แผนพัฒนาค ุณภาพการศึกษา
(School Charter)
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒

โรงเรียนมารีย์รักษ์ เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
เลขที่ ๒๖๓/๑ หมู่ ๔ ตำบลริ มกก อำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย
ตั้งอยูใ่ นเขตพื้นที่สำนักงำนศึกษำธิ กำร จังหวัดเชียงรำย
รหัสสถำนศึกษำ ๕๗๑๐๐๑๔๕

สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ

คานา
โรงเรี ย นมำรี ย ร์ ั ก ษ์เชี ย งรำย แผนกประถม-มัธ ยมได้ด ำเนิ น กำรจัด ท ำแผนพัฒ นำคุ ณ ภำพ
กำรศึกษำ เพื่อ เป็ นกำรกำหนดทิศทำงกำรดำเนิ นงำนของสถำนศึกษำประจำปี กำรศึกษำ 2559 – 2560 จำกกำร
มี ส่ ว นร่ วมของทุ ก ฝ่ ำย และเป็ นกำรด ำเนิ น งำนตำมระเบี ยบกำรประกัน คุ ณ ภำพกำรศึก ษำ ของสถำนศึ ก ษำ
แก่ผมู ้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ย ผูท้ ี่เกี่ ยวข้อ ง ซึ่ งกำรดำเนิ นงำนนั้นอำจมีกำรปรับเปลี่ยนวิธีกำร แนวทำงกำรดำเนิ นงำน
แต่หลักใหญ่ใจควำมในกำรดำเนิ นงำนนั้น จะเป็ นไปตำมเป้ ำหมำยที่ได้กำหนดไว้ โดยมีเป้ ำหมำยสู งสุ ดคือกำร
พัฒ นำผูเ้ รี ย น ให้มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม และมี ควำมเป็ นเลิ ศ ทำงวิช ำกำร ตำมจุด เน้น ของสสถำนศึก ษำ และ
สถำนศึกษำจะมี กำรกำกับ ติดตำม ตรวจสอบกำรดำเนิ นงำนเป็ นระยะ เพื่อ ทบทวน ปรับ ปรุ ง แก้ไ ข เพื่อ เป็ น
ข้อสนเทศสำหรับกำรพัฒนำแผนพัฒนำคุณภำพ ในช่วงระยะต่อไป

นำงสำวมณฑินี นำมบุญ
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรี ยนมำรี ยร์ ักษ์เชียงรำย
แผนกประถม-มัธยม

-

สารบัญ
หน้ า
ส่ วนที่ 1 ภาพรวมของโรงเรียน
1. ประวัติ / ควำมเป็ นมำของโรงเรี ยน
2. ข้อมูลครู บุคลำกร และข้อมูลนักเรี ยน
3. แผนที่ต้งั ของโรงเรี ยน
4. อำคำรเรี ยน อำคำรประกอบ ห้องเรี ยน ห้องประกอบ
5. โครงสร้ำงกำรบริ หำร
6. สิ่งอำนวยควำมสะดวก
7. ควำมสำเร็ จในกำรจัดกำรศึกษำ
8. อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรี ยน
9. ทรัพยำกรและงบประมำณ
10. ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
11. ผลกำรประเมินพัฒนำกำรและผลกำรทดสอบ

1
1
3
4
5
6
6
7
8
10
12

ส่ วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
1. ผลกำรวิเครำะห์สภำพปั จจุบนั ปั ญหำ (SWOT)
2. วิสัยทัศน์
3. พันธกิจ
4. เป้ำหมำย
5. กลยุทธ์ของโรงเรี ยน

16
20
20
21
22

ส่ วนที่ 3 การกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จ และโครงการ กิจกรรม
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพผูเ้ รี ยน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพผูบ้ ริ หำร และครู ผสู ้ อน
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำคุณภำพกำรบริ หำรจัดกำรศึกษำ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำคุณภำพผูเ้ รี ยนตำมอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนำคุณภำพผูเ้ รี ยนตำมมำตรกำรส่ งเสริ มของสถำนศึกษำ

23
24
25
26
26

ส่ วนที่ 4 การกาหนดผนการดาเนินงาน และงบประมาณ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพผูเ้ รี ยน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพผูบ้ ริ หำร และครู ผสู ้ อน
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำคุณภำพกำรบริ หำรจัดกำรศึกษำ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำคุณภำพผูเ้ รี ยนตำมอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนำคุณภำพผูเ้ รี ยนตำมมำตรกำรส่ งเสริ มของสถำนศึกษำ

27
29
30
32
33

-

สารบัญ ( ต่ อ )
หน้ า
ส่ วนที่ 5 แหล่ งวิทยาการภายนอกที่ให้ การสนับสนุนทางวิชาการ
1. สถำนศึกษำ หน่วยงำน หรื อสถำบันอุดมศึกษำ
2. ภูมิปัญญำท้องถิ่น
3. แหล่งกำรเรี ยนรู ้ภำยนอกสถำนศึกษำ
ส่ วนที่ 6 การกาหนดบทบาทหน้ าที่บุคลากรของโรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้ อง
1. ผูร้ ับใบอนุญำต
2. ผูจ้ ดั กำร
3. ผูอ้ ำนวยกำร
4. ครู
5. บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
6. นักเรี ยน
7. คณะกรรมกำรบริ หำรโรงเรี ยน
8. บิดำ มำรดำ ผูป้ กครอง
9. องค์กร ชุมชน และท้องถิ่น
ส่ วนที่ 7 การกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพผูเ้ รี ยน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพผูบ้ ริ หำร และครู ผสู ้ อน
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำคุณภำพกำรบริ หำรจัดกำรศึกษำ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำคุณภำพผูเ้ รี ยนตำมอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนำคุณภำพผูเ้ รี ยนตำมมำตรกำรส่ งเสริ มของสถำนศึกษำ
ส่ วนที่ 8 การนาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนไปใช้
ด้ำนคุณภำพผูเ้ รี ยน (นักเรี ยน)
ด้ำนกำรเรี ยนกำรสอน (ด้ำนครู )
ด้ำนกำรบริ หำรจัดกำร (ผูบ้ ริ หำร)

34
34
34
35
35
35
36
36
37
37
37
38
39
40
41
42
42
43
43
44

ภาคผนวก
- สำเนำคำสัง่ แต่งตั้งคณะทำงำนจัดทำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
- บันทึกเห็นชอบแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำของคณะกรรมกำรบริ หำรโรงเรี ยน

-

ส่ วนที่ 1 ภาพรวมของโรงเรียน
1. ประวัติ / ความเป็ นมาของโรงเรียน
ชื่อโรงเรี ยนโรงเรี ยนมำรี ยร์ ักษ์เชียงรำย แผนกประถม-มัธยม ตั้งอยูท่ ี่เลขที่ 263/1 หมู่ 4 ตำบลริ มกก
อำเภอเมือ งเชี ยงรำย จังหวัดเชียงรำย รหัสไปรษณี ย ์ 57100 หมำยเลขโทรศัพท์ 0-5375-0891 โทรสำร 0-53750892 Website : www.mareerukchiangrai.net เปิ ดสอนระดับ ชั้น ประถมศึ กษำปี ที่ 1 ถึ งระดับ ชั้น ประถมศึก ษำ
ปี ที่ 6 มี เนื้ อ ที่ 3 ไร่ 200 ตำรำงวำ เขตพื้นที่บริ กำร อำเภอเมื อ งเชียงรำย จังหวัดเชี ยงรำย ก่ อ ตั้งเมื่ อปี กำรศึกษำ
2547 ตำมใบอนุญำตเลขที่ 04/2547 ลงวันที่ 26 พฤษภำคม 2547 ผูบ้ ริ หำรประกอบด้วย
นายมัณฑนะ นามบุญ วุฒิกำรศึกษำ ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำ บริ หำรธุรกิจ
ดำรงตำแหน่งผูร้ ับใบอนุญำตเมื่อปี กำรศึกษำ 2547 จนถึงปั จจุบนั
นายวชิรา นามบุญ
วุฒิกำรศึกษำ ครุ ศำสตรบัณฑิต สำขำ อุตสำหกรรมศิลป์
ดำรงตำแหน่งผูจ้ ดั กำรเมื่อปี กำรศึกษำ 2547 จนถึงปั จจุบนั
นางสาวมณฑินี นามบุญ วุฒิกำรศึกษำศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำจิตวิทยำกำรศึกษำ
ดำรงตำแหน่งผูอ้ ำนวยกำรโรงเรี ยนเมื่อปี กำรศึกษำ 2547 จนถึงปั จจุบนั

2. ข้ อมูลครู บุคลากร และข้ อมูลนักเรียน
2.1 ข้ อมูลครู / บุคลากร (ข้อมูล ณ ปี กำรศึกษำ 2558)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื่ อ – ชื่ อสกุล
นำยมัณฑนะ นำมบุญ
นำยวชิรำ
นำมบุญ
นำงสำวมณฑินี นามบุญ
นำงสถิรำ
นำมบุญ
นำยพิเชษฐ
ปัญโญ
นำงยุพำ
กำวิชยั
นำงนิตยำ
กำวิละ
นำยธีระวัฒน์ ทิพเนตร
นำยอำนำจ คำลือ
นำยดนัย
ปะทะนมปี ย ์
นำยภูษิต
เกตุพระจันทร์
นำงอำพันธ์ ริ ยะเทน
น.ส.กำญจนำ เบญจรงคพันธ์
นำยอังคำร รัศมี

ประสบการณ์
อายุ
สอน

วุฒิ

วิชา เอก

สอนวิชา/ชั้น

40
64
37
34
55
33
37
34
35
40
36
32
32
36

ศศ.ม
คบ.
ศษ.ม
ศษ.ม
คบ.
คบ.
คบ.
คบ.
คม.
ศษ.บ
คบ.
คบ.
ศษ.บ
วท.บ

บริ หำรธุรกิจ
อุตสำหกรรมศิลป์
จิตวิทยำแนะแนว
ภำษำอังกฤษ
จิตวิทยำแนะแนว
กำรประถมศึกษำ
กำรประถมศึกษำ
พลศึกษำ

ผูบ้ ริ หำร
ผูบ้ ริ หำร
ผูบ้ ริ หำร
อังกฤษ
อังกฤษ
สังคมศึกษำ
ภำษำไทย

14
40
12
12
37
10
10
10
10
10
8
7
8
7

-

กำรวิจยั และประเมินผลกำรศึกษำ

พลศึกษำ/อำเซียน
พลศึกษำ/อำเซียน

นิเทศศำสตร์
วิทยำศำสตร์
ภำษำอังกฤษ
ภำษำอังกฤษ
เทคโนโลยีอุตสำหกรรม

คอมพิวเตอร์
วิทยำศำสตร์
อังกฤษ
อังกฤษ
คอมพิวเตอร์

จานวนครั้ ง/
ชั่วโมงที่รับ
การพัฒนา/ปี

50
30
30
30
20
22
22
20
40
22
24
56
24
22

ที่
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ชื่ อ – ชื่ อสกุล
น.ส.นิตยำ ธุวะคำ
นำงธนิกำ
แคแดง
น.ส.อัญชลี
สุ วรรณภำ
น.ส.วิภำภรณ์ อนันต์
นำยอัฐพงษ์ ทำน้อย
น.ส.พิมพักตร์ แป้นเกิด
น.ส.ปนิดำ
สำยวงค์เปี้ ย
น.ส.อรัญญำ บุญกว้ำง
น.ส.ปภำวดี ไพรบึง
น.ส.กรรณิกำ หมื่นแปง
น.ส.สลีรัตน์ สุ ขถำวร
น.ส.ศิริพร เมืองโคตร
น.ส.ผกำมำส พุทธริ นทร์
น.ส.ชมพูนุท สุ รังคมณีสิน
น.ส.นิพิชฌ์ฌำ สำใจ
Teacher Harry Soe myint
Teacher Ryan cagoco

ประสบการณ์
อายุ
สอน

วุฒิ

วิชา เอก

สอนวิชา/ชั้น

จานวนครั้ ง/
ชั่วโมงที่รับ
การพัฒนา/ปี

37
29
29
30
26
26
26
28
27
28
29
26
27
27
25
67
31

ศษ.บ
คบ.
ศศ.บ
ศศ.บ
ศศ.บ
วท.บ
วท.บ
ศษ.บ
ศษ.บ
คบ.
ศศ.บ
อบ.
ศศ.บ
ศศ.บ
คบ.
ป.ตรี
ป.ตรี

กำรสอนภำษำฝรั่งเศส
คณิตศำสตร์
ภำษำไทยเพื่อกำรสื่ อสำร
สังคมศึกษำ
ดุริยำงคศำสตร์
คณิตศำสตร์
คณิตศำสตร์
กำรสอนภำษำฝรั่งเศส
พัฒนำสังคม
ภำษำไทย
ภำษำญี่ปนุ่
ภำษำญี่ปนุ่

อังกฤษ
คณิตศำสตร์
ภำษำไทย
สังคมศึกษำ
ดนตรี
คณิตศำสตร์
คณิตศำสตร์
อังกฤษ
งำนธุรกำร
ภำษำไทย
ภำษำญี่ปนุ่
ภำษำญี่ปนุ่
ศิลปะ
อังกฤษ
วิทยำศำสตร์
อังกฤษ
อังกฤษ

24
32
128
32
56
22
22
64
56
64
40
64
64
56
22
20
20

7
6
5
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
2
1
14
5

จิตรกรรม ประติมำกรรมและภำพพิมพ์

ภำษำอังกฤษ
วิทยำศำสตร์
Eletrical Enginerring
Accounting

จำนวนครู ที่สอนวิชำตรงเอก 25 คน คิดเป็ นร้อยละ89.29
จำนวนครู ที่สอนตรงควำมถนัด 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.71

-

2.2 ข้ อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2558)
ระดับชั้นเรียน

จานวนห้ อง

ป.1

เพศ

รวม

เฉลีย่

ชาย

หญิง

2

41

39

80

38 : 1

ป.2

2

38

42

80

37 : 1

ป.3

2

39

38

77

40 : 1

ป.4

2

33

42

75

37 : 1

ป.5

2

38

41

79

34 : 1

ป.6

2

41

28

69

25 : 1

รวมทั้งหมด

12

230

230

460

3. แผนทีต่ ้ งั ของโรงเรียน

-

ต่อห้ อง

4. อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้ องเรียน ห้ องประกอบ

-

5. โครงสร้ างการบริหาร
โรงเรี ยนมำรี ยร์ ักษ์เชียงรำย แผนกประถม - มัธยม แบ่งโครงสร้ำงกำรบริ หำรงำนเป็ น 6 ฝ่ ำย ได้แก่
ฝ่ ำยวิชำกำร ฝ่ ำยธุรกำร ฝ่ ำยกิ จกำรนักเรี ยน ฝ่ ำยบุคลำกร ฝ่ ำยสัมพันธ์ชุมชน และฝ่ ำยอำคำรสถำนที่ ผูบ้ ริ หำร
ยึด หลักกำรบริ ห ำร/เทคนิ คกำรบริ ห ำรแบบ กำรบริ หำรโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐำน (School-Based Management
Process)

โครงสร้ างการบริหารงานโรงเรียนมารีย์รักษ์ เชียงราย
(ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550)

งำนกิจกำร

งานธุรการ

งานวิชาการ

งานบุคลากร

นักเรี ยน

งานอาคารสถานที่

งานสั มพันธ์ ชุมชน

-

6. สิ่ งอานวยความสะดวก
1. ห้องเรี ยน
จำนวน 1 ห้อง
2. ห้องพยำบำล
จำนวน 1 ห้อง
3. ห้องปฏิบตั ิกำรทำงวิทยำศำสตร์
จำนวน 1 ห้อง
4. ห้องปฏิบตั ิกำรทำงภำษำ
จำนวน 1 ห้อง
5. ห้องคอมพิวเตอร์
จำนวน 40 เครื่ อง
6. ห้องประชุม
จำนวน 2 ห้อง
7. ห้องสมุด
จำนวน 1 ห้อง
8. ห้องอำเซียน
จำนวน 1 ห้อง
9. ห้องพักครู
จำนวน 2 ห้อง
10. โรงอำหำร
จำนวน 2 แห่ ง
11. สนำมกีฬำมีหลังคำ ขนำด 15 x 25 เมตร
จำนวน 1 สนำม

7. ความสาเร็จในการจัดการศึกษา
ประเภท
สถานศึกษา

ระดับรางวัล/ชื่ อรางวัลที่ได้ รับ

หน่ วยงานที่มอบรางวัล

- รำงวัลเหรี ยญเงิน สถำนศึกษำที่มีผลกำร
ทดสอบทำงกำรศึกษำ (O-NET) ประจำปี
กำรศึกษำ 2555 - 2559 ระดับเหรี ยญเงิน
- รำงวัลโรงเรี ยนมำรตรฐำนสำกล
ระดับประเทศ (ระดับเหรี ยญเงิน)

- สช.

