประดับคุณภำพมำตรฐำน
แปลระดับคุณภำพ

ดีเยีย่ ม ชิงแชมป์ ประเทศไทย
-โครงการแข่งขันฟุตบอลไทยวี
เมนต์พรี เมียลีกส์และดิวชิ นั่ ๑
-โครงการแข่งขันยูโดชิงแชมป์
ประเทศไทย
-โครงการแข่งขันกีฬาเซปั ก
ตะกร้อ ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิ ราชฯ ครั้งที่
๓๓
-โครงการแข่งขันกีฬาตะกร้อ
ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่น
ครั้งที่ ๑๑
-การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
-การแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ
-การแข่งขันกีฬานักเรี ยน
นักศึกษาแห่งชาติ
-การแข่งขันเพื่อคัดเลือก
ตัวแทนระดับภาค การแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ และกีฬานักเรี ยน
นักศึกษาแห่งชาติ
๕.๐๐
๕
ดีเยีย่ ม

วิธีกำรพัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำนที่ ๑๕
โรงเรี ย นมี การพัฒนานักเรี ยนตามนโยบาย จุ ดเน้น คื อ “จัดโครงการ กิ จกรรมที่ สร้ างนักกี ฬาให้ไ ด้
มาตรฐานเป็ นที่ ย อมรั บ ทั้ง ในระดับ ชาติ แ ละนานาชาติ ” โดยจัด ด าเนิ น โครงการ เช่ น โครงการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายสาหรับนักเรี ยน โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรี ยนกี ฬาแห่ งประเทศไทย โครงการแข่งขันกีฬา
๗๘

เนตบอลชิ งแชมป์ ประเทศไทย โครงการแข่งขันฟุตบอลไทยวีเมนต์พรี เมียลี กส์ และดิ วิชนั่ ๑ โครงการแข่งขัน
ยูโดชิงแชมป์ ประเทศไทย โครงการแข่งขันกีฬาเซปั กตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราชฯ
ครั้งที่ ๓๓ และโครงการแข่งขันกีฬาตะกร้อไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่ น ครั้งที่ ๑๑ รวมทั้งสนับสนุ นส่ งเสริ ม
ให้นักเรี ย นเข้า ร่ วมกิ จกรรมเพื่ อเป็ นตัวแทนนัก กี ฬ าเข้า ร่ วมการแข่ง ขันกี ฬ าต่ างๆ เช่ น กิ จกรรมการแข่ งขัน
คัดเลือกตัวแทนระดับภาคเพื่อการแข่งขันกี ฬาแห่ งชาติ กิจกรรมการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนระดับภาคเพื่อการ
แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ กิจกรรมการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนระดับภาคเพื่อการแข่งขันกีฬานักเรี ยนนักศึกษา
แห่ งชาติ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาแห่ งชาติ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่ งชาติ และกิ จกรรมการแข่งขัน
กีฬานักเรี ยนนักศึกษาแห่งชาติ
ผลกำรพัฒนำ
จากการดาเนิ นการพบว่า โรงเรี ยนสามารถจัดโครงการ กิ จกรรมที่สร้ างนักกี ฬาให้ได้มาตรฐานเป็ นที่
ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติในระดับคุณภาพดีเยีย่ ม
แนวทำงกำรพัฒนำ
ควรทารายงานสรุ ปผลการดาเนินโครงการ กิจกรรมที่มีความสมบูรณ์โดยมีการตั้งเป้ าหมายความสาเร็ จ
ทั้งเชิงปริ มาณ เชิงคุณภาพ และมีการประเมินความพึงพอใจผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ กิจกรรมด้วย
๓. สรุ ปผลกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรี ยนกีฬำจังหวัดชลบุรี ปี กำรศึกษำ ๒๕๕๕
เป้ำหมำย
ระดับคุณภำพ
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ปรับปรุ พอใช้ ดี
ดีมำก
ง
ด้ ำนคุณภำพผู้เรียน
ดีเยีย่ ม
มาตรฐานที่ ๑ ผูเ้ รี ยนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรี ยภาพ
มาตรฐานที่ ๒ ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และ
ดีมาก
ค่านิยม ที่พึงประสงค์

มาตรฐานที่ ๓ ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้
ดี
ด้วยตนเอง รักการ
เรี ยนรู ้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

มาตรฐานที่ ๔ ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการคิดอย่าง
ดี
เป็ นระบบ
คิดสร้างสรรค์ ตัดสิ นใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สม
เหตุผล

ดีเยีย่ ม

๗๙




มาตรฐานที่ ๕ ผูเ้ รี ยนมีความรู้และทักษะที่จาเป็ นตาม
หลักสู ตร
มาตรฐานที่ ๖ ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการทางาน รักการ
ทางาน สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ และมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุ จริ ต
ด้ ำนกำรจัดกำรศึกษำ
มาตรฐานที่ ๗ ครู ปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
และเกิดประสิ ทธิ ผล
มาตรฐานที่ ๘ ผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และเกิดประสิ ทธิ ผล
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผูป้ กครอง ชุมชนปฏิบตั ิงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิด
ประสิ ทธิผล
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสู ตร
กระบวนการเรี ยนรู้
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนอย่างรอบด้าน
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม
และการบริ การ
ที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาเต็มศักยภาพ
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ
ภายในของ
สถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ด้ ำนคุณภำพกำรสร้ ำงสั งคมแห่ งกำรเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่ งเสริ ม
สนับสนุน
ให้สถานศึกษาเป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู ้
มำตรฐำนด้ ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ

ดี



ดีมาก



ดีมาก





ดีมาก



ดี

ดี



ดีมาก



ดีมาก



ดีมาก



๘๐

มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้ าหมาย ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กาหนด
ขึ้น
มำตรฐำนด้ ำนมำตรกำรส่ งเสริม
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น
แนวทาง
การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่ งเสริ มสถานศึกษา
ให้ยกระดับคุณภาพสู งขึ้น

ดีมาก



ดีมาก



โรงเรียนมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน ในระดับคุณภำพ ๔ (ดีมำก) มีค่ำเฉลีย่
๘๓.๒๗
๔. ผลกำรจัดกำรเรียนรู้ ตำมหลักสู ตรสถำนศึกษำ
๔.๑ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามหลักสู ตร
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ๘ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ทุกระดับชั้น ปี การศึกษา ๒๕๕๕
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ ภาคเรี ยนที่ ๑
จานวน
จานวนนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนรู้
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ที่เข้า ๐ ๑ ๑. ๒ ๒. ๓ ๓.
สอบ
๕
๕
๕

ภาษาไทย

๖๒

๓

-ภาษาไทยเพื่อ
สื่ อสาร
คณิ ตศาสตร์

๖๒

๑ ๑๓
๒
๒ ๗

วิทยาศาสตร์

๖๒

๖๒

๓

๖

๒

๕

๖ ๑๐

๔

๑

๒

๔

๒ ๑๑ ๑๐ ๑
๔

๑๐

จานว ร้อยละ
น นร. นร.ที่
ได้
๔ ที่ได้
ระดับ ระดับ
๓ ขึ้น ๓ ขึ้น
ไป
ไป
๘ ๑๑ ๒ ๔๓ ๖๙.๓
๔
๕
๔ ๑๓ ๐ ๑๗ ๒๗.๔
๑
๑๓ ๑ ๒ ๔๖ ๗๔.๑
๒ ๑
๙
๒ ๕ ๘ ๑๕ ๒๔.๑
๙
๘๑

สังคมศึกษา ฯ

๖๒

๒ ๑๖ ๑๑ ๑๑

๘

๕

๕

๔

๑๔

๖๒

๒ ๑๙

๔

๖

๑๐ ๑๒

๕

๔

๒๑

๖๒

๓

๒

๑

๗

๘

๙

๔๑

๖๒

๒

๑

๒

ศิลปะ

๖๒

๒ ๑๒ ๕

การงานอาชีพฯ

๖๒

๒

๐

๓

-เทคโนโลยี
สารสนเทศ
-คอมพิวเตอร์

๖๒

๒

๐

๓

๖๒

๒

๔

๗

ภาษาต่างประเทศ

๖๒

๕

๑
๘
๓ ๒ ๑๐ ๑๙ ๒
๓
๔ ๑๐ ๕ ๙ ๑
๕
๑ ๓ ๒๒ ๑๓ ๑
๘
๕ ๕ ๑๐ ๑ ๒
๒ ๕
๒ ๕ ๑๑ ๑๑ ๒
๐
๑๐ ๒ ๔ ๒ ๐

-อังกฤษสื่ อสาร

๖๒

-ประวัติศาสตร์
สุ ขศึกษา
-พลศึกษา

กีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ

๖๒

๒ ๑๒
๗
๓ ๑๙ ๒ ๘
๓
๐ ๐ ๐ ๐

๑๔

๕๒

๒๒.๕
๘
๓๓.๘
๗
๖๖.๑๒

๖

๘๓.๘
๗
๔๖.๗
๗
๘๕.๔
๘
๗๕.๘
๐
๖๗.๗
๔
๙.๖๗

๒๙
๕๓
๔๗
๔๒

๖

๑

๒

๐

๓

๔.๘๓

๐

๐

๓

๕
๙

๖๒

๑๐๐

๘๒

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ ภาคเรี ยนที่ ๑
จานวน
จานวนนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนรู้
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ที่เข้า ๐ ๑ ๑. ๒ ๒. ๓ ๓.
สอบ
๕
๕
๕

