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สวนที่ 1 
สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

 
1.1  สภาพท่ัวไป  
 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  เปนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญประเภทสหศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศตั้ง
โรงเรียนเมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2510  เปดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตน และเปดสอนมัธยมศึกษาตอนปลายเมื่อ
ปการศึกษา  2519  เปนตนมาจนถึงปจจุบัน 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตตั้งอยูเลขท่ี 1253 สุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เดิมมี
เน้ือท่ี  8 ไร 30 ตารางวา   ข้ึนทะเบียนเลขท่ี 110954 เปนท่ีของวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร  7 ไร 3 งาน  99 
ตารางวา    เปนท่ีดินบริจาคของนายประเสริฐ อินทรสถิตย จาํนวน 31 ตารางวา ในป 2552  มีท่ีดินจากการซื้อจาก 
นางทิพาพร ชวนไชยสิทธ์ิ  เปนเน้ือท่ี 3 ไร 32 ตารางวา รวมเปนเน้ือท่ี 11 ไร 62 ตารางวา 
       วันคลายวันสถาปนาโรงเรยีน  คือวันท่ี 28 กรกฎาคมของทุกป   

อักษรยอ “ว.ธ.” 
พระพุทธรูปประจําโรงเรียน “พระพุทธมงคลสรากร” 
สัญลักษณของโรงเรียน เปนรูปพระเจดียจุฬามณีศรลีานนา เปลงรัศมี จากยอดวชิระ ก่ึงกลางฐานเจดยีมีพุทธ

สุภาษิต “สิกขกาโม ภวํโหติ” อยูในแถบริ้วรองรับฐาน เจดียลางสุด มีอักษรยอวา “วธ” 
ปรัชญาโรงเรียน “กิจกรรมสรางประสบการณ ประสบการณกอใหเกิดความรูและความจริง” 
สีประจําโรงเรียน “ชมพู – เขียว” 
ตนไมประจําโรงเรียน  ตนราชพฤกษ 
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ตั้งอยูในเขตชุมชนท่ีมีท่ีอยูอาศัยหนาแนนในลักษณะหมูบานจดัสรร อาทิ หมูบานไทย

สมุทร หมูบานศรญัจิต หมูบานลิขิต และหมูบานสาธิตวิลลา และลักษณะท่ีเปนคอนโดมีเนียม  และอาคารชุดหลาย
ช้ัน  มีชุมชนดั้งเดิม อาทิ ชุมชนสาหรายไพเราะ ชุมชนเซงไพเราะ ชุมชนวชิรธรรมสาธิต มีวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร 
เปนศูนยรวมกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน มีอาคารรานคา หางสรรรพสินคา ตลาดสด ราน
สะดวกซื้อรานบริการอินเตอรเน็ต สถานประกอบการท่ีจําหนายสินคาหลากหลาย มากเพียงพอกับความตองการ
ของชุมชน มีระบบสาธารณูปโภค ไฟฟา ประปา โทรศัพท โรงพยาบาล ครบถวนสมบูรณ มีเสนทางคมนาคม 
เช่ือมโยงใหเขาถึงแหลงท่ีอยูอาศัย และสถานท่ีสําคัญอยางสะดวกและรวดเร็ว เน่ืองจากบริเวณโดยรอบโรงเรียนเปน
แหลงท่ีอยูอาศัยหนาแนน ซึ่งรวมถึงมีจํานวนประชากรหนาแนนดวย ประชากรบางสวนยายถ่ินมาจากใจกลาง
กรุงเทพมหานครตางจังหวัด สงผลใหประชากรโดยรวมโรงเรยีนมสีถานภาพท่ีแตกตางกัน ประชากรท่ีตั้งถ่ินฐานอยู
ดั้งเดิมและยายถ่ินมาจากใจกลางกรุงเทพมหานคร มักจะอยูอาศัยในบานจัดสรร หรือคอนโดมเีนียมท่ีถูกสุขลักษณะ 
มีการศึกษาสูง มีอาชีพรับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ประกอบธุรกิจสวนตัว และธุรกิจรานคา มีรายไดคอนขางดี 
สวนประชากรท่ียายถ่ินมาจากตางจังหวัด มักจะอาศัยอยูอยางแออัดในคอนโดมีเนียม  หรือบานขนาดเล็กท่ีไมถูก
สุขลักษณะ มีการศึกษาระดับปานกลางถึงคอนขางต่ํา มีอาชีพเปนลกูจางในโรงงาน รานคา คาขายเลก็นอย และมี
รายไดคอนขางต่ํา ซึ่งระดับคณุภาพการศึกษาและรายไดของผูปกครอง สงผลถึงคุณภาพการศึกษาของบุตรหลาน
ดวย แตเมื่อพิจารณาถึงการใหความรวมมือในการจัดการศึกษาของโรงเรียนแลวพบวา ผูปกครองสวนใหญเห็น
ความสําคญัของการศึกษา มีความเช่ือมั่น ศรัทธา และนิยมสงบุตรหลานเขาเรียนท่ีโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ทําให
โรงเรียนมีจํานวนนักเรียนท่ีตองการเขาเรียนในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 และ 4  เกินกวาจํานวนท่ีโรงเรียนจะรับได 
ปจจัยดังกลาว สงผลใหโรงเรียนถูกจัดอันดับใหเปนโรงเรยีนแขงขันสูง ผูปกครองและชุมชนใหความรวมมือในการจัด
กิจกรรมของโรงเรียนและการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นอกจากน้ัน ผูปกครองและชุมชนยัง
เขามามสีวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาอยางตอเน่ือง 
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โรงเรียนจัดโครงสรางการบรหิารอยางสอดคลองกับแนวการบริหารจดัการโรงเรียนนิติบุคคล ซึ่งแบงภารกิจ
สถานศึกษาออกเปน 4 กลุมงาน ไดแก กลุมงบประมาณ กลุมบริหารวิชาการ กลุมบริหารบุคคล และกลุมบรหิาร
ท่ัวไป มีคําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบงานตามโครงสรางการบรหิารอยางชัดเจน มีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ 
ครบถวนตามวงจรบริหาร ท้ังในดานการวางแผน การปฏิบัติงานตามแผนท่ีกําหนด ทําการนิเทศ กํากับ ติดตาม 
ประเมินผล และพัฒนางานอยางตอเน่ือง พรอมท้ังเปดโอกาสใหผูมีสวนเก่ียวของกับสถานศึกษา อาทิ 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คณะกรรมการผูปกครองและครู คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง ผูปกครอง 
คณะครู บุคลากร และชุมชน เขามามีสวนในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐาน นํานโยบายและจดุเนนของสาํนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 นโยบายขับเคลือ่นสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน โรงเรียนมาตรฐานสากล นอมนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการเพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดทิศทางการบริหารจัดการสถานศึกษา ตลอดจน
ระดมทรัพยากรมาสนับสนุนการจดับรรยากาศสภาพแวดลอม จัดหองศูนยการเรียนรู  หองเรียนอาเซยีน 
หอง home theatre 3 D tutor on demand  หองสมุดมีชีวิต (Digital Library)  และสื่อเทคโนโลยใีหเอ้ือตอ 
การเรยีนรูอยางครบถวนโรงเรียนมีครูและบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูง  มีความมุงมั่นในการทํางานเพ่ือพัฒนาองคกร 
มีความรักสามัคคี และมีความสัมพันธและการสื่อสารท่ีดีตอกัน ในภาพรวมมจีํานวนมากเพียงพอ แตหากพิจารณา
รายสาระการเรียนรู พบวาขาดแคลนบางสาระวิชา ท้ังน้ีเน่ืองจากการเกษียณอายุราชการ และการยายกลับ
ภูมิลําเนา แตสามารถบริหารจัดการใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็มตามศักยภาพได นอกจากน้ันโรงเรียนยังไดรับเงิน
อุดหนุนรายหัว เงินโครงการเรียนฟรี 15 ป เงินระดมทรัพยากร จํานวนมาก เพียงพอแกการบริหารจดัการ  
 

1.1.2  การจัดการศึกษา 
 

เพ่ือใหการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนไปตามแนวนโยบายการจดัการศึกษาของประเทศหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงกําหนดหลักการไวดังน้ี 

1) เปนหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเปนเอกภาพของชาติ มีจดุหมายและมาตรฐานการเรียนรูเปน 
เปาหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ และคณุธรรมบนพ้ืนฐานของความเปนไทยควบคู
กับความเปนสากล 

2) เปนหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาอยางเสมอภาค และมี
คุณภาพ 

3) เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอํานาจ ใหสังคมมีสวนรวมในการจดัการศึกษาให
สอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถ่ิน 

4) เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสรางยืดหยุนท้ังดานสาระการเรียนรู เวลา และการจัดการเรียนรู 
เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนสําคญั  

5) เปนหลักสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศยั ครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรยีนรู และประสบการณ 

โรงเรียนใชหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีมีความเหมาะสม ชัดเจน 
ท้ังเปาหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และกระบวนการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติ ไดมีการกําหนด
วิสัยทัศน จุดหมาย สมรรถนะสําคญัของผูเรียน คณุลักษณะอันพึงประสงคมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดท่ีชัดเจน 
เพ่ือใชเปนทิศทางในการจัดทําหลกัสูตรการเรียนการสอนในแตละระดับ กําหนดโครงสรางเวลาเรยีนของแตละ 
กลุมสาระการเรียนรูในแตละช้ันป และเพ่ิมเติมเวลาเรียนตามจดุเนนของโรงเรียน โดยมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนด ี
มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอ  และประกอบอาชีพ จึงกําหนดเปนจุดหมายเพ่ือใหเกิดกับผูเรียน
เมื่อจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังน้ี 

1) มีคณุธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรอืศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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2) มีความรู ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต 
มีสุขภาพกายและสุขภาพจติท่ีดี มสีุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย 

3) มีความรักชาติ มีจติสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยดึมั่นในวิถีชีวิตและการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

4) มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
มีจิตสาธารณะท่ีมุงทําประโยชนและสรางสิ่งท่ีดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข     
 

1.1.3  เกียรติประวัติของโรงเรียน 
 

ปพ.ศ.2547 
1) ไดรับคัดเลือกเปนโรงเรียนเรงสูฝน โครงการหน่ึงอําเภอหน่ึงโรงเรยีนในฝน 
2) ไดรับคัดเลือกเปนศูนยภาษาฝรัง่เศส ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษากรุงเทพมหานครเขต 1 
3) ไดรับคัดเลือกเปนศูนย ICT ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 
4) ไดรับคัดเลือกเปนโรงเรียนตนแบบหน่ึงอําเภอหน่ึงโรงเรียนในฝน 

ปพ.ศ.2548 
ไดผานการประเมินเปนโรงเรียนตนแบบหน่ึงอําเภอหน่ึงโรงเรียนในฝน 

ปพ.ศ. 2550 
ไดรับคัดเลือกเปนศูนย ICT ของโรงเรียนตนแบบหน่ึงอําเภอหน่ึงโรงเรียนในฝน สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
ปพ.ศ. 2555 

ไดรับคัดเลือกเปนสถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2555” 
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1.1.4   ผลงานดีเดนในป พ.ศ. 2557-2558 
 

1.1.4.1 ผลงานดีเดนผูบริหาร 
 

ท่ี ชื่อ-สกลุ ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
1 นางวรรณี  บุญประเสริฐ รางวัล “หน่ึงแสนครดูี” สํานักเลขาธิการครุุสภา 

รางวัล อุปนายกสมาคมผูปกครอง
และครดูีเดน 

สภาผูปกครองและครูแหง
ประเทศไทย 

เหรียญลูกเสือสดุดี ช้ันท่ี 1 สํานักงานลูกเสือแหงชาต ิ
2 นางปานทิพย   สุขเกษม รางวัล ครูดเีดนชมรมครูพระโขนง ชมรมครเูขตพระโขนง 

ผูบริหารดีเดนระบบดูและชวยเหลอื
นักเรียน 

กลุมโรงเรียนท่ี 3 สวนหลวง 
ร.9 

 
1.1.4.2 ผลงานดีเดนครู 

 

ท่ี ชื่อ-สกลุ ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
1 นางกุณฑลี   เจษฎาวัลย รางวัล “หน่ึงแสนครดูี” สํานักเลขาธิการครุุสภา 
2 นางสาวนิภาพรรณอดุลยกิตติชัย รางวัล “หน่ึงแสนครดูี” สํานักเลขาธิการครุุสภา 
3 นางสาวปทุม   โศภาคนี รางวัล “หน่ึงแสนครดูี” สํานักเลขาธิการครุุสภา 
4 นายปวิตร   สมนึก รางวัล “หน่ึงแสนครดูี” สํานักเลขาธิการครุุสภา 
5 นางนลินพร  สมสมัย รางวัล “หน่ึงแสนครดูี” สํานักเลขาธิการครุุสภา 
6 นางสาวจิราจั่นเล็ก รางวัล “หน่ึงแสนครดูี” สํานักเลขาธิการครุุสภา 
7 นางพรพรรณ   ยวดยิ่ง รางวัล “หน่ึงแสนครดูี” สํานักเลขาธิการครุุสภา 
8 นางสาวพอพิศ  แกวคูณ รางวัล “หน่ึงแสนครดูี” สํานักเลขาธิการครุุสภา 
9 นางสาวภาณุมาศ  ชาติทองแดง รางวัล “หน่ึงแสนครดูี” สํานักเลขาธิการครุุสภา 
10 นางสุมิตรา  สุวรรณธาดา รางวัล “หน่ึงแสนครดูี” สํานักเลขาธิการครุุสภา 
11 นางสาวอุษา  นะแนงนอย   รางวัล “หน่ึงแสนครดูี” สํานักเลขาธิการครุุสภา 
12 นางสาวมวารีใจชูพันธ รางวัล “หน่ึงแสนครดูี” สํานักเลขาธิการครุุสภา 
13 นางสาวสุกัญญา  ชาชิโย รางวัล “หน่ึงแสนครดูี” สํานักเลขาธิการครุุสภา 
14 นางสาวศิราภร  นาบุญ รางวัล “หน่ึงแสนครดูี” สํานักเลขาธิการครุุสภา 
15 นางสาว เสาวลักษณสันติธรรมเมธี รางวัล “หน่ึงแสนครดูี” สํานักเลขาธิการครุุสภา 
16 นางธนภร  เนตรสวาง รางวัล “หน่ึงแสนครดูี” สํานักเลขาธิการครุุสภา 
17 นางบุญเยี่ยม  พิทักษวงค ครูผูผานการอบรมคณุธรรม 