- รำงวัลผูบ้ ริ หำรดีเด่น โรงเรี ยนเอกชนจังหวัด
เชียงรำย

- สช.

- รำงวัลหนึ่งแสนครู ดี
- รำงวัลหนึ่งแสนครู ดี
- รำงวัลหนึ่งแสนครู ดี
- รำงวัลหนึ่งแสนครู ดี
- รำงวัลหนึ่งแสนครู ดี และ
- รำงวัลครู ผสู ้ อนดีเด่น ระดับประถมศึกษำ
โรงเรี ยนเอกชนจังหวัดเชียงรำย

- คุรุสภำ
- คุรุสภำ
- คุรุสภำ
- คุรุสภำ
- คุรุสภำ
- สมำคมโรงเรี ยนเอกชนจังหวัด
เชียงรำย

- สช.

ผู้บริหาร
- นำงสถิรำ นำมบุญ

ครู
1. น.ส.นิตยำ ธุวะคำ
2. น.ส.วิภำภรณ์ อนันต์
3. น.ส.อรัญญำ บุญกว้ำง
4. นำยอำนำจ คำลือ
5. น.ส.อัญชลี สุ วรรณภำ

-

ประเภท
นักเรียน
1. ด.ญ.กชววีร์ รังษีชชั วำล
2. ด.ช.เจษฎำกร ปำกองวัน
3. ด.ช.พงษ์พำดำ อะโนมำ
4. ด.ญ.ภัคจิรำพร โอกำดะ
5. ด.ช.ธรรมโรจน์ ด้วงนคร

ระดับรางวัล/ชื่ อรางวัลที่ได้ รับ
การสอบแข่ งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเขต
พื้นทีก่ ารศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
เหรียญทอง วิชาคณิตศาสตร์

6. ด.ช.คณธัช คูสุวรรณ
7. ด.ช.จิรัชชัย พิสัยเลิศ
8. ด.ช.เที่ยงธรรม เถินมงคล
9. ด.ญ.ศมนกนก พรหมปลัด
10. ด.ญ.นวรรณ ตุย้ ต๋ ำ
11. ด.ช.ศุภกำนต์ ชัยสุ ข

เหรียญทอง วิชาวิทยาศาสตร์

12. ด.ญ.พิชำมญชุ์ ลำวิชยั

โครงการประเมินและพัฒนาสุ่ ความเป็ นเลิศ
ทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (TEDET)
รำงวัลชมเชย ระดับประเทศ วิชำวิทยำศำสตร์

หน่ วยงานที่มอบรางวัล

สพป. เชียงราย เขต 1

สถาบันส่ งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
(สสวท.)

8. อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ของโรงเรียน
8.1 อัตลักษณ์ ของสถานศึกษา
“ มารี ย์รักษ์เด่ นภาษา ก้ าวหน้ าสู่ สากล”
8.2 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
“ ยิ้มแย้ มแจ่ มใส มีใจรั ก 3 ภาษา นาพาความเป็ นไทย ใส่ ใจสิ่งแวดล้ อม”

-

9. ทรัพยากรและงบประมาณ
9.1 แผนการใช้ งบประมาณของโรงเรียน
รายรับ
1.ค่ำใช้จ่ำยรำยหัว
นักเรี ยน
2.ค่ำธรรมเนี ยม
พัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ
3.อื่นๆ

รวมรายรั บ

งบประมาณปี การศึกษา

รายจ่ าย

2559
4,500,000

2560
4,600,000

2561
4,700,000

2562
4,800,000

2,500,000

2,600,000

2,700,000

2,800,000

9,000,000

16,000,000

9,200,000

16,400,000

9,300,000

16,700,000

1.เงินเดือนครู +
ลูกจ้ำง
2.ค่ำจ้ำงประจำ

งบประมาณปี การศึกษา
2559
9,500,000

2560

2561

2562

9,700,000

10,000,000

12,000,000

770,000

800,000

820,000

340,000

360,000

380,000

10,000

12,000

14,000

37,000

40,000

42,000

85,000

87,000

90,000

470,000

500,000

520,000

4,200,000

4,400,000

4,600,000

15,612,000

16,199,000

18,466,000

750,000

9,400,000

3.เงินสมทบกองทุนฯ

300,000
8,000

17,000,000

4.อุปกรณ์กำรเรี ยน
กำรสอน
5.วัสดุสำนักงำน
6.ค่ำบำรุ งและค่ำ
ซ่อมแซม
7.ค่ำน้ ำ ค่ำไฟฟ้ ำ ค่ำ
โทรศัพท์
8. รำยจ่ำยอื่นๆ
รวมรายจ่ าย

35,000
82,000
450,000
4,000,000
15,145,000

9.2 แผนการใช้ ทรัพยากรของโรงเรียน
รายการ
1. คอมพิวเตอร์เพือ่ สำนักงำน (เครื่ อง)
2. คอมพิวเตอร์เพือ่ กำรศึกษำ (เครื่ อง)
3. โทรทัศน์ (เครื่ อง)
4. เครื่ องฉำยภำพนิ่ง (เครื่ อง)
5. โต๊ะนักเรี ยน + เก้ำอี้นกั เรี ยน (ชุด)
6. โต๊ะครู + เก้ำอี้ครู (ชุด)
7. พัดลม (ตั้งพื้น + เพดำน)
8. เครื่ องปริ้ นเตอร์ (เครื่ อง)
9. เครื่ องเสียงลำโพงเคลื่อนที่ (ชุด)
10. ลำโพงพกพำ (เครื่ อง)
10. เครื่ องปรับอำกำศ (เครื่ อง)
11. เครื่ องถ่ำยเอกสำร (เครื่ อง)

ปี ปัจจุบัน
2
30
12
2
500
35
50
4
2
4
25
1

ข้ อมูลทรัพยากร ปี การศึกษา
2559
2560
2561
3
4
5
35
40
45
15
20
25
2
3
3
600
700
800
38
40
45
60
70
80
6
8
10
4
6
8
10
15
20
30
35
40
1
2
2
-

2562
6
50
30
3
900
50
90
12
10
25
45
2

9.3 แผนการรับนักเรียน
ระดับชั้น
ประถมศึกษำปี ที่ 1
ประถมศึกษำปี ที่ 2
ประถมศึกษำปี ที่ 3
ประถมศึกษำปี ที่ 4
ประถมศึกษำปี ที่ 5
ประถมศึกษำปี ที่ 6
รวม

ปี ปัจจุบัน
80
80
77
75
79
69
460

ข้ อมูลทรัพยากร ปี การศึกษา
2559
2560
2561
100
120
130
80
100
120
80
80
100
80
80
80
80
80
80
80
80
80
500
540
590

2562
140
130
120
100
80
80
650

ปี ปัจจุบัน
30
1
31

ข้ อมูลทรัพยากร ปี การศึกษา
2559
2560
2561
32
34
36
1
1
1
33
35
37

2562
38
1
39

9.4 แผนการรับครูและบุคลากร
ระดับชั้น
ครู
บุคลำกรสนับสนุน
อื่นๆ
รวม

-

10. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
10.1 ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ( รอบ 3 )
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มตัวบ่ งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผูเ้ รี ยนมีสุขภำพกำยและสุ ขภำพจิตที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผูเ้ รี ยนมีควำมใฝ่ รู้ และเรี ยนรู ้อย่ำงต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผูเ้ รี ยนคิดเป็ น ทำเป็ น
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรี ยนของผูเ้ รี ยน
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิ ทธิผลของกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสำคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิ ทธิภำพของกำรบริ หำรจัดกำรและกำรพัฒนำสถำนศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนำกำรของกำรประกันคุณภำพภำยในโดยสถำนศึกษำและต้นสังกัด
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นา้ หนัก
(คะแนน)

คะแนน
ทีไ่ ด้

ระดับ
คุณภาพ

10.00
10.00
10.00
10.00
20.00
10.00
5.00
5.00
นา้ หนัก
(คะแนน)

9.47
9.72
9.53
10.00
15.12
10.00
5.00
4.89
คะแนน
ทีไ่ ด้

ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดี
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ระดับ
คุณภาพ

กลุ่มตัวบ่ งชี้อตั ลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลกำรพัฒนำให้บรรลุตำมปรัชญำ ปณิธำน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ
5.00
5.00
กำรจัดตั้งสถำนศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็ นเอกลักษณ์ของ
5.00
5.00
สถำนศึกษำ
กลุ่มตัวบ่ งชี้มาตรการส่ งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลกำรดำเนินกำรโครงกำรพิเศษเพื่อส่ งเสริ มบทบำทของสถำนศึกษำ
5.00
5.00
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลกำรส่ งเสริ มเพื่อพัฒนำสถำนศึกษำเข้ำสู่ มำตรฐำน ยกระดับมำตรฐำน
5.00
5.00
และรักษำมำตรฐำน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทำง
กำรปฏิรูปกำรศึกษำ
คะแนนรวม
100.00
93.73
กำรรับรองมำตรฐำนสถำนศึกษำ ระดับประถมศึกษำ
•
ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป
✓ ใช่
ไม่ใช่
•
มีตวั บ่งชี้ที่ได้ระดับดีข้ ึนไปอย่ำงน้อย 10 ตัวบ่งชี้ จำก 12 ตัวบ่งชี้
✓ ใช่
ไม่ใช่
•
ไม่มีตวั บ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภำพต้องปรับปรุ งหรื อต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
✓ ใช่
ไม่ใช่

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม
✓ สมควรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ
ไม่สมควรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ

-

ดีมำก
ดีมำก

ดีมำก
ดีมำก

ดีมาก

ข้ อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก (รอบสำม)
จุดเด่ น
1. ด้ านผลการจัดการศึกษา
1) ผูเ้ รี ยนมีสุขภำพกำยและสุ ขภำพจิตที่ดี มีน้ ำหนัก ส่ วนสู ง และสมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์ ปลอด
จำกปั ญหำทำงเพศ ยำเสพติดและสิ่ งมอมเมำ มีสุนทรี ยภำพ มีผลงำนศิลปะ เข้ำร่ วมกิ จกรรมทั้งในและนอกหลักสู ตร ด้ำน
ศิลปะ ดนตรี นำฏศิลป์ วรรณศิลป์ หรื อนันทนำกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ มีคุณธรรม จริ ยธรรมและค่ำนิ ยมอันพึงประสงค์ เป็ น
ลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผูป้ กครอง เป็ นนักเรี ยนที่ดีของโรงเรี ยน มี จิตอำสำ บำเพ็ญประโยชน์ต่อสถำนศึกษำและชุ มชนอย่ำง
สม่ำเสมอ
2) สถำนศึ กษำมี ผลกำรพัฒนำผูเ้ รี ยนตำมปรัชญำ วิสัยทัศน์ และพันธกิ จของสถำนศึกษำ ส่ งผลเป็ น
อัตลักษณ์ของผูเ้ รี ยน คือ มำรี ยร์ ักษ์เด่นภำษำ ก้ำวหน้ำสู่ สำกล ได้รับกำรยอมรับจำกผูป้ กครอง ชุมชน และองค์กรภำยนอก
ส่ งผลให้สถำนศึกษำได้รับรำงวัล สถำนศึกษำตำมมำตรฐำนสำกล จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำรศึกษำเอกชน
(สช.) ปี กำรศึกษำ 2558
3) สถำนศึ กษำมี ผลกำรพัฒ นำตำมจุ ดเน้ น จุ ดเด่ นที่ ก ำหนด ส่ งผลสะท้อนเป็ นเอกลั กษณ์ ของ
สถำนศึ กษำ คื อ ยิม้ แย้มแจ่มใส มี ใจรั ก 3 ภำษำ น ำพำควำมเป็ นไทย ใส่ ใจสิ่ งแวดล้อม ได้รับกำรยอมรับจำกองค์กร
ภำยนอก ส่ งผลให้สถำนศึกษำได้รับรำงวัลเหรี ยญทอง กิ จกรรมพูดภำษำอังกฤษ (Impromptu Speech) และรำงวัลเหรี ยญ
ทอง กิ จกรรม Spelling Bee ระดับชั้นประถมศึกษำปี ที่ 4-6 รำงวัลเหรี ยญทอง ระดับชั้นประถมศึกษำปี ที่ 4-6 ปี กำรศึกษำ
2558 จำกสมำคมโรงเรี ยนเอกชนจังหวัดเชี ยงรำย และได้รั บกำรคัดเลื อกให้เป็ นโรงเรี ยนพระรำชทำน ระดับจังหวัด
ปี กำรศึกษำ 2558
2. ด้ านการบริหารจัดการศึกษา
สถำนศึกษำมีประสิ ทธิภำพของกำรบริ หำรจัดกำร และกำรพัฒนำสถำนศึกษำ โดยผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำ
มีภำวะผูน้ ำ มีกำรบริ หำรจัดกำรด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนกำรบริ หำรงำนบุคคล และด้นกำรบริ หำรทัว่ ไป อย่ำง
เป็ นระบบและมี ประสิ ทธิ ภำพ ทุ กฝ่ ำยมี ส่ วนร่ วม มี กำรทำงำนเป็ นที ม คณะกรรมกำรสถำนศึ กษำขั้นพื้นฐำนมี ควำม
เข้มแข็ง มี ส่ วนร่ วมในกำรบริ หำรจัดกำรกำรพัฒนำคุ ณภำพของสถำนศึ กษำอย่ำงสม่ ำเสมอ กำรจัดบรรยำกำศและ
สภำพแวดล้อมโดยรอบสถำนศึกษำสะอำด ถูกสุ ขลักษณะ มีควำมปลอดภัยและสวยงำม เอื้อต่อกำรพัฒนำผูเ้ รี ยนทั้งด้ำน
ทักษะทำงวิชำกำร คุณธรรม จริ ยธรรม และมีจิตอำสำ
3. ด้ านการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
สถำนศึกษำส่ งเสริ มให้ครู ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่ อง มี กำรประเมิ นแผนกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ มี กำร
ประเมิ นแบบวัด แบบทดสอบของครู ทุ กคนทุ กภำคกำรศึ กษำ น ำผลประเมิ นไปพัฒนำครู แต่ ละคนอย่ำงเป็ นระบบ
อย่ำงสม่ ำเสมอ ครู ทุ กคนมี ควำมกระดื อรื อก้น พัฒนำตนเองด้วยวิธีกำรต่ำงๆ มี ควำมรู ้ควำมสำมำรถในกลุ่ มสำระกำร
เรี ยนรู ้ ที่ตนเองรับผิดชอบ มีกำรกำหนดเป้ำหมำยที่ตอ้ งกำรให้เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยนที่สอดคล้องกับหลักสู ตร วิเครำะห์ขอ้ มูล
เป็ นรำยบุ คคล จัดกำรเรี ยนรู ้ ที่ ตอบสนองควำมแตกต่ ำงระหว่ำงบุ คคล จัดบรรยำกำศที่ เอื้ อต่ อกำรเรี ยนรู ้ ประเมิ น
ควำมก้ำวหน้ ำของผูเ้ รี ยนด้วยวิธี กำรที่ หลำกหลำย มี ผลงำนวิจ ัยในชั้นเรี ยนเพื่อพัฒนำผูเ้ รี ยน และกำรจัดกำรเรี ยนรู ้
วิเครำะห์ผลกำรประเมินและนำมำใช้ในกำรซ่อมเสริ มแลพัฒนำผูเ้ รี ยนอย่ำงต่อเนื่อง
-