ภาษาไทย

๖๒

๑
๗
๑
๘
๒

๓

๗

๓

๘

๖

-ภาษาไทยเพื่อ
สื่ อสาร
คณิ ตศาสตร์

๖๒

๔

๖

๗

๔

๘

๐

๑

๖

๑๓ ๑๔

วิทยาศาสตร์

๖๒

๑
๗
๘

๔

๙

๗

๑๐

๕

สังคมศึกษา ฯ

๖๒

๕

๔

๘

๔

๙

๘

๓

๔

๘

๑๑

๖๒

๒
๔
๑

๐

๐

๓ ๑๕ ๑๕

๖๒

๓

๐

๑

๔

ศิลปะ

๖๒

๖

๖

การงานอาชีพฯ

๖๒

๓

๐

-เทคโนโลยี
สารสนเทศ
-คอมพิวเตอร์

๖๒

๑ ๑
๓
๒ ๒

๑๔ ๑ ๑๐ ๕
๗
๒ ๑ ๒๑ ๑๑
๔
๓ ๘ ๘ ๖

-ประวัติศาสตร์
สุ ขศึกษา
-พลศึกษา

๖๒

๖๒

๖๒

๕

๖

๓

๗

๒๑

๖

จานว ร้อยละ
น นร. นร.ที่
ได้
๔ ที่ได้
ระดับ ระดับ
๓ ขึ้น ๓ ขึ้น
ไป
ไป
๑๐ ๘ ๒๔ ๓๘.๗
๐
๗ ๘ ๒๓ ๓๗.๐
๙
๑๗ ๙ ๔๐ ๖๔.๕
๑
๖ ๔ ๑๕ ๒๔.๑
๙
๑๕ ๙ ๓๓ ๕๓.๒
๒
๓ ๑ ๑๕ ๒๔.๑
๙
๑๕ ๑ ๔๓ ๖๙.๓
๓
๕
๑ ๑ ๕๑ ๘๒.๒
๒ ๘
๕
๓ ๑
๙
๑๔.๕
๑
๗ ๔ ๒๒ ๓๕.๔
๘
๗ ๑๖ ๒๙ ๔๖.๗
๗
๑ ๒ ๔๐ ๖๔.๕
๒ ๒
๑
๘๓

ภาษาต่างประเทศ

๖๒

-อังกฤษสื่ อสาร

๖๒

กีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ

๖๒

๑ ๑๐ ๔ ๒ ๑๕
๔
๓ ๑๓ ๑๒ ๑ ๒๑
๓
๐ ๐ ๐ ๐ ๐

๘

๗

๒

๑๗

๐

๐

๐

๐

๒๗.๔
๑
๐

๕

๕

๕
๒

๖๒

๑๐๐

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ ภาคเรี ยนที่ ๑
จานวน
จานวนนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนรู้
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ที่เข้า ๐ ๑ ๑. ๒ ๒. ๓ ๓.
สอบ
๕
๕
๕

จานว ร้อยละ
น นร. นร.ที่
ได้
๔ ที่ได้
ระดับ ระดับ
๓ ขึ้น ๓ ขึ้น
ไป
ไป
๘ ๒๖ ๕๕.๓
๑
๓ ๑๙ ๔๐.๔
๒
๘ ๑๗ ๓๖.๑
๗
๔ ๑๒ ๒๕.๕
๓
๑ ๒๔ ๕๑.๐๖
๒
๐
๗ ๑๔.๘๙

ภาษาไทย

๔๗

๐

๒

๒

๙

๘

๑๓

๕

-ภาษาไทยเพื่อ
สื่ อสาร
คณิ ตศาสตร์

๔๗

๑

๓

๗

๗

๑๐ ๑๒

๔

๔๗

๒

๙

๖

๘

๗

๗

๒

วิทยาศาสตร์

๔๗

๒ ๑๑

๖

๘

๘

๕

๓

สังคมศึกษา ฯ

๔๗

๐

๖

๗

๒

๕

๗

๔๗

๑ ๑๗ ๕

๔

๖

๑

๔๗

๐

๑

๓

๑
๓
๗

๖

๑๓

๖ ๑๑

๑๗

๔๗

๐

๐

๒

๘

๗

๑๑ ๑๐ ๙

๓๐

๔๗

๑ ๑๓

๖

๖

๗

๕

๑๔

-ประวัติศาสตร์
สุ ขศึกษา
-พลศึกษา
ศิลปะ

๘

๒

๗

๓๖.๑
๗
๖๓.๘
๒
๒๙.๗
๘๔

การงานอาชีพฯ

๔๗

๑

๐

๑

๒

๗

๑๖

๕

-เทคโนโลยี
สารสนเทศ
-คอมพิวเตอร์

๔๗

๑

๑

๔

๒

๙

๑๐

๗

๔๗

๑

๒

๓

๒

๙

๑๑

๗

ภาษาต่างประเทศ

๔๗

๑ ๑๐

๖ ๑๑ ๑๐

๑

๓

-อังกฤษสื่ อสาร
กีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ

๔๗
๔๗

๔ ๑๑ ๑๔ ๘
๐ ๐ ๐ ๐

๔
๓

๑
๘

๓
๐

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ ภาคเรี ยนที่ ๒
จานวน
จานวนนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนรู้
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ที่เข้า ๐ ๑ ๑. ๒ ๒. ๓ ๓.
สอบ
๕
๕
๕

ภาษาไทย

๔๗

๑ ๑๑

๖

๗

๖

๔

๕

-ภาษาไทยเพื่อ
สื่ อสาร
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

๔๗

๑

๙

๗

๒

๓

๑

๔๗
๔๗

๘ ๓ ๑๐ ๗ ๑๒
๑๐ ๑๐ ๖ ๗ ๓

๖
๕

๐
๒

สังคมศึกษา ฯ

๔๗

๙

๔

๒

๔

๓

๖

๒

๔๗

๑๑ ๒

๕

๓

๑๐

๖

๒

-ประวัติศาสตร์

๗

๑
๕
๑
๓
๑
๒
๒

๓๖

๒
๓
๖

๗
๔๗

๓๐
๓๐
๖

๘
๗๖.๕
๙
๖๓.๘
๒
๖๓.๘
๒
๑๒.๗
๖
๑๔.๘๙
๑๐๐

จานว ร้อยละ
น นร. นร.ที่
ได้
๔ ที่ได้
ระดับ ระดับ
๓ ขึ้น ๓ ขึ้น
ไป
ไป
๗ ๑๖ ๓๔.๐
๔
๑ ๒๑ ๔๔.๖
๗
๘
๑
๗ ๑๔.๘๙
๔ ๑๑ ๒๓.๔
๐
๑ ๒๕ ๕๓.๑
๗
๙
๘ ๑๖ ๓๔.๐
๔
๘๕

สุ ขศึกษา

๔๗

๑

๐

๐

๑

๙

๔๗

๑

๐

๐

๑

๗

ศิลปะ

๔๗

๑

๔

๖

การงานอาชีพฯ

๔๗

๑

๐

๒

๑
๖
๙

-เทคโนโลยี
สารสนเทศ
-คอมพิวเตอร์

๔๗

๑

๕

๔๗

๑

ภาษาต่างประเทศ
-อังกฤษสื่ อสาร

๔๗
๔๗

กีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ

๔๗

-พลศึกษา

๓๘

๑๙

๑๓ ๑๐ ๑
๓
๑๓ ๑๑ ๑
๔
๑ ๐ ๐

๑๐

๖

๑๐ ๙

๒๕

๓

๕ ๑๒

๘

๗

๖

๒๑

๕

๓

๔ ๑๓

๘

๔

๙

๒๑

๕
๑

๑
๑

๕
๑

๔
๒

๘
๑๐

๑๑
๘

๖
๔

๒๔
๓๒

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๗

๗
๒
๐
๓

๕๓.๑
๙
๔๔.๖
๘
๔๔.๖
๘
๕๑.๐๖
๖๘.๐๘

๓๗

๑๐๐

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ ภาคเรี ยนที่ ๑
จานวน
จานวนนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนรู้
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ที่เข้า ๐ ๑ ๑. ๒ ๒. ๓ ๓.
สอบ
๕
๕
๕

ภาษาไทย

๕๑

๐

๘

๘

๘

๓

คณิ ตศาสตร์

๕๑

๐ ๑๗ ๔

๒

๗

๘

๖

-คณิ ตศาสตร์ เพิ่มเติม

๕๑

๐ ๑๖ ๑๐ ๗

๕

๕

๔

วิทยาศาสตร์

๕๑

๐

๐

๔

๕

๒

๑๐ ๑๑

๙

๓

๓๖

๑

๗๖.๕
๙
๘๐.๘
๕
๒.๑๒

จานว ร้อยละ
น นร. นร.ที่
ได้
๔ ที่ได้
ระดับ ระดับ
๓ ขึ้น ๓ ขึ้น
ไป
ไป
๓ ๑๔ ๒๗.๔
๕
๗ ๒๑ ๔๑.๑
๗
๔ ๑๓ ๒๕.๕
๐
๕ ๑๔ ๒๗.๔
๘๖