จริยธรรมและจรรยาบรรณ ของผู
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

สํานักเลขาธิการครุุสภา 

18 นางนวรัตน  นาคะเสนียกุล ครูดีในดวงใจ ระดับสหวิทยาเขต สํานักเลขาธิการครุุสภา 
19 นางณัฏฐธยาน  สน่ันไหว รางวัล ครูดเีดนชมรมครูพระโขนง ชมรมครเูขตพระโขนง 
20 นางสาวภัทรนุช  คําด ี รางวัล ครูดเีดนชมรมครูพระโขนง ชมรมครเูขตพระโขนง 
21 นางลําพองพูลเพ่ิม รางวัล ครูดเีดนชมรมครูพระโขนง ชมรมครเูขตพระโขนง 
22 นางเกษรากองศักดิ์ศร ี รางวัล ครูดเีดนชมรมครูพระโขนง ชมรมครเูขตพระโขนง 
23 นายสมจติรแพทยรัตน รางวัล ครูดเีดนชมรมครูพระโขนง ชมรมครเูขตพระโขนง 
24 นางพรพรรณ  ยวดยิ่ง รางวัล ครูดเีดนชมรมครูพระโขนง ชมรมครเูขตพระโขนง 
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ท่ี ชื่อ-สกลุ ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
25 นางสาวฝนทอง   ศิริพงษ ครูดีเดนระบบดูและชวยเหลือ

นักเรียน 
กลุมโรงเรียนท่ี 3 สวนหลวง 
ร.9 

ผูควบคุมวงโยธวาทิตโรงเรียนวชิร
ธรรมสาธิต รางวัลระดับ
ความสามารถ เหรียญทอง และ
รางวัลชนะเลิศในการประกวดวงโยธ
วาทิตนักเรียน นักศึกษา ชิงถวย
พระราชทานฯ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

กรมพลศึกษา 

ครูผูสมควรไดรับพระราชทานรางวัล 
สมเด็จเจาฟามหาจักร ี

สํานักงานเขตพระโขนง 

26 นางทัศนีย วงศเขียว ครูดีเดนระบบดูและชวยเหลือ
นักเรียน 

กลุมโรงเรียนท่ี 3 สวนหลวง 
ร.9 

27 นายสุชาตริัตนเมธากูร 
ครูดีเดนระบบดูและชวยเหลือ
นักเรียน 

กลุมโรงเรียนท่ี 3 สวนหลวง 
ร.9 

28 นายเพชรสาระจนัทร ครูดีเดนระบบดูและชวยเหลือ
นักเรียน 

กลุมโรงเรียนท่ี 3 สวนหลวง 
ร.9 

 
1.1.4.3 ผลงานนักเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2557 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล 
ชื่อรายการแขงขัน / 

รางวัลท่ีไดรับ 
วัน/เดือน/ป 

หนวยงาน 
ท่ีมอบรางวัล 

 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ    
1 นายพิทวัสพัฒนวิบูลย การแขงขันประกวดวาดภาพ

ในงานวิทยาศาสตร หัวขอ
“วิทยาศาสตรกับคุณภาพ
ชีวิต”/ รางวัลชนะเลิศระดับ  
ม.ปลาย  

25 ส.ค. 2557 สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาคณุ
ทหารลาดกระบัง 

2 เด็กหญิงสุธาขวัญ  ทองขาวเด็กหญิง
เวทธกา  อนันตัง 
นายวัสนนท  สุขเกษม 
นางสาวจริยาพร  อินปอก 
นางสาวกาญจนา  ลิ้นทอง 

การแขงขันวาดภาพระบายสี
และโมเดล ศิลปะสื่อผสม ช่ือ
โครงการ”Art in 
paradisecontest 2014”/ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
พรอมเกียรติบัตร และเงิน
รางวัล  20,000 บาท ตั๋ว
เครื่องบินไปกลับไทย–จีน 
(คุนหมิง) 2 ท่ีน่ัง 

17 ก.ค. 2557 ศูนยการคา 
พาราไดซพารค 

3 เด็กหญิงฮาวา  อิบรอฮิบ 
เด็กชายพนัส  กิจล่าํลือกุล 
นางสาวนูรีน  ศรสวรรค 

การแขงขันวาดภาพระบายสี
และโมเดล ศิลปะสื่อผสม ช่ือ
โครงการ  

17 ก.ค. 2557 ศูนยการคา 
พาราไดซพารค 
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ท่ี ชื่อ – สกุล 
ชื่อรายการแขงขัน / 

รางวัลท่ีไดรับ 
วัน/เดือน/ป 

หนวยงาน 
ท่ีมอบรางวัล 

 นางสาวสยามล  วงสุพรรณนางสาว
สโรชา  งามขํา 

“Art in paradisecontest 
2014”/ รางวัลชมเชย พรอม
เกียรติบัตร และเงินรางวัล 
10,000 บาท 

  

4 กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ รางวัลผลสอบ O –NET กลุม
สาระการเรียนรูท่ีมีพัฒนาการ
สูงสุดอันดับท่ี 3 ของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 6 

17 ก.ค. 2557 สพม.2 
 
 

5 เด็กชายพนัส  กิจล่าํลือกุล การแขงขันการวาดภาพพุทธ
ศิลป ระดับ ม.ตน โครงการ
แขงขันทักษะวิชาการทาง
พระพุทธศาสนา / รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 พรอมเกียรติ
บัตร 

9 ก.ค. 2557 วัดปากบอ  
รวมกับ สภา
วัฒนธรรมเขตสวน
หลวง 
กรุงเทพมหานคร 

6 เด็กหญิงวีณา  อินทรออน การแขงขันการวาดภาพพุทธ
ศิลป ระดับ ม.ตน โครงการ
แขงขันทักษะวิชาการทาง
พระพุทธศาสนา / รางวัล
ชมเชย พรอมเกียรติบัตร 

9 ก.ค. 2557 วัดปากบอ  
รวมกับ สภา
วัฒนธรรมเขตสวน
หลวง  

7 เด็กหญิงวีณา  อินทรออน การแขงขันวาดภาพ หัวขอ 
“ชุมชนแหงคุณภาพและ
ความสุข” / รางวัลดีเดน 
ระดับ ม.ตน 

1 ก.ย. 2557 การเคหะแหงชาต ิ

8 นายวัสนนท  สุขเกษม การแขงขันวาดภาพ หัวขอ 
“ชุมชนแหงคุณภาพและ
ความสุข” / รางวัลดีเดน  
ระดับ ม.ปลาย 

1 ก.ย. 2557 การเคหะแหงชาต ิ

9 นางสาวสยามล  วงสุพรรณ การแขงขันวาดภาพ หัวขอ 
“ชุมชนแหงคุณภาพและ
ความสุข” / รางวัลดีเดน  
ระดับ ม.ปลาย 

1 ก.ย. 2557 การเคหะแหงชาต ิ
 

10 เด็กหญิงฮาวา  อิบรอฮิบ การแขงขันวาดภาพ หัวขอ 
“ชุมชนแหงคุณภาพและ
ความสุข” / รางวัลชมเชย 
ระดับ ม.ตน 

1 ก.ย. 2557 การเคหะแหงชาต ิ

11 เด็กหญิงเวธกา  อนันตัง 
 

การแขงขันวาดภาพ หัวขอ 
“ชุมชนแหงคุณภาพและ 

1 ก.ย. 2557 การเคหะแหงชาต ิ
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ท่ี ชื่อ – สกุล 
ชื่อรายการแขงขัน / 

รางวัลท่ีไดรับ 
วัน/เดือน/ป 

หนวยงาน 
ท่ีมอบรางวัล 

  ความสุข” / รางวัลชมเชย 
ระดับ ม.ตน 

  

12 เด็กหญิงพรนภา  สิงหชนะดาน การแขงขันวาดภาพ หัวขอ 
“ชุมชนแหงคุณภาพและ
ความสุข” / รางวัลชมเชย 
ระดับ ม.ตน 

1 ก.ย. 2557 การเคหะแหงชาต ิ
 

13 เด็กชายพนัส  กิจล่าํลือกุล การแขงขันวาดภาพ หัวขอ 
“ชุมชนแหงคุณภาพและ
ความสุข” / รางวัลชมเชย 
ระดับ ม.ตน 

1 ก.ย. 2557 การเคหะแหงชาต ิ
 

14 นางสาวนูรีน  ศรสวรรค การแขงขันวาดภาพ หัวขอ 
“ชุมชนแหงคุณภาพและ
ความสุข” / รางวัลชมเชย 
ระดับ ม.ปลาย 

1 ก.ย. 2557 การเคหะแหงชาต ิ
 

 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย    
15 นางสาวปานชนก  บุญเสมา การประกวดคัดลายมือระดับ

มัธยมศึกษา  4 – 6 ชิงถวย
พระราชทานสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี / รางวัลชนะเลิศ พรอม
ถวยพระราชทานสมเดจ็
รัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี และเงินรางวัล 3,000 
บาท 

31 ก.ค. 2557 มหาวิทยาลยัรังสติ 

 กลุมสาระการเรียนรู 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

   

16 ทีมนักเรียนหุนยนตระดับ ม.ตน 
หองเรียน ICT  

การแขงขันหุนยนตรายการ 
World Robot  Olympiad 
ประเภทอัตโนมตัิ อายุไมเกิน 
15 ป / รางวัลการเขารวมการ
แขงขัน อันดับท่ี 18 จาก 48 
ทีม ท่ัวประเทศ 

8 ก.ย. 2557 บริษัท แกมมาโก 
(ประเทศไทย) 
รวมกับสพฐ. 
มหาวิทยาลยัราช
ภัฎวลยัอลงกรณ 
ในพระบรม
ราชูปถัมภ และ 
สถาบันพัฒนาการ
เรียนการสอน
วิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร 

17 ทีมนักเรียนหุนยนตระดับ ม.ปลาย  
หองเรียน ICT 

การแขงขันหุนยนตรายการ 
World  Robot  Olympiad 

8 ก.ย. 2557 บริษัท แกมมาโก 
(ประเทศไทย)  
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ท่ี ชื่อ – สกุล 
ชื่อรายการแขงขัน / 

รางวัลท่ีไดรับ 
วัน/เดือน/ป 

หนวยงาน 
ท่ีมอบรางวัล 

  

ประเภทอัตโนมตัิ อายุไมเกิน 
15 ป / รางวัลการเขารวมการ
แขงขัน อันดับท่ี 16 จาก 45 
ทีมท่ัวประเทศ 

 

รวมกับสพฐ. 
มหาวิทยาลยัราช
ภัฏวลยัอลงกรณ 
ในพระบรมรา
ชูปถัมถ 

 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร    
18 นางสาวชุติมา  วิมลสาระวงค 

นางสาวปุญญศิา  มายอด 
นางสาวอพัชชา  เจริญรักษ 
นางสาวกุลธิดา  หนูเขียว 
นางสาวจอมขวัญ  อินถามา 
นางสาวสิริพร  ช่ืนวัฒนา 

การประกวดแขงขันประดิษฐ
รมพยุงไข / รางวัลการเขารวม
กิจกรรมการประกวดแขงขัน
ประดิษฐรมพยุงไข ระดับ ม.
ปลาย 

14 ก.ย. 2557 ศูนยวิทยาศาสตร
เพ่ือการศึกษา
รังสิต 

19 นางสาวชุติมา  วิมลสาระวงค 
นางสาวปุญญศิา  มายอด 
นางสาวอพัชชา  เจริญรักษ 
นางสาวกุลธิดา  หนูเขียว 
นางสาวจอมขวัญ  อินถามา 
นางสาวสิริพร  ช่ืนวัฒนา 

การประกวดแขงขันประดิษฐ
รมพยุงไข / รางวัลการเขารวม
กิจกรรมการประกวดแขงขัน
ประดิษฐรมพยุงไข ระดับ ม.
ปลาย 

14 ก.ย. 2557 ศูนยวิทยาศาสตร
เพ่ือการศึกษา
รังสิต 

 กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ 

   

20 นางสาวหทัยรัตน  ทวีกิจชัยบด ี การประกวดแขงขันอานออก
เสียงภาษาฝรั่งเศส / รางวัล
เหรียญเงิน 

21 ส.ค. 2557 ศูนยพัฒนา
เครือขายการเรยีน
การสอนภาษา
ฝรั่งเศส สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการ 
ศึกษามัธยมศึกษา    
เขต 2 

21 นางสาวกฤติยา  กลิ่นบุบผา การประกวดแขงขันเขียนตาม
คําบอกภาษาฝรั่งเศส / รางวัล
เหรียญเงิน 

21 ส.ค. 2557 ศูนยพัฒนา
เครือขายการเรยีน
การสอนภาษา
ฝรั่งเศส สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการ 
ศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 

22 นางสาวศรสวรรค  ดิษฐเท่ียง การประกวดแขงขันวาดภาพ
บุคคลสาํคัญของประเทศ
ฝรั่งเศส / รางวัลเหรยีญ
ทองแดง 

21 ส.ค. 2557 ศูนยพัฒนา
เครือขายการเรยีน
การสอนภาษา
ฝรั่งเศส สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการ  
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ท่ี ชื่อ – สกุล 
ชื่อรายการแขงขัน/ 

รางวัลท่ีไดรับ 
วัน/เดือน/ป 

หนวยงาน 
ท่ีมอบรางวัล 

    
ศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 

23 นางสาวหทัยกานต  นาคสัมฤทธ์ิ การแขงขันตอบปญหาความรู
ท่ัวไปเก่ียวกับประเทศฝรั่งเศส 
/ รางวัลชมเชย 

21 ส.ค. 2557 ศูนยพัฒนา
เครือขายการเรยีน
การสอนภาษา
ฝรั่งเศส  

24 1.นางสาวรุงนฎา  ชีวโรจนฐากูร 
2.นางสาวศศวรรณ ชนะเลิศกุญชร
3.นายศตวรรษ  สระไพร 

การแขงขันตอบปญหา
ภาษาอังกฤษ / รางวัลการเขา
รวมแขงขัน 

30 ก.ค. 2557 จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 

 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและ
พลศึกษา 

   

25 เด็กชายภัทรวัตร  นวมสคุนธ การแขงขันเทควันโดชิง
ชนะเลิศแหงประเทศไทย / 
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 
พรอมเกียรติบัตร 

15 พ.ค. 2557 มหาวิทยาลยั
กรุงเทพธนบุรี 
รวมกับ กรมพล
ศึกษา 

26 ทีมเชียรลดีดิ้ง 
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

การแขงขันซีคอนเชียรลดีดิ้ง
แหงประเทศไทยครั้งท่ี 19 ชิง
ถวยพระราชทานสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกุมารีและถวย
พระราชทานพระเจาหลานเธอ
พระองคเจาสริิวัณณวรีนารี
รัตน (SEACON 
CHEERLEADING THAILAND 
CHAMPIONSHIP 2014) / 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
พรอมถวยพระราชทานพระ
เจาหลานเธอ พระองคเจาสิริ
วัณณวรีนารรีัตน เกียรติบัตร 
และเงินรางวัล 40,000 บาท 

15 ต.ค. 2557 กรมพลศึกษา 
รวมกับ 
หางสรรพสินคา 
ซีคอนสแควร 
 
 