4. ด้ านการประกันคุณภาพภายใน
สถำนศึกษำมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในโดยต้นสังกัด ระดับคุณภำพดีมำก ส่ วนพัฒนำกำรของกำร
ประกันคุณภำพภำยในโดยสถำนศึกษำ มี กำรดำเนิ นกำรตำมขั้นตอนกำรประกันคุ ณภำพภำยในครบถ้วนทั้ง 8 ขั้นตอน
และมีทิศทำงแนวโน้มกำรพัฒนำสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา
1. ด้ านผลการจัดการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรี ยนของผูเ้ รี ยนในกลุ่มสำระกำรเรี ยนรู ้ภำษำไทย อยูใ่ นระดับคุณภำพพอใช้
2. ด้ านการบริหารจัดการศึกษา
- ไม่มี
3. ด้ านการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ - ไม่มี
4. ด้ านการประกันคุณภาพภายใน
- ไม่มี

11. ผลการประเมินพัฒนาการและผลการทดสอบ
11.1 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรี ยน 8 กลุ่มสำระกำรเรี ยนรู ้ทุกระดับชั้น(ป.1-ป.6) ปี กำรศึกษำ 2558
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-6

จานวน นร.
ทีไ่ ด้ ระดับ 3
ขึน้ ไป

ร้ อยละ นร.
ทีไ่ ด้ ระดับ 3
ขึน้ ไป

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / จานวนที่
วิชา
เข้ าสอบ

0 1 1.5

2

2.5

3

3.5

4

ภำษำไทย

460

0

0

0

28

36

68

59

269

396

86.09

คณิตศำสตร์

460

0

0

0

46

43

68

45

258

371

80.65

วิทยำศำสตร์

460

0

0

0

24

27

78

52

279

409

88.91

สังคมศึกษำ ฯ

460

0

0

0

50

43

78

77

212

367

79.78

ประวัติศำสตร์

460

0

0

0

47

49

87

83

194

364

79.13

ศิลปะ+ดนตรี

460

0

0

0

0

0

1

16

443

460

100.00

กำรงำนอำชีพฯ

460

0

0

0

0

0

0

10

450

460

100.00

สุ ขศึกษำและพลศึกษำ

460

0

0

0

0

0

2

18

440

460

100.00

อังกฤษ

460

0

0

0

11

20

59

39

331

429

93.26

Social

460

0

0

0

16

55

93

81

215

389

84.57

Science

460

0

0

0

83

45

49

49

234

332

72.17

Math

460

0

0

0

35

40

47

56

282

385

83.70

ญี่ปนุ่

460

0

0

0

0

0

4

7

449

460

100.00

หน้ำที่พลเมือง

460

0

0

0

0

0

0

0

460

460

100.00

จานวนนักเรียนที่มผี ลการเรียนรู้

-

11.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
สาระวิชา

จานวนคน

ภำษำไทย
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
สังคมศึกษำ
ภำษำอังกฤษ

คะแนนเฉลีย่

67
67
67
67
67

ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เฉลีย่
ร้ อยละ

12.88
19.34
14.99
12.57
18.47

58.13
66.57
53.66
59.70
73.43

58.13
66.57
53.66
59.70
73.43

จานวนร้ อยละของนักเรียน
ทีไ่ ด้ ระดับ
ปรับปรุ ง

พอใช้

ดี

2.99
0.00
5.97
2.99
0.00

58.21
20.90
34.33
35.82
16.42

38.81
79.10
59.70
61.19
83.58

11.3 ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับท้ องถิ่น (โดยใช้ ข้อสอบกลาง)
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
สาระวิชา

จานวน
คน

คะแนน
เฉลีย่

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เฉลีย่ ร้ อยละ

ภำษำไทย
คณิตศำสตร์

80
80

19.94
17.95

5.15
6.86

66.48
51.29

จานวนร้ อยละของนักเรียนทีไ่ ด้ ระดับ
ไม่ผ่าน

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

5.00
6.25

22.50
32.50

36.25
30.00

36.25
31.25

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
สาระวิชา

จานวน
คน

คะแนน
เฉลีย่

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เฉลีย่ ร้ อยละ

ภำษำไทย
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์

75
75
75

21.43
20.47
19.90

5.51
6.75
4.87

53.57
51.17
56.86

จานวนร้ อยละของนักเรียนทีไ่ ด้ ระดับ
ไม่ผ่าน

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

5.33
5.33
4.00

29.33
25.33
24.00

33.33
36.00
20.00

32.00
33.33
52.00

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
จานวนร้ อยละของนักเรียนทีไ่ ด้ ระดับ

สาระวิชา

จานวน
คน

คะแนน
เฉลีย่

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เฉลีย่
ร้ อยละ

ไม่ผ่าน

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ภำษำไทย
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์

79
79
79

24.66
20.63
25.72

5.13
7.96
6.28

61.65
51.58
42.86

3.80
1.27
5.06

16.46
17.72
20.25

46.84
31.65
29.11

32.91
49.37
45.57

-

11.4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับชั้น
ประถมศึกษำปี ที่ 1
ประถมศึกษำปี ที่ 2
ประถมศึกษำปี ที่ 3
ประถมศึกษำปี ที่ 4
ประถมศึกษำปี ที่ 5
ประถมศึกษำปี ที่ 6
รวม
เฉลีย่ ร้ อยละ

จานวน นร.
ทั้งหมด
80
80
78
75
79
68
460
100

จานวน/ร้ อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์)
ดีเยีย่ ม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
77
3
79
1
64
14
63
12
36
43
68
387
73
84.13
15.87

11.5 ผลการประเมินการอ่ าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ระดับชั้น
ประถมศึกษำปี ที่ 1
ประถมศึกษำปี ที่ 2
ประถมศึกษำปี ที่ 3
ประถมศึกษำปี ที่ 4
ประถมศึกษำปี ที่ 5
ประถมศึกษำปี ที่ 6
รวม
เฉลีย่ ร้ อยละ

จานวน นร.
ทั้งหมด
80
80
78
75
79
68
460
100

จานวน/ร้ อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน)
ดีเยีย่ ม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
77
1
79
1
64
14
63
12
36
43
68
0
387
71
84.13
15.43

11.6 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ระดับชั้น
ประถมศึกษำปี ที่ 1
ประถมศึกษำปี ที่ 2
ประถมศึกษำปี ที่ 3
ประถมศึกษำปี ที่ 4
ประถมศึกษำปี ที่ 5
ประถมศึกษำปี ที่ 6

รวม
เฉลี่ยร้ อยละ

จานวน นร.
ทั้งหมด
80
80
78
75
79
68
460
100

จานวน/ร้ อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
ผ่าน
ไม่ผ่าน
80
80
78
75
79
68
460
100
-

-

11.7 ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน 5 ด้ าน
ระดับชั้น
ประถมศึกษำปี ที่ 1
ประถมศึกษำปี ที่ 2
ประถมศึกษำปี ที่ 3
ประถมศึกษำปี ที่ 4
ประถมศึกษำปี ที่ 5
ประถมศึกษำปี ที่ 6
รวม
เฉลีย่ ร้ อยละ

จานวน นร.
ทั้งหมด
80
80
78
75
79
68
460
100

จานวน/ร้ อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน 5 ด้ าน)
ดีเยีย่ ม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
67
13
62
18
24
54
53
22
36
36
7
68
310
143
7
67.39
31.09
1.52

1. ความสามารถในการสื่ อสาร
นักเรี ยนมีทกั ษะควำมสำมำรถในกำรรับสำร ส่ งสำร สื่ อควำมที่ดี มีกำรใช้ภำษำที่ถูกต้องเหมำะสม
สำมำรถเลือกใช้ภำษำได้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ เพศ และวัยได้ มีกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น ทัศนคติต่อเพือ่ น
และครู ผสู ้ อนได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม
2. ความสามารถในการคิด
นักเรี ยนมีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดสังเครำะห์ คิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ คิดอย่ำงมีวจิ ำรณญำณ
และคิดอย่ำงเป็ นระบบ สำมำรถวำงแผนกำรทำงำนอย่ำงรอบคอบ จนนำไปสู่ ควำมสำเร็จของงำน มีกำรประมวล
ควำมรู ้ได้ดว้ ยตนเอง และนำควำมผลที่ได้จำกกำรคิดนั้นไปสู่กำรตัดสินใจที่ถูกต้องเหมำะสม
3. ความสามารถในการแก้ ปัญหา
นักเรี ยนมีควำมเข้ำในใจควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล เข้ำใจควำมสัมพันธ์และกำรเปลี่ยนแปลงของ
สังคม ส่ งผลให้นักเรี ยนมี พ้ืน ฐำนควำมคิดในกำรแก้ไ ขปั ญ หำเป็ นลักษณะเชิ งบวก มี กำรแสวงหำควำมรู ้ม ำ
ประยุกต์ใช้ในกำรแก้ไขปั ญหำ มีกำรใช้เหตุผลและคุณธรรมเป็ นฐำนคิดในกำรตัดสินใจ
4. ความสามารถในการใช้ ทักษะชีวิต
นัก เรี ยนมี ม นุ ษ ย์สัม พัน ธ์ที่ ดีระหว่ำงเพื่อ น และผูอ้ ื่ น มี ค วำมคิด เชิ งบวก รับ ผิดชอบงำนที่ ไ ด้รั บ
มอบหมำย ให้เกียรติผูอ้ ื่น มีล ักษณะของควำมเป็ นผูน้ ำและผูต้ ำมที่ดี มีทกั ษะในกำรหลีกเลี่ยงกำรเกิดปั ญหำได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ หลีกเลี่ยงกำรเผชิญหน้ำ และสำมำรถปรับตัวเข้ำกับเพื่อนนักเรี ยนได้ดี อันจะเป็ นพื้นฐำนใน
กำรใช้ชีวติ ในสังคมต่อไป
5. ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี
นักเรี ยนมีทกั ษะควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีท้ งั ในชีวิตประจำวันและในกำรเรี ยน สำมำรถใช้
เทคโนโลยีเป็ นเครื่ องมือในกำรศึกษำ สื บค้นเนื้ อหำควำมรู ้เพิม่ เติมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เลือกใช้เทคโนโลยีได้
อย่ำงถูกต้องเหมำะสม จนสำมำรถสร้ำงสรรค์ผลงำนที่เป็ นรู ปธรรม สะท้อนให้เห็นถึงควำมรู ้ควำมสำมำรถของ
นักเรี ยน ซึ่งจะนำไปสู่กำรเลือกใช้สื่อที่ถูกต้องเหมำะสมในชีวติ ประจำวันของนักเรี ยนต่อไป
-

ส่ วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
1. ผลการวิเคราะห์ สภาพปัจจุบัน ปัญหา (SWOT)
1.1 ปัจจัยภายใน (Internal Environment)
ปัจจัยภายใน (Internal Environment)
1. ยุทธศาสตร์ (Strategy)
จุดแข็ง (Strength)
จุดอ่ อน (Weakness)
1. สถำนศึกษำมีกำรกำหนดวิสยั ทัศน์ เป้ำหมำย
1. บำงแผนงำน/โครงกำรไม่มีกำรต่อยอด
ในกำรพัฒนำที่ชดั เจน มีควำมเป็ นไปได้
2. กำรนำผลที่ได้จำกกำรประเมิน ไปปรับปรุ งกำร
2. สถำนศึกษำมีควำมชัดเจนในกำรพัฒนำเด็ก
ดำเนินงำน ยังให้ควำมสำคัญน้อยเกินไป
และมีผลผลิตที่ตอบโจทย์เป้ำหมำยในกำรพัฒนำ
ได้เด่นชัด
2. โครงสร้ างการบริหารงานของสถานศึกษา (Structure)
จุดแข็ง (Strength)
จุดอ่ อน (Weakness)
1. สถำนศึกษำมีโครงสร้ำงกำรบริ หำรงำนตำมฝ่ ำย 1. บุคลำกรครู บำงส่วน ขำดควำมเข้ำใจในบทบำท
งำนที่ชดั เจน งำนต่อกำรบริ หำรจัดกำร
หน้ำที่ของตนเอง
2. แต่ละฝ่ ำยมีกำรกำหนด เป้ำหมำย พันธกิจ งำน/
โครงกำรที่ชดั เจน
3. ระบบองค์กร (System)
จุดแข็ง (Strength)
จุดอ่ อน (Weakness)
1. กำรบริ หำรจัดกำรองค์กรมีควำมคล่องตัวสูง
1. กำรบริ หำรจัดกำรเรื่ องพื้นที่ใช้ประโยชน์
2. ควำมสัมพันธ์อนั ดีระหว่ำงโรงเรี ยน ผูป้ กครอง
และชุมชน
3. คุณภำพในระบบกำรศึกษำของโรงเรี ยน
4. กำรเปิ ดโอกำสให้ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่ วม
ในกำรบริ หำรจัดกำร ตรวจสอบกำรจัดกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ

-

ปัจจัยภายใน (Internal Environment) (ต่ อ)
4. ทักษะของบุคลากร (Skill)
จุดแข็ง (Strength)
1. บุคคลกรครู มีกำรพัฒนำตน พัฒนำวิชำชีพ
มำกกว่ำปี ละ 20 ชัว่ โมง ตำมที่กระทรวงฯ กำหนด
2. บุคลำกรครู มีควำมสำมำรถในกำรจัด
กระบวนกำรเรี ยนรู ้ นำเกมกำรศึกษำ และมีควำม
สำมำรถในกำรบริ หำรจัดกำรชั้นเรี ยนเป็ นไปอย่ำง
มีคุณภำพ
3. บุคลำกรครู มีควำมสำมำรถในกำรกำรทำวิจยั
ในชั้นเรี ยน เพือ่ กำรปรับปรุ งกำรจัดประสบกำรณ์
พัฒนำคุณภำพเด็กเป็ นรำยบุคคล
4. บุคลำกรครู มีควำมสำมำรถในกำรใช้สื่อ
นวัตกรรมประกอบกำรจัดประสบกำรณ์เรี ยนรู ้
5. บุคลากร (Staff)
จุดแข็ง (Strength)
1. บุคลำกรครู มีควำมรัก สำมัคคีในหมู่คณะ
2. บุคลำกรอุทิศตน เพือ่ กำรดำเนินงำนของ
สถำนศึกษำอย่ำงเต็มเวลำ และตำมที่สถำนศึกษำ
ขอควำมร่ วมมือ
3. บุคลำกรครู ทุกคน มีควำมรัก ควำมผูกผันต่อ
องค์กร และศรัทธำต่อคณะผูบ้ ริ หำรโรงเรี ยน
6. คุณค่าร่ วมในองค์กร (Shared Values)
จุดแข็ง (Strength)
1. บุคลำกรครู ให้ควำมรัก ดูแลเอำใจใส่เด็กทุกคน
อย่ำงเท่ำเทียม
2. บุคลำกรครู มีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดีกบั ผูป้ กครอง
ยิม้ แย้ม แจ่มใส
3. ผูป้ กครองไว้วำงใจในกำรบริ หำรจัดกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ และคุณภำพกำรจัดประสบกำรณ์
เรี ยนรู ้ของครู

จุดอ่ อน (Weakness)
1. บุคลำกรครู ใหม่ ยังขำดควำมอดทน ทุ่มเท
ในกำรทำงำน
2. ควำมต่อเนื่องของกำรพัฒนำตน พัฒนำงำน

จุดอ่ อน (Weakness)
1. ปั ญหำกำรลำออกของบุคลำกรครู เพือ่ สอบ
บรรจุขำ้ รำชกำร

จุดอ่ อน (Weakness)
1. พื้นที่อนั จำกัดของสถำนศึกษำ ทำให้ไม่สำมำรถ
ตอบสนองควำมต้องกำรของผูป้ กครอง ที่ตอ้ งกำร
นำบุตรหลำนมำเข้ำเรี ยน ที่เพิม่ มำกขึ้นทุกปี
กำรศึกษำ