๕๑

๕
๐ ๑๒

๙

๕

๓

๒

๑๑ ๙

๒๒

๕๑

๐ ๒๑ ๖

๒

๕

๑๕

๑

๑

๑๗

สุ ขศึกษา

๕๑

๐

๑

๐ ๑๐ ๑๐

๑๑ ๑๕ ๔

๓๑

พลศึกษา

๕๑

๐

๑

๐

๗

๔๕

ศิลปะ

๕๑

๐

๒

การงานอาชีพ

๕๑

๐

๒
๒
๐

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
-คอมพิวเตอร์
ภาษาต่างประเทศ

๕๑

๐

๗

๔

๑๐ ๒
๘
๕ ๕ ๒ ๑ ๑
๔
๑ ๑๒ ๑๘ ๖ ๓
๒
๗ ๓ ๑๓ ๘ ๙

๕๑
๕๑

๐ ๑
๐ ๑๑

๔
๗

๒
๗

๓
๘

๑๒ ๑๓ ๑๖
๗ ๕ ๖

๔๑
๑๘

-อังกฤษสื่ อสาร

๕๑

๐

๒

๖

๕

๘

๓

๕

๑๖

๕๑

๐

๐

๐

๐

๒

๔

๔
๕

๕๑

สังคมศึกษา ฯ
-ประวัติศาสตร์

กีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ

๒
๒
๐

๐

๒

๓

๑๗
๒๗
๓๐

๕
๔๓.๑
๓
๓๓.๓
๓
๖๐.๗
๘
๘๘.๒
๓
๓๓.๓
๓
๕๒.๙
๔
๕๘.๘
๒
๘๐.๓๙
๓๕.๒
๙
๓๑.๓
๗
๑๐๐

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ ภาคเรี ยนที่ ๒
จานวน
จานวนนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนรู้
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ที่เข้า ๐ ๑ ๑. ๒ ๒. ๓ ๓.
สอบ
๕
๕
๕

ภาษาไทย

๕๑

๐

๒

๒ ๑๑

๔

๔

จานว ร้อยละ
น นร. นร.ที่
ได้
๔ ที่ได้
ระดับ ระดับ
๓ ขึ้น ๓ ขึ้น
ไป
ไป
๙ ๑๙ ๓๒ ๖๒.๗
๘๗

คณิ ตศาสตร์

๕๑

๐ ๑๑ ๑๐ ๘

๔

๘

๖

๔

๑๘

-คณิ ตศาสตร์ เพิ่มเติม

๕๑

๐ ๒๐ ๒

๗

๓

๕

๕

๙

๑๙

วิทยาศาสตร์

๕๑

๐

๒

๘

๕

๕

๗

๑๗

สังคมศึกษา ฯ

๕๑

๒ ๑
๓
๐ ๑๗ ๔

๓

๔

๖

๓

๒๓

๕๑

๐ ๒๙ ๒

๑

๔

๔

๖

๑
๔
๕

สุ ขศึกษา

๕๑

๐

๕

๑

๕

๒

๑๒ ๑๙ ๗

๓๘

พลศึกษา

๕๑

๐

๑

๐

๒

๓

๗

๔๕

ศิลปะ

๕๑

๐ ๑๓ ๓

๖

๑๑

๑๐ ๒
๘
๑๓ ๕ ๐

การงานอาชีพ

๕๑

๐

๔

๔

๖

๒

๘

๑๑ ๑๖

๓๕

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
-คอมพิวเตอร์

๕๑

๐

๗

๔

๗

๓

๑๓

๘

๙

๓๐

๕๑

๐

๗

๓

๖

๔

๑๓

๗ ๑๑

๓๑

ภาษาต่างประเทศ

๕๑

๐ ๑๘ ๔

๘

๘

๑๐

๐

๓

๑๓

๕๑

๐ ๑๑

๐

๐

๑๓

๓

๐

๒๗

๕๑

๐

๐

๑

๐

๓

๒

๒
๔
๔
๕

-ประวัติศาสตร์

-ภาษาจีน
กีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ

๐

๑๕

๑๘

๕๐

๔
๓๕.๒
๙
๓๗.๒
๕
๓๓.๓
๓
๔๕.๑๐
๒๙.๔
๑
๗๔.๕
๐
๘๘.๒
๓
๓๕.๒
๙
๖๘.๖
๒
๕๘.๘
๒
๖๐.๗
๘
๒๕.๕
๐
๕๒.๙
๔
๙๘.๐๓

๘๘

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔ ภาคเรี ยนที่ ๑
จานวน
จานวนนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนรู้
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ที่เข้า ๐ ๑ ๑. ๒ ๒. ๓ ๓.
สอบ
๕
๕
๕

๗

๗

๘

๔

๓ ๑๓ ๗
๗
๑ ๓๐ ๑๒ ๙

๗

๕

๑

จานว ร้อยละ
น นร. นร.ที่
ได้
๔ ที่ได้
ระดับ ระดับ
๓ ขึ้น ๓ ขึ้น
ไป
ไป
๑ ๒๘ ๓๗.๘
๕
๓
๑๐ ๒๐ ๒๗.๐
๒
๘ ๒๐ ๒๗.๐
๒
๒ ๘ ๑๐.๘๑

๗

๖

๔

๕

๑๕

๑
๑

๑๑
๑๙

๖

๓๗

๗๔
๗๔

๔ ๓๑ ๑๒ ๔ ๑๒ ๘ ๒
๑ ๕ ๑๘ ๑ ๑๓ ๑๕ ๓
๘
๐ ๑๘ ๔ ๕ ๑๐ ๑๙ ๑
๒
๑ ๑๗ ๑๒ ๑๑ ๑๐ ๘ ๙
๐ ๑๖ ๙ ๘ ๑๑ ๘ ๑๐

๒๓
๓๐

๗๔

๐

ภาษาไทย

๗๔

๐ ๑๓ ๑๐ ๑๐ ๑๒

๕

๘

คณิ ตศาสตร์

๗๔

๐

๖

๖

-คณิ ตศาสตร์
เพิ่มเติม
โลกดาราศาสตร์ฯ

๗๔

๒ ๓๑ ๗

๗๔

๒

-ฟิ สิ กส์

๗๔

-เคมี
-ชีววิทยา

๗๔
๗๔

สังคมศึกษา ฯ

๗๔

-ประวัติศาสตร์
สุ ขศึกษาและพล
ศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ

๗๔

๓
๓
๐ ๑๖

ภาษาต่างประเทศ

๗๔

๐ ๑๖ ๑๑ ๑๑ ๑๗

๑

๑๒ ๗ ๑๒

๑๑

๒

๖
๑
๒
๗

๗ ๑๑ ๒๑ ๑๖

๑

๒

๑๙

๔

๔

๑๙

๓ ๑๑

๗

๑๑

๒๐

๒๐.๒
๗
๑๔.๘๖
๒๕.๖
๗
๕๐.๐๐
๓๑.๐๘
๔๐.๕
๔
๒๗.๐
๒
๒๕.๖
๗
๒๕.๖
๗
๘๙

กีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ

๗๔

๐

๐

๐

๐

๐

๖

๑๓ ๕
๕

๗๔

๑๐๐

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔ ภาคเรี ยนที่ ๒
จานวน
จานวนนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนรู้
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ที่เข้า ๐ ๑ ๑. ๒ ๒. ๓ ๓.
สอบ
๕
๕
๕

ภาษาไทย

๗๔

๑๑ ๗

คณิ ตศาสตร์

๗๔

-คณิ ตศาสตร์
เพิ่มเติม
ฟิ สิ กส์

๗๔

เคมี

๗๔

ชีววิทยา

๗๔

สังคมศึกษา ฯ

๗๔

๒ ๑ ๘ ๗
๗
๒ ๑๔ ๗ ๙
๒
๑๙ ๑๐ ๑๑ ๑ ๔ ๖ ๒ ๑๐
๒
๒ ๑๓ ๗ ๘ ๓ ๕ ๖ ๙
๓
๓ ๖ ๑๑ ๓ ๓ ๔ ๔ ๔
๙
๒ ๖ ๑๐ ๘ ๕ ๖ ๒ ๙
๘
๒ ๑๑ ๑ ๓ ๒ ๗ ๑๕ ๑
๐
๕
๒ ๑๐ ๗ ๗ ๕ ๑๑ ๖ ๒
๖
๗ ๓ ๐ ๑ ๑๒ ๔ ๑ ๓
๗
๐

๗๔

-ประวัติศาสตร์

๗๔

สุ ขศึกษาและพล
ศึกษา
ศิลปะ

๗๔
๗๔

๓

๘

จานว ร้อยละ
น นร. นร.ที่
ได้
๔ ที่ได้
ระดับ ระดับ
๓ ขึ้น ๓ ขึ้น
ไป
ไป
๙ ๒๐ ๑๓ ๓ ๓๖ ๔๘.๖
๔
๕ ๕ ๑๑ ๑๐ ๒๖ ๓๕.๑
๓
๑๐ ๘ ๑ ๓ ๑๒ ๑๖.๒๑
๑๘
๒๐
๑๒
๑๗
๓๗
๑๙
๓๕