27 เด็กหญิงภัทรตรี  ชมช่ืน การแขงขันเทควันโดชิง
ชนะเลิศแหงประเทศไทย / 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
พรอมเกียรติบัตร 

15 พ.ค. 2557 มหาวิทยาลยั
กรุงเทพธนบุรี 
รวมกับ         
กรมพลศึกษา 

28 เด็กชายจิรายุ  กิติวงศวิวัฒน การแขงขันเทควันโดชิง
ชนะเลิศแหงประเทศไทย / 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
พรอมเกียรติบัตร 
 

15 พ.ค. 2557 มหาวิทยาลยั
กรุงเทพธนบุรี 
รวมกับ  
กรมพลศึกษา 
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ท่ี ชื่อ – สกุล 
ชื่อรายการแขงขัน / 

รางวัลท่ีไดรับ 
วัน/เดือน/ป 

หนวยงาน 
ท่ีมอบรางวัล 

29 นางสาวสวรินทร  สาลักษณ การแขงขันกีฬาเทเบิลเทนนิส 
ชิงถวยผูบัญชาการทหาร
อากาศ/รางวัลชนะเลิศเหรยีญ 

30 ก.ค. 2557 กองทัพอากาศ 

  ทอง พรอมเกียรติบัตร   
30 ทีมนักกีฬาฟุตซอลโรงเรยีน การแขงขันเนช่ันแมนสพฐ.ฟุต

ซอลลีก 
22 ส.ค. 2557 สํานักงาน

คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

 
1.1.4.4 ผลงานนักเรียน ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2557 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล 
ชื่อรายการแขงขัน / 

รางวัลท่ีไดรับ 
วัน/เดือน/ป 

หนวยงาน 
ท่ีมอบรางวัล 

 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและ 
พลศึกษา       

   

1 ทีมเชียรลดีดิ้ง 
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

การแขงขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษาแหงชาติครั้งท่ี 36 
“เชียงรายเกมส”/รางวัล
ชนะเลิศกีฬาเชียรลดีดิ้ง
ประเภท BASKET -TOSS 
พรอมโลรางวัลและเกียรติบัตร 

23 - 31 ม.ค. 
2558 

กระทรวงการ
ทองเท่ียวและกีฬา 
รวมกับกรมพล
ศึกษาและจังหวัด
เชียงราย 

2 เด็กชายธนนันทสุทรพรรณ การแขงขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษาแหงชาติครั้งท่ี 36 
“เชียงรายเกมส” ประเภท
กีฬาคาราเตโด / รางวัล
เหรียญทองประเภทตอสู
บุคคลชาย 

23 – 31 ม.ค. 
2558 

กระทรวงการ
ทองเท่ียวและกีฬา 
รวมกับกรมพล
ศึกษาและจังหวัด
เชียงราย 

3 เด็กชายเมธานนท   วัฒนภิรมย การแขงขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษาแหงชาติครั้งท่ี 36 
“เชียงรายเกมส” ประเภท
กีฬา คาราเตโด / รางวัล
เหรียญทองประเภทตอสู
บุคคลชาย 

23 – 31 ม.ค. 
2558 

กระทรวงการ
ทองเท่ียวและกีฬา 
รวมกับกรมพล
ศึกษาและจังหวัด
เชียงราย 

4 เด็กหญิงปนัญญา  เอ่ียมอุไร 
เด็กหญิงกนกวรรณ  กิจสมัย 

การแขงขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษาแหงชาติครั้งท่ี 36 
“เชียงรายเกมส” ประเภท
กีฬา คาราเตโด / รางวัล
เหรียญทองประเภทตอทารํา
ทีมหญิง 

23 – 31 ม.ค. 
2558 

กระทรวงการ
ทองเท่ียวและกีฬา 
รวมกับกรมพล
ศึกษาและจังหวัด
เชียงราย 
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ท่ี ชื่อ – สกุล 
ชื่อรายการแขงขัน / 

รางวัลท่ีไดรับ 
วัน/เดือน/ป 

หนวยงาน 
ท่ีมอบรางวัล 

5 เด็กชายธนนันท  สุทรพรรณ 
เด็กชายเมธานนท  วัฒนภริมย
เด็กชายธัชพนธ  ศรีอากาศไกรแสง
เด็กชายนิพัทธ  ราเริง 

การแขงขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษาแหงชาติครั้งท่ี 36 
“เชียงรายเกมส” ประเภท
กีฬา คาราเตโด / รางวัล
เหรียญทองแดงประเภทตอสู
ทีมชาย 

23 – 31 ม.ค.  
2558 

กระทรวงการ
ทองเท่ียวและกีฬา 
รวมกับกรมพล
ศึกษาและจังหวัด
เชียงราย 

6 เด็กชายเมธานนท   วัฒนภิรมย
เด็กชายธัชพนธ  ศรีอากาศไกรแสง 
 

การแขงขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษาแหงชาติครั้งท่ี 36 
“เชียงรายเกมส” ประเภท
กีฬา คาราเตโด / รางวัล
เหรียญทองแดงประเภททารํา
ทีมชาย 

23 – 31 ม.ค. 
2558 

กระทรวงการ
ทองเท่ียวและกีฬา 
รวมกับกรมพล
ศึกษาและจังหวัด
เชียงราย 

7 เด็กชายธัชพนธ  ศรีอากาศไกรแสง 
 

การแขงขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษาแหงชาติครั้งท่ี 36 
“เชียงรายเกมส” ประเภท
กีฬา คาราเตโด / รางวัล
เหรียญทองแดงประเภทตอสู
บุคคลชาย 

23 – 31 ม.ค.  
2558 

กระทรวงการ
ทองเท่ียวและกีฬา 
รวมกับกรมพล
ศึกษาและจังหวัด
เชียงราย 

8 เด็กชายนิพัทธ  ราเริง การแขงขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษาแหงชาติครั้งท่ี 36 
“เชียงรายเกมส” ประเภท
กีฬา คาราเตโด / รางวัล
เหรียญทองแดงประเภทตอสู
บุคคลชาย 

23 – 31 ม.ค.  
2558 

กระทรวงการ
ทองเท่ียวและกีฬา 
รวมกับกรมพล
ศึกษาและจังหวัด
เชียงราย 

9 เด็กหญิงณัทรตี  ช่ืนจิตร การแขงขันเทควันโดไทย
แลนดโอเพนท / รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 รุนนํ้าหนัก
ไมเกิน 55 กิโลกรัมประเภท
หญิง พรอมเกียรติบัตร 

5 – 7 พ.ย. 
2557 

กระทรวงการ
ทองเท่ียวและกีฬา 
 

 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย        
10 นางสาวทัศนียวรรณ  ศรรีักษา การแขงขันการทองอาขยาน

ทําเสนาะ ระดับช้ัน ม.4 - ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งท่ี 64 ประจําปการศึกษา 
2557 /รางวัลเกียรติบัตร
ระดับเหรียญทอง 

24 ก.ย.-18 
พ.ย. 2557 

สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 2 

11 เด็กหญิงสุนันทา  วิลัยหงส การแขงขันการทองอาขยาน
ทําเสนาะระดบัช้ัน ม.1 - ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

24 ก.ย.-18 
พ.ย. 2557 

สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา 
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ท่ี ชื่อ – สกุล 
ชื่อรายการแขงขัน / 

รางวัลท่ีไดรับ 
วัน/เดือน/ป 

หนวยงาน 
ท่ีมอบรางวัล 

  ครั้งท่ี 64 ประจําปการศึกษา 
2557 / รางวัลเกียรติบัตร
ระดับเหรียญทอง 

 เขต 2 

12 เด็กหญิงภาสินี  ศิร ิ การแขงขันการเขียน
เรียงความและคดัลายมือ 
ระดับช้ัน ม.1 - ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 64 ประจําปการศึกษา 
2557 / รางวัลเกียรติบัตร
ระดับเหรียญทอง 

24 ก.ย.-18 
พ.ย. 2557 

สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 2 

13 นางสาวจริยาพร  อินปอก การแขงขันการเขียน
เรียงความและคดัลายมือ  
ระดับช้ัน ม.4 - ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 64 ประจําปการศึกษา 
2557 / รางวัลเกียรติบัตร
ระดับเหรียญเงิน 

24 ก.ย.-18 
พ.ย. 2557 

สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา 
เขต 2 

14 เด็กหญิงปนชนก  วงศคํา 
เด็กหญิงนัชธานันต  ยินดีธนพัฒน 
 

การแขงขันการแตงบทรอย
กรอง กลอนสุภาพ ระดับช้ัน 
ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 64 ประจําป
การศึกษา 2557 / รางวัล
เกียรติบัตรระดับเหรยีญ
ทองแดงรองชนะเลิศอันดับ 2 

24 ก.ย.-18 
พ.ย. 2557 

สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 2 

15 เด็กหญิงณัฐธิดา  แซอ้ึง การแขงขันการอานเอาเรื่อง 
(อานในใจ) ระดับช้ันม.1 - ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 64 ประจําปการศึกษา 
2557 / รางวัลเกียรติบัตร
ระดับเหรียญทองแดง 

24 ก.ย.-18 
พ.ย. 2557 

สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 2 

16 นางสาวจุฑามาศ  เช้ือสุวรรณ การแขงขันการอานเอาเรื่อง 
(อานในใจ)  ระดับช้ัน 
ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 64 
ประจําปการศึกษา 2557  

24 ก.ย.-1 
พ.ย. 2557 

สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 2 

17 เด็กหญิงกมลรตัน  แซดา การประกวดเลานิทาน
คุณธรรม ระดับช้ัน ม.1 - ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งท่ี 64 ประจําปการศึกษา  

24 ก.ย.-18 
พ.ย. 2557 
รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 

สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 2 
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ท่ี ชื่อ – สกุล 
ชื่อรายการแขงขัน / 

รางวัลท่ีไดรับ 
วัน/เดือน/ป 

หนวยงาน 
ท่ีมอบรางวัล 

  2557 / รางวัลเกียรติบัตร
ระดับเหรียญทอง 

  

18 นายสราวุธ  ศรโียธี 
นายรัชกฤช  บูรณะธาดาพรนางสาว
พิมพพิชฌา  พลดงนอกนางสาวธวัล
รัตน  เกษะประกรนางสาวณิชกมล  
รุงภูวภัทร 

การประกวดภาพยนตรสั้น
ระดับช้ัน ม.4 - ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 64 ประจําปการศึกษา 
2557 / รางวัลเกียรติบัตร
ระดับเหรียญทอง 

24 ก.ย.-18 
พ.ย. 2557 

สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 

19 นางสาวกฤตยา  กลิ่นบุบผา การประกวดเลานิทาน
คุณธรรม  ระดับช้ัน ม.4 – ม.
6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน 
ครั้งท่ี 64 ประจําปการศึกษา 
2557 / รางวัลเกียรติบัตร
ระดับเหรียญทอง 

24 ก.ย.-18 
พ.ย. 2557 

สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 2 

20 นายวทัญู  ลิปกรธนางกูล 
นางสาวมัลลิกา  ลิ้มเศรษฐกานต 

 

การประกวดมารยามไทย  
ระดับช้ัน ม.4 - ม.6งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 64 ประจําปการศึกษา 
2557 / รางวัลเกียรติบัตร
ระดับเหรียญทอง 

24 ก.ย.-18 
พ.ย. 2557 

สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 2 

21 เด็กชายธนกฤต  กิตติบรรพชา
เด็กหญิงอรนลิน  สรอยบัวงาม 

การประกวดมารยามไทย  
ระดับช้ัน ม.1 - ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 64 ประจําปการศึกษา 
2557 / รางวัลเกียรติบัตร
ระดับเหรียญทอง 

24 ก.ย.-18 
พ.ย. 2557 

สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 2 

22 เด็กชายธนกฤต  กิตติบรรพชา
เด็กหญิงอรนลิน  สรอยบัวงาม 
นายวทัญู  ลิปกรธนางกูล 
นางสาวมัลลิกา  ลิ้มเศรษฐกานต 

การประกวดมารยาทไทย / 
รางวัลชมเชย พรอมเกียรติ
บัตรเชิดชูเกียรต ิ

28 พ.ย. 2557 สภาวัฒนธรรม
กรุงเทพมหานคร 
รวมกับกรม
สงเสริมวัฒนธรรม  

 กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ 

   

23 นางสาวญา  ยรรยง การแขงขันการเลานิทาน
(Story Telling ) ระดับช้ัน  
ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 64 ประจําป
การศึกษา 2557 / รางวัล 
เกียรติบัตรระดับเหรยีญทอง 
 

17 - 19 ธ.ค. 
2557 

สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 
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ท่ี ชื่อ – สกุล 
ชื่อรายการแขงขัน / 

รางวัลท่ีไดรับ 
วัน/เดือน/ป 

หนวยงาน 
ท่ีมอบรางวัล 

24 นางสาวญา  ยรรยง การแขงขันการเลานิทาน
(Story Telling )  ระดับช้ัน 
ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 64 ประจําป
การศึกษา 2557 / รางวัล
เกียรติบัตรระดับเหรยีญทอง
ชนะเลิศ 

24 ก.ย.-18 
พ.ย. 2557 

สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 2 
 

25 นางสาวชัญญา  บุตรตะโยธี 
นายภธูเนศ  เอราวัณ 
นางสาวภัสสร  มานนอน 
นายนฤทธ์ิ  หอมนาน 
นางสาวญา  ยรรยง 

การแขงขันละครสั้น
ภาษาอังกฤษ (Skit)  ระดับช้ัน
ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 64 ประจําป
การศึกษา 2557 / รางวัล
เกียรติบัตรระดับเหรยีญทอง 

24 ก.ย.-18 
พ.ย. 2557 

สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 2 

26 เด็กหญิงนัชธานันต  ยินดีธนพัฒน การแขงขันการเลานิทาน
(Story Telling)  ระดับช้ัน 
ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 64 ประจําป
การศึกษา 2557 / รางวัล
เกียรติบัตรระดับเหรยีญทอง 

24 ก.ย.-18 
พ.ย. 2557 

สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 2 
 

27 เด็กชายนิธิทัต  จรรยคณุ ี การแขงขันกิจกรรม Spelling  
Bee  ระดับช้ัน ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 64 ประจําปการศึกษา 
2557 / รางวัลเกียรติบัตร
ระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 

24 ก.ย.-18 
พ.ย. 2557 

สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 2 

28 นายวาทิวุทธ  บัวทอง 
นางสาวรุงนฎา  ชีวโรจนฐากูร 
 

การแขงขันตอบปญหา
อาเซียน ASEAN QUIZ  
ระดับช้ัน ม.4 - ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 64 ประจําปการศึกษา 
2557 /รางวัลเกียรติบัตร
ระดับเหรียญเงิน 

24 ก.ย.-18 
พ.ย. 2557 

สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 2 

29 เด็กชายธีรภัทร  สุมาล ี
เด็กหญิงฑฆิัมพร  จิตภิญโญพงศ 
 

การแขงขันตอบปญหา
อาเซียน ASEAN QUIZ  
ระดับช้ัน ม.1 - ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 64 ประจําปการศึกษา 
2557 / รางวัลเกียรติบัตร 