-

ปัจจัยภายใน (Internal Environment) (ต่ อ)
7. รู ปแบบการนาองค์กร (Style)
จุดแข็ง (Strength)
จุดอ่ อน (Weakness)
1. ผูบ้ ริ หำรให้ควำมรัก และควำมเป็ นมิตรไมตรี แก่ 1. กรอบงำนที่กว้ำงมำกขึ้น ทำให้ผบู ้ ริ หำร
บุคลำกรครู ผูป้ กครอง และคนในชุมชน
ไม่สำมำรถกำกับติดตำม ตรวจสอบได้ทวั่ ถึง
2. ผูบ้ ริ หำรมีควำมเป็ นผูน้ ำ มีวสิ ยั ทัศน์ในกำร
บริ หำรงำนที่ชดั เจน และมีควำมเป็ นไปได้
3. ผูบ้ ริ หำรมีกำรมอบหมำยงำนที่เหมำะสมกับ
ควำมสำมำรถของบุคลำกรครู แต่ละบุคคล
4. ผูบ้ ริ หำรอุทิศตน ทุ่มเทในกำรบริ หำรจัดกำร
สถำนศึกษำ
5. ผูบ้ ริ หำรเป็ นผูท้ ี่ได้รับกำรยกย่องจำกคณะ
ผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำโรงเรี ยนเอกชน ในจังหวัด
เชียงรำย
1.2 ปัจจัยภายนอก (External Environment)
ปัจจัยภายนอก (External Environment)
1. ลูกค้า (Customer)
โอกาส (Opportunity)
อุปสรรค (Threats)
1. ผูป้ กครองให้กำรยอมรับในคุณภำพกำรจัด
1. พื้นที่ของโรงเรี ยนมีจำนวนจำกัด ไม่สำมำรถ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ
รองรับจำนวนนักเรี ยนที่มำกขึ้นทุกปี กำรศึกษำได้
2. ผูป้ กครองให้กำรยอมรับในศักยภำพกำรจัด
ประสบกำรณ์เรี ยนรู ้ของบุคลำกรครู
3. ผูป้ กครองส่วนใหญ่มีรำยได้ต่อปี สูง (มำกกว่ำ
300,000 บำท) ต้องกำรนำบุตรหลำนเข้ำเรี ยน
โรงเรี ยนเอกชน
4. โรงเรี ยนตั้งอยูใ่ นเขตอำเภอเมือง สะดวกในกำร
รับ-ส่งของผูป้ กครอง

-

2. สถานการณ์ทางการเมือง (Political)
โอกาส (Opportunity)
อุปสรรค (Threats)
1. นโยบำยเรี ยนฟรี 15 ปี ทำให้มีผปู ้ กครองสนใจ 1. กำรปรับเปลี่ยนนโยบำยของรัฐบำล หรื อ
ที่จะนำบุตรหลำนเข้ำเรี ยนโรงเรี ยนเอกชนมำกขึ้น ผูบ้ ริ หำรด้ำนกำรศึกษำแต่ละรัฐบำล
เพรำะสำมำรถลดค่ำเล่ำเรี ยนได้
2. นโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริ ม
กำรศึกษำเอกชน (สช.) ที่สนับสนุนส่งเสริ มให้
บุคลำกรครู มีกำรอบรม สัมมนำ พัฒนำวิชำชีพ
อย่ำงต่อเนื่อง ทำให้เพิม่ ศักยภำพของครู ส่งผลไป
ถึงคุณภำพกำรจัดประสบกำรณ์เรี ยนรู ้
3. สภาพเศรษฐกิจ (Economic)
โอกาส (Opportunity)
โรงเรี ยนได้รับเงินอุดหนุนรำยหัวจำกรัฐบำล ทำ
ให้มีงบประมำณเพิม่ เติมในกำรบริ หำรจัดกำร
4. สภาพแวดล้ อม (Environment)
โอกาส (Opportunity)
1. โรงเรี ยนตั้งอยูใ่ นชุมชนที่มีควำมสมัคร
สมำนสำมัคคี
2. โรงเรี ยนตั้งอยูใ่ นเขตตัวเมือง ทำให้สะดวก
ในกำรรับ-ส่งบุตรหลำน

อุปสรรค (Threats)
-

อุปสรรค (Threats)
-

ปัจจัยภายนอก (External Environment) (ต่ อ)
5. สภาพสั งคม (Social)
โอกาส (Opportunity)
อุปสรรค (Threats)
1. ผูป้ กครองใส่ ใจ และให้ควำมสำคัญกับคุณภำพ 1. ผูป้ กครองมีปัญหำกำรหย่ำร้ำงค่อนข้ำงมำก
กำรจัดประสบกำรณ์เรี ยนรู ้ มำกกว่ำเรื่ องค่ำใช้จ่ำย 2. ผูป้ กครองบำงส่วน ขำดกำรต่อยอดกำรเรี ยนรู ้
2. ผูป้ กครองใส่ ใจ และให้ควำมสำคัญกับพื้นฐำน ของเด็ก ที่ได้รับจำกโรงเรี ยน
ควำมรู ้ ควำมสุขในกำรเรี ยน และกำรดูแลเอำใจใส่

-

6. เทคโนโลยี (Technological)
โอกาส (Opportunity)
1. โรงเรี ยนมีเครื่ องปรับอำกำศ ทีวี ผัดลม
ทุกห้องเรี ยน
2. โรงเรี ยนมีกล้องวงจรปิ ดทุกห้องเรี ยน และ
ผูป้ กครองสำมำรถรับชมกำรเรี ยนกำรสอนผ่ำน
ระบบออนไลน์ได้ที่ website ของโรงเรี ยน

อุปสรรค (Threats)
1. ควำมไม่เพียงพอของสื่อ นวัตกรรมกำรจัด
ประสบกำรณ์เรี ยนรู ้

2. วิสัยทัศน์
ปี กำรศึกษำ 2559 ถึง ปี กำรศึกษำ 2562 โรงเรี ยนได้กำหนดวิสยั ทัศน์ในกำรพัฒนำดังนี้
1. นักเรี ยนที่จบกำรศึกษำระดับสู งสุ ดของโรงเรี ยน มีควำมรู ้ดำ้ นทักษะกระบวนกำร ด้ำนวิชำกำร และ
ด้ำนคุณธรรมจริ ยธรรม ตำมเป้ ำหมำยของหลักสู ตรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน โรงเรี ยนมำรี ยร์ ักษ์เชี ยงรำย แผนก
ประถม-มัธยม
2. นักเรี ยนมีควำมสำมำรถทักษะกำรฟัง พูด อ่ำน และเขียนภำษำไทยได้อย่ำงคล่องแคล่ว ถูกต้อง จนเป็ น
พื้นฐำนควำมรู ้ที่มนั่ คง และเป็ นประโยชน์ต่อกำรเรี ยนวิชำต่ำงๆ
3. นักเรี ยนมี ควำมรู ้ ทักษะด้ำนภำษำที่ส อง ประกอบด้วย ภำษำอังกฤษ และภำษำญี่ปุ่น เพื่อ สำมำรถ
พูดคุย และติดต่อกับประเทศในกลุ่มประชำคมอำเซียน
4. นัก เรี ยนมี ทกั ษะควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในกำรสื บ ค้น ค้นคว้ำหำควำมรู ้
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
5. นักเรี ยนมีสุนทรี ยภำพด้ำนดนตรี นำฏศิลป์ ศิลปะ กีฬำ และเรี ยนรู ้อย่ำงมีควำมสุข
6. นักเรี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม เป็ นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็ นศิษย์ที่ดีของครู อำจำรย์
7. โรงเรี ยนได้รับกำรยอมรับจำกองค์กรภำยนอก ในด้ำนคุณภำพผูเ้ รี ยนและคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ

3. พันธกิจ
ปี กำรศึกษำ 2559 ถึง ปี กำรศึกษำ 2562 โรงเรี ยนได้กำหนดพันธกิจในกำรพัฒนำดังนี้
1. ส่ งเสริ มกำรพัฒนำบุคลำกรครู ให้มีควำมรู ้ควำมสำมำรถในกำรจัดกระบวนกำรเรี ยนรู ้ที่หลำกหลำย
มี กำรพัฒ นำรู ป แบบกระบวนกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอน กำรผลิ ตสื่ อ นวัตกรรม มี ควำมเข้ำใจ ในเป้ ำประสงค์
ของหลักสูตรสถำนศึกษำ อันจะนำไปสู่กำรพัฒนำควำมรู ้ สร้ำงเสริ มทักษะ ประสบกำรณ์ แก่นกั เรี ยนให้มีควำมรู ้
ควำมสำมำรถเป็ นไปตำมเป้ำประสงค์ของหลักสูตรสถำนศึกษำ
2. ให้ควำมสำคัญกับทักษะกำรฟั ง พูด อ่ำน และเขียนวิชำภำษำไทย ซึ่ งมีควำมจำเป็ นสำหรับกำรเรี ยน
ในวิชำต่ำงๆ ตำมหลักสูตร นักเรี ยนที่จบกำรศึกษำชั้นสูงสุดของสถำนศึกษำ จะต้องอ่ำนได้ เขียนคล่อง

-

3. จัดให้มีกำรเรี ยนภำษำอังกฤษในวิชำคณิ ตศำสตร์ วิชำสังคม และวิชำวิทยำศำสตร์ ควบคู่กบั กำรเรี ยน
ภำษำไทย เพื่อสร้ำงพื้นฐำนกำรเรี ยนวิชำภำษำอังกฤษ อันจะเป็ นประโยชน์ในกำรเรี ยนในระดับที่สูงขึ้น และ
รองรับกำรเข้ำสู่ ประชำคมอำเซี ยน และจัดให้มีกำรเรี ยนวิชำภำษำญี่ปุ่น เพื่อส่ งเสริ ม และสนับสนุ นให้นักเรี ยน
เห็นถึงควำมสำคัญกับภำษำที่สอง
4. จัด ให้ มี ก ำรเรี ยนวิช ำคอมพิ วเตอร์ ทุ ก ระดับ ชั้น เพื่อ ให้ นัก เรี ยนมี ค วำมสำมำรถในใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ ในกำรสืบค้น ค้นคว้ำหำควำมรู ้ได้ดว้ ยตนเอง ซึ่งถือว่ำมีควำมสำคัญในชีวติ ประจำวัน
5. จัด กิ จ กรรมดนตรี นำฏศิ ล ป์ ศิ ล ปะ เพื่ อ ส่ งเสริ ม ให้ นั ก เรี ย นเกิ ด สุ น ทรี ย ภำพด้ำนอำรมณ์ และ
ควำมสำมำรถพิเศษ อีกทั้งยังเป็ นกำรส่งเสริ มให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้อย่ำงมีควำมสุข
6. จัดกิจกรรม / โครงกำร เพือ่ สร้ำงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับนักเรี ยน โดยเฉพำะกิจกรรมที่
ส่ งเสริ ม ให้นักเรี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม เป็ นลู กที่ดีของพ่อ แม่ เป็ นศิษย์ที่ดีของครู อ ำจำรย์ และเป็ นคนดีของ
สังคม
7. มุ่งมัน่ ในกำรพัฒนำคุณภำพผูเ้ รี ยน คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่ อง สม่ ำเสมอ และเปิ ดโอกำส
ให้ ก ำรสนั บ สนุ น องค์ก รภำยนอกเข้ำศึ ก ษำดู ง ำนกำรจัด กำรศึ ก ษำของโรงเรี ย น และจัด ให้ มี ก ำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์กิจกรรม/โครงกำร ผลสำเร็จของกำรดำเนินงำนของโรงเรี ยน แก่ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องและบุคคลทัว่ ไป
ได้รับทรำบให้มำกยิง่ ขึ้น เพือ่ เป็ นกำรประชำสัมพันธ์โรงเรี ยน

4. เป้ าหมาย
โรงเรี ยนมำรี ยร์ ักษ์เชียงรำยได้กำหนดเป้ำหมำยไว้ 5 ด้ำน คือ
1. ด้ านคุณภาพผู้เรียน
1.1 นักเรี ยนร้อยละ 85 มีสุขภำวะที่ดีและมีสุนทรี ยภำพ
1.2 นักเรี ยนร้อยละ 85 มีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่ำนิยมที่พงึ ประสงค์
1.3 นักเรี ยนร้อยละ 85 มีทกั ษะในกำรแสวงหำควำมรู ้ดว้ ยตนเอง รักกำรเรี ยนรู ้ และพัฒนำตนเอง
อย่ำงต่อเนื่อง
1.4 นักเรี ยนร้อยละ 80 มีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงเป็ นระบบ คิดสร้ำงสรรค์ ตัดสิ นใจแก้ปัญหำ
ได้อย่ำงมีสติสมเหตุผล
1.5 นักเรี ยนร้อยละ 80 มีควำมรู ้และทักษะที่จำเป็ นตำมหลักสูตร
1.6 นักเรี ยนร้อยละ 80 มีทกั ษะในกำรทำงำน รักกำรทำงำน สำมำรถทำงำนร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ และ
มีเจตคติที่ดีต่ออำชีพสุจริ ต
2. ด้ านการจัดการศึกษา
2.1 ครู ร้อยละ 90 มีควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั ิงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และเกิดประสิทธิผล
2.2 ผูบ้ ริ หำรมีควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั ิงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และเกิดประสิทธิผล อยูใ่ นระดับดีมำก
-

2.3 คณะกรรมกำรบริ หำรโรงเรี ยน และผูป้ กครอง ปฏิบตั ิงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำง
มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล อยูใ่ นระดับดีมำก
2.4 สถำนศึกษำมีประสิทธิภำพในกำรจัดหลักสูตร กระบวนกำรเรี ยนรู ้ และกิจกรรมพัฒนำคุณภำพ
ผูเ้ รี ยนอย่ำงรอบด้ำน อยูใ่ นระดับดีมำก
2.5 สถำนศึกษำมีประสิทธิภำพในกำรจัดสภำพแวดล้อมและกำรบริ กำรที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนพัฒนำ
เต็มศักยภำพ อยูใ่ นระดับดีมำก
2.6 สถำนศึกษำมีประสิทธิภำพในกำรจัดระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำตำม
ที่กำหนดในกฎกระทรวง อยูใ่ นระดับดีมำก
3. ด้ านการสร้ างสั งคมแห่ งการเรียนรู้
3.1 สถำนศึกษำมี ประสิ ทธิภำพในกำรสร้ำง ส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้สถำนศึกษำเป็ นสังคมแห่ งกำร
เรี ยนรู ้ อยูใ่ นระดับดีมำก
4. ด้ านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
4.1 เด็กร้อยละ 80 มีทกั ษะควำมสำมำรถในกำรฟัง พูด อ่ำนและเขียนภำษำอังกฤษ และ
มีประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนเพือ่ ให้บรรลุเป้ำหมำย อยูใ่ นระดับดีมำก
5. ด้ านมาตรการส่ งเสริม
5.1 สถำนศึกษำมีประสิทธิภำพในกำรพัฒนำผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี
เพือ่ กำรสืบค้น อยูใ่ นระดับดีมำก

5. กลยุทธ์ ของโรงเรียน
1). พัฒนำคุณภำพผูเ้ รี ยน
2). พัฒนำคุณภำพครู ผสู ้ อน
3). พัฒนำคุณภำพกำรบริ หำรจัดกำรศึกษำ
4). พัฒนำคุณภำพผูเ้ รี ยนตำมอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ
5). พัฒนำคุณภำพผูเ้ รี ยนตำมมำตรกำรส่งเสริ มของสถำนศึกษำ

-

ส่ วนที่ 3 การกาหนดตัวชี้วดั ความสาเร็จ และโครงการ กิจกรรม
กลยุทธ์ ที่ 1 พัฒนำคุณภำพผูเ้ รี ยน
เป้ าหมาย
1. นักเรี ยนสุขภำวะที่ดีและมีสุนทรี ยภำพ