๒๔.๓
๒
๒๗.๐
๒
๑๖.๒๑
๒๒.๙
๗
๕๐.๐๐
๒๕.๖
๗
๔๗.๒
๙
๙๐

การงานอาชีพฯ

๗๔

๖

๖

๖

๑๘ ๑๕

๒

๒๖

๗๔

๑
๒
๕

ภาษาต่างประเทศ
กีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ

๒

๑

๒

๑๐ ๒๑ ๑๔ ๑๙

๕๔

๗๔

๐

๔

๐

๒

๔

๖๔

๑๑

๙

๖

๔
๗

๓๕.๑
๓
๗๒.๙
๗
๘๖.๔
๘

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๕ ภาคเรี ยนที่ ๑
จานวน
จานวนนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนรู้
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ที่เข้า ๐ ๑ ๑. ๒ ๒. ๓ ๓.
สอบ
๕
๕
๕

ภาษาไทย

๕๓

๔ ๑๖

๔

๒

๘

คณิ ตศาสตร์

๕๓

๐ ๑๒ ๘

๙

๖

-คณิ ตศาสตร์
เพิ่มเติม
เคมีพ้นื ฐาน

๕๓

๐ ๑๘ ๗

๕

๕๓

๓ ๑๐

๕

๑
๒
๘

๒

-ฟิ สิ กส์

๕๓

๒ ๑๗ ๕

๒

๕

-เคมีเพิ่มเติม

๕๓

๔ ๑๐

๘

๕

๓

-ชีววิทยา

๕๓

๑

๗

๗

๗

๗

สังคมศึกษา ฯ

๕๓

๓

๖

๔

๔

๑๐

๕๓

๐

๔

๖

๙

๗

-ประวัติศาสตร์

จานว ร้อยละ
น นร. นร.ที่
ได้
๔ ที่ได้
ระดับ ระดับ
๓ ขึ้น ๓ ขึ้น
ไป
ไป
๙ ๘ ๒ ๑๙ ๓๕.๘
๔
๓ ๙ ๖ ๑๘ ๓๓.๙
๖
๘ ๑ ๒ ๑๑ ๒๐.๗
๕
๘ ๘ ๘ ๒๔ ๔๕.๒
๘
๓ ๕ ๑ ๒๒ ๔๑.๕๐
๔
๔ ๘ ๑ ๒๔ ๔๕.๒
๒
๘
๑๕ ๘ ๒ ๒๕ ๔๗.๑
๖
๘ ๑๔ ๕ ๒๗ ๕๐.๙
๔
๘ ๕ ๑ ๒๘ ๕๒.๘
๙๑

สุ ขศึกษาและพล
ศึกษา
ศิลปะ

๕๓

๔ ๑๐

๔

๕

๘

๕

๖

๕๓

๐ ๑๙

๓

๐

๔

๓

๔

การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

๕๓
๕๓

๒
๒

๓
๘

๑๑ ๘
๓ ๑

๘
๗

๖
๖

๕
๔

กีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ

๕๓

๐

๐

๐

๐

๓

๔

๐

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๕ ภาคเรี ยนที่ ๒
จานวน
จานวนนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนรู้
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ที่เข้า ๐ ๑ ๑. ๒ ๒. ๓ ๓.
สอบ
๕
๕
๕

๕
๑
๒
๒
๑
๑๑
๒
๓
๔
๖

๓
๒๓ ๔๓.๓
๙
๒๘ ๕๒.๘
๓
๒๒ ๔๑.๕๐
๓๓ ๖๒.๒
๖
๕๓ ๑๐๐

ภาษาไทย

๕๓

๓

๕

๑๖

๕

คณิ ตศาสตร์

๕๓

๔

๑

-คณิ ตศาสตร์
เพิ่มเติม
ฟิ สิ กส์

๕๓

๑๑

๔

๖

๒๑

๖

๒

๕๓

๔

๒

๑
๓
๗

๒๑

เคมี
ชีววิทยา

๕๓

๗

๘

๔

๑๙

สังคมศึกษา ฯ

๕๓

๑ ๔ ๔ ๑๐ ๑๑
๕
๑ ๑ ๔ ๔ ๖
๗
๑ ๕ ๔ ๕ ๕
๓
๑ ๑๐ ๕ ๔ ๕
๖
๑ ๓ ๑๐ ๗ ๒
๒
๑ ๓ ๕ ๔ ๑๐

จานว ร้อยละ
น นร. นร.ที่
ได้
๔ ที่ได้
ระดับ ระดับ
๓ ขึ้น ๓ ขึ้น
ไป
ไป
๑ ๓๘ ๗๑.๖๙
๗
๔
๙ ๑๖.๙๘

๕

๙

๔

๑๘

๕๓

๓

๒

๒

๑๓

๓๙.๖
๒
๓๙.๖
๒
๒๔.๕
๒
๓๕.๘
๔
๓๓.๙
๙๒

-ประวัติศาสตร์

๕๓

สุ ขศึกษาและพล
ศึกษา
ศิลปะ

๕๓

๓
๑
๕
๑

๕๓

การงานอาชีพฯ

๘

๑

๕

๔

๒

๘ ๑๐

๒๐

๐

๐

๘ ๑๕

๕

๐

๒๙

๖

๕

๕

๙

๑๔

๖

๐

๒
๔
๘

๕๓

๑

๐

๘

๔

๖

๘

๓๔

ภาษาต่างประเทศ

๕๓

๖

๗

๒

๕

๕

๑๑ ๑
๕
๑๓ ๕ ๑๐

๒๘

ภาษาจีน

๕๓

๐ ๑๙

๐

๒

๙

๐

๐

๒๓

กีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ

๕๓

๐

๐

๓

๑

๓

๐

๐

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖ ภาคเรี ยนที่ ๑
จานวน
จานวนนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนรู้
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ที่เข้า ๐ ๑ ๑. ๒ ๒. ๓ ๓.
สอบ
๕
๕
๕

ภาษาไทย

๔๑

๐

๗

๒

๔

๕

๔

คณิ ตศาสตร์

๔๑

๐ ๑๙

๔

๓

๕

๔

๑
๒
๑

-คณิ ตศาสตร์
เพิ่มเติม
ฟิ สิ กส์พ้นื ฐาน

๔๑

๐ ๑๗ ๔

๖

๕

๔

๔๑

๐ ๑๓ ๔

๔

๕

๗

๒
๓
๔
๖

๑๔

๔๙

๖
๓๗.๗
๓
๕๔.๗
๑
๒๖.๔
๑
๖๔.๑
๕
๕๒.๘
๓
๔๓.๓
๙
๙๒.๔
๕

จานว ร้อยละ
น นร. นร.ที่
ได้
๔ ที่ได้
ระดับ ระดับ
๓ ขึ้น ๓ ขึ้น
ไป
ไป
๗ ๒๓ ๕๖.๐๙
๕

๑๐

๓

๒

๙

๔

๔

๑๕

๒๔.๓
๙
๒๑.๙
๕
๓๖.๕
๘
๙๓

ชีววิทยาพื้นฐาน

๔๑

๐

๖

๘

๔

๘

๑๐

๔

๑

๑๕

เคมี
สังคมศึกษา ฯ

๔๑
๔๑

๐ ๑๘ ๖
๐ ๕ ๓

๖
๓

๖
๒

๒
๓

๒ ๑
๖ ๑๙

๕
๒๘

-ประวัติศาสตร์

๔๑

๐ ๑๖ ๒

๓

๓

๗

๔

๖

๑๗

สุ ขศึกษาและพล
ศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ

๔๑

๐ ๑๒

๐

๖

๒

๓

๑๑ ๗

๒๑

๔๑
๔๑

๐ ๑๓ ๓
๐ ๖ ๔

๑
๒

๑
๕

๔
๖

๓ ๑๖
๗ ๑๑

๒๓
๒๔

ภาษาต่างประเทศ
กีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ

๔๑
๔๑

๐ ๑๔ ๔
๐ ๐ ๐

๙
๑

๖
๐

๔
๔

๓
๖

๘
๔๐

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖ ภาคเรี ยนที่ ๒
จานวน
จานวนนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนรู้
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ที่เข้า ๐ ๑ ๑. ๒ ๒. ๓ ๓.
สอบ
๕
๕
๕

ภาษาไทย

๔๑

๐

๘

๐

๓

๑๑

๕

๘

คณิ ตศาสตร์

๔๑

๐ ๑๕ ๕

๒

๔

๓

๕

-คณิ ตศาสตร์
เพิ่มเติม
ฟิ สิ กส์พ้นื ฐาน
ชีววิทยาพื้นฐาน

๔๑

๐ ๑๖

๖

๓

๖

๔

๔๑
๔๑

๐ ๑๓ ๓ ๔
๐ ๑๔ ๖ ๑๐

๓
๕

๗
๔

๔
๒

๑

๑
๓
๐

๓๖.๕
๙
๑๒.๑๙
๖๘.๒
๙
๔๑.๔
๗
๕๑.๒
๑
๕๖.๐๙
๕๘.๕
๓
๑๙.๕๑
๙๗.๕
๖

จานว ร้อยละ
น นร. นร.ที่
ได้
๔ ที่ได้
ระดับ ระดับ
๓ ขึ้น ๓ ขึ้น
ไป
ไป
๖ ๑๙ ๔๖.๓
๔
๗ ๑๕ ๓๖.๕
๘
๕ ๑๕ ๓๖.๕
๘
๗ ๑๘ ๔๓.๙๐
๐
๖
๑๔.๖
๙๔