24 ก.ย.-18 
พ.ย. 2557 

สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 2 
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ท่ี ชื่อ – สกุล 
ชื่อรายการแขงขัน / 

รางวัลท่ีไดรับ 
วัน/เดือน/ป 

หนวยงาน 
ท่ีมอบรางวัล 

  ระดับเหรียญทองแดง   
30 เด็กหญิงสมิตา  นุยวงศ 

เด็กหญิงศิวภรณ  ชูผกา 
เด็กหญิงศริิภสัสร  จําปา 
เด็กหญิงวรนุช  เผาทิพย 
เด็กหญิงปรางคชนก  เนตรบุตร 

การแขงขันละครสั้น
ภาษาอังกฤษ (Skit) 
ระดับช้ัน ม.1 - ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 64 ประจําปการศึกษา 
2557 / รางวัลเกียรติบัตร
ระดับเหรียญทองแดง 

24 ก.ย.-18 
พ.ย. 2557 

สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 2 

 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร       
31 เด็กหญิงมุกระวี  วสุวิทย การแขงขันคิดเลขเร็ว  

ระดับช้ัน ม.1 - ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 64 ประจําปการศึกษา 
2557 / รางวัลเกียรติบัตร
ระดับเหรียญทองชนะเลิศ 

24 ก.ย.-18 
พ.ย. 2557 

สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 2 

32 นางสาวพัณณชิตา วิทยาขจรศาสตร กิจกรรมการแขงขันคิดเลขเร็ว  
ระดับช้ัน ม.4 - ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งท่ี 64 ประจําปการศึกษา 
2557 / รางวัลเกียรติบัตร
ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 

24 ก.ย.-18 
พ.ย. 2557 

สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 2 

33 เด็กชายนิธิทัต  จรรยคณุ ี
เด็กหญิงสุนิชา  ตาปน 
เด็กหญิงมุกระวี  วสุทิพย 
เด็กชายอินทัช   ธัญการ 

การแขงเกมคํานวณ
คณิตศาสตรออนไลน (TARO) 
/ รางวัลการเขารวม 1 ใน 8 
ทีมของตัวแทกรุงเทพมหานคร
และปรมิณฑล 

22 - 23 พ.ย. 
2557 

บริษัทปลาสวรรค 
ทาโร 

 กลุมสาระการเรียนรู 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

   

34 นายอุดมเดช  ประก่ิง 
นางสาวอภิญญา  กานขวา 
นางสาววาสิตา  ทองตา 
นางสาวจีราวดี  นพคณุ 
นางสาวจันจิรา  ชินวรรตันกนก
นางสาวกมลวรรณ  จันทรเพ็ญ 

การแขงขันประดิษฐบายศรสีู
ขวัญ  ระดับระดับช้ัน 
ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 64 ประจําป
การศึกษา 2557 / รางวัล
เกียรติบัตรระดับเหรยีญทอง 

17 - 19 ธ.ค. 
2557 
 

สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 2 

35 นายอัครเดช  ทิพยจักร 
นางสาวศศิธร  เปลี่ยนผึ่ง 
นางสาวมณฑิกาณจันทคาต 
 

การแขงขันการแกะสลักผัก
ผลไม ระดับระดับช้ัน 
ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 64  

17 - 19 ธ.ค.
2557 
 

สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 2 
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ท่ี ชื่อ – สกุล 
ชื่อรายการแขงขัน / 

รางวัลท่ีไดรับ 
วัน/เดือน/ป 

หนวยงาน 
ท่ีมอบรางวัล 

  ประจําปการศึกษา 2557 /
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญ
เงิน 

  

36 เด็กหญิงพรทิพย  สมสมัย 
เด็กชายพงศธร  นวลขาว 
 

การแขงขันการสราง 
Webpage ประเภท CMS 
ระดับช้ัน ม.1 - ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 64 ประจําปการศึกษา 
2557 / รางวัลเกียรติบัตร
ระดับเหรียญเงิน 

17 - 19 ธ.ค. 
2557 
 

สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 2 

37 เด็กหญิงณัชชา  สระไพ 
เด็กหญิงฐิติพร  พงษทรัพย 
 

การแขงขันการสรางการตูนฺแอ
นิเมช่ัน (2D Animation)  
ระดับช้ัน ม.1 - ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 64 ประจําปการศึกษา 
2557 / รางวัลเกียรติบัตร
ระดับเหรียญเงิน 

17 - 19 ธ.ค. 
2557 
 

สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 2 

38 เด็กหญิงพรทิพย  สมสมัย 
เด็กชายพงศธร  นวลขาว 
 

การแขงขันการสราง 
Webpage ประเภท CMS 
ระดับช้ัน ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 64 ประจําปการศึกษา 
2557 / รางวัลเกียรติบัตร
ระดับเหรียญทองชนะเลิศ 

24 ก.ย. -18 
พ.ย. 2557 

สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 2 
 

39 เด็กหญิงณัชชา  สระไพ 
เด็กหญิงฐิติพร  พงษทรัพย 
 

การแขงขันการสรางการตูน 
แอนิเมช่ัน (2D Animation)  
ระดับช้ัน ม.1 - ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 64 ประจําปการศึกษา 
2557 / รางวัลเกียรติบัตร
ระดับเหรียญทองชนะเลิศ 

24 ก.ย.-18 
พ.ย. 2557 

สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 2 
 

40 นายอัครเดช  ทิพยจักร 
นางสาวศศิธร  เปลี่ยนผึ่ง 
นางสาวมณฑิกาณ  จันทคาต 
 

การแขงขันการแกะสลักผัก
ผลไม ระดับช้ัน ม.4 - ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 64 ประจําปการศึกษา 
2557 / รางวัลเกียรติบัตร
ระดับเหรียญทองชนะเลิศ 

24 ก.ย.-18 
พ.ย. 2557 

สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 2 
 

41 นายอุดมเดช  ประก่ิง 
นางสาวอภิญญา  กานขวา 

การแขงขันประดิษฐบายศรสีู
ขวัญ ระดับช้ัน ม.4 - ม.6 

24 ก.ย.-18 
พ.ย. 2557 

สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา 



17 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล 
ชื่อรายการแขงขัน / 

รางวัลท่ีไดรับ 
วัน/เดือน/ป 

หนวยงาน 
ท่ีมอบรางวัล 

 

นางสาววาสิตา  ทองตา 
นางสาวจีราวดี  นพคณุ 
นางสาวจันจิรา  ชินวรรตันกนก 
นางสาวกมลวรรณ  จันทรเพ็ญ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 64 ประจําปการศึกษา 
2557 / รางวัลเกียรติบัตร
ระดับเหรียญทองชนะเลิศ 

 

มัธยมศึกษา 
เขต 2 

42 เด็กหญิงลักษิณา  เลือดทหาร 
เด็กหญิงภญิญาพัชรอริยธัญฐากรณ 
เด็กหญิงชุติกร  รักบาน 
 

การแขงขันการแกะสลักผัก
ผลไม  ระดับช้ัน ม.1 - ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 64 ประจําปการศึกษา 
2557 / รางวัลเกียรติบัตร
ระดับเหรียญทองรองชนะเลิศ
อันดับ 1 

24 ก.ย.-18 
พ.ย. 2557 

สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 2 
 

43 นางสาวดวงกมล  ทุมนาค 
นางสาวญานิศา  ชวงกรุด 
นางสาวกัญญามีร  สนจติร 
 

การแขงขันประดิษฐของใช
จากวัสดุธรรมชาติในทองถ่ิน 
ระดับช้ัน ม.4 - ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 64 ประจําปการศึกษา 
2557 / รางวัลเกียรติบัตร
ระดับเหรียญทองรองชนะเลิศ
อันดับ 2 

24 ก.ย.-18 
พ.ย. 2557 

สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 2 

44 เด็กหญิงศริภสัสร  จําปา 
เด็กหญิงวรนุช  เผาทิพย 
เด็กหญิงปรางคชนก  เนตรบุตร 
 

การแขงขันประดิษฐของใช
จากวัสดุธรรมชาติในทองถ่ิน  
ระดับช้ัน ม.1 - ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 64 ประจําปการศึกษา 
2557 / รางวัลเกียรติบัตร
ระดับเหรียญทองรองชนะเลิศ
อันดับ 2 

24 ก.ย.-18 
พ.ย. 2557 

สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 2 

45 นายณัฐวุฒิ  จิตกวินทพย การแขงขันการออกแบบ
สิ่งของเครื่องใชดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร ระดับช้ัน 
ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 64 ประจําป
การศึกษา 2557 / รางวัล
เกียรติบัตรระดับเหรยีญทอง 

24 ก.ย.-18 
พ.ย. 2557 

สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 2 

46 เด็กหญิงสุวนิตย  เชิงฉลาด 
เด็กหญิงสุภาพร  โลหเล็ก 
เด็กหญิงกมลรตัน  แซดา 

การแขงขันทําอาหาร นํ้าพริก 
ผักสด เครื่องเคียง ระดับช้ัน 
ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 64 ประจําป
การศึกษา 2557 / รางวัล 

24 ก.ย.-18 
พ.ย. 2557 

สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 2 
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ท่ี ชื่อ – สกุล 
ชื่อรายการแขงขัน / 

รางวัลท่ีไดรับ 
วัน/เดือน/ป 

หนวยงาน 
ท่ีมอบรางวัล 

  เกียรติบัตรระดับเหรยีญทอง   
47 นางสาวเกษราภรณ  ปนเส 

นางสาวสุภาวดี  วงสุโท 
นางสาวกมลรัตน  เหล็กด ี
 

การแขงขันทําอาหาร นํ้าพริก 
ผักสด เครื่องเคียง ระดับช้ัน 
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 64 ประจําป
การศึกษา 2557 / รางวัล
เกียรติบัตรระดับเหรยีญทอง 

24 ก.ย.-18 
พ.ย. 2557 

สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 2 

48 นางสาวธวัลรตัน  เกษะประกร 
นายสราวุธ  ศรโียธี 
 

การแขงขันการสราง 
Webpage ประเภท Web 
Editor ระดับช้ันม.4-ม.6งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 64 ประจําปการศึกษา 
2557 / รางวัลเกียรติบัตร
ระดับเหรียญทอง 

24 ก.ย.-18 
พ.ย. 2557 

สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 2 

49 นางสาวพิมพพิชฌา  พลดงนอก 
นายณัฐวุฒิ  จิตกวินทพย 
 

การแขงขันการออกแบบ
สิ่งของเครื่องใชดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร ระดับช้ัน 
ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 64 ประจําป
การศึกษา 2557 / รางวัล
เกียรติบัตรระดับเหรยีญทอง 

24 ก.ย.-18 
พ.ย. 2557 

สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 2 

50 นางสาวอรวรา  คงโพธ์ิ 
นายภานุรจุน  บุญจรสั 
นายขจร  เอกธนกิจ 

การแขงขันหุนยนตบังคับมือ  
ระดับช้ัน ม.4 - ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 64 ประจําปการศึกษา 
2557 / รางวัลเกียรติบัตร
ระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

24 ก.ย.-18 
พ.ย. 2557 

สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 2 

51 นางสาวอาทิติยา  เกตุทอง 
นางสาวศิรัญญา  เจริญสุข 
นางสาวณัฐชา  เรื่องสวัสดิ ์

การแขงขันการทําอาหารจาน
เดียว (ประเภทขาว) และ
อาหารหวาน (ขนมไทย) 
ระดับช้ัน ม.4 - ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 64 ประจําปการศึกษา 
2557 / รางวัลเกียรติบัตร
ระดับเหรียญเงิน 

24 ก.ย.-18 
พ.ย. 2557 

สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 2 

52 เด็กชายปฏิพล  สัจจพันธคีร ี
เด็กชายกิตติธัช  พงษวัน 
เด็กชายกรวิชญ  พยอมช่ืน 

การแขงขันหุนยนตบังคับมือ  
ระดับช้ัน ม.1 -ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

24 ก.ย.-18 
พ.ย. 2557 

สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  
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ท่ี ชื่อ – สกุล 
ชื่อรายการแขงขัน / 

รางวัลท่ีไดรับ 
วัน/เดือน/ป 

หนวยงาน 
ท่ีมอบรางวัล 

  ครั้งท่ี 64 ประจําปการศึกษา 
2557 / รางวัลเกียรติบัตร
ระดับเหรียญทองแดง 
รองชนะเลิศอันดับ 2 

 เขต 2 

 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ    
53 เด็กหญิงฮาวา  อิบรอฮิม 

เด็กหญิงสุธาขวัญ  ทองขาว 
เด็กชายตรัยณภุัทร  ทิมเสถียร 
 

การแขงขันประตมิากรรม  
ระดับช้ัน ม.1 - ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 64 ประจําปการศึกษา 
2557 / รางวัลเกียรติบัตร
ระดับเหรียญทองชนะเลิศ 

17 - 19 ธ.ค. 
2557 
 

งาน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคกลาง
และภาค
ตะวันออก ครั้งท่ี 
64 ประจําป
การศึกษา 2557 

54 นายพิทวัส  พัฒนวิบูลย 
นางสาวธัญนันท  ผองโสภา 
นางสาวกาญนา  ลิ้นทอง 
 

การแขงขันประตมิากรรม  
ระดับช้ัน ม.4 - ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 64 ประจําปการศึกษา 
2557 / รางวัลเกียรติบัตร
ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 

17 -19 ธ.ค. 
2557 
 

งาน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคกลาง
และภาค
ตะวันออก ครั้งท่ี 
64 ประจําป
การศึกษา 2557 

55 นางสาวสโรชา  เตียนศร ี การแขงขันวาดภาพลายเสน 
(Drawing) ระดับช้ัน 
ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 64 ประจําป
การศึกษา 2557 / รางวัล
เกียรติบัตรระดับเหรยีญทอง 

17 -19 ธ.ค. 
2557 
 

งาน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคกลาง
และภาค
ตะวันออก ครั้งท่ี 
64 ประจําป
การศึกษา 2557 

56 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ทาประสงค การแขงขัน “ศิลปสรางสรรค”  
ระดับช้ัน ม.1 -ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 64 ประจําปการศึกษา 
2557 / รางวัลเกียรติบัตร
ระดับเหรียญทองแดง 

17 -19 ธ.ค. 
2557 
 

งาน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ภาค
กลางและภาค
ตะวันออก 
ครั้งท่ี 64 
ประจําปการศึกษา 
2557 

57 เด็กหญิงฮาวา  อิบรอฮิม 
เด็กหญิงสุธาขวัญ  ทองขาว 
เด็กชายตรัยณภุัทร  ทิมเสถียร 
 

การแขงขันประตมิากรรม  
ระดับช้ัน ม.1 - ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 64 ประจําปการศึกษา 
2557 / รางวัลเกียรติบัตร 