2. นักเรี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม ระเบียบวินยั และ
ค่ำนิยมที่พงึ ประสงค์

3. นักเรี ยนมีทกั ษะในกำรแสวงหำควำมรู ้ดว้ ยตนเอง
รักกำรเรี ยนรู ้ และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละของนักเรี ยนที่มีสุขภำวะที่ดีและมีสุนทรี ยภำพ

โครงการ / กิจกรรม
1. โครงกำรสร้ำงเสริ มสุขภำพและสมรรถภำพทำงกำย
2. โครงกำรกีฬำสีภำยใน
3. โครงกำรศิลปิ นรุ่ นเยำว์
4. โครงกำรตรวจสุขภำพประจำปี
ร้อยละของนักเรี ยนทีม่ ีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่ำนิยมที่ 1. โครงกำรต่อต้ำนยำเสพติด
พึงประสงค์
2. โครงกำรจิตอำสำ
3. โครงกำรธนำคำรควำมดี
4. โครงกำรประเพณี ไทยงำม สืบสำนวัฒนธรรม
5. โครงกำรกตัญญูรู้คุณ เทิดทูนสถำบัน
6. โครงกำรกิริยำงำม น้ ำใจดี มีคุณธรรม
7. โครงกำรยุวพอดี วิถีพอเพียง
8. โครงกำรนักเรี ยนต้นแบบ
9. โครงกำรสร้ำงภูมิคุม้ กัน เพือ่ ป้องกันปั ญหำยำเสพติด
ในสถำนศึกษำ
ร้อยละของนักเรี ยนที่มีทกั ษะในกำรแสวงหำควำมรู ้ดว้ ย 1. โครงกำรส่งเสริ มกำรอ่ำน / รักกำรเขียน
ตนเองรักกำรเรี ยนรู ้ และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
2. โครงกำรจวนละอ่อนอูก้ ำเมือง
3. โครงกำรวันสุนทรภู่ และวันภำษำไทยแห่งชำติ
4. โครงกำรอำขยำน อ่ำนคล่อง
5. โครงกำร Nihon no bunka วัฒนธรรมญี่ปนุ่

เป้ าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
4. นักเรี ยนมีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงเป็ นระบบ
ร้อยละของนักเรี ยนที่มีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงเป็ น
คิดสร้ำงสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหำได้อย่ำงมีสติสมเหตุผล ระบบ คิดสร้ำงสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหำได้อย่ำงมีสติสม
เหตุผล
5. นักเรี ยนมีควำมรู ้และทักษะที่จำเป็ นตำมหลักสูตร
ร้อยละของนักเรี ยนที่มีควำมรู ้และทักษะที่จำเป็ นตำม
หลักสูตร

โครงการ / กิจกรรม
1. โครงกำรอัจฉริ ยภำพทำงคณิ ตศำสตร์
2. โครงกำรอัจฉริ ยภำพทำงวิทยำศำสตร์

6. นักเรี ยนมีทกั ษะในกำรทำงำน รักกำรทำงำน สำมำรถ ร้อยละของนักเรี ยนที่มีทกั ษะในกำรทำงำน รักกำร
ทำงำนร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออำชีพสุจริ ต
ทำงำน สำมำรถทำงำนร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ และมีเจตคติที่ดี
ต่ออำชีพสุจริ ต

1. โครงกำรสร้ำงสำนคุณธรรมนิทำนเพือ่ น้อง
2. โครงกำรจดหมำยถึงเพือ่ นใหม่
3. โครงกำรประชำธิปไตยในโรงเรี ยน
4. โครงกำรกิจกรรมพัฒนำผูเ้ รี ยนลูกเสือ - เนตรนำรี

กลยุทธ์ ที่ 2 พัฒนำคุณภำพผูบ้ ริ หำร และครู ผสู ้ อน
เป้ าหมาย
1. ครู ผสู ้ อนจัดกระบวนกำรเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สำคัญได้อย่ำงมีคุณภำพ
2. ครู ผสู ้ อนพัฒนำวิชำชีพ เทคนิคกำรสอน ตลอดจนมี
กำรผลิตสื่อ / นวัตกรรม / และวิจยั ในชั้นเรี ยน
3. ครู ผสู ้ อนเป็ นผูม้ ีคุณธรรม จริ ยธรรม และเป็ น
แบบอย่ำงที่ดี

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละของครู ผสู ้ อนทีจ่ ดั กระบวนกำรเรี ยนรู ้ที่เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสำคัญได้อย่ำงมีคุณภำพ
ร้อยละของครู ผสู ้ อนที่มีกำรพัฒนำวิชำชีพ เทคนิคกำร
สอน ตลอดจนมีกำรผลิตสื่อ / นวัตกรรม / และวิจยั ใน
ชั้นเรี ยน
ร้อยละของครู ผสู ้ อนที่เป็ นผูม้ ีคุณธรรม จริ ยธรรม และ
เป็ นแบบอย่ำงที่ดี

1. โครงกำรวิเครำะห์คุณภำพผูเ้ รี ยน
2. โครงกำรส่งเสริ มควำมเป็ นเลิศทำงวิชำกำร

โครงการ / กิจกรรม
1. โครงกำรนิเทศภำยใน
1. โครงกำรส่งเสริ มพัฒนำศักยภำพบุคลำกร

1. โครงกำรสุดยอดครู เชิดชูสถำบัน

-

กลยุทธ์ ที่ 3 พัฒนำคุณภำพกำรบริ หำรจัดกำรศึกษำ
เป้ าหมาย
1. ผูบ้ ริ หำรมีประสิทธิภำพในกำรสร้ำง ส่งเสริ ม
สนับสนุนให้สถำนศึกษำเป็ นสังคมแห่งกำรเรี ยนรู ้

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ระดับคุณภำพของสถำนศึกษำมีประสิทธิภำพในกำร
สร้ำง ส่งเสริ ม สนับสนุนให้สถำนศึกษำเป็ นสังคมแห่ง
กำรเรี ยนรู ้
2. ผูบ้ ริ หำรมีควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั ิงำนตำมบทบำท ระดับคุณภำพของผูบ้ ริ หำรที่มีควำมสำมำรถในกำร
หน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล
ปฏิบตั ิงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
เกิดประสิทธิผล
3. คณะกรรมกำรบริ หำรโรงเรี ยน และผูป้ กครอง
ระดับคุณภำพของคณะกรรมกำรบริ หำรโรงเรี ยน และ
ปฏิบตั ิงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและ ผูป้ กครอง ปฏิบตั ิงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมี
เกิดประสิทธิผล
ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล

4. สถำนศึ ก ษำมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพในกำรจัด หลั ก สู ต ร
กระบวนกำรเรี ยนรู ้ และกิ จกรรมพัฒนำคุ ณภำพผูเ้ รี ยน
อย่ำงรอบด้ำน
5. สถำนศึกษำมีประสิ ทธิ ภำพในกำรจัดสภำพแวดล้อ ม
และกำรบริ กำรที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนพัฒนำเต็มศักยภำพ

โครงการ / กิจกรรม
1. โครงกำรเปิ ดบ้ำนมำรี ยร์ ักษ์

1. กิจกรรมประชุมครู
2. กิจกรรมอบรมครู
1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมกำรบริ หำรโรงเรี ยน
2. โครงกำรสำนสัมพันธ์ถึงผูป้ กครอง
- กิจกรรมประชุมผูป้ กครอง
- กิจกรรมเยีย่ มบ้ำน
- กิจกรรมสมุดสื่สำรถึงผูป้ กครอง
- กิจกรรมวำรสำรโรงเรี ยน
1. โครงกำรแห่งเรี ยนรู ้ภูมิปัญญำท้องถิ่น
2. โครงกำรเปิ ดโลกกว้ำงสู่กำรเรี ยนรู ้

ระดับคุณภำพของสถำนศึกษำมีประสิทธิภำพในกำรจัด
หลักสูตร กระบวนกำรเรี ยนรู ้ และกิจกรรมพัฒนำ
คุณภำพผูเ้ รี ยนอย่ำงรอบด้ำน
ระดับคุณภำพของสถำนศึกษำมีประสิทธิภำพในกำรจัด 1. โครงกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
สภำพแวดล้อมและกำรบริ กำรที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนพัฒนำ 2. โครงกำรสวนสวยโรงเรี ยนงำม สนำมน่ำเล่น
เต็มศักยภำพ

-

เป้ าหมาย
6. สถำนศึกษำมีประสิทธิภำพในกำรจัดระบบกำร
ประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำตำมที่กำหนดใน
กฎกระทรวง

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ระดับคุณภำพของสถำนศึกษำมีประสิทธิภำพในกำร
จัดระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ
ตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง

กลยุทธ์ ที่ 4 พัฒนำคุณภำพผูเ้ รี ยนตำมอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ
เป้ าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เด็กนักเรี ยนมีทกั ษะควำมสำมำรถในกำรฟัง พูด อ่ำน
ร้อยละของนักเรี ยนที่มีทกั ษะควำมสำมำรถในกำรฟัง
และเขียนภำษำอังกฤษ และมีประสิทธิภำพกำร
พูด อ่ำนและเขียนภำษำอังกฤษ และมีประสิทธิภำพกำร
ดำเนินงำนเพือ่ ให้บรรลุเป้ำหมำย
ดำเนินงำนเพือ่ ให้บรรลุเป้ำหมำย

กลยุทธ์ ที่ 5 พัฒนำคุณภำพผูเ้ รี ยนตำมมำตรกำรส่งเสริ มของสถำนศึกษำ
เป้ าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
สถำนศึกษำมีประสิทธิภำพในกำรพัฒนำผูเ้ รี ยนให้มี
ระดับคุณภำพของสถำนศึกษำมีประสิทธิภำพในกำร
ทักษะควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี เพือ่ กำรสืบค้น พัฒนำผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะควำมสำมำรถในกำรใช้
เทคโนโลยี เพือ่ กำรสืบค้น

โครงการ / กิจกรรม
1. โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ เพือ่ กำรประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ

โครงการ / กิจกรรม
1. โครงกำรมำรี ยร์ ักษ์เด่นภำษำ ก้ำวหน้ำสู่สำกล
- กิจกรรม English We Can
- กิจกรรม ASEAN Camp
- กิจกรรม Mareeruk on Stage

โครงการ / กิจกรรม
1. โครงกำรมำรี ยร์ ักษ์เด่นเทคโนโลยี
- กิจกรรมกำรแข่งขันวำดภำพด้วยโปรแกรมกรำฟฟิ ก
- กิจกรรมโปแกรมฝึ กพิมพ์ BBC
- กำรใช้อินเตอร์เน็ตอย่ำงปลอดภัย

-

ส่ วนที่ 4 การกาหนดแผนการดาเนินงาน และงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน และงบประมาณ
กลยุทธิ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เป้าหมาย

1. นักเรี ยนสุ ขภำวะที่ดีและมี
สุ นทรี ยภำพ

2. นักเรี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม
ระเบียบวินยั และค่ำนิยมที่พึง
ประสงค์

ตัวชี้วดั
ความสาเร็จ
(ของเป้าหมาย)
ร้อยละของนักเรี ยนที่มีสุขภำวะที่
ดีและมีสุนทรี ยภำพ

ร้อยละของนักเรี ยนที่มีคุณธรรม
จริ ยธรรม และค่ำนิยมที่พึง
ประสงค์

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
โครงการ
(ของเป้าหมาย)
กิจกรรม
รายปี
2559 2560 2561 2562
80
83
86
90 1. โครงกำรสร้ำงเสริ มสุ ขภำพ
และสมรรถภำพทำงกำย
2. โครงกำรกีฬำสี ภำยใน
3. โครงกำรศิลปิ นรุ่ นเยำว์
4. โครงกำรตรวจสุ ขภำพประจำปี
85
87
90
92 1. โครงกำรต่อต้ำนยำเสพติด
2. โครงกำรจิตอำสำ
3. โครงกำรธนำคำรควำมดี
4. โครงกำรประเพณีไทยงำม สื บ
สำนวัฒนธรรม
5. โครงกำรกตัญญูรู้คุณ เทิดทูน
สถำบัน
6. โครงกำรกิริยำงำม น้ ำใจดี มี
คุณธรรม
7. โครงกำรยุวพอดี วิถีพอเพียง
8. โครงกำรนักเรี ยนต้นแบบ
-

งบประมาณ

500
20,000
500
1000
500
1000
500
-

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ. / ตัวบ่ งชี้)
มฐ. 1
ตัวบ่งชี้ที่
1.2.4

ฝ่ ายรับผิดชอบ

มฐ.1
ตัวบ่งชี้ที่
1.2.1 - 1.2.2

ฝ่ ำยกิจกำร
นักเรี ยน

ฝ่ ำยวิชำกำร

เป้าหมาย

3. นักเรี ยนมีทกั ษะในกำรแสวงหำ
ควำมรู ้ดว้ ยตนเอง รักกำรเรี ยนรู ้ และ
พัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง

4. นักเรี ยนมีควำมสำมำรถในกำรคิด
อย่ำงเป็ นระบบ คิดสร้ำงสรรค์
ตัดสิ นใจแก้ปัญหำได้อย่ำงมีสติสม
เหตุผล
5. นักเรี ยนมีควำมรู ้และทักษะที่
จำเป็ นตำมหลักสู ตร

ตัวชี้วดั
ความสาเร็จ
(ของเป้าหมาย)

ร้อยละของนักเรี ยนที่มีทกั ษะใน
กำรแสวงหำควำมรู ้ดว้ ยตนเองรัก
กำรเรี ยนรู ้ และพัฒนำตนเอง
อย่ำงต่อเนื่อง

ร้อยละของนักเรี ยนที่มี
ควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงเป็ น
ระบบ คิดสร้ำงสรรค์ ตัดสิ นใจ
แก้ปัญหำได้อย่ำงมีสติสมเหตุผล
ร้อยละของนักเรี ยนที่มีควำมรู ้
และทักษะที่จำเป็ นตำมหลักสู ตร

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
(ของเป้าหมาย)
รายปี
2559 2560 2561 2562

80

80

80

82

82

82

85

85

85

90

90

90

โครงการ
กิจกรรม

งบประมาณ

9. โครงกำรสร้ำงภูมิคุม้ กัน เพื่อ
ป้องกันปัญหำยำเสพติดใน
สถำนศึกษำ
1. โครงกำรส่ งเสริ มกำรอ่ำน / รัก
กำรเขียน
2. โครงกำรจวนละอ่อนอูก้ ำเมือง
3. โครงกำรวันสุ นทรภู่ และวัน
ภำษำไทยแห่ งชำติ
4. โครงกำรอำขยำน อ่ำนคล่อง
5. โครงกำร Nihon no bunka
วัฒนธรรมญี่ปนุ่
1. โครงกำรอัจฉริ ยภำพทำง
คณิตศำสตร์
2. โครงกำรอัจฉริ ยภำพทำง
วิทยำศำสตร์
1. โครงกำรวิเครำะห์คุณภำพ
ผูเ้ รี ยน
2. โครงกำรส่ งเสริ มควำมเป็ นเลิศ
ทำงวิชำกำร

500
-

-

1,000

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ. / ตัวบ่ งชี้)

ฝ่ ายรับผิดชอบ

มฐ.1
ตัวบ่งชี้ที่
1.1.4 - 1.1.6

ฝ่ ำยวิชำกำร

มฐ. 1
ตัวบ่งชี้ที่
1.1.1 – 1.1.2

ฝ่ ำยวิชำกำร

มฐ. 1
ตัวบ่งชี้ที่
1.1.1 – 1.1.6

ฝ่ ำยวิชำกำร

500
2,500
2,500
-

เป้าหมาย

ตัวชี้วดั
ความสาเร็จ
(ของเป้าหมาย)

6. นักเรี ยนมีทกั ษะในกำรทำงำน รัก
กำรทำงำน สำมำรถทำงำนร่ วมกับ
ผูอ้ ื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออำชีพ
สุ จริ ต

ร้อยละของนักเรี ยนที่มีทกั ษะใน
กำรทำงำน รักกำรทำงำน
สำมำรถทำงำนร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
และมีเจตคติที่ดีต่ออำชีพสุ จริ ต