๘
๒๓

๓
๒.๔๓
๗๘.๐
๔
๑๙.๕๑
๕๖.๐๙

๑

๒.๔๓

๙ ๑๐

๒๗

๔
๒

๑๘
๓๙

๖๕.๘
๕
๔๓.๙๐
๙๕.๑
๒

เคมี
สังคมศึกษา ฯ

๔๑
๔๑

๐ ๒๑ ๗
๐ ๘ ๐

๘
๐

๔
๑

๑
๓

-ประวัติศาสตร์
สุ ขศึกษาและพล
ศึกษา
ศิลปะ

๔๑
๔๑

๐ ๑๖
๐ ๗

๘
๔

๔
๔

๒
๕

๐
๒
๗
๒ ๔
๑๔ ๔

๔๑

๖

๐

๑

การงานอาชีพฯ

๔๑

๐ ๑๑ ๑๐ ๑
๓
๐ ๐ ๔ ๕

๕

๘

ภาษาต่างประเทศ
กีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ

๔๑
๔๑

๐
๐

๘
๐

๙
๒

๕
๐

๕
๓

๓
๐

๗
๒

๔.๒ ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ระดับชำติ
ผลกำรทดสอบระดับชำติข้นั พืน้ ฐำน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ ๓
จำนวนผู้เข้ ำ
วิชำ
ขีดจำกัดล่ำง
สอบทั้งหมด
(คน)
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
สุ ขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาอังกฤษ

๕๔.๔๕
๕๑
๒๖.๙๒
๕๑
๓๕.๓๓
๕๑
๔๗.๐๘
๕๑
๕๖.๖๔
๕๑
๔๓.๒๘
๕๑
๔๗.๓๕
๕๑
๒๘.๖๘
๕๑
เฉลีย่ ร้ อยละผู้ได้ คะแนน >=ขีดจำกัดล่ ำง

๐
๒

๐

๕
๓
๕

๑
๓๒

จำนวน
ร้ อยละของผู้ได้
ผู้ได้ คะแนน >= คะแนน >=
ขีดจำกัดล่ำง
ขีดจำกัดล่ำง
(คน)
(คน)
๒๒
๔๓.๑๔
๒๒
๔๓.๑๔
๑๕
๒๙.๔๑
๑๘
๓๕.๒๙
๒๘
๕๔.๙๐
๑๘
๓๕.๒๙
๒๓
๔๕.๑๐
๒๐
๓๙.๒๒
๔๐.๖๘
๙๕

ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ ๖

วิชำ

ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
สุ ขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาอังกฤษ

ขีดจำกัดล่ำง

จำนวนผู้เข้ ำ
สอบทั้งหมด
(คน)

๔๗.๑๑
๔๑
๒๒.๖๖
๔๑
๓๓.๐๔
๔๑
๓๖.๐๒
๔๑
๕๓.๖๖
๔๑
๓๒.๗๑
๔๑
๔๕.๗๑
๔๑
๒๒.๐๗
๔๑
เฉลีย่ ร้ อยละผู้ได้ คะแนน >=ขีดจำกัดล่ำง

จำนวน
ร้ อยละของผู้ได้
ผู้ได้ คะแนน >= คะแนน >=
ขีดจำกัดล่ำง
ขีดจำกัดล่ำง
(คน)
(คน)
๗
๑๗.๐๗
๔
๙.๗๖
๘
๑๙.๕๑
๗
๑๗.๐๗
๒๐
๔๘.๗๘
๖
๑๔.๖๓
๑๐
๒๔.๓๙
๒
๔.๘๘
๑๙.๕๑

๔.๓ ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ ๑
มัธยมศึกษาปี ที่ ๒
มัธยมศึกษาปี ที่ ๓
มัธยมศึกษาปี ที่ ๔
มัธยมศึกษาปี ที่ ๕
มัธยมศึกษาปี ที่ ๖
รวม
เฉลี่ยร้อยละ

จานวน
นร.
ทั้งหมด
๖๒
๔๗
๕๑
๗๔
๕๓
๔๑
๓๒๘
๑๐๐

จานวน/ร้อยละของนักเรี ยนตามระดับคุณภาพ
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์)
ดีเยีย่ ม
ดี
ผ่ำน
ไม่ ผ่ำน
๓๕
๒๔
๓
๑๘
๒๘
๑
๒๑
๒๗
๓
๑๒
๕๒
๑๐
๒๐
๒๔
๙
๑๗
๑๖
๘
๑๒๓
๑๗๑
๓๔
๓๗.๕๐
๕๒.๑๓
๑๐.๓๖
-

๙๖

๔.๔ ผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน

ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ ๑
มัธยมศึกษาปี ที่ ๒
มัธยมศึกษาปี ที่ ๓
มัธยมศึกษาปี ที่ ๔
มัธยมศึกษาปี ที่ ๕
มัธยมศึกษาปี ที่ ๖
รวม
เฉลี่ยร้อยละ

จานวน
นร.
ทั้งหมด
๖๒
๔๗
๕๑
๗๔
๕๓
๔๑
๓๒๘
๑๐๐

จานวน/ร้อยละของนักเรี ยนตามระดับคุณภาพ
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน)
ดีเยีย่ ม
ดี
ผ่ำน
ไม่ ผ่ำน
๓๕
๒๔
๓
๑๘
๒๘
๑
๒๑
๒๗
๓
๑๒
๕๒
๑๐
๒๐
๒๔
๙
๑๗
๑๖
๘
๑๒๓
๑๗๑
๓๔
๓๗.๕๐
๕๒.๑๓
๑๐.๓๖
-

๔.๕ ผลกำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน

ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ ๑
มัธยมศึกษาปี ที่ ๒
มัธยมศึกษาปี ที่ ๓
มัธยมศึกษาปี ที่ ๔
มัธยมศึกษาปี ที่ ๕
มัธยมศึกษาปี ที่ ๖
รวม
เฉลี่ยร้อยละ

จานวน
นร.
ทั้งหมด
๖๒
๔๗
๕๑
๗๔
๕๓
๔๑
๓๒๘
๑๐๐

จานวน/ร้อยละของนักเรี ยนตามระดับคุณภาพ
(กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน)
ผ่ำน
ไม่ ผ่ำน
๖๒
๔๗
๕๑
๗๔
๕๓
๔๑
๓๒๘
๑๐๐
-

๙๗

ตอนที่ ๔
สรุ ปผลกำรพัฒนำและกำรนำไปใช้
๑. สรุ ปผลกำรดำเนินงำนในภำพรวม
โรงเรี ยนกีฬาจังหวัดชลบุรี ได้ดาเนินการตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมายรวมทั้งนโยบายที่โรงเรี ยนได้
กาหนดไว้ โดยโรงเรี ยนกี ฬาจังหวัดชลบุรีมุ่งพัฒนานักเรี ยนที่ มีความสามารถพิเศษด้านกี ฬาสู่ ความเป็ นเลิ ศ
อย่า งเต็ม ศัก ยภาพ คือการเป็ นนักกี ฬาระดับ ชาติ นานาชาติ และมี น้ าใจนักกี ฬา ทั้งมี ความรู้ ตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สังคมต้องการ
ผลการดาเนิ นงานตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยนกีฬาจังหวัดชลบุรี ในรอบปี การศึกษา ๒๕๕๕
มำตรฐำนทีม่ ีผลกำรประเมินในระดับดีเยีย่ ม ได้แก่
๑. มาตรฐานที่ ๑ ผูเ้ รี ยนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรี ยภาพ
๒. มาตรฐานที่ ๒ ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
๓. มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้ กครอง ชุมชน ปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล
๔. มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่กาหนด
๕. มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิ จกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ
ส่ งเสริ มสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสู งขึ้น
มำตรฐำนทีม่ ีผลกำรประเมินในระดับดีมำก ได้แก่
๑. มาตรฐานที่ ๓ ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเอง รักการเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
๒. มาตรฐานที่ ๔ ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็ นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสิ นใจแก้ปัญหา
ได้อย่างมีสติสมเหตุผล
๓. มาตรฐานที่ ๕ ผูเ้ รี ยนมีความรู้และทักษะที่จาเป็ นตามหลักสู ตร
๔. มาตรฐานที่ ๖ ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ และมี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุ จริ ต
๕. มาตรฐานที่ ๘ ผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล
๖. มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึ ก ษามี ก ารจัดสภาพแวดล้อมและการบริ ก ารที่ ส่ ง เสริ ม ให้ผูเ้ รี ย นพัฒนา
เต็มศักยภาพ
๗. มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึ ก ษามี ก ารประกัน คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษาตามที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง
๙๘