24 ก.ย.-18 
พ.ย. 2557 

สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 2 



20 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล 
ชื่อรายการแขงขัน / 

รางวัลท่ีไดรับ 
วัน/เดือน/ป 

หนวยงาน 
ท่ีมอบรางวัล 

  ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ   
58 นายพิทวัส  พัฒนวิบูลย 

นางสาวธัญนันท  ผองโสภา 
นางสาวกาญนา  ลิ้นทอง 
 

การแขงขันประตมิากรรม  
ระดับช้ัน ม.4 - ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 64 ประจําปการศึกษา 
2557 / รางวัลเกียรติบัตร
ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 

24 ก.ย.-18 
พ.ย. 2557 

สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 2 

59 นางสาวสโรชา  เตียนศร ี การแขงขันวาดภาพลายเสน 
(Drawing) ระดับช้ัน 
ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 64 ประจําป
การศึกษา 2557 / รางวัล
เกียรติบัตรระดับเหรยีญทอง
ชนะเลิศ 

24 ก.ย.-18 
พ.ย. 2557 

สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 2 

60 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ทาประสงค การแขงขัน “ศิลปสรางสรรค”  
ระดับช้ัน ม.1 -ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 64 ประจําปการศึกษา 
2557 / รางวัลเกียรติบัตร
ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 

24 ก.ย.-18 
พ.ย. 2557 

สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 2 

61 นางสาวสยามล  วงสุพรรณ การแขงขันวาดภาพระบายสี 
ระดับช้ัน ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 
64 ประจําปการศึกษา 2557 
/ รางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ
ท่ี 1 

24 ก.ย.-18 
พ.ย. 2557 

สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 2 

62 เด็กหญิงพรนภา  สิงหชนะดาน การแขงขันเขียนภาพไทสีเอก
รงค ระดับช้ัน ม.1 - ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 64 ประจําปการศึกษา 
2557 / รางวัลเกียรติบัตร
ระดับเหรียญทองรองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 

24 ก.ย.-18 
พ.ย. 2557 

สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 2 

63 เด็กหญิงฮาวา  อิบรอฮิม 

 

การแขงขันขับรองเพลงสากล 
ประเภทหญิง  
ระดับช้ัน ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

24 ก.ย.-18 
พ.ย. 2557 

สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  
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ท่ี ชื่อ – สกุล 
ชื่อรายการแขงขัน / 

รางวัลท่ีไดรับ 
วัน/เดือน/ป 

หนวยงาน 
ท่ีมอบรางวัล 

  ครั้งท่ี 64 ประจําปการศึกษา 
2557 / รางวัลเกียรติบัตร
ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 

 เขต 2 

64 นางสาวปยฉัตร  คงเจริญ การแขงขันขับรองเพลงไทย
ลูกทุง ประเภทหญิง ระดับช้ัน 
ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 64 ประจําป
การศึกษา 2557 / รางวัล
เกียรติบัตรระดับเหรยีญทอง 
รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 

24 ก.ย.-18 
พ.ย. 2557 

สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 2 

65 เด็กหญิงอาทิตยา  นวลงาม การแขงขันขับรองเพลงไทย
ลูกทุงประเภทหญิง ระดับช้ัน 
ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 64 ประจําป
การศึกษา 2557 / รางวัล
เกียรติบัตรระดับเหรยีญทอง 
รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 

24 ก.ย.-18 
พ.ย. 2557 

สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 2 

66 นางสาวชุติมา   เรืองมณ ี การแขงขัน “ศิลปสรางสรรค”   
ระดับช้ัน ม.4 - ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 64 ประจําปการศึกษา 
2557 / รางวัลเกียรติบัตร
ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 

24 ก.ย.-18 
พ.ย. 2557 

สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 2 

67 นางสาวณัฐสุดา  พันธกุย การแขงขันเขียนภาพไทยสี
เอกรงค ระดับช้ัน ม.4 - ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 64 ประจําปการศึกษา 
2557 / รางวัลเกียรติบัตร
ระดับเหรียญทองรองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 

24 ก.ย.- 18 
พ.ย. 2557 

สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 2 

68 นายวัสนนท  สุขเกษม การแขงขันเขียนภาพไทย
ประเพณี ระดับช้ัน ม.4 - ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 64 ประจําปการศึกษา 
2557 / รางวัลเกียรติบัตร
ระดับเหรียญทอง 
 

24 ก.ย.-18 
พ.ย. 2557 

สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 2 



22 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล 
ชื่อรายการแขงขัน / 

รางวัลท่ีไดรับ 
วัน/เดือน/ป 

หนวยงาน 
ท่ีมอบรางวัล 

69 เด็กชายพนัส  กิจลาํลือกุล การแขงขันเขียนภาพไทย
ประเพณี ระดับช้ัน ม.1 - ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 64 ประจําปการศึกษา 
2557 / รางวัลเกียรติบัตร
ระดับเหรียญทอง 

24 ก.ย.-18 
พ.ย. 2557 

สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 2 

70 เด็กชายณัฐพล  ปาคํา การแขงขันเดี่ยวระนาดทุม  
ระดับช้ัน ม.1 - ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 64 ประจําปการศึกษา 
2557 / รางวัลเกียรติบัตร
ระดับเหรียญเงินชนะเลิศ 

24 ก.ย. -18 
พ.ย. 2557 

สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 2 

71 นางสาวณัฐณิชา  ศิลาโรจน 
นางสาวนิตยา  หนุนทรัพย 
นางสาวประกายรัตน  เปตุลา 
นางสาวสกาว  สาระแสน 
นางสาวสุวิมล  โควจันทร 
นางสาวเพชรพิรณุ  เจรญิรุง 

การแขงขันระบํามาตรฐาน 
ระดับช้ัน ม.4 - ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 64 ประจําปการศึกษา 
2557 / รางวัลเกียรติบัตร
ระดับเหรียญเงิน 
รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 

24 ก.ย.-18 
พ.ย. 2557 

สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 2 

72
. 

นางสาวชุติมา  เรืองมณ ี การแขงขันขับรองเพลงสากล  
ประเภทหญิง  
ระดับช้ัน ม.4 - ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 64 ประจําปการศึกษา 
2557 / รางวัลเกียรติบัตร
ระดับเหรียญเงิน 

24 ก.ย.-18 
พ.ย. 2557 

สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 2 

73 เด็กหญิงดวงกมล  แกวผนึก 
เด็กหญิงทิตฐิตา  ชวาสิทธ 
เด็กหญิงปาริฉัตร  สายรตัน 
เด็กหญิงอัจฉรยิาพร  โสดา 
เด็กหญิงอาทิตยา  นวลงาม 

การแขงขันนาฏศิลปไทย
อนุรักษ ระดับช้ัน ม.1 - ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 64 ประจําปการศึกษา 
2557 / รางวัลเกียรติบัตร
ระดับเหรียญเงิน 

24 ก.ย.-18 
พ.ย. 2557 

สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 2 

74 เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธ์ิ  ชุมจันทร การแขงขันวาดภาพลายเสน 
(Drawing) 
ระดับช้ัน ม.1 - ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 64 ประจําปการศึกษา 
2557 / รางวัลเกียรติบัตร
ระดับเหรียญเงิน 

24 ก.ย.-18 
พ.ย. 2557 

สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 2 



23 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล 
ชื่อรายการแขงขัน / 

รางวัลท่ีไดรับ 
วัน/เดือน/ป 

หนวยงาน 
ท่ีมอบรางวัล 

75 เด็กหญิงเวธกา  อนันตัง 
เด็กหญิงพิมภัทรา  เกษมสุข 
 

การแขงขันสรางสรรคภาพ
ดวยการปะติด 
ระดับช้ัน ม.1 - ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 64 ประจําปการศึกษา 
2557 / รางวัลเกียรติบัตร
ระดับเหรียญเงิน 

24 ก.ย.-18 
พ.ย. 2557 

สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 2 

 งานหองสมุด    
76 นางสาวมัณฑนา  ใหมคาม ิ

นายนภทัร  เกษหอม 
นางสาวธนิฏฐา  อินออน 
 

การประกวดยุวบรรณารักษ
สงเสริมการอาน ระดับช้ัน 
ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 64 ประจําป
การศึกษา 2557 / รางวัล
เกียรติบัตรระดับเหรยีญทอง 

17 - 19 ธ.ค. 
2557 
 

สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 2 

77 เด็กหญิงจริภัทร  สิงหาวุธ 
เด็กหญิงภสูุดา  แซฉ่ัว 
เด็กหญิงวรรณวนัช  ฤดจีรสัวัลย 
 

การแขงขันการประกวด 
ยุวบรรณารักษสงเสริมการ
อาน ระดับช้ัน ม.1 - ม.3   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 64 ประจําปการศึกษา 
2557 / รางวัลเกียรติบัตร
ระดับเหรียญเงิน 

17 - 19 ธ.ค.  
2557 
 

สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 2 

78 เด็กหญิงจริภัทร  สิงหาวุธ 
เด็กหญิงภสูุดา  แซฉ่ัว 
เด็กหญิงวรรณวนัช  ฤดีจรสัวัลย 
 

การประกวดยุวบรรณารักษ
สงเสริมการอาน ระดับช้ัน 
ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 64 ประจําป
การศึกษา 2557 / รางวัล
เกียรติบัตรระดับเหรยีญทอง
ชนะเลิศ 

24 ก.ย. - 18 
พ.ย. 2557 

สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 2 
 

79 นางสาวมัณฑนา  ใหมคาม ิ
นายนภทัร  เกษหอม 
นางสาวธนิฏฐา  อินออน 
 

การประกวดยุวบรรณารักษ
สงเสริมการอาน ระดับช้ัน 
ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 64 ประจําป
การศึกษา 2557 / รางวัล
เกียรติบัตรระดับเหรยีญทอง
ชนะเลิศ 

24 ก.ย.-18 
พ.ย. 2557 

สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 2 

80 นางสาวฐิตาภา  เศรษฐี 
นางสาวณัฐกมล  ศิลาโรจน 
นางสาวศรีกมล  พันธรัตน 
 

การประกวดหนังสือเลมเล็ก  
ระดับช้ัน ม.4 - ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 64 ประจําปการศึกษา  

24 ก.ย.-18 
พ.ย. 2557 

สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 2 



24 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล 
ชื่อรายการแขงขัน / 

รางวัลท่ีไดรับ 
วัน/เดือน/ป 

หนวยงาน 
ท่ีมอบรางวัล 

  
2557 / รางวัลเกียรติบัตร
ระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

  

81 เด็กหญิงนตวรณ  ตรีทิพสิร ิ
เด็กหญิงณัชชา  สระไพ 
เด็กหญิงฐิติพร  พงษทรัพย 
 

การประกวดหนังสือเลมเล็ก  
ระดับช้ัน ม.1 - ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 64 ประจําปการศึกษา 
2557 / รางวัลเกียรติบัตร
ระดับเหรียญเงินรองชนะเลิศ
อันดับ 1 

24 ก.ย.-18 
พ.ย. 2557 

สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 2 
 
 
 

 นักเรียนเรียนรวม    
82 เด็กชายศุภกร  สุขสโมสร การแขงขันการเลานิทาน 

ประเภทบกพรองทางการ
เรียนรู ระดับช้ัน ม.1 - ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 64 ประจําปการศึกษา 
2557 / รางวัลเกียรติบัตร
ระดับเหรียญทอง 

17 - 19 ธ.ค.  
2557 
 

สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 2 

83 เด็กหญิงณัฐธิดา  ดวงจินดา การแขงขันการประกวดขับ
รองเพลงไทยลูกทุงประเภท
บกพรอง ออทิสติก ระดับช้ัน 
ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 64 ประจําป
การศึกษา 2557 / รางวัล
เกียรติบัตรระดับเหรยีญทอง 

17 – 19 ธ.ค. 
2557 
 

สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 2 

84 เด็กชายพงศธร  ตลับแกว การแขงขันการประกวดขับ
รองเพลงไทยลูกทุง ประเภท
บกพรองทางการเรียนรู   
ระดับช้ัน ม.1 – ม.3 
งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน 
ครั้งท่ี 64 ประจําปการศึกษา 
2557 / รางวัลเกียรติบัตร
ระดับเหรียญทอง 

17 - 19 ธ.ค. 
2557 

 

สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 2 

85 เด็กหญิงนิชา  จอกแกว การแขงขันการประกวดขับ
รองเพลงไทยลูกทุงประเภท
บกพรองทางรางกายฯ  
ระดับช้ัน ม.1 - ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 64 ประจําปการศึกษา  

17 - 19 ธ.ค. 
2557 
 

สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 2 



25 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล 
ชื่อรายการแขงขัน / 

รางวัลท่ีไดรับ 
วัน/เดือน/ป 

หนวยงาน 
ท่ีมอบรางวัล 

  
2557 / รางวัลเกียรติบัตร
ระดับเหรียญทอง 

  

86 เด็กหญิงณัชชา  เนียมคํา การแขงขันการเลานิทาน 
ประเภทบกพรองทาง 
รางกายฯ ระดับช้ัน ม.1 - ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 64 ประจําปการศึกษา 
2557 / รางวัลเกียรติบัตร
ระดับเหรียญเงิน 

17 - 19 
ธ.ค. 2557 
 

สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 2 

87 เด็กหญิงณัชชา  เนียมคํา การแขงขันการเลานิทาน  
ประเภทบกพรองทาง 
รางกายฯ ระดับช้ัน ม.1 - ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 64 ประจําปการศึกษา 
2557 / รางวัลเกียรติบัตร
ระดับเหรียญทองชนะเลิศ 

24 ก.ย.-18 
พ.ย. 2557 

สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 2 
 

88 เด็กหญิงนิชา  จอกแกว การแขงขันการประกวดขับ
รองเพลงไทยลูกทุงประเภท
บกพรองทางรางกายฯ  
ระดับช้ัน ม.1 - ม.3    
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 64 ประจําปการศึกษา 
2557 / รางวัลเกียรติบัตร
ระดับเหรียญทองชนะเลิศ 

24 ก.ย.-18 
พ.ย. 2557 

สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 2 

89 เด็กหญิงณัฐธิดา  ดวงจินดา การแขงขันการประกวดขับ
รองเพลงไทยลูกทุงประเภท
บกพรองออทิสติก ระดับช้ัน 
ม.1 - ม.3  งานศิลปหัตถกรรม 
นักเรียน ครั้งท่ี 64 ประจําป
การศึกษา 2557 / รางวัล
เกียรติบัตรระดับเหรยีญทอง   
ชนะเลิศ 

24 ก.ย.-18 
พ.ย. 2557 

สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 2 
 

90 เด็กชายศุภกร  สุขสโมสร การแขงขันการเลานิทาน 
ประเภทบกพรองทางการ
เรียนรู  ระดับช้ัน ม.1 - ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 64 ประจําปการศึกษา 
2557 / รางวัลเกียรติบัตร
ระดับเหรียญทองชนะเลิศ 