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
(ของเป้าหมาย)
รายปี
80

82

85

90

โครงการ
กิจกรรม

งบประมาณ

1. โครงกำรสร้ำงสำนคุณธรรม
นิทำนเพื่อน้อง
2. โครงกำรจดหมำยถึงเพื่อนใหม่
3. โครงกำรประชำธิปไตยใน
โรงเรี ยน
4. โครงกำรกิจกรรมพัฒนำผูเ้ รี ยน
ลูกเสื อ - เนตรนำรี

500
500
500

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ. / ตัวบ่ งชี้)
มฐ. 1
ตัวบ่งชี้ที่
1.1.6 , 1.2.3

ฝ่ ายรับผิดชอบ

ฝ่ ำยวิชำกำร

5,000

กลยุทธิ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้บริหาร และครู ผู้สอน
เป้าหมาย

ตัวชี้วดั
ความสาเร็จ
(ของเป้าหมาย)

1. ครู ผสู ้ อนจัดกระบวนกำร
ร้อยละของครู ผสู ้ อนที่จดั
เรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสำคัญได้ กระบวนกำรเรี ยนรู ้ที่เน้น
อย่ำงมีคุณภำพ
ผูเ้ รี ยนเป็ นสำคัญได้อย่ำงมี
คุณภำพ

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
โครงการ
(ของเป้าหมาย)
กิจกรรม
รายปี
2559 2560 2561 2562
80
82
85
90 1. โครงกำรนิเทศภำยใน

งบประมาณ

-

-

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ. / ตัวบ่ งชี้)
มฐ. 3
ตัวบ่งชี้ที่
3.1 – 3.3

ฝ่ ายรับผิดชอบ

ฝ่ ำยบุคลำกร

เป้าหมาย

ตัวชี้วดั
ความสาเร็จ
(ของเป้าหมาย)

2. ครู ผสู ้ อนพัฒนำวิชำชีพ
เทคนิคกำรสอน ตลอดจนมีกำร
ผลิตสื่อ / นวัตกรรม / และวิจยั
ในชั้นเรี ยน

ร้อยละของครู ผสู ้ อนที่มีกำร
พัฒนำวิชำชีพ เทคนิคกำร
สอน ตลอดจนมีกำรผลิตสื่อ
/ นวัตกรรม / และวิจยั ในชั้น
เรี ยน
3. ครู ผสู ้ อนเป็ นผูม้ ีคุณธรรม
ร้อยละของครู ผสู ้ อนที่เป็ นผู ้
จริ ยธรรม และเป็ นแบบอย่ำงที่ดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม และ
เป็ นแบบอย่ำงที่ดี

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
(ของเป้าหมาย)
รายปี

โครงการ
กิจกรรม

งบประมาณ

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ. / ตัวบ่ งชี้)
มฐ. 2
ตัวบ่งชี้ที่
2.2.1 – 2.2.2

ฝ่ ายรับผิดชอบ

80

82

85

90

1. โครงกำรส่งเสริ มพัฒนำ
ศักยภำพบุคลำกร

20,000

80

82

85

90

1. โครงกำรสุดยอดครู เชิดชู
สถำบัน

5,000

มฐ. 3
ตัวบ่งชี้ 3.1

ฝ่ ำยบุคลำกร

งบประมาณ

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ. / ตัวบ่ งชี้)
มฐ.2
ตัวบ่งชี้ที่
2.2.4 , 2.3 , 2.4

ฝ่ ายรับผิดชอบ

ฝ่ ำยบุคลำกร

กลยุทธิ์ที่ 3 พัฒนำคุณภำพกำรบริ หำรจัดกำรศึกษำ
เป้าหมาย

ตัวชี้วดั
ความสาเร็จ
(ของเป้าหมาย)

1. ผูบ้ ริ หำรมีประสิ ทธิภำพในกำร
สร้ำง ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้
สถำนศึกษำเป็ นสังคมแห่ งกำรเรี ยนรู ้

ระดับคุณภำพของสถำนศึกษำมี
ประสิ ทธิภำพในกำรสร้ำง
ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้
สถำนศึกษำเป็ นสังคมแห่ งกำร
เรี ยนรู ้

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
โครงการ
(ของเป้าหมาย)
กิจกรรม
รายปี
2559 2560 2561 2562
85
87
90
92 1. โครงกำรเปิ ดบ้ำนมำรี ยร์ ักษ์

10,000

-

ฝ่ ำยบุคลำกร

เป้าหมาย

ตัวชี้วดั
ความสาเร็จ
(ของเป้าหมาย)

2. ผูบ้ ริ หำรมีควำมสำมำรถในกำร
ปฏิบตั ิงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมี
ประสิ ทธิภำพและเกิดประสิ ทธิผล

ระดับคุณภำพของผูบ้ ริ หำรที่มี
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั ิงำน
ตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมี
ประสิ ทธิภำพและเกิด
ประสิ ทธิผล
ระดับคุณภำพของคณะ
กรรมกำรบริ หำรโรงเรี ยน และ
ผูป้ กครอง ปฏิบตั ิงำนตำม
บทบำทหน้ำที่อย่ำงมี
ประสิ ทธิภำพและเกิด
ประสิ ทธิผล

85

87

90

92

1. กิจกรรมประชุมครู
2. กิจกรรมอบรมครู

10,000
20,000

85

87

90

92

1,000

ระดับคุณภำพของสถำนศึกษำมี
ประสิ ทธิภำพในกำรจัดหลักสู ตร
กระบวนกำรเรี ยนรู ้ และกิจกรรม
พัฒนำคุณภำพผูเ้ รี ยนอย่ำงรอบ
ด้ำน

80

1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมกำร
บริ หำรโรงเรี ยน
2. โครงกำรสำนสัมพันธ์ถึง
ผูป้ กครอง
- กิจกรรมประชุมผูป้ กครอง
- กิจกรรมเยีย่ มบ้ำน
- กิจกรรมสมุดสื่ สำรถึง
ผูป้ กครอง
- กิจกรรมวำรสำรโรงเรี ยน
1. โครงกำรแห่ งเรี ยนรู ้ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น
2. โครงกำรเปิ ดโลกกว้ำงสู่ กำร
เรี ยนรู ้

3. คณะกรรมกำรบริ หำรโรงเรี ยน
และผูป้ กครอง ปฏิบตั ิงำนตำม
บทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
และเกิดประสิ ทธิผล

4. สถำนศึกษำมีประสิ ทธิ ภำพในกำร
จัดหลักสู ตร กระบวนกำรเรี ยนรู ้ และ
กิ จ กรรมพัฒ นำคุ ณ ภำพผูเ้ รี ยนอย่ำง
รอบด้ำน

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
(ของเป้าหมาย)
รายปี

82

85

โครงการ
กิจกรรม

87

งบประมาณ

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ. / ตัวบ่ งชี้)
มฐ.2
ตัวบ่งชี้ที่
2.3 , 2.4

10,000

-

ฝ่ ำยบุคลำกร

ฝ่ ำยสัมพันธ์
ชุมชน
ฝ่ ำยธุรกำร

5,000

2,000

ฝ่ ายรับผิดชอบ

มฐ.2
ตัวบ่งชี้ที่
2.1 , 2.3

ฝ่ ำยวิชำกำร

เป้าหมาย

ตัวชี้วดั
ความสาเร็จ
(ของเป้าหมาย)

5. สถำนศึกษำมีประสิ ทธิ ภำพในกำร ระดับคุณภำพของสถำนศึกษำมี
จัดสภำพแวดล้อ มและกำรบริ ก ำรที่ ประสิ ทธิภำพในกำรจัด
ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนพัฒนำเต็มศักยภำพ สภำพแวดล้อมและกำรบริ กำรที่
ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนพัฒนำเต็ม
ศักยภำพ
6. สถำนศึกษำมีประสิ ทธิภำพในกำร ระดับคุณภำพของสถำนศึกษำมี
จัดระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน ประสิ ทธิภำพในกำรจัดระบบ
ของสถำนศึกษำตำมที่กำหนดใน
กำรประกันคุณภำพภำยในของ
กฎกระทรวง
สถำนศึกษำตำมที่กำหนดใน
กฎกระทรวง

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
(ของเป้าหมาย)
รายปี
80

80

82

82

85

85

87

87

โครงการ
กิจกรรม

งบประมาณ

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ. / ตัวบ่ งชี้)
มฐ.2
ตัวบ่งชี้ที่
2.2.4

ฝ่ ายรับผิดชอบ

1. โครงกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและ
สิ่ งแวดล้อม
2. โครงกำรสวนสวยโรงเรี ยนงำม
สนำมน่ำเล่น

-

1,000

มฐ.4
ตัวบ่งชี้ที่
4.1

ฝ่ ำยวิชำกำร

งบประมาณ

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ. / ตัวบ่ งชี้)
มฐ. 1
ตัวบ่งชี้ที่
1.1.3 – 1.1.6

ฝ่ ายรับผิดชอบ

1,000

1. โครงกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ เพื่อกำรประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ

ฝ่ ำยอำคำร
สถำนที่

กลยุทธิ์ที่ 4 พัฒนำคุณภำพผูเ้ รี ยนตำมอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ
เป้าหมาย

เด็กนักเรี ยนมีทกั ษะควำมสำมำรถใน
กำรฟัง พูด อ่ำน

ตัวชี้วดั
ความสาเร็จ
(ของเป้าหมาย)
ร้อยละของนักเรี ยนที่มีทกั ษะ
ควำมสำมำรถในกำรฟัง พูด

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
โครงการ
(ของเป้าหมาย)
กิจกรรม
รายปี
2559 2560 2561 2562
80
82
85
87 1. โครงกำรมำรี ยร์ ักษ์เด่นภำษำ
ก้ำวหน้ำสู่ สำกล
- กิจกรรม English We Can

10,000

-

ฝ่ ำยวิชำกำร

เป้าหมาย

และเขียนภำษำอังกฤษ และมี
ประสิ ทธิภำพกำรดำเนินงำนเพื่อให้
บรรลุเป้ำหมำย

ตัวชี้วดั
ความสาเร็จ
(ของเป้าหมาย)

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
(ของเป้าหมาย)
รายปี
2559 2560 2561 2562

อ่ำนและเขียนภำษำอังกฤษ และมี
ประสิ ทธิภำพกำรดำเนินงำน
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย

โครงการ
กิจกรรม

งบประมาณ

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ. / ตัวบ่ งชี้)

ฝ่ ายรับผิดชอบ

งบประมาณ

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ. / ตัวบ่ งชี้)
มฐ.1
ตัวบ่งชี้ที่
1.1.4 – 1.1.6

ฝ่ ายรับผิดชอบ

- กิจกรรม ASEAN Camp
- กิจกรรม Mareeruk on Stage

กลยุทธิ์ที่ 5 พัฒนำคุณภำพผูเ้ รี ยนตำมมำตรกำรส่งเสริ มส่งเสริ มของสถำนศึกษำ
เป้าหมาย

ตัวชี้วดั
ความสาเร็จ
(ของเป้าหมาย)

สถำนศึกษำมีประสิ ทธิภำพในกำร
ระดับคุณภำพของสถำนศึกษำมี
พัฒนำผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะควำมสำมำรถ ประสิ ทธิภำพในกำรพัฒนำ
ในกำรใช้เทคโนโลยี เพื่อกำรสื บค้น ผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะควำมสำมำรถ
ในกำรใช้เทคโนโลยี เพื่อกำร
สื บค้น

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
โครงการ
(ของเป้าหมาย)
กิจกรรม
รายปี
2559 2560 2561 2562
80
82
85
87 1. โครงกำรมำรี ยร์ ักษ์เด่น
เทคโนโลยี
- กิจกรรมกำรแข่งขันวำดภำพ
ด้วยโปรแกรมกรำฟฟิ ก
- กิจกรรมโปแกรมฝึ กพิมพ์
BBC
- กำรใช้อินเตอร์เน็ตอย่ำง
ปลอดภัย

1,000

-

ฝ่ ำยวิชำกำร

ส่ วนที่ 5 แหล่งวิทยาการภายนอกที่ให้ การสนับสนุนทางวิชาการ
1. สถานศึกษา หน่ วยงาน หรือสถาบันอุดมศึกษา
1.1 มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง
1.2 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย
1.3 องค์กำรบริ หำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
1.4 เทศบำลนครเชียงรำย
1.5 ศูนย์ลูกเสือแม่ยำว อ.เมือง จ.เชียงรำย
2. ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
2.1 กำรฟ้อนดำบ
2.2 กำรทำตุงใส้หมู
2.3 กำรทำขนมไทย
2.4 กำรทำน้ ำพริ กน้ ำย้อย
2.5 กำรทำจักสำร
2.6 กำรประดิษฐ์สิ่งของเครื่ องใช้ จำกเศษวัสดุ
3. แหล่ งการเรียนรู้ ภายนอกสถานศึกษา
3.1 นิทรรศกำรวันวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง
3.2 นิทรรศกำรวันวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย
3.3 หอดูดำว องค์กำรบริ หำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
3.4 ศูนย์วฒั นธรรมนิทศั น์ และพิพธิ ภัณฑ์เมืองเชียงรำย 750 ปี
3.5 วัดสันทรำยใหม่
3.5 วัดร่ องเสือเต้น
3.6 วัดห้วยปลำกั้ง

ส่ วนที่ 6 การกาหนดบทบาทหน้ าที่บุคลากรของโรงเรียนและผู้มีส่วนเกีย่ วข้ อง
1. ผู้รับใบอนุญาต
1.1 เป็ นผูท้ ำนิ ติกรรมกับหน่ วยงำนภำยนอก หรื อ อำจมอบหมำยให้ผูอ้ ำนวยกำรหรื อผูจ้ ดั กำร เป็ นผูท้ ำ
กำรแทนได้
1.2 แต่งตั้งประธำนและคระกรรมกำรบริ หำรโรงเรี ยน
1.3 ให้ควำมเห็นชอบและรับรอง กำรเปลี่ยนแปลงหรื อปรับปรุ ง “ตรำสำรจัดตั้ง” ของโรงเรี ยน

2. ผู้จดั การ
2.1 ดูแลรับผิดชอบงำนด้ำนงบประมำณของโรงเรี ยนในระบบ
2.2 ดูแลรับผิดชอบกำรบริ หำรงำนทัว่ ไปของโรงเรี ยนในระบบ
2.3 นำเสนอรำยงำนกำรเงินประจำเดือน ต่อผูร้ ับใบอนุญำตเป็ นประจำภำยในเวลำที่กำหนด
2.4 ร่ วมกับผูอ้ ำนวยกำร นำเสนอแผนงำน โครงกำร และงบประมำณประจำปี กำรศึกษำ เพื่อปรึ กษำขอ
ควำมเห็นชอบ หรื อ ขออนุมตั ิต่อผูร้ ับใบอนุญำตภำยในเวลำที่กำหนด
2.5 ปฏิบตั ิหน้นำที่อื่นเกี่ยวกับกำรบริ หำรงำนตำมตรำสำรจัดตั้ง นโยบำย ระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรี ยน
ในระบบและหน้ำที่อื่น ตำมที่กำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติโรงเรี ยนเอกชน พ.ศ.2560

3. ผู้อานวยการโรงเรียน
3.1 รับผิดชอบกำรบริ หำรจัดกำรศึกษำ ปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมที่คณะกรรมกำรบริ หำร หรื อผูร้ ับใบอนุ ญำต
มอบหมำย
3.2 รับผิดชอบงำนด้ำนวิชำกำรของโรงเรี ยน
3.3 แต่งตั้งและถอดถอนครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและเจ้ำหน้ำที่ของโรงเรี ยนในระบบ ตำมระเบียบที่
คณะกรรมกำรบริ หำรกำหนด ทั้งนี้ ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกประธำนกรรมกำรบริ หำร
3.4 ปกครองครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและเจ้ำหน้ำที่ของโรงเรี ยนในระบบ
3.5 จัดทำระเบียบครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ เจ้ำหน้ำที่ นักเรี ยน และเอกสำรที่เกี่ยวกับกำรให้กำรศึกษำ
ตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรส่งเสริ มกำรศึกษำเอกชนกำหนด
3.6 จัดทำหลักฐำนเกี่ยวกับกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ ตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรกำหนด
3.7 ปฏิบตั ิหน้ำที่อื่น อันเกี่ยวกับวิชำกำรและระเบียบและข้อบังคับของทำงรำชกำร รวมทั้งตรำสำรจัดตั้ง
โรงเรี ยน นโยบำย ระเบียบและข้อบังคับของโรงเรี ยน และหน้ำที่อื่นตำมที่กำหนดในพระรำชบัญญัติโรงเรี ยน
เอกชน พ.ศ.2550