๘. มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่ งเสริ ม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู ้
มำตรฐำนทีม่ ีผลกำรประเมินในระดับดี ได้แก่
๑. มาตรฐานที่ ๗ ครู ปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล
๒. มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสู ตร กระบวนการเรี ยนรู้ และกิ จกรรมพัฒนาคุ ณภาพ
ผูเ้ รี ยนอย่างรอบด้าน
จากผลการประเมินดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุ ปคุณภาพรายด้านได้ ดังนี้
- มาตรฐานด้านคุณภาพผูเ้ รี ยน มีระดับคุณภาพดีมาก
- มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา มีระดับคุณภาพดีมาก
- มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ มีระดับคุณภาพดีมาก
- มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา มีระดับคุณภาพดีเยีย่ ม
- มาตรฐานด้านมาตรการส่ งเสริ ม มีระดับคุณภาพดีเยีย่ ม
๒. จุดเด่ นและจุดทีค่ วรพัฒนำ
๑) ด้ ำนคุณภำพผู้เรียน
จุดเด่ น
ผูเ้ รี ย นมี สุ ข ภาพแข็ ง แรง แต่ ง กายสะอาดเรี ย บร้ อยเครื่ องใช้ส่ ว นตัวสะอาดปฏิ บ ตั ิ ต นตาม
หลักสุ ขบัญญัติ ๑๐ ประการครบถ้วน เข้าร่ วมกิจกรรมการออกกาลังกายมากกว่า ๓ รายการ สามารถปฏิบตั ิจน
เป็ นนิสัยและเป็ นแบบอย่างที่ดีได้
ผูเ้ รี ย นมี น้ า หนัก ส่ ว นสู ง และพัฒ นาการทางร่ า งกายเจริ ญเติ บ โตตามเกณฑ์ ม าตรฐานของ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา
ผูเ้ รี ยนหลีกเลี่ยงจากสิ่ งมอมเมาและอบายมุขทุกชนิ ด รวมทั้งปั ญหาทางเพศสัมพันธ์ ไม่ก่อเหตุ
ทะเลาะวิวาท สามารถแก้ปัญหาเมื่อเผชิญสถานการณ์คบั ขัน มีงานอดิเรกของตนเองหรื อทากิจกรรมร่ วมกับผูอ้ ื่น
เพื่อผ่อนคลายความเครี ยด เป็ นผูน้ าละเข้าร่ วมการรณรงค์ต่อต้านสิ่ งเสพติด ความรุ นแรงและการล่วงเกินทาง
เพศกับหน่วยงานภายนอกด้วยความเต็มใจ
ผูเ้ รี ยนรู้จกั และเข้าใจตนเอง มีความภาคภูมิใจในตนเอง พัฒนาและปรับปรุ งตนเองสม่าเสมอ
มี ค วามมั่น คงทางอารมณ์ กล้า แสดงออกอย่า งถู ก ต้องเหมาะสมกับ เพศวัย ตามบทบาทหน้า ที่ สามารถให้
คาปรึ กษาและเป็ นตัวอย่างที่ดีแก่ผอู ้ ื่น
ผูเ้ รี ยนมีความสามรถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ื่น สามารถปรับตัวและปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่น
อย่างเหมาะสม ไม่แสดงพฤติกรรมที่ส่งผลเสี ยต่อผูอ้ ื่น

๙๙

ผูเ้ รี ยนชอบและเห็ นประโยชน์ดา้ นศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กี ฬา และนันทนาการ โดยเข้าร่ วม
กิจกรรมทั้งในและนอกศึกษาอย่างมีความสุ ข สร้างผลงานที่เกิดจากความคิดของตนเองได้ พร้อมทั้งอธิ บายที่มา
ความคิดในการสร้างผลงานและนาความรู้ไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้ดว้ ยความภาคภูมิใจ
ผูเ้ รี ยนมุ่งมัน่ ในการทางาน คือ มีความเพียรพยายามทุ่มเทกาลังกายกาลังใจเพราะมีเป้ าหมายใน
การประสบความส าเร็ จ ในการแข่ ง ขัน เกื อ บร้ อ ยละ ๙๐ ที่ อยู่ใ นโรงเรี ย นกี ฬ าต่ า งมุ่ ง หวัง ที่ จ ะเป็ นนัก กี ฬ า
ระดับชาติ
โรงเรี ยนตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุ รีและมีกิจกรรมของจังหวัดมากมาย เช่ น การวิ่งวันวิสาขบูชา
การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยน้ าท่วม ซึ่ งกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรี ยนกีฬาจังหวัดชลบุรีได้นาผูเ้ รี ยนเข้าร่ วมอยูเ่ สมอ
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีน้ าใจ ได้ช่วยเหลื อผูอ้ ื่นและบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ทาให้ผเู ้ รี ยนมีจิตสานึ กเอื้ออาทรต่อผูอ้ ื่น
และมีความกตัญญูกตเวที
ผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจถึ งความสาคัญของสิ่ งแวดล้อมอย่างถู กต้อง ตระหนักรู ้ คุณค่าและพัฒนา
สิ่ งแวดล้อมให้ยงั่ ยืน
ผูเ้ รี ยนทุกคนต้องเล่นกีฬาที่สมัครเข้ามาและในกีฬาจะสอนให้รู้กฎกติกายอมรับการตัดสิ นของ
กรรมการและแก้ไขปั ญหาที่เกิ ดขึ้นได้ทนั จึงทาให้ผเู ้ รี ยนซึ มซับการยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ื่นและสามารถ
แก้ไขปัญหาในเชิ งกีฬาได้อย่างเป็ นธรรมชาติ ยอมรับและเชื่อฟังคาตัดสิ นของกรรมการ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และ
ช่วยเหลือกัน ปฏิบตั ิตามกติกา มารยาทในการฝึ กซ้อมและการแข่งขัน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของการเป็ น
นักกีฬาที่ดี
ผูเ้ รี ยนมีผลงานจากการอ่านมากกว่า ๓ ชิ้นงาน/ภาคเรี ยน สามารถอ่านบทความ สิ่ งตีพิมพ์ต่างๆ
และจับใจความสาคัญจากสิ่ งที่ ฟัง สามารถแลกเปลี่ ยนความรู ้ กบั ผูอ้ ื่น ถ่ ายทอดความรู ้ ได้ มี ส่วนร่ วมปฏิ บตั ิ
กิจกรรมกลุ่ม มีความรับผิดชอบงานของตนเองตามข้อตกลงของกลุ่ม สามารถอธิบายความรู้และวิธีการเรี ยนรู้ได้
อย่างชัดเจน มีความรู ้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีและติดต่อสื่ อสาร รู้จกั เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างถูกวิธี
และสามารถนาเสนอข้อมูลหรื อผลงานโดยใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
ผูเ้ รี ยนมีการคาดคะเนสถานการณ์หรื อคาดคะเนคาตอบเพื่อกาหนดเป้ าหมาย มีความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ผลงานแปลกใหม่หลายชิ้ นที่เป็ นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมและพัฒนาผลงานด้วยตนเองอย่างมี
หลักเกณฑ์
ผูเ้ รี ย นปฏิ บ ัติ ง านด้ว ยความกระตื อ รื อ ร้ น ตั้ง ใจพากเพี ย ร ในการท างาน มี ก ารตรวจสอบ
ทบทวน ปรับปรุ ง แก้ไข การทางานเป็ นระยะเพื่อให้งานบรรลุผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ เต็มใจ พอใจ และชื่น
ชอบต่องาน ยอมรับในคาวิพากษ์วิจารณ์ตามความคิดเห็นของผูอ้ ื่น มีความรู ้ สึกชื่ นชมต่อผลสาเร็ จ แสดงความ
คิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์มีเหตุผล สามารถเป็ นผูน้ าและผูต้ ามที่ดี มีมนุ ษย์สัมพันธ์และทางานร่ วมกับหมู่คณะ
จนบรรลุผลสาเร็ จ และเข้าร่ วมกิจกรรมอาชีพที่ตนเองสนใจ
๑๐๐