24 ก.ย.-18 
พ.ย. 2557 

สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 2 
 



26 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล 
ชื่อรายการแขงขัน / 

รางวัลท่ีไดรับ 
วัน/เดือน/ป 

หนวยงาน 
ท่ีมอบรางวัล 

91 เด็กชายพงศธร  ตลับแกว การแขงขันการประกวดขับ
รองเพลงไทยลูกทุง ประเภท
บกพรองทางการเรียนรู  
ระดับช้ัน ม.1 – ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 
64 ประจําปการศึกษา 2557/
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญ
ทองชนะเลิศ 

24 ก.ย.-18 
พ.ย. 2557 

สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 2 
 

92 เด็กชายคมกริช  คชมิตร กิจกรรมการแขงขันการวาด
ภาพระบายสี ประเภท
บกพรองทางการเรียนรู 
ระดับช้ัน ม.1 – ม.3 
งาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 64 ประจําปการศึกษา 
2557 / รางวัลเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ 1 

24 ก.ย.-18 
พ.ย. 2557 

สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 2 
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1.1.5  ขอมูลพ้ืนฐานโรงเรียน 
 

1.1.5.1 แผนการจัดชั้นเรียน 
1) แผนการจัดช้ันเรยีนเตม็รูป 18-18-18/14-14-14 
2) แผนการจัดช้ันเรยีนปจจุบัน 12-12-12/8-8-8  

 

1.1.5.2 จํานวนบุคลากร 

 
1.1.5.3 วิทยะฐานะ 

ครูผูชวย จํานวน 13 คน 
ครูคศ.1 จํานวน 14 คน 
ครูค.ศ.2 จํานวน 38 คน 
ครูค.ศ.3 จํานวน 19 คน 
ครูค.ศ.4 จํานวน 1 คน 
 

1.1.5.4 จํานวนผูเรียน 
 

ระดับชั้น ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 
นักเรียน 523 516 494 363 359 385 2640 

หอง 11 11 11 9 9 9 60 
ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2558 

 
 

ประเภทบุคลากร จํานวน ระดับการศึกษาสูงสุด 

รวม ชาย หญิง ตํ่ากวา
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ผูบริหารและผูชวย
บริหารท่ีไดรับการแตงต้ัง 

5 1 4 - - 4 1 

ครูประจําการ 85 24 61 - 71 14 - 
ครูอัตราจาง 5 2 3 - 5 - - 

พนักงานราชการ 13 4 9 - 73 - - 
ครูตางประเทศ 4 1 3 - 4 - - 
ลูกจางประจํา 6 4 2 6 - - - 
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1.1.5.5 คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิท์างการเรียน O-NET นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 6 
ปการศึกษา 2557 

 

รายวิชา ระดับโรงเรียน ระดับสังกัด ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 56.80 51.41 50.76 

สุขศึกษาและพลศึกษา 56.97 52.48 51.94 
ศิลปะ 37.78 34.90 34.64 

สังคมศึกษาฯ 38.69 36.81 36.53 
การงานอาชีพฯ 54.40 49.71 49.01 
ภาษาอังกฤษ 26.78 23.12 23.44 
วิทยาศาสตร 35.48 32.67 32.54 
คณิตศาสตร 23.12 21.72 21.74 

 
1.1.5.6 คะแนนเฉลีย่ผลสัมฤทธิท์างการเรียน O-NET  นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 3 

ปการศึกษา 2557 
 

รายวิชา ระดับโรงเรียน ระดับสังกัด ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 36.78 35.39 35.20 

สุขศึกษาและพลศึกษา 63.29 59.72 59.32 
ศิลปะ 46.06 43.24 43.14 

สังคมศึกษาฯ 47.63 46.94 46.79 
การงานฯ 46.84 45.87 45.42 

ภาษาอังกฤษ 26.36 27.09 27.46 

วิทยาศาสตร 40.39 38.77 38.62 
คณิตศาสตร 30.25 29.59 29.65 

                                                                                           ขอมูล ณ วันท่ี 14 พ.ย.57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 
 

1.1.5.7 สภาพปจจุบัน  
1.1.5.7.1 อาคารสถานท่ี   

1) เน้ือท่ี 11 ไร 1 งาน  42 ตารางวา 
2) จํานวนอาคารเรียนถาวรรวม 6 หลัง อาคารประกอบ 1 หลัง 
3) จํานวนหองเรียนท้ังหมด 60 หอง 
4) จํานวนหองประกอบ 

4.1) หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 4 หอง 
4.2) หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 5 หอง 
4.3) หองปฏิบัติการศิลปะ ดนตรีไทย-นาฏศิลป 2 หอง 
4.4) หองปฏิบัติการภาษาไทย-ตางประเทศ 2 หอง 
4.5) หองกิจกรรม (ศูนย Fitness) 1 หอง  
4.6) หองพยาบาล 1 หอง 
4.7) สนามกีฬา 4 สนาม 
4.8) หองเรียนสีเขียว1 หอง 
4.9) หองโสตทัศนศึกษา  1 หอง 
4.10) หองปฏิบัติการคณิตศาสตร  1 หอง 
4.11) หองศูนยสังคมศึกษาฯ  1 หอง 
4.12) หองศูนยศิลปะ   1  หอง 
4.13) หองเรียนอาซียน 1 หอง 
4.14) หอง home theatre 3 D tutor on demand 1 หอง 
4.15) หองจริยธรรม 1 หอง 

1.1.5.7.2 สิ่งอํานวยความสะดวก  
1) รถยนตโรงเรียน 5 คัน 
2) โทรศัพท 8 เลขหมาย 
3) โทรศัพทสาํหรับเครือขาย 20 เลขหมาย 
4) โทรสาร 2 เครื่อง 
5) เครื่องรับสัญญานดาวเทียม 1 ชุด 
6) โทรทัศนสูหองเรียน 60 หองเรยีน 
7) ระบบอินทราเน็ตและอินเตอรเน็ต 
8) ระบบวิทยสุื่อสาร 
9) คอมพิวเตอรเพ่ือการการเรยีนการสอน 300 เครื่อง เพ่ืองานบริหาร 50 เครื่อง 
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การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
 

แผนงานหลัก ผลผลิต เงินอุดหนุน เงินรายได 

1. แผนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตร

และสงเสรมิความสามารถดานเทคโนโลย ี  

นักเรียน 
2,624 คน 

1,043,646 บาท 1,648,000 บาท 

2. แผนปลูกฝงคณุธรรม ความเปนไทย และวิถีชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

นักเรียน 
2,624 คน 

245,450 บาท 0 บาท 

3. แผนพัฒนาผูเรยีนใหไดรับโอกาสในการพัฒนาเตม็ตาม

ศักยภาพตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

ครู 92 คน 10,000 บาท 0 บาท 

4. แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ           

นักเรียน 
2,624 คน 

0 บาท 2,520,000 บาท 

5. แผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษาโดยเนน

การมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

นักเรียน 
2,624 คน 

7,420,824 บาท 6,831,450 บาท 

รวม  8,719,920  

10,999,450 บาท 
เงินสํารอง  280,080 

รวม  9,000,000 
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1.2  การวิเคราะหบริบทของโรงเรียน 
 

จากสภาพแวดลอมโดยท่ัวไปของโรงเรียนและสภาพภายในและภายนอก เปนบริบทท่ีสําคัญใน การตดัสินใจ
เพ่ือวางแผนพัฒนาโรงเรยีน จึงเปนขอมูลพ้ืนฐานในการวิเคราะห เพ่ือกําหนดวาทิศทางการจัดการศกึษาของ
โรงเรียนเปนอยางไร โดยดําเนินการวิเคราะหดวยเครื่องมือการวินิจฉัยองคการ เทคนิค SWOT ตามแนวคิด การ
วิเคราะหเชิงสถิติ สภาพภายนอก STEP และสภาพภายใน 2S4M เปนหลัก จากผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายจํานวน 
10 คน ผลการวิเคราะหเปนดังตอไปน้ี 
 

1.2.1 สภาพแวดลอมภายนอก 
1.2.1.1 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก ปจจัยดานสังคม วัฒนธรรม (Social – 

cultural factors) (S) 
 

รหัส ประเด็นปจจัย 
มีสภาพเปน 

โอกาส ภาวะคุกคาม 

S1 โรงเรียนตั้งอยูในเขตชุมชนท่ีมีท่ีอยูอาศัยหนาแนนมรีะบบสาธารณปูโภคและ
สิ่งอํานวยความสะดวกมากเพียงพอกับความตองการของชุมชน 

0.94 0.06 

S2 โรงเรียนไดรับการยอมรับและศรัทธาจากชุมชนและสังคมเปนอยางดี
ผูปกครองมีความเช่ือมั่น ศรัทธา และคานิยมสงบุตรหลานเขาเรียนท่ีโรงเรียน 

1.00 0.00 

S3 สภาพครอบครัวของชุมชนโดยรวมของโรงเรียนมีสถานภาพท่ีแตกตางกัน
สภาพครอบครัวของชุมชนสวนใหญเปนครอบครัวท่ีสมบูรณ 

0.84 0.16 

S4 ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธใชหลักศาสนายึดเหน่ียวจติใจมวัีดวชิร-
ธรรมสาธิตเปนศูนยรวมกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน 

1.00 0.00 

S5 ผูปกครองสวนใหญเห็นความสําคญัของการศึกษามีทัศนคติท่ีดีตอโรงเรียน
และใหความรวมมือในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเปนอยางด ี

1.00 0.00 

S6 ผูปกครองสวนใหญมีอาชีพรับราชการ ธุรกิจสวนตัว คาขายและมีการศึกษา
ระดับปานกลางคอนขางสูง 

0.88 0.13 

S7 นักเรียนสวนใหญพักอาศัยอยูกับครอบครัวท่ีเปนบานของตนเองหรือเชาท่ีพัก
อาศัย เชน บานเชา หรือคอนโดมีเนียม 

0.84 0.16 

S8 มีหนวยงานองคกรท้ังภาครัฐและเอกชนเปนเครือขายความรวมมือท่ีเขมแข็ง
และหลากหลายใหการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 

0.94 0.06 

S9 การแพรระบาดของวัฒนธรรมท่ีไมเหมาะสมผานสื่อออนไลนและSocial 
Application สงผลตอการเลยีนแบบของนักเรียน 

0.06 0.94 

S10 ผูปกครองนิยมใหลูกเรยีนในโรงเรยีนใกลบาน 1.00 0.00 

S11 มีการเคลื่อนยายของประชาชนเขามาอยูอาศัยในเขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียน
คอนขางมาก 

0.72 0.28 

S12 โรงเรียนถูกจัดอันดับใหเปนโรงเรยีนแขงขันสูงเน่ืองจากมีจํานวนนักเรียนท่ี
ตองการเขาเรียนในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 และ 4เกินกวาจํานวนท่ีโรงเรียนจะ
รับได 

1.00 0.00 
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1.2.1.2 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก ปจจัยดานเทคโนโลยี (Technological factors) (T) 
 

รหัส ประเด็นปจจัย 
มีสภาพเปน 

โอกาส ภาวะคุกคาม 

T1 มีแหลงสืบคนขอมูลแหลงเรยีนรูนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีหลากหลายท้ัง
สถาบันการศึกษาและหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนจํานวนมาก ท่ีอยูใกล
โรงเรียนเปนแหลงเรียนรูและสืบคนขอมูลทางวิชาการผานระบบเครอืขายท่ี
ทันสมัย 

0.91 0.09 

T2 ความกาวหนาทางเทคโนโลยีชวยสงเสริมสนับสนุนการเรยีนการสอนใชเปน
แหลงเรียนรูของครูและนักเรียนตลอดจนเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ
ในโรงเรียน 

0.97 0.03 

T3 นักเรียนสามารถนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในกระบวนการเรยีนรูได
คลองแคลว 

0.94 0.06 

T4 นักเรียนบางสวนนําสื่อเทคโนโลยีไปใชในทางท่ีผิด 0.03 0.97 
 

1.2.1.3 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก ปจจัยดานเศรษฐกิจ (Economic factors) (E) 
 

รหัส ประเด็นปจจัย 
มีสภาพเปน 

โอกาส ภาวะคุกคาม 

E1 ชุมชนพรอมสนับสนุนและมีสวนรวมระดมทรัพยากรในการพัฒนาโรงเรียน 1.00 0.00 

E2 การขยายตัวทางดานเศรษฐกิจหลากหลายรูปแบบซึ่งสามารถใชเปนแหลง
เรียนรูและทางเลือกในการประกอบอาชีพของนักเรียนมากข้ึน 

0.97 0.03 

E3 ผูปกครองท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจดสีงเสริมใหนักเรียนไดเรยีนเตม็ศักยภาพ 0.94 0.06 

E4 เศรษฐกิจในชุมชนดีเอ้ือประโยชนในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 0.88 0.16 

E5 ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทําใหผูปกครองจํานวนหน่ึงไมสามารถสนับสนุน 
กิจกรรมของโรงเรียนไดเชนผูปกครองท่ียายถ่ืนฐานมาจากตางจังหวัด 

0.09 0.91 

 

1.2.1.4 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกปจจัยดานการการเมือง กฏหมายและนโยบาย 
(Political and legal factors) (P) 
 

รหัส ประเด็นปจจัย 
มีสภาพเปน 

โอกาส ภาวะคุกคาม 

P1 นโยบายการปฏิรปูการศึกษาทําใหนักเรียน มีโอกาสไดรับการพัฒนาตนเอง
เต็มตามศักยภาพ 

0.94 0.06 

P2 นโยบายรัฐใหโรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามความตองการของทองถ่ิน 0.97 0.03 

P3 พระราชบัญญัติการศึกษาใหทุกคนมีโอกาสศึกษาตามศักยภาพของแตละ
บุคคล 
 

0.94 0.06 
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รหัส ประเด็นปจจัย 
มีสภาพเปน 

โอกาส ภาวะคุกคาม 

P4 นโยบายการจัดสรรงบประมาณรายหัวของรัฐบาลเพียงพอตอการบรหิาร
จัดการภายในโรงเรียน 

0.81 0.19 

P5 การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลบางครั้งมีความลาชาตอการบริหารจัดการ
ภายในโรงเรียน 

0.06 0.94 

 
1.2.2  สภาพแวดลอมภายใน 

1.2.2.1 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในดานโครงสรางและนโยบายองคกร (Structure) (S1) 
 

รหัส ประเด็นปจจัย 
มีสภาพเปน 

โอกาส ภาวะคุกคาม 

S1.1  โรงเรียนมีการกําหนดนโยบายท่ีชัดเจนสอดคลองกับนโยบายของ สพฐ. 
และสพม2 เชน นโยบายขับเคลื่อนสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนโรงเรียน
มาตรฐานสากลนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการเพ่ือ
เปนแนวทางในการกําหนดทิศทางการบริหารจัดการสถานศึกษา 