-

3.8 น ำเสนอแผนงำน และโครงกำรประจำปี เพื่ อ ปรึ ก ษำขอควำมเห็ น ชอบ หรื อ ขออนุ มัติ ต่ อ ผูร้ ั บ
ใบอนุ ญำต ภำยในเวลำที่กำหนด พร้อมทั้งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ และผลกำรปฏิบตั ิต่อคณะกรรมกำรบริ หำร
โรงเรี ยนเมื่อสิ้นปี กำรศึกษำ

4. ครู
4.1 วำงแผนสร้ำงหน่วยกำรเรี ยนรู ้ กำหนดกิจกรรมกำรเรี ยนรู ้
4.2 จัดทำแผนกำรเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนสำคัญ เปิ ดโอกำสให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิจริ ง แสดงออกอย่ำงอิสระ และ
มีส่วนร่ วมทุกกิจกรรม
4.3 จัดทำและพัฒ นำสื่ อกำรเรี ยนรู ้ให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดกำรเรี ยนรู ้ ทั้งภำยในภำยนอกสถำนศึกษำ ชี้แนะและ
จัดหำแหล่งเรี ยนรู ้อื่น ๆ ในชุมชน เช่นห้อ งสมุ ด พิพิธภัณฑ์ สวนสำธำรณะ แหล่งผลิ ตศิล ปหัตถกรรมพื้นบ้ำน
ฯลฯ
4.4 พัฒนำตนเองให้เป็ นบุคคลที่ใฝ่ รู ้ ทันต่อเหตุกำรณ์ กำรเปลี่ยนแปลงของสังคมและวงกำรศึ กษำอยู่
เสมอ
4.5 เป็ นแบบอย่ำงที่ดี มีคุณธรรม ปฏิบตั ิดีต่อเพือ่ นครู และนักเรี ยน
4.6 จัดสภำพแวดล้อมของห้องเรี ยนและสถำนศึกษำให้เอื้อต่อกำรเรี ยนรู ้ให้มีบรรยำกำศดึงดูดควำมสนใจ
ท้ำทำย ให้ผเู ้ รี ยนอยำกมีส่วนร่ วม
4.7 จัดกำรวัดและประเมินผลกำรเรี ยนรู ้ที่สอดคล้องกับสภำพจริ ง โดยประเมินจำกกำรปฏิบตั ิ กำรสังเกต
กำร สัมภำษณ์ จำกแฟ้มสะสมงำน ฯลฯ
4.8 จัดทำวิจยั ในชั้นเรี ยน เพือ่ พัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรี ยนรู ้
4.9 จัดทำข้อมูลผูเ้ รี ยนเป็ นรำยบุคคล โดยให้มีกำรประสำนกันระหว่ำงสถำนศึกษำ บ้ำนและชุมชนเพื่อ
กำร พัฒนำผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
5. บุคลากรทางการศึกษา
5.1 จัดทำข้อมูลพื้นฐำนนักเรี ยน ทะเบียนนักเรี ยน
5.2 จัดทำทะเบียนคุมวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยควำมสะดวกของสถำนศึกษำ
5.3 จัดทำบะเบียนคุมหนังสือเข้ำ – ออก
5.4 จัดทำหนังสือออก คำสัง่ ประกำศของสถำนศึกษำ
5.5 จัดทำทะเบียนคุมหนังสือยืมเรี ยน
5.6 จัดทำรำยงำนสรุ ป และระบบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับเอกสำรกำรเรี ยนฟรี 15 ปี
5.7 จัดทำสำรสนเทศของโรงเรี ยนเป็ นประจำทุกปี กำรศึกษำ
5.8 สนับสนุนสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ประกอบกำรสอนแก่ครู ประจำวิชำ

-

6. นักเรียน
6.1 ต้องประพฤติตนตำมระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบตั ิต่ำงๆที่โรงเรี ยนกำหนด
6.2 ต้องเป็ นผูม้ ีระเบียบ วินยั คุณธรรม จริ ยธรรมที่ดี
6.3 ต้องให้ควำมเคำรพเชื่อฟัง บิดำมำรดำ ผูป้ กครอง ครู อำจำรย์
6.4 ต้องปฏิบตั ิงำนให้เหมำะสมกับกำลเทศะมีควำมสุภำพ อ่อนโยนทั้งกำย วำจำ ใจ
6.5 ต้องตั้งใจศึกษำเล่ำเรี ยน
6.6 ต้องไม่เสพสิ่งเสพติดทุกชนิดทั้งในและนอกโรงเรี ยน
6.7 ต้องมีควำมซื่อสัตย์ รักควำมสำมัคคีไม่สร้ำงควำมเดือดร้อนต่อตนเองและผูอ้ ื่น
6.8 ต้องรับผิดชอบร่ วมกันในกำรดูแลรักษำควำมสะอำดห้องเรี ยน อำคำรเรี ยนและรักษำสภำพแวดล้อม
ในโรงเรี ยนให้สวยงำม
6.9 ต้องปฏิบตั ิตำมกฎหมำย รู ้จกั คุณค่ำของวัฒนธรรมไทย และเอกลักษณ์ของชำติ
6.10 ต้องเข้ำร่ วมกิจกรรมของโรงเรี ยน ชุมชนและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
6.11 ต้องช่วยกันสร้ำงและรักษำชื่อเสียงเกียรติคุณของโรงเรี ยน
6.12 ต้องรู ้จกั ประหยัดและสร้ำงคุณภำพชีวติ ที่ดี
7. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
7.1 ออกระเบียบ และข้อบังคับต่ำงๆ ของโรงเรี ยน
7.2 ให้ควำมเห็นชอบนโยบำย และแผนพัฒนำกำรศึกษำของโรงเรี ยน
7.3 ให้ ค ำแนะน ำกำรบริ ห ำรและกำรจัด กำรโรงเรี ยน ด้ำนบุ ค ลำกร แผนงำน งบประมำณ วิช ำกำร
กิจกรรมนักเรี ยน อำคำรสถำนที่ และควำมสัมพันธ์กบั ชุมนุม
7.4 กำกับดูแลให้มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในโรงเรี ยน
7.5 ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของผูอ้ ำนวยกำรและผูจ้ ดั กำร
7.6 ให้ “เสนอ” ในกำรกู้ยมื เงินครั้งเดียว หรื อ หลำยครั้ง รวมกันร้อ ยละ “สิ บห้ำ” ของมู ล ค่ำทรัพย์สิน
ที่มีอยูใ่ นขณะนั้นต่อ “ผูร้ ับใบอนุญำต”
8. บิดา มารดา ผู้ปกครอง
8.1 สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
8.2 สนับสนุ นนโยบำยของสถำนศึกษำโดยกำรดูแลบุตรหลำนให้ประพฤติตนเป็ นคนดี รับผิดชอบใน
หน้ำที่ของตนเอง
8.3. ส่ งเสริ มควำมร่ วมมือกับชุมชนในสิ่ งที่สำมำรถสนับสนุ นกำรดำเนิ นงำน โครงกำร / กิจกรรมของ
สถำนศึกษำ
8.5 เสนอควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ อันเป็ นประโยชน์ต่อกำรดำเนิ นงำนของ
สถำนศึกษำ
8.6 ส่งเสริ มกำรประชำสัมพันธ์ผลงำน กำรดำเนินงำน และควำมสำเร็จของสถำนศึกษำ
-

9. องค์กร ชุมชน และท้ องถิ่น
9.1 ร่ วมกำหนดเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ พันธกิจของสถำนศึกษำ
9.2 ส่ งเสริ มสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ตลอดจนแหล่งกำรเรี ยนรู ้ในชุมชน
ปรำชญ์ชำวบ้ำน ภูมิปัญญำท้องถิ่น
9.3 สนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนและควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสถำนศึกษำกับชุมชนให้แก่คณะกรรมกำร
ผูป้ ระเมินภำยนอก

-

ส่ วนที่ 7 การกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
กลยุทธิ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เป้ าหมาย
1. ร้อยละ 80 นักเรี ยนสุ ขภำวะที่ดีและมี
สุ นทรี ยภำพ
2. นักเรี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม ระเบียบ
วินยั และค่ำนิยมที่พึงประสงค์
3. นักเรี ยนมีทกั ษะในกำรแสวงหำควำมรู ้
ด้วยตนเอง รักกำรเรี ยนรู ้ และพัฒนำตนเอง
อย่ำงต่อเนื่อง
4. นักเรี ยนมีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำง
เป็ นระบบ คิดสร้ำงสรรค์ ตัดสิ นใจ
แก้ปัญหำได้อย่ำงมีสติสมเหตุผล

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ของเป้ าหมาย)

ร้อยละ 80 ของนักเรี ยนที่มีสุขภำวะที่ดี
และมีสุนทรี ยภำพ

ร้อยละ 80 ของนักเรี ยนที่มีคุณธรรม
จริ ยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์
ร้อยละ 80 ของนักเรี ยนที่มีทกั ษะในกำร
แสวงหำควำมรู ้ดว้ ยตนเองรักกำรเรี ยนรู ้
และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
ร้อยละ 80 ของนักเรี ยนที่มีควำมสำมำรถ
ในกำรคิดอย่ำงเป็ นระบบ คิดสร้ำงสรรค์
ตัดสิ นใจแก้ปัญหำได้อย่ำงมีสติสม
เหตุผล
5. นักเรี ยนมีควำมรู ้และทักษะที่จำเป็ นตำม ร้อยละ 80 ของนักเรี ยนที่มีควำมรู ้และ
หลักสู ตร
ทักษะที่จำเป็ นตำมหลักสู ตร

วิธีการและเครื่ องมือ

ระยะเวลา

ฝ่ ายที่รับผิดชอบ

- แบบประเมินกิจกรรม / โครงกำร
- แบบบันทึกน้ ำหนัก -ส่ วนสู ง
- แบบสรุ ปผลกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำย
- แบบประเมินกิจกรรม / โครงกำร
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมินกิจกรรม / โครงกำร
- แบบบันทึกกำรใช้ห้องสมุด

ตลอดปี กำรศึกษำ

ฝ่ ำยวิชำกำร

ตลอดปี กำรศึกษำ

ฝ่ ำยกิจกำรนักเรี ยน

ตลอดปี กำรศึกษำ

ฝ่ ำยวิชำกำร

- แบบประเมินกิจกรรม / โครงกำร
- โครงงำนของนักเรี ยน
- แบบสังเกตพฤติกรรม

ตลอดปี กำรศึกษำ

ฝ่ ำยวิชำกำร

- สรุ ปผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรี ยน
- สรุ ปผลกำรทดสอบระดับชำติ ขั้นพื้นฐำน
(O-net)
- สรุ ปผลกำรทดสอบโดยใช้ขอ้ สอบกลำง
- สรุ ปผลกำรทดสอบ

ตลอดปี กำรศึกษำ

ฝ่ ำยวิชำกำร

เป้ าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ของเป้ าหมาย)

ระยะเวลา

ฝ่ ายที่รับผิดชอบ

ตลอดปี กำรศึกษำ

ฝ่ ำยวิชำกำร

ระยะเวลา

ฝ่ ายที่รับผิดชอบ

ร้อยละ 80 ของครู ผสู ้ อนที่จดั กระบวนกำร
เรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสำคัญได้อย่ำงมี
คุณภำพ
2. ครู ผสู ้ อนพัฒนำวิชำชีพ เทคนิคกำรสอน ร้อยละ 80 ของครู ผสู ้ อนที่มีกำรพัฒนำ
ตลอดจนมีกำรผลิตสื่ อ / นวัตกรรม / และ วิชำชีพ เทคนิคกำรสอน ตลอดจนมีกำร
วิจยั ในชั้นเรี ยน
ผลิตสื่ อ / นวัตกรรม / และวิจยั ในชั้นเรี ยน

ตลอดปี กำรศึกษำ

ฝ่ ำยบุคลำกร

ตลอดปี กำรศึกษำ

ฝ่ ำยบุคลำกร

3. ครู ผสู ้ อนเป็ นผูม้ ีคุณธรรม จริ ยธรรม
และเป็ นแบบอย่ำงที่ดี

ตลอดปี กำรศึกษำ

ฝ่ ำยบุคลำกร

6. นักเรี ยนมีทกั ษะในกำรทำงำน รักกำร
ร้อยละ 80 ของนักเรี ยนที่มีทกั ษะในกำร
ทำงำน สำมำรถทำงำนร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ และ ทำงำน รักกำรทำงำน สำมำรถทำงำน
มีเจตคติที่ดีต่ออำชีพสุ จริ ต
ร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออำชีพ
สุ จริ ต

กลยุทธ์ ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้บริหาร และครู ผู้สอน
เป้ าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ของเป้ าหมาย)
1. ครู ผสู ้ อนจัดกระบวนกำรเรี ยนรู ้ที่เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสำคัญได้อย่ำงมีคุณภำพ

วิธีการและเครื่ องมือ
- แบบประเมินกิจกรรม / โครงกำร
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- กิจกรรมโครงงำน / งำนกลุ่ม

วิธีการและเครื่ องมือ

- แบบประเมินกิจกรรม / โครงกำร
- แบบสรุ ปนิทเศกำรสอนครู
- รำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR ครู )
- แบบประเมินกิจกรรม / โครงกำร
- แบบสรุ ปนิทเศกำรสอนครู
- รำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR ครู )
- แบบรำยงำนผลกำรอบรม
ร้อยละ 80 ของครู ผสู ้ อนที่เป็ นผูม้ ีคุณธรรม - แบบประเมินกิจกรรม / โครงกำร
จริ ยธรรม และเป็ นแบบอย่ำงที่ดี
- แบบสรุ ปนิทเศกำรสอนครู
- รำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR ครู )

-

กลยุทธ์ ที่ 3 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา
เป้ าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ของเป้ าหมาย)
1. ผูบ้ ริ หำรมีประสิ ทธิภำพในกำรสร้ำง
ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้สถำนศึกษำเป็ น
สังคมแห่ งกำรเรี ยนรู ้
2. ผูบ้ ริ หำรมีควำมสำมำรถในกำร
ปฏิบตั ิงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมี
ประสิ ทธิภำพและเกิดประสิ ทธิผล
3. คณะกรรมกำรบริ หำรโรงเรี ยน และ
ผูป้ กครอง ปฏิบตั ิงำนตำมบทบำทหน้ำที่
อย่ำงมีประสิ ทธิภำพและเกิดประสิ ทธิผล
4. สถำนศึก ษำมี ประสิ ทธิ ภำพในกำรจัด
ห ลั ก สู ต ร ก ระบ วน ก ำรเรี ยน รู ้ แล ะ
กิ จ กรรมพัฒ นำคุ ณ ภำพผูเ้ รี ยนอย่ำงรอบ
ด้ำน
5. สถำนศึก ษำมี ประสิ ทธิ ภำพในกำรจัด
สภำพแวดล้อ มและกำรบริ ก ำรที่ส่งเสริ ม
ให้ผเู ้ รี ยนพัฒนำเต็มศักยภำพ