จุดทีค่ วรพัฒนำ
การจัดกิ จกรรมให้ผูเ้ รี ยนรู ้ จกั การปรั บปรุ งตนเองและพัฒนาตนเองในเรื่ องทุ กด้านยังมี น้อย
ผูเ้ รี ยนยังละเลยในเรื่ องการอยูอ่ ย่างพอเพียง เช่น ไม่เห็นคุ ณค่าของทรัพยากรต่างๆ ที่ได้มาโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย
(เสื้ อผ้า อุปกรณ์การเรี ยน น้ าและไฟ)
ผูเ้ รี ยนบางคนยังไม่สามารถอ่านหนังสื อได้สัปดาห์ละ ๕ ชัว่ โมง ยืมหนังสื อจากห้องสมุดน้อย
กว่า๑๐ เล่ ม/ภาคเรี ยน ไม่สามารถอธิ บายวิธีการสื บค้นความรู ้ ขาดการศึ กษาค้นคว้าแสวงหาความรู ้ เพิ่มเติ ม
ทักษะ การสังเกตและนามาสรุ ปเป็ นความรู ้ใหม่ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อธิ บายความรู ้และวิธีการ
เรี ย นรู้ ไ ด้ชัดเจน และไม่ สามารถสร้ างผลงานโดยใช้สื่อเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีประมวลผลข้อมูลได้
ถูกต้อง
ผู ้เ รี ยนสามารถสรุ ปความคิ ด จากเรื่ อ งที่ อ่ า น ฟั ง และดู ไ ด้น้ อ ย จัด กลุ่ ม ข้อ มู ล ที่ ต้อ งการ
เปรี ยบเทียบได้บา้ งบางมิติ นาความรู้เดิมมาอธิ บายเพื่อสรุ ปเป็ นความรู ้ ใหม่ได้น้อย พูด เขียนได้ไม่ถูกต้องตาม
หลักภาษา
มีการใช้สื่อหรื อเทคโนโลยีประกอบการนาเสนอในรู ปแบบเดิมๆ ไม่สามารถกาหนด
เป้ าหมายที่จะทาให้สาเร็ จ รวบรวมข้อมูล จัดระบบข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ ยวกับปั ญหาได้ไม่ดีเท่าที่ควร
ขาดการใช้ข ้อ มู ล สารสนเทศที่ น่ า เชื่ อ ถื อ ให้ ส อดคล้อ งกับ สภาพปั จ จุ บ ัน และการคาดการณ์ ใ นอนาคตมา
สนับสนุนหรื อโต้แย้งได้หลายวิธีชดั เจนและสมเหตุสมผล ผลงานของผูเ้ รี ยนที่คิดขึ้นแปลกใหม่หลายชิ้นที่เป็ น
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคมแต่ยงั ขาดการนาเสนอหรื อเผยแพร่ ผลงานสู่ ภายนอกสถานศึกษา
ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ตามเกณฑ์ที่โรงเรี ยนกาหนดคิดเป็ นร้ อยละ ๗๕.๖๐ ซึ่ งควร
พัฒนาให้ได้มากกว่าร้อยละ ๘๐
เกณฑ์การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน และสมรรถนะสาคัญตามหลักสู ตรของโรงเรี ยน
ต่าเกินไป (โรงเรี ยนใช้เกณฑ์ ๑) ควรกาหนดเกณฑ์ของสถานศึกษาให้สูงขึ้น
ควรยกระดับผลสัมฤทธิ์ การสอบระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (O-net) ที่มีผลการทดสอบ (ร้อยละของ
ผูเ้ รี ยนที่มีคะแนน >= ขีดจากัดล่าง) ต่ากว่าปี การศึกษา ๒๕๕๔
ผูเ้ รี ยนยังวางแผนการทางานไม่เป็ นระบบที่ชดั เจน ดาเนิ นงานตามขั้นตอนได้บา้ ง แต่ยงั ต้อง
ปรับปรุ งและพัฒนางานของตนเองอย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพในสถานศึกษายังมีนอ้ ย
๒) ด้ ำนกำรจัดกำรศึกษำ
จุดเด่ น
ครู มีความรู้ความเข้าใจในเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนตามหลักสู ตร และเชื่อมโยงเป้ าหมายคุณภาพ
ผูเ้ รี ยนและวางแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ครอบคลุมทางด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุ ณลักษณะอันพึง
ประสงค์อย่างชัดเจน
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ครู มีการศึกษาผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล ช่วยเหลือผูเ้ รี ยนโดยให้คาแนะนา ปรึ กษา และแก้ไขปั ญหา
ของผูเ้ รี ยนอย่างเป็ นระบบ พร้อมทั้งประสานความร่ วมมือกับผูเ้ กี่ยวข้อง ผูป้ กครองในการดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยน
ด้านการเรี ยนและคุณภาพชีวติ ด้วยความเท่าเทียมกัน
ครู มีการศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู ้เกี่ยวกับการวิจยั ในชั้นเรี ยน และทาวิจยั ในชั้นเรี ยนอย่าง
น้อยภาคเรี ยนละ ๑ เรื่ องในกลุ่มสาระที่ตนรับผิดชอบและนาไปพัฒนาผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่ องและเป็ นแบบอย่างที่ดี
สามารถชี้แนะผูอ้ ื่นได้
ครู มีการประพฤติปฏิบตั ิตนตามหลักธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็ นแบบอย่างที่ดีในการดาเนิ น
ชี วิตต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม พัฒนาตนเองในวิชาชี พ มีความรั บผิดชอบในหน้าที่ ให้ความร่ วมมือใน
กิจกรรม
รู้รักสามัคคี ปกป้ องรักษาชื่อเสี ยงขององค์กร อุทิศตน ทุ่มเทแรงกาย แรงใจในการ
ปฏิบตั ิงานสอนตามกลุ่มสาระ
ที่ได้รับมอบหมาย และมุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนตามหลักสู ตร กาหนดพัฒนาการ
เรี ยนการสอนอย่างต่อเนื่อง เป็ นแบบอย่างที่ดีและสามารถชี้แนะผูอ้ ื่นได้
ผูบ้ ริ หารมีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อนามาใช้ในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน สามารถแสดงทิศทางของการพัฒนาการศึกษาสถานศึกษาในอนาคตที่สอดคล้อง
กับบริ บทของสถานศึกษาและชุ มชน ใช้หลักการบริ หารงานแบบมีส่วนร่ วม มีการบริ หารจัดการศึกษาให้บรรลุ
เป้ าหมายตามที่ กาหนดไว้ในแผนปฏิ บตั ิการประจาปี มีแผนงานโครงการหรื อกิ จกรรม ที่ส่งเสริ มและพัฒนา
บุคลากร มีการดาเนิ นงานส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากร มีการมอบหมายงาน มีการให้คาแนะนา
คาปรึ กษาทางวิชาการ เอาใจใส่ การจัดการศึ กษาเต็มศักยภาพ มีการบริ หารจัดการศึกษาเต็มเวลา และผูเ้ รี ยน
ผูป้ กครอง ชุมชนมีความพึงพอใจต่อผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
โรงเรี ยนมี คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาที่ชดั เจน คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าใจ
บทบาทหน้าที่และปฏิ บตั ิหน้าที่ได้ครบถ้าวนตามที่กาหนด มีส่วนร่ วมในการกาหนดอัตลักษณ์ นโยบายและ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา มีการกากับ ติดตาม การดาเนินงานตามแผนของสถานศึกษาที่กาหนด มีการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาภาคเรี ยนละ ๒ ครั้ง
ผูป้ กครองมี ส่ วนร่ วมในการพัฒ นาคุ ณ ภาพสถานศึ ก ษา เช่ น ก าหนดแผนกลยุทธ์ ปรั ช ญา
วิสัยทัศน์ พันธกิ จ และเป้ าหมายของสถานศึกษา ทั้งยังมี ส่วนร่ วมในการจัดกิ จกรรมและโครงการต่างๆ ของ
โรงเรี ยน
หลัก สู ต รสถานศึ ก ษาผ่า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริ ห ารหลัก สู ต ร โครงสร้ า ง
หลักสู ตรสถานศึกษามีองค์ประกอบครบถ้วน มีรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมจัดไว้ในหลักสู ตร มีแผนการ
นิ เทศที่มุ่งเสริ มการพัฒนา รายวิชาเพิ่มเติมมีความหลากหลายให้ผเู ้ รี ยนเลือกตามความถนัดและความสนใจ มี
เนื้อหาสาระการเรี ยนรู ้เหมาะสมตามโครงสร้างที่จดั ให้ผเู ้ รี ยนและผูเ้ รี ยนสามารถเลือกเรี ยนได้ตามความต้องการ

๑๐๒

ตัวชี้ วดั ผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังของรายวิชาเพิ่มเติมตอบสนองจุดเน้นของสถานศึกษา มีกิจกรรมชุ มนุ ม ชมรม
หลากหลาย มีกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสู ตร
ผูเ้ รี ยนร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ ม รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ รักความเป็ นไทย ร่ วมกิจกรรมทา
ประโยชน์เพื่อท้องถิ่นของตน เพื่อชุมชนหรื อสังคม
มีการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ที่ระบุในแผนการสอน/หน่ วยการเรี ยนรู ้ ของครู ทุกกลุ่มสาระ เพื่อ
เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้มีโอกาสลงมือปฏิ บตั ิในสถานการณ์ จริ งอย่างน้อย ๑ ครั้งในทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ มี
ผลงานที่แสดงการให้ผเู้ รี ยนอธิบายวิธีคิดและการสรุ ปความคิดของตนเอง
มีระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยน เช่น โครงการอบรมแกนนาต้านยาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรม
แนะแนว กิจกรรมโฮมรู ม กิ จกรรมเข้าแถว ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่ นในสถานศึกษา มีการมอบหมายความรับผิดชอบ
ผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล มีการสารวจข้อมูลของผูเ้ รี ยน มีการคัดกรองและจาแนกผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล มีการจัด
กิจกรรมป้ องกัน แก้ไขและพัฒนาผูเ้ รี ยนตามสภาพอย่างเหมาะสม มีการประเมินการจัดกิจกรรมป้ องกันและ
แก้ไขพัฒนาผูเ้ รี ยน มีการประสานงานและส่ งต่อแก้ไขและพัฒนานักเรี ยนแก่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา
มีการนาหลักวิทยาศาสตร์ การกี ฬามาใช้พฒั นาผูเ้ รี ยนตามชนิ ดกี ฬาโดยดาเนิ นงานตามแผน
โครงการ กิจกรรมที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีการนาข้อมูลไปใช้ปรับปรุ ง ส่ งเสริ มและพัฒนาผูเ้ รี ยนตาม
ความแตกต่างระหว่างบุคคลให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่ อง มีการศึกษาวิเคราะห์ทกั ษะทางด้านกี ฬาของผูเ้ รี ยนเป็ น
รายบุคคล มีการนาข้อมูลหรื อผลการวิเคราะห์มาใช้ในการวางแผนและจัดทาแผนงาน โครงการกิ จกรรมเพื่อ
พัฒนาทักษะทางด้านกีฬาของผูเ้ รี ยน และมีการกากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาทักษะกี ฬา
ผูเ้ รี ยนเพื่อนาผลไปปรับปรุ งและพัฒนาทางด้านทักษะของกีฬาของผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่ อง
โรงเรี ยนมีห้องเรี ยน ห้องปฏิ บตั ิการ ห้องน้ า โรงอาหาร และหอประชุมโดยสถานที่ส่วนใหญ่
มีความสะอาดเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย สวยงาม มีความมัน่ คงแข็งแรงและปลอดภัย ห้องสมุดของโรงเรี ยนมีระบบ
บริ การและจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศที่ทนั สมัย ผูเ้ รี ยนมากกว่าร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจต่อการให้บริ การ
ห้องสมุด
จุดทีค่ วรพัฒนำ
ครู วิเคราะห์ผเู ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล แต่ไม่มีการจัดทาสารสนเทศอย่างเป็ นระบบและไม่นามาใช้
ในการวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้หรื อไม่ส่งต่อในระดับที่สูงขึ้น
ครู ออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้วดั สมรรถนะสาคัญและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ แต่เลือกใช้วธิ ี การสอน สื่ อการสอน แหล่งเรี ยนรู ้ทวั่ ไปหลากหลาย และไม่สอดคล้อง
กับความแตกต่างระหว่างบุคคล