1.00 0.00 

S1.2 นโยบายของโรงเรียนสงเสรมินักเรยีนใหมีความรูความสามารถตามศกัยภาพ 0.94 0.06 

S1.3 โรงเรียนจัดโครงสรางการบรหิารอยางสอดคลองกับแนวการบริหารจดัการ
โรงเรียนนิติบุคคลและเปดโอกาสใหผูมสีวนเก่ียวของกับสถานศึกษา อาทิ 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานคณะกรรมการผูปกครองและครู 
คณะกรรมการเครือขายผูปกครองผูปกครองคณะครู บุคลากร และชุมชนเขา
มามีสวนในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน 

0.97 0.03 

S1.4 โรงเรียนมีคําสั่งแตงตั้งผูรบัผิดชอบงานตามโครงสรางการบริหารอยางชัดเจน
มีการกําหนดวิธีการปฏิบัติท่ีสอดคลองกับนโยบายของโรงเรียน 

0.97 0.03 

S1.5 โรงเรียนมีการจัดหลักสตูรท่ีหลากหลายมุงเนนความเปนเลิศทางวิชาการและ
สนองความตองการของชุมชน 

0.97 0.03 

S1.6 จํานวนนักเรียนตอหองมีมากเปนอุปสรรคตอการจดักิจกรรมการเรยีนการ
สอน 

0.06 0.94 

  1.2.2.2 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในดานการบริการและคุณลักษณะผูเรียน (Service / 
Products) (S2) 
 

รหัส ประเด็นปจจัย 
มีสภาพเปน 

โอกาส ภาวะคุกคาม 

S2.1  การจัดสภาพแวดลอมสะอาด สวยงาม รมรื่น เอ้ือแกการเรียนรูมีการจัด
บรรยากาศในช้ันเรียนการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมมีแหลงเรียนรูท่ี
หลากหลาย อาทิ ศูนยการเรียนรู 13 ศูนย หองเรียนอาเซียนหอง home 
theatre 3 D tutor on demand  หองสมุดมีชีวิต(Digital Library)  และสื่อ 

0.91 0.09 
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รหัส ประเด็นปจจัย 
มีสภาพเปน 

โอกาส ภาวะคุกคาม 

 เทคโนโลยีใหเอ้ือตอการเรียนรูเอ้ือตอการเรียนการสอนมสีื่อเทคโนโลยีชวยใน
การสอน และชวยในการศึกษาคนควาดวยตนเอง 

  

S2.2 มีการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเสริมทางดานความรูคณุธรรม
จริยธรรมสุขภาพพลานามัยตามความถนัด ความสามารถและความสนใจของ
นักเรียน 

0.97 0.03 

S2.3 การจัดบริการดานสาธารณูปโภค หองนํ้า บริการนํ้าดืม่ ยังไมเพียงพอ 0.09 0.91 

S2.4 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 0.81 0.19 

S2.5 นักเรียนใหความรวมมือในกิจกรรมตางๆท่ีโรงเรียนจดัใหเปนอยางด ีและ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบแนวปฏิบัตขิองโรงเรียน 

0.88 0.13 

S2.6 การจัดกิจกรรมสงเสริม พัฒนาบุคลิกภาพสุขภาพและอนามัยของนักเรียนให
อยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

0.97 0.03 

S2.7 ผลการสอบระดับชาติ O-net ผานขีดจํากัดลางแตเมื่อเปรียบเทียบกับปท่ีผาน
มาลดลงในบางกลุมสาระ 

0.19 0.81 

 

1.2.2.3 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในดานบุคลากร (Man) (M1) 
 

รหัส ประเด็นปจจัย 
มีสภาพเปน 

โอกาส ภาวะคุกคาม 

M1.1 ครูและบุคลากรมีศักยภาพสูงมคีวามมุงมั่นในการทํางานเพ่ือพัฒนาองคกรมี

ความรักสามัคคีและมคีวามสัมพันธและการสื่อสารท่ีดีตอกันมีความรู

ความสามารถตรงสาขาสอดคลองกับความตองการของโรงเรียนประสบการณ

เหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามหนาท่ี และพรอมรับความรูท่ีทันสมยั 

1.00 0.00 

M1.2 บุคลากรมีโอกาสไดรับการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 1.00 0.00 

M1.3 ครูไมเพียงพอในบางสาระวิชาท้ังน้ีเน่ืองจากการเกษียณอายุราชการและการ

ยายกลับภูมิลาํเนา 

0.66 0.34 

M1.4 ครูบางกลุมสาระการเรียนรูขาดทักษะการใชภาษาตางประเทศเพ่ือการ

สื่อสาร 

0.25 0.75 

M1.5 บุคลากรไดรับการเสริมแรงทําใหมขีวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 1.00 0.00 

M1.6 ครูใชกระบวนการวิจยัเพ่ือพัฒนาการเรยีนรูนอยครูบางสวนไมนําผลการวิจัย

มาใชในการจัดการเรียนการสอน 

0.56 0.44 

M1.7 ครูบางสวนขาดความเช่ียวชาญในการจัดทําพัฒนาสื่อและนวัตกรรมรวมไปถึง

การนําสื่อเทคโนโลยีสมัยใหมไปใชในการจัดการเรียนการสอนขาดการนํา

รูปแบบการการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการมาใชในการจดัการเรยีนรู

ทําใหเน้ือหาซ้ําซอนมีภาระงานนักเรียนมากเกินไป 

0.72 0.28 
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รหัส ประเด็นปจจัย 
มีสภาพเปน 

โอกาส ภาวะคุกคาม 

M1.8 บุคลากรบางคนขาดความตระหนักและความรวมมือในการปฏิบัตหินาท่ีท่ี

ไดรับมอบหมาย 

0.34 0.66 

 

1.2.2.4 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในดานการเงิน (Money) (M2) 
 

รหัส ประเด็นปจจัย 
มีสภาพเปน 

โอกาส ภาวะคุกคาม 

M2.1 โรงเรียนยังไดรับเงินอุดหนุนรายหวัเงินโครงการเรียนฟรี 15 ปเงินระดม

ทรัพยากร เพียงพอแกการบรหิารจัดการ 

1.00 0.00 

M2.2 การใชเงินใหเกิดประโยชนสูงสดุในการบริหารจัดการและพัฒนาการศึกษา 1.00 0.00 

M2.3 ระดมทรัพยากรชวยสนับสนุนดานการพัฒนาการศึกษา และจัดกิจกรรม

ไดรับความรวมมือจากผูปกครองและองคกรอ่ืนเปนอยางด ี

0.91 0.09 

M2.4 การเบิกจายเงินไมคลองตัวบางครัง้เกิดความลาชา 0.06 0.94 
 

1.2.2.5 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในดานวัสดุอุปกรณ (Materials) (M3) 
 

รหัส ประเด็นปจจัย 
มีสภาพเปน 

โอกาส ภาวะคุกคาม 

M3.1 โรงเรียนมีความพรอมในการจดัซือ้วัสด-ุอุปกรณในการจัดการเรียนการสอน

อยางเพียงพอ 

0.81 0.19 

M3.2 โรงเรียนมีความพรอมดานสื่อเทคโนโลยีและอุปกรณการเรยีนการสอน

อาคารสถานท่ีเพียงพอเหมาะสมกับจํานวนนักเรียน 

0.94 0.06 

M3.3 โรงเรียนมีเครือขาย Internet  มีการพัฒนาเว็บไซตเปนเครื่องมือ

ติดตอสื่อสาร 

0.97 0.03 

M3.4 อาคารสถานท่ีมคีวามพรอมในการใหบริการแกชุมชน และองคกรภายนอก 0.88 0.12 

M3.5 โรงเรียนมีแหลงเรียนรูท่ีหลากหลายสงผลใหผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักเรียนสูงประสบผลสําเร็จในการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ 

0.91 0.09 

 
1.2.2.6 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในดานการจัดการ (Management) ( M4) 
 

รหัส ประเด็นปจจัย 
มีสภาพเปน 

โอกาส ภาวะคุกคาม 

M4.1 ผูบริหารมีการนิเทศ กํากับ ติดตามและใหคําแนะนําการปฏิบัติงานของครู

เปนประจาํสงเสริมสนับสนุนใหครไูดจัดทําผลงานทางวิชาการและวิจัยเพ่ือ

พัฒนาการเรียนการสอน 

0.94 0.06 



36 
 

รหัส ประเด็นปจจัย 
มีสภาพเปน 

โอกาส ภาวะคุกคาม 

M4.2 โรงเรียนจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมเีครือขายผูปกครองเขามามีสวน

รวม 

1.00 0.00 

M4.3 โรงเรียนมีการเผยแพรประชาสัมพันธของโรงเรียนตอชุมชนแพรหลาย 0.88 0.12 

M4.4 โรงเรียนมีการวางแผนการบริหารงาน ชัดเจน และ ดําเนินงานตามแผน 0.94 0.06 

M4.5 บุคลากรใหความรวมมือในการปฎบัิติงานตามนโยบายของโรงเรียน 0.97 0.03 

M4.6 การมีสวนรวมในการจดัการศึกษาของผูมีสวนไดสวนเสียมีความเขมแข็ง 0.88 0.13 
 

1.2.3  สรุปผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (STEP) 
 

รายการปจจัย
 

นํ้าหนัก
 

คะแนนเฉลีย่ นํ้าหนักคะแนนแฉลีย่ สรุปผลการ 
วิเคราะห โอกาส (O) ภาวะคุกคาม (T) โอกาส (O) ภาวะคุกคาม (T) 

S 0.28 0.85 0.15 0.24 0.04 0.20 
T 0.36 0.71 0.29 0.26 0.10 0.16 
E 0.20 0.78 0.23 0.16 0.05 0.11 
P 0.16 0.74 0.26 0.12 0.04 0.08 

รวม 1.00 S T E P  0.54 
 

1.2.4  สรุปผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน  (2 S 4 M) 
 

รายการปจจัย
 

นํ้าหนัก
 

คะแนนเฉลีย่ นํ้าหนักคะแนนแฉลีย่ สรุปผลการ 
วิเคราะห จุดแข็ง (S) จุดออน (W) จุดแข็ง (S) จุดออน (W) 

S1 0.16 0.82 0.18 0.13 0.03 0.10 
S2 0.24 0.69 0.31 0.17 0.07 0.10 
M1 0.18 0.69 0.31 0.12 0.06 0.07 
M2 0.12 0.70 0.30 0.08 0.04 0.05 
M3 0.14 0.90 0.10 0.13 0.01 0.11 
M4 0.16 0.94 0.06 0.15 0.01 0.14 
รวม 1.00 M4  M3  S1  S2 M1  M2 0.56 
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1.2.5  สรุปผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและภายใน 
ก.  การกําหนดตําแหนงและทิศทางของโรงเรียน 
 

STARS                                        O(+) 
 
 
 
 
 
 
 
S(+) 

QUESTIONS MARKS 
 
 
 
 
 
0.54 

 
                                                W(-) 

 
 
 
 
 
 
 
 
CASH COWS                                T (-) 

 
 
 
 
 
 
 
 
DOGS 

 
 ข.  ความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมภายนอกและภายใน  (MATRIX) 

M4S M3S S1S S2S M1S S M2S 

M4T M3T S1T S2T M1T T M2T 

M4E M3E S1E S2E M1E E M2E 

M4 M3 S1 S2 M1  M2 

M4P M3P S1P S2P M1P P  M2P 

  
 

0.85 

0.29 

0.94 

0.31 

0.56 
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จากผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและภายในของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต พบวา โรงเรียนมี
สมรรถนะ ดาวรุง โดยมสีภาพแวดลอมภายนอกเปนโอกาส และสภาพแวดลอมภายในเปนจุดแข็ง เหมาะสมตอการ
วางแผนพัฒนาการศึกษาในทิศทาง สงเสริม พัฒนา ในการกําหนดยุทธศาสตร เพราะโรงเรียนอยูในตําแหนง ดาวรุง
และจากผลการวิเคราะหความสมัพันธแลวพบวา ยุทธศาสตรท่ีเหมาะสมในการเสริมสราง สนับสนุน เพ่ิมขยายอยูใน
กลุมดาวรุงจํานวน 15 คู ยุทธศาสตรปรับปรุงพัฒนาอยูในกลุมคําถาม จํานวน 3 คู ยุทธศาสตร พัฒนา อยูในกลุมวัว
แมลูกออนจํานวน 5 คูและยุทธศาสตรปรับรื้อ เรงปรับปรุง ทบทวนอยูในกลุมสุนัขจนตรอกจํานวน 1 คู 

จากผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมของโรงเรียนดังกลาว นําไปเปนขอมูลหลักในการกําหนดทิศทางและ
แผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนตอไป 
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1.3  ยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของ 
 

การจัดการศึกษาไดแบงระดับการขับเคลื่อนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคไว 2 ระดับ คือกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ควบคุม กําหนดนโยบาย และเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา เปนระดับปฏิบัติการ 

 

1.3.1 กระทรวงศึกษาธิการ 
 

ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาตามหลักการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองเปน 3 เปาหมาย 4 กรอบ
แนวทาง และ 8 นโยบายพัฒนาการศึกษาดังน้ี 

3 เปาหมาย 
1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรยีนรูของคนไทย 
2) เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการเรยีนรูอยางท่ัวถึงและมคีุณภาพ 
3) สงเสริมการมสีวนรวมของทุกภาคสวน ของสังคมในการบรหิารและจัดการศึกษา 

4 กรอบแนวทาง 
1) พัฒนาคุณภาพคนไทยยคุใหม 
2) พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม 
3) พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม 
4) พัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการใหม 

8 นโยบายการพัฒนาการศึกษา 
1) การขับเคลื่อน การปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษท่ีสอง 
2) โครงการเรยีนฟรี เรยีนดี 15 ป อยางมีคุณภาพ 
3) จัดตั้งโรงเรยีนดีประจําตาํบล 
4) พัฒนาการศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
5) สรางแหลงเรยีนรู ราคาถูก 
6) สรางเครือขายเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการศึกษา (National Education Network : NED – NET)  
7) สรางขวัญ และกําลังใจคร ู
8) สนับสนุนองคความรูเก่ียวกับวิทยาศาสตร คณติศาสตรและเทคโนโลย ี
 

1.3.2 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

ไดกําหนดนโยบายการดําเนินงาน ภายในปการศึกษา 2559 ดังน้ี 
1) เรงรัดปฏริูปการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหมีการปรับปรุงเปลีย่นแปลงระบบ และกระบวนการการ

จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ังระบบใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตกุารณ ทันโลก ใหสําเร็จอยางเปนรูปธรรม 
2) เรงพัฒนาความแข็งแกรงทางการศึกษา ใหผูเรียนทุกระดับ ทุกประเภท รวมถึงเด็กพิการ และ