สถำนศึกษำมีประสิ ทธิภำพในกำรสร้ำง
ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้สถำนศึกษำเป็ น
สังคมแห่ งกำรเรี ยนรู ้ อยูใ่ นระดับดีข้ ึนไป
ผูบ้ ริ หำรที่มีควำมสำมำรถในกำร
ปฏิบตั ิงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมี
ประสิ ทธิภำพและเกิดประสิ ทธิผล อยูใ่ น
ระดับดีข้ ึนไป
คณะกรรมกำรบริ หำรโรงเรี ยน และ
ผูป้ กครอง ปฏิบตั ิงำนตำมบทบำทหน้ำที่
อย่ำงมีประสิ ทธิภำพและเกิดประสิ ทธิผล
อยูใ่ นระดับดีข้ ึนไป
สถำนศึกษำมีประสิ ทธิภำพในกำรจัด
หลักสู ตร กระบวนกำรเรี ยนรู ้ และ
กิจกรรมพัฒนำคุณภำพผูเ้ รี ยนอย่ำงรอบ
ด้ำน อยูใ่ นระดับดีข้ ึนไป
สถำนศึกษำมีประสิ ทธิภำพในกำรจัด
สภำพแวดล้อมและกำรบริ กำรที่ส่งเสริ ม
ให้ผเู ้ รี ยนพัฒนำเต็มศักยภำพ อยูใ่ นระดับดี
ขึ้นไป

วิธีการและเครื่ องมือ

ระยะเวลา

ฝ่ ายที่รับผิดชอบ

- แบบประเมินกิจกรรม / โครงกำร

ตลอดปี กำรศึกษำ

ฝ่ ำยบุคลำกร

- แบบประเมินกิจกรรม / โครงกำร

ตลอดปี กำรศึกษำ

ฝ่ ำยบุคลำกร

- แบบประเมินกิจกรรม / โครงกำร
- บันทึกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ หำร
โรงเรี ยน / ประชุมครู / ประชุมผูป้ กครอง

ตลอดปี กำรศึกษำ

ฝ่ ำยสัมพันธ์ชุมชน
ฝ่ ำยธุรกำร

- หลักสู ตรสถำนศึกษำ
- แบบประเมินนิเทศกำรสอนของครู
- แบบประเมินสื่ อกำรสอน / นวัตกรรม

ตลอดปี กำรศึกษำ

ฝ่ ำยวิชำกำร

- แบบประเมินกิจกรรม / โครงกำร

ตลอดปี กำรศึกษำ

ฝ่ ำยอำคำรสถำนที่

-

เป้ าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ของเป้ าหมาย)

6. สถำนศึกษำมีประสิ ทธิภำพในกำร
จัดระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง

สถำนศึกษำมีประสิ ทธิภำพในกำร
จัดระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง
อยูใ่ นระดับดีข้ ึนไป

วิธีการและเครื่ องมือ
- รำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR)
- ระบบประกันคุณภำพภำยใน

กลยุทธ์ ที่ 4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
เป้ าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ของเป้ าหมาย)
เด็กนักเรี ยนมีทกั ษะควำมสำมำรถในกำร
ฟัง พูด อ่ำน และเขียนภำษำอังกฤษ และมี
ประสิ ทธิภำพกำรดำเนิ นงำนเพื่อให้บรรลุ
เป้ำหมำย

ร้อยละ 80 ของนักเรี ยนที่มีทกั ษะ
- แบบประเมินกิจกรรม / โครงกำร
ควำมสำมำรถในกำรฟัง พูด อ่ำนและเขียน - แบบทดสอบ Oral test
ภำษำอังกฤษ และมีประสิ ทธิภำพกำร
- แบบทดสอบ Oxford Placement test
ดำเนินงำนเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย

สถำนศึกษำมีประสิ ทธิภำพในกำรพัฒนำ
ผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะควำมสำมำรถในกำรใช้
เทคโนโลยี เพื่อกำรสื บค้น อยูใ่ นระดับดี
ขึ้นไป

ฝ่ ายที่รับผิดชอบ

ตลอดปี กำรศึกษำ

ฝ่ ำยวิชำกำร

ระยะเวลา

ฝ่ ายที่รับผิดชอบ

ตลอดปี กำรศึกษำ

ฝ่ ำยวิชำกำร

ระยะเวลา

ฝ่ ายที่รับผิดชอบ

ตลอดปี กำรศึกษำ

ฝ่ ำยวิชำกำร

วิธีการและเครื่ องมือ

กลยุทธ์ ที่ 5 พัฒนำคุณภำพผูเ้ รี ยนตำมมำตรกำรส่งเสริ มส่งเสริ มของสถำนศึกษำ
เป้ าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ของเป้ าหมาย)
สถำนศึกษำมีประสิ ทธิภำพในกำรพัฒนำ
ผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะควำมสำมำรถในกำรใช้
เทคโนโลยี เพื่อกำรสื บค้น

ระยะเวลา

วิธีการและเครื่ องมือ

- แบบประเมินกิจกรรม / โครงกำร
- แบบประเมินควำมสำมำรถด้ำนคอมพิวเตอร์ /
เทคโนโลยี
- ผลงำน / นวัตกรรม ของนักเรี ยน

-

ส่ วนที่ 8 การนาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนไปใช้
วิธีการนาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนไปใช้
ด้ านคุณภาพผู้เรียน (นักเรียน)
1. เสริมสร้ างบุคคลแห่ งการเรียนรู้
1.1 พัฒนำกำรอ่ำนเขียนกำรใช้ภำษำไทยและแสวงหำควำมรู ้ดว้ ยตนเอง
1.2 พัฒนำกิจกรรมเพือ่ เพิม่ พูนภำษำอังกฤษด้ำนควำมรู ้และเพือ่ กำรสื่อสำร
1.3 พัฒนำกำรสร้ำงและนำเสนอผลงำนโดยประยุกต์ใช้สื่อ ICT
1.4 พัฒนำกำรสร้ำงและนำเสนอผลงำน โดยใช้เทคโนโลยีควบคู่
2. เสริมสร้ างทักษะการดารงชีวิต
2.1 ปลูกฝังคุณธรรมจริ ยธรรมและค่ำนิยมที่พงึ ประสงค์
2.2 พัฒนำกิจกรรมด้ำนศิลปะ ดนตรี และกีฬำ
3. สื บสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
3.1 ส่งเสริ มกำรมีส่วนร่ วมและสร้ำงสรรค์ผลงำนด้ำนศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม
3.2 จัดกิจกรรมภูมิปัญญำท้องถิ่นมำบูรณำกำรในกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอน
4. พัฒนาหลักสู ตรและกระบวนการเรียนรู้
4.1 พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำและหลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องกับผูเ้ รี ยน ผูป้ กครอง ชุมชน
และท้องถิ่น
4.2 พัฒนำแหล่งเรี ยนรู ้ จำกภำยในและนำควำมรู ้จำกแหล่งเรี ยนรู ้ภำยนอกมำบูรณำกำรในกำร
เรี ยนกำรสอนทุกกลุ่มสำระ
4.3 พัฒนำสื่อและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับกำรจัดกำรเรี ยนรู ้
4.4 พัฒนำกำรประเมินตำมสภำพจริ งอย่ำงหลำกหลำยและต่อเนื่อง
4.5 พัฒนำกำรวิจยั และนำผลกำรวิจยั ไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ด้ านการเรียนการสอน (ด้ านครู )
5. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
5.1 พัฒนำผูบ้ ริ หำรด้ำนกำรพัฒนำระบบกำรบริ หำรและกำรจัดกำรที่ดีมีประสิทธิภำพ
5.2 พัฒนำผูบ้ ริ หำรและครู ให้มีทกั ษะกำรใช้ภำษำอังกฤษเพือ่ กำรสื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
5.3 พัฒนำผูบ้ ริ หำรและครู สำมำรถให้ระบบประกันคุณภำพเป็ นส่วนหนึ่งของกำรบริ หำรจัดกำร
5.4 ผูบ้ ริ หำรและครู ปฏิบตั ิงำนอย่ำงมีมำตรฐำนวิชำชีพ
5.5 พัฒนำครู ให้มีควำมสำมำรถในกำรปฏิรูปกำรเรี ยนรู ้ได้อย่ำงมีคุณภำพ
5.6 พัฒนำครู ให้มีทกั ษะกำรจัดกระบวนกำรเรี ยนรู ้แบบบูรณำกำรอย่ำงต่อเนื่อง
5.7 พัฒนำผูบ้ ริ หำรและครู ดำ้ น ICT อย่ำงหลำกหลำย
5.8 พัฒนำครู ดำ้ นกำรจัดทำผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำง ต่อเนื่อง

5.9 ส่ งเสริ มผูบ้ ริ หำรและครู ร่วมกำรประชุมอบรมสัมมนำร่ วมกับหน่วยงำนภำยนอก
5.10 ส่งเสริ มครู จดั ทำผลงำนเพือ่ เผยแพร่ และได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติอย่ำงต่อเนื่อง
5.11 จัดสวัสดิกำรและกิจกรรมเสริ มสร้ำงขวัญและกำลังใจแก่บุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง
5.12 จัดระบบนิเทศ กำกับ ติดตำม ประเมินผล รำยงำนและเผยแพร่
ด้ านการบริหารจัดการ (ผู้บริหาร)
6. การปรับระบบการ บริหารและการจัดการที่ดี
6.1 ส่ งเสริ มและพัฒนำระบบกำรบริ หำรและจัดกำรโรงเรี ยนให้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
6.2 พัฒนำและปรับปรุ งแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิกำรโดยกำรมีส่วนร่ วมและยอมรับของผูท้ ี่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง
6.3 ส่ งเสริ มและพัฒนำกำรบริ หำรจัดกำรบรรยำกำศและสิ่งแวดล้อมที่ดี
7. พัฒนาระบบการให้ บริการทางการศึกษา
7.1 ส่ งเสริ มและพัฒนำให้บริ กำรทำงกำรศึกษำให้แก่นกั เรี ยนทุกคน
8. พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
8.1 พัฒนำกำรดำเนินงำนระบบประกันคุณภำพให้ได้มำตรฐำนและอย่ำงต่อเนื่อง
9. พัฒนาประสิ ทธิภาพระบบการดูแลช่ วยเหลือนักเรียน
9.1 ส่ งเสริ มและพัฒนำกำรดำเนินงำนกำรจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
10. สรุปผลการพัฒนาโรงเรียน
10.1 มีกำรพัฒนำกำรดำเนินงำน กำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนและรำยงำนผลกำรพัฒนำ
โรงเรี ยนไปยังหน่ วยงำนที่เกี่ยวข้อง
11. วิจัยและพัฒนารู ปแบบการดาเนินงาน
11.1 มีกำรส่งเสริ มกำรดำเนินงำนด้ำนกำรวิจยั และพัฒนำรู ปแบบกำรดำเนินกำร

-

ภาคผนวก
- สำเนำคำสัง่ แต่งตั้งคณะทำงำนจัดทำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
- บันทึกเห็นชอบแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำของคณะกรรมกำรบริ หำรโรงเรี ยน

-

โรงเรียนมารีย์รักษ์ เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
คาสั่ งที่ 33 / 2558
เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ประจำปี กำรศึกษำ 2558
****************************
ตำมที่มีกำรประกำศใช้กฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
พ.ศ. 2553 และประกำศคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยสถำนศึกษำจะต้อง
ดำเนิ นกำรจัดทำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ เพื่อเป็ นกำรกำหนด ทิศทำงกำรดำเนิ นงำนของ
สถำนศึกษำประจำปี กำรศึกษำ 2559 – 2562 จำกกำรมีส่วนร่ วมของทุกฝ่ ำย และเป็ นกำรดำเนิ นงำนตำมระเบียบ
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
เพื่อให้กำรดำเนิ นงำนเป็ นไปด้วยควำมเรี ยบร้อย โรงเรี ยนมำรี ยร์ ักษ์เชียงรำย แผนกประถม-มัธยม
จึงประกำศแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนจัดทำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปี กำรศึกษำ 2559 – 2562 ดังนี้
1. ที่ปรึกษา
1. นำยวชิรำ
นำมบุญ
ผูจ้ ดั กำรโรงเรี ยน
2. นำยมัณฑนะ
นำมบุญ
ผูร้ ับใบอนุญำตโรงเรี ยน
3. น.ส.มณฑินี
นำมบุญ
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรี ยน
4. คณะกรรมกำรบริ หำรโรงเรี ยน
2. คณะกรรมการดาเนินงาน
1. นำยวิทำน ฉำยำ
ประธำนคณะกรรมกำรดำเนินงำน (ผูท้ รงคุณวุฒิ)
2. นำงสถิรำ นำมบุญ
รองประธำนคณะกรรมกำรดำเนินงำน
3. นำงนิตยำ กำวิละ
คณะกรรมกำรดำเนินงำน
4. น.ส.กำญจนำ เบญจรงคพันธ์ คณะกรรมกำรดำเนินงำน
5. นำงธนิกำ แคแดง
คณะกรรมกำรดำเนินงำน
6. นำยอำนำจ คำลือ
คณะกรรมกำรดำเนินงำนและเลขำนุกำร

-

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมกำรดำเนินงำนที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบตั ิหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ และให้เป็ นไป
ด้วยควำมเรี ยบร้อย
สัง่ ณ วันที่ 25 ธันวำคม พ.ศ.2558
ลงชื่อ
(นำงสำวมณฑินี นำมบุญ)
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรี ยนมำรี ยร์ ักษ์เชียงรำย
แผนกประถม-มัธยม

-

โรงเรี ยนมำรี ยร์ ักษ์เชียงรำย แผนกประถม - มัธยม
เรื่ อง บันทึกกำรเห็นชอบแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปี กำรศึกษำ ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒
*************************************
ตำมที่มีกำรประกำศใช้กฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกำศคณะกรรมกำรประกันคุ ณภำพภำยในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยสถำนศึกษำ
จะต้องดำเนิ นกำรจัดทำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ เพือ่ เป็ นกำรกำหนดทิศทำงกำรดำเนินงำน
ของสถำนศึกษำ
ตำมที่ ค ณะกรรมกำรบริ ห ำรโรงเรี ย น และคณะกรรมกำรประกัน คุ ณ ภำพภำยในสถำนศึ ก ษำ
ได้ดำเนิ นกำรจัดทำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปี กำรศึกษำ ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ เสร็จสิ้นแล้วนั้น คณะกรรมกำร
บริ หำรโรงเรี ยนเห็ น ชอบให้สถำนศึกษำดำเนิ นงำนตำมแผนพัฒ นำคุ ณ ภำพกำรศึกษำ ปี กำรศึก ษำ ๒๕๕๙ –
๒๕๖๒ และทุกฝ่ ำยที่มีส่วนเกี่ ยวข้อ งได้รับทรำบ ทั้งนี้ ให้สถำนศึกษำได้มี กำรกำกับ ติดตำม ประเมิ นผลกำร
ดำเนินโครงกำร/กิจกรรม อย่ำงต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เพือ่ กำรยกระดับคุณภำพของสถำนศึกษำให้ดียงิ่ ขึ้นต่อไป
ร่ วมลงนำมเห็นชอบรำยงำน ณ วันที่ ๒๘ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๕๙
ลงชื่อ .......................................... ผูร้ ับใบอนุญำตโรงเรี ยน
(นำยมัณฑนะ นำมบุญ)
ลงชื่อ .......................................... ผูจ้ ดั กำรโรงเรี ยน
(นำยวชิรำ นำมบุญ)
ลงชื่อ .......................................... ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรี ยน
(นำงสำวมณฑินี นำมบุญ)
ลงชื่อ .......................................... ผูท้ รงคุณวุฒิ
(นำยวิทำน ฉำยำ)

ลงชื่อ ........................................... ผูท้ รงคุณวุฒิ
(นำงพิมพ์ฉวี ฉำยำ)

ลงชื่อ .......................................... ผูแ้ ทนครู
(นำงสำวปภำวดี ไพรบึง)

ลงชื่อ.......................................... ผูแ้ ทนผูป้ กครอง
(นำงจิรภิญญำ พฤฒิพงศ์พสิ ุทธิ์)

ลงชื่อ .......................................... ผูท้ รงคุณวุฒิภำยนอก
(นำยบรรพต ศรี วชิ ยั )
-