๑๐๓

ครู ไม่มีการสารวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสื่ อนวัตกรรม เทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่นา
สื่ อนวัตกรรม บริ บทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
ครู มีการพัฒนาเครื่ องมือวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ตามหลักการวัดและประเมินผลแต่ไม่วดั
และประเมิ นผลตามพัฒนาการผูเ้ รี ยนหรื อตัดสิ นผลการเรี ย นรู ้ โดยไม่พิ จารณาจากคะแนนพัฒนาการความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
ผูบ้ ริ หารไม่คิดริ เริ มเทคนิควิธีการใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน ยังไม่มีการใช้ขอ้ มูล
ผลการประเมินและผลการวิจยั ในการพัฒนาหรื อปรับปรุ งคุณภาพการศึกษา และผูบ้ ริ หารยังไม่มีการนาผลการ
ประเมินไปพัฒนาและปรับปรุ งงาน
ผูป้ กครองและชุ ม ชนไม่ ค่ อยมี ส่ วนร่ วมในการนาเสนอความต้องการพัฒนาหรื อปรั บ ปรุ ง
ด้านหลักสู ตรสถานศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้
การติดตามการใช้หลักสู ตรและสรุ ปผลทุกภาคเรี ยน การการทบทวนหลักสู ตรสถานศึกษาทุกปี
การศึกษา การประเมินสรุ ปผลและรายงานผลการนิเทศการจัดการเรี ยนรู ้อย่างเป็ นระบบ การใช้ผลการนิ เทศใน
การติดตามปรับปรุ งการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ทุกกลุ่มสาระ
รายวิชาเพิ่มเติ มที่ ยงั ไม่มีก ารบูรณาการข้ามกลุ่ มสาระ การอบรมและพัฒนาครู เพื่อทบทวน
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสู ตรอิงมาตรฐาน ผลงาน/โครงการที่ใช้การวิจยั เป็ นส่ วนหนึ่ งในการเรี ยนรู ้ยงั มีไม่ถึง ๓
กลุ่มสาระ
การจัดทาแผน โครงการ กิ จกรรมเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนตามชนิ ดกี ฬาเป็ นรายบุคคล การติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนิ นงานอย่างสม่ าเสมอ และการดาเนิ นงานตามแผนงาน โครงการ กิ จกรรม
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สิ่ งอานวยความสะดวกยังไม่เพียงพอกับผูเ้ รี ยนและอยู่ในสภาพการใช้งานได้ดีเป็ นบางส่ วน
ขาดแหล่งเรี ยนรู ้จากกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ต่างๆ อีกพอประมาณ
สถานศึกษามีโครงการกิจกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพอนามัยและปลอดภัยของผูเ้ รี ยนครอบคลุมตาม
สุ ขบัญญัติ ๑๐ ประการ แต่ขาดการอบรมเรื่ องการดู แลรั กษาร่ างกาย ของใช้ให้สะอาด รักษาฟั นให้แข็งแรง
แปรงฟันอย่างถูกวิธีและล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารและหลังการขับถ่าย
สื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงพอให้บริ การแก่ผเู ้ รี ยน และยังขาดคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
สื บค้นประจาห้องสมุด
๓) ด้ ำนกำรสร้ ำงสั งคมแห่ งกำรเรี ยนรู้
จุดเด่ น
มี ก ารจัด สภาพแวดล้ อ มและการบริ การที ส่ ง เสริ มให้ ผู ้เ รี ยนพัฒ นาเต็ ม ศัก ยภาพ โดยการจัด
ห้องปฏิบตั ิการทางภาษา ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องปฏิบตั ิการทางวิทยาศาสตร์ ห้องทดสอบ
๑๐๔

สมรรถภาพทางกาย ศูนย์วทิ ยาศาสตร์ การกีฬา มีการสร้าง ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็ นสังคมแห่ งการ
เรี ยนรู ้ โดยมีสนามฝึ กซ้อมกี ฬา ห้องสมุ ด ศูนย์วิทยาศาสตร์ การกี ฬา เป็ นแหล่ งเรี ยนรู ้ ภายในสถานศึกษา และ
ส่ ง เสริ ม ให้ผูเ้ รี ย น บุ ค ลากรในสถานศึ ก ษาและผูท้ ี่ มี ส่ วนเกี่ ยวข้องเกิ ดกระบวนการเรี ย นรู ้ จากแหล่ ง เรี ย นรู ้
ภายนอกโดยมีนักกี ฬาและผูฝ้ ึ กสอนกี ฬา ฝึ กซ้อมเก็บตัวทีมชาติของสมาคมกี ฬาต่าง มี การแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้
ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาและระหว่างบุคลากรสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน องค์กรที่เกี่ยวข้อง
จุดทีค่ วรพัฒนำ
แหล่งเรี ยนรู ้ภายในสถานศึกษาขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องและไม่มีการประชุมแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ระหว่างชุมชน
๔) ด้ ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ
จุดเด่ น
มีโครงการ กิ จกรรม และมีงบประมาณสนับสนุ นที่เพียงพอ ทั้งยังมี กีฬาที่สร้ างผลงานอย่าง
ต่อเนื่อง ผูเ้ รี ยนเข้าร่ วมการแข่งขันและได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติมากกว่าร้อยละ ๙๐
จุดทีค่ วรพัฒนำ
๕) ด้ ำนมำตรกำรส่ งเสริม
จุดเด่ น
มี ก ารจัดโครงการเพื่ อเป็ นกระบวนการให้นัก เรี ย นเกิ ดการพัฒนาด้า นกี ฬ าไปสู่ ระดับ ชาติ
นานาชาติ และมีน้ าใจนักกีฬาอย่างต่อเนื่องในทุกชนิดกีฬา
จุดทีค่ วรพัฒนำ
การจัดเก็ บ ข้อมู ลด้า นความพึ งพอใจในการท าสรุ ป รายงานยัง ขาดการสรุ ป อย่า งเป็ นระบบ
ระเบียบ
๓. แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต
๑. พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรี ยนรู ้ และสื่ อ
ต่างๆ รอบตัว
๒. พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู ้เพิ่มเติม
๓. พัฒนาผูเ้ รี ย นให้ ส รุ ป ความคิ ดจากเรื่ องที่ อ่า น ฟั ง และดู และสื่ อสารโดยการพูด หรื อ เขี ย นตาม
ความคิดของตนเอง
๔. พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีผลการทดสอบระดับชาติเป็ นไปตามเกณฑ์
๕. พัฒนาครู ให้มีการวิเคราะห์ผเู้ รี ยนเป็ นรายบุคคลและใช้ขอ้ มูลในการวางแผนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยน
๑๐๕

๖. พัฒ นาครู ใ ห้ มี ก ารออกแบบและจัด การเรี ย นรู ้ ที่ ต อบสนองความแตกต่ า งระหว่า งบุ ค คลและ
พัฒนาการทางสติปัญญาครู ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับการนาบริ บทและภูมิปัญญาของท้องถิ่ น
มาบูรณาการในการจัดการเรี ยนรู้
๗. พัฒ นาครู ใ ห้ มี ก ารวัด และประเมิ น ผลที่ มุ่ ง เน้ น การพัฒ นาการเรี ย นรู้ ข องผูเ้ รี ย น ด้ว ยวิธี ก ารที่
หลากหลาย
๘. ส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอานาจ
๙. พัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
๑๐. สนับสนุนให้ครู จดั กระบวนการเรี ยนรู้ที่ให้ผเู้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิจริ ง จนสรุ ปความได้ดว้ ยตนเอง
๑๑. พัฒนากระบวนการนิเทศภายใน กากับ ติดตามตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุ งการเรี ยนการสอน
๑๒. พัฒนาการนาวิทยาศาสตร์ การกีฬาพัฒนาผูเ้ รี ยนตามชนิดกีฬา
๑๓. จัดการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่าง
เป็ นระบบตามที่กฎกระทรวงกาหนด
๔. ควำมต้ องกำรและกำรช่ วยเหลือ
๑. จัดอัตรากาลังบุคลากรประจาการเพิ่มขึ้น เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรต่อไป
๒. จัดสรรงบประมาณเพิม่ เติมในการพัฒนาบุคลากร พัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน และพัฒนาผูเ้ รี ยน
๓. จัดสร้างเครื อข่ายทางการศึกษาในทุกระดับการศึกษา

๑๐๖

ภำคผนวก

๑๐๗