ดอยโอกาส มคีวามรู และทักษะแหงโลกยุคใหมควบคูกันไป โดยเฉพาะทักษะการอาน เขียน และการคิด เพ่ือใหมี
ความพรอมเขาสูการศึกษาระดับสงู และโลกของการทํางาน 

3) เรงปรับระบบสนับสนุนการจดัการศึกษา ท่ีสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสาน
สัมพันธกับเน้ือหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปดวยมาตรฐานและการประเมิน หลักสตูรและ
การสอน การพัฒนาทางวิชาชีพ สภาพแวดลอมการเรียนรู 

4) ยกระดับความแข็งแกรงมาตรฐานวิชาชีพครูและผูบริหารสถานศกึษา ใหครูเปนผูท่ีมี
ความสามารถและทักษะท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการ
บริหารจดัการ และเปนผูนําทางวิชาการ ครูและผูบริหารสถานศึกษาประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรยีน สราง
ความมั่นใจและไววางใจ สงเสรมิใหรับผดิชอบตอผลท่ีเกิดกับนักเรียน ท่ีสอดคลองกับวิชาชีพ 



40 
 

5) เรงสรางระบบใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปนองคกรคุณภาพท่ีแข็งแกรงและมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือการใหบริการท่ีดี มีความสามารถรับผิดชอบการจดัการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีคณุภาพ และ
มาตรฐานไดเปนอยางด ี

6) เรงรัดปรับปรุงโรงเรียนใหเปนองคกรท่ีมีความเขมแข็ง มีแรงบันดาลใจ และมีวิสัยทัศนในการ
จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีชัดเจน เปนสถานศึกษาคณุภาพ และมีประสิทธิภาพท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนได
อยางมีคุณภาพและมาตรฐานระดบัสากล 

7) สรางระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ท่ีมีขอมูลสารสนเทศ และ
ขาวสารเก่ียวกับกระบวนการเรียนการสอนอยางพรอมบริบูรณ และมีนโยบายการตดิตามประเมินผลอยางเปน
รูปธรรม 

8) สรางวัฒนธรรมใหมในการทํางาน ใหมีปรัสิทธิภาพ เพ่ือการใหบริการท่ีดีท้ังสวนกลางและสวน
ภูมิภาค เรงรัดการกระจายอํานาจและความรับผดิชอบ สงเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีท่ีทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม 
ปรับปรุงระบบของโรงเรยีน ใหเปนแบบรวมคิดรวมทํา การมีสวนรวม และการประสานงาน สามารถใชเครือขายการ
พัฒนาการศึกษาระหวางโรงเรียนกับโรงเรยีน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรวิชาชีพ กลุมบุคคล องคกรเอกชน 
องคกรชุมชน และองคกรสังคมอ่ืน 

9) เรงปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคล มุงเนนความถูกตองเหมาะสม เปนธรรม ปราศจาก
คอรรัปช่ัน ใหเปนปจจัยหนุนในการเสริมสรางคณุภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและกําลังใจสรางภาวะจูงใจ แรง
บันดาลใจ และความรับผดิชอบในความสําเร็จตามภาระหนาท่ี 

10) มุงสรางพลเมืองดีท่ีตื่นตัวและอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได และทําใหการศึกษา
นําการแกปญหาสําคญัของสังคมรวมท้ังปญหาการคอรรัปช่ัน 

11) ทุมเทมาตรการเพ่ือยกระดับคณุภาพสถานศึกษาท่ีพัฒนาลาหลัง และโรงเรียนขนาดเล็ก 
ท่ีไมไดคุณภาพ เพ่ือไมใหผูเรียนตองเสียโอกาสไดรับการศึกษาท่ีมีคณุภาพ 
 

โดยมยีุทธศาสตรในการดําเนินงาน 4 ยุทธศาสตรซึ่งแนวทางสําหรบัขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ
ประเทศไทยใหเปนผูนํา หน่ึงในสองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดแก 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผูเรยีนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหท่ัวถึงครอบคลุม

ผูเรยีนใหไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคณุภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กําหนดจุดเนนการดําเนินงาน ในปงบประมาณ พ.ศ. 

2559 โดยแบงเปน 3 สวน ดังน้ี 

สวนท่ี 1 จุดเนนดานผูเรียน 

1) นักเรยีนมีสมรรถนะสําคญั สูมาตรฐานสากล ดังตอไปน้ี 

1.1) นักเรียนระดับกอนประถมศกึษามีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ และสติปญญาท่ี

สมดลุเหมาะสมกับวัยและเรียนรูอยางมีความสุข 

1.2) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุมสาระหลัก เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 3 

1.3) นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 มีความสามารถ ดานภาษา อานออก เขียนได 

ดานคํานวณ และดานการใชเหตผุลท่ีเหมาะสม 
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1.4) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ไดรับการสงเสริมใหมีแรงจูงใจสู

อาชีพ ดวยการแนะแนว ท้ังโดยครูและผูประกอบอาชีพตางๆ (ผูปกครอง ศิษยเกา สถานประกอบการ) และไดรับ

การพัฒนาความรู ทักษะท่ีเหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต 

1.5) นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค และทักษะการสื่อสารอยาง 

สรางสรรคอยางนอย 2 ภาษา ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเปนเครื่องมือในการเรียนรูเหมาะสมตามชวงวัย 

2) นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเปนไทย หางไกลยาเสพตดิ มีคุณลักษณะทางสังคมท่ีเหมาะสม 

2.1) นักเรียนระดับประถมศึกษา ใฝเรียนรู ใฝดี และอยูรวมกับผูอ่ืนได 

2.2) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีทักษะการแกปญหา และอยูอยางพอเพียง 

2.3) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุงมั่นในการศึกษา และการทํางาน  และ 

สามารถปรับตัวเขากับพหุวัฒนธรรม บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมท่ีดีงามของไทย 

3) นักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษไดรับการสงเสรมิ สนับสนุน และพัฒนาเต็มศักยภาพเปนรายบุคคล 

ดวยรูปแบบท่ีหลากหลาย 

3.1) เด็กพิการไดรับการพัฒนาศักยภาพเปนรายบุคคล ดวยรูปแบบท่ีหลากหลายตามหลักวิชา 

3.2) เด็กดอยโอกาส และเด็กในพ้ืนท่ีพิเศษ  ไดรับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพตาม 

มาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตร และอัตลักษณแหงตน 

3.3) นักเรียนท่ีมคีวามสามารถพิเศษ ไดรับการสงเสรมิใหมีเปนเลิศ ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลย ี

พ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร คณติศาสตร ภาษา กีฬา ดนตรี และศลิปะ 

3.4) นักเรียนท่ีเรียนภายใตการจัด การศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการบุคคล 

องคกรวิชาชีพ องคเอกชน องคกรชุมชน และองคกรสังคมอ่ืน และการศึกษาทางเลือก ไดรับการพัฒนาอยางมี

คุณภาพตามมาตรฐาน 

3.5) เด็กกลุมท่ีตองการการคุมครองและชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ ไดรับการคุมครอง และ 

ชวยเหลือเยยีวยา ดวยรูปแบบท่ีหลากหลาย 

3.6) เด็กวัยเรียนในถ่ินทุรกันดาร ไดรับการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรยีนรูตลอดชีวิต 
 

สวนท่ี 2 จุดเนนดานครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1) ครูไดรับการพัฒนาองคความรูและทักษะในการสื่อสาร มีสมรรถนะในการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 

1.1) ครูไดรับการพัฒนาวิธีการจดัการเรยีนการสอน การสอนคดิแบบตาง ๆ และการวัด

ประเมินผล ใหสามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรยีนใหมีคณุภาพตามศักยภาพเปนรายบุคคล 

1.2) ครูสามารถยกระดับคณุภาพการศึกษาโดยประยุกตใชระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 

อยางเหมาะสม 

1.3) ครูไดรับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา   

และครูท้ังในโรงเรียน ระหวางโรงเรียน หรือภาคสวนอ่ืน ๆ ตามความพรอมของโรงเรยีน 

1.4) ครูสรางเครือขายการเรียนรู การมีสวนรวมจากผูมสีวนเก่ียวของและทุกภาคสวน ใหเกิด 

ชุมชนแหงการเรียนรู 

1.5) ครูจัดการเรียนการสอน ใหสอดรับกับการเปนประชาคมอาเซยีน 

1.6) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเปนครู การเปนครมูืออาชีพและยดึ 



42 
 

มั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

2) พัฒนาผูบริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารงานทุกดานใหมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 

3) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกําลังใจในการทํางาน 

4) องคกร คณะบุคคล  และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของวางแผนและสรรหาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ใหสอดคลองกับความตองการของโรงเรียน และสังคม 
 

สวนท่ี 3 จุดเนนดานการบริหารจัดการ 

1) สถานศึกษา และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  บริหารจดัการโดยมุงเนนการกระจายอํานาจ 

การมีสวนรวม และมีความรับผิดชอบตอผลการดําเนินงาน 

1.1) โรงเรยีนท่ีไมผานการรับรองคุณภาพภายนอกและมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนต่ํา

กวาคาเฉลี่ยของประเทศ ไดรับการแกไข ชวยเหลือ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล โดยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ทําหนาท่ีสงเสริมสนับสนุน และเปนผูประสานงานหลักใหโรงเรียนทําแผนพัฒนาเปนรายโรง รวมกับผูปกครอง ชุม 

และองคกรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

1.2) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบริหารจดัการอยางมีคุณภาพ โดยใชมาตรฐานสํานักงานเขต 

พ้ืนท่ีการศึกษา 

1.3) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพัฒนาระบบชวยเหลือ กํากับ ติดตามตรวจสอบการบริหาร 

จัดการงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพอยางจริงจัง และตอเน่ือง 

1.4) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เชิดชูเกียรตโิรงเรยีนท่ีนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

สูงข้ึน อัตราการออกกลางคันลดลง มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลงจริงจังและตอเน่ือง 

2) หนวยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกระดับ สงเสรมิการมีสวนรวมใน

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2.1) หนวยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกระดับท้ังสวนกลาง 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา สงเสริมใหทุกภาคสวนเขามามสีวนรวมในการพัฒนาคณุภาพ

การศึกษา 

2.2) หนวยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกระดับท้ังสวนกลาง 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา สงเสริมการระดมทรพัยากรในการพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
 

สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ไดกําหนดกลยุทธ จุดเนน เพ่ือใหสอดคลองตาม

พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธ จุดเนนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และเปนแนวทางการ

ดําเนินการจัดการศึกษาของโรงเรยีนดังน้ี 

วิสัยทัศน 

ภายในป 2559 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เปนองคกรแหงการบริหารเพ่ือ

การเรยีนรู พัฒนาคุณภาพสูความเปนเลิศระดับมาตรฐานสากลบนวิถีความเปนไทย  
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พันธกิจ 

พัฒนาสงเสรมิและสนับสนุนสถานศึกษาเปนองคกรแหงการเรียนรู บริหารจดัการดวยระบบ

คุณภาพใหผูเรยีนทุกคนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพดวยวิถีไทย เพ่ือการเรยีนรูตลอดชีวิต มีความรู คุณธรรม 

ความสามารถตามมาตรฐานการศกึษาข้ันพ้ืนฐานและพัฒนาสูคณุภาพระดับสากล 

เปาประสงค 

1) สถานศึกษาพัฒนาการบริหารจดัการศึกษาดวยระบบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานเพ่ือความเปนเลิศสูมาตรฐานสากล 

2) ผูเรียนมีความรู  คณุธรรมความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานดวยวิถีไทย 

พัฒนาสูคุณภาพระดับสากล 

3) ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางตอเน่ือง เทาเทียม และท่ัวถึงตรงตามศักยภาพ 

4) ผูเรียนเปนบุคคลแหงการเรยีนรู สูการพัฒนาท่ียั่งยืน รูศักยภาพเขา รูศักยภาพเรา เทาทัน

และแขงขันในระดับสากลได 

5) ผูบรหิาร ครูผูสอนและบุคลากรไดรับการพัฒนาท้ังระบบอยางตอเน่ืองตามมาตรฐานวิชาชีพ

และไดรับวิทยฐานะสูงข้ึน 

6) วิจัยและถายทอดองคความรูดานการบริหารจัดการศึกษา ดานคณุภาพการศึกษา ดานการ

สรางโอกาสทางการศึกษาและดานการสงเสริมการมีงานทํา 

7) พัฒนาการบริหารจดัการศึกษาตามแนวทางการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

(PMQA) ตามคํารบัรองปฏิบัตริาชการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและกระจายอํานาจ เนนการมสีวนรวมจาก

ทุกภาคสวน 

กลยุทธ 
1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและสงเสริมความสามารถดาน

เทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการเรียนรู 
2) ปลูกฝงคุณธรรม ความสํานึกในความเปนชาตไิทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
3) ขยายโอกาสทางการศึกษาใหท่ัวถึง ครอบคลุม ผูเรียนไดรับโอกาสในการพัฒนาเตม็ตามศักยภาพ 
4) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคณุภาพ 
5) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษา 

หลักธรรมาภิบาล   เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือสงเสริม
และสนับสนุนการจัดการศึกษาพัฒนาการวิจัยและถายทอดองคความรู 

6) จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางสันติสุข ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 
จุดเนน 

1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 5 กลุมสาระวิชาหลักเพ่ิมข้ึนอยางนอยรอยละ 5 
2) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา มีทักษะกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ ทักษะกระบวนการคิด

สรางสรรค ตั้งคําถาม สรางเครื่องมือ กําหนดแหลงรวบรวมขอมลู สรุปและเขียนรายงานได 
3) นักเรียนทุกคนมีความสํานึกในความรักชาตไิทย 
4) เพ่ิมศักยภาพนักเรยีนดานคณิตศาสตร ดานวิทยาศาสตร และดานเทคโนโลย ี
5) สรางทางเลือกในการเรียนรูท่ีเนนใหประชากรวัยเรียนทุกคนเขาถึงโอกาสทางการศึกษาอยาง

ท่ัวถึง ลดอัตราการออกกลางคัน ศึกษาตอและประกอบอาชีพ 
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6) สงเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
7) นักเรียน ครู ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาเตรียมความพรอมสู

ประชาคมอาเซียน มีภมูิคุมกันตอการเปลีย่นแปลงและสังคมพหุวัฒนธรรม 
8) สงเสริมองคความรูดานการวิจยั และสนับสนุนใหมีการเผยแพรงานวิจัยอยางแพรหลาย 
9) สถานศึกษาทุกแหงมรีะบบประกันคุณภาพภายในท่ีเขมแข็งและไดรับการรับรองจากการ

ประเมินคุณภาพภายนอกตลอดจนการพัฒนาสถานศึกษาในพ้ืนท่ีชนบท โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและ
โรงเรียนสูมาตรฐานสากล 

10) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ผานการประเมนิคุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐานของสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

11) นักเรียนมีทักษะชีวิตในการรบัมือกับสถานการณและภยัพิบัติตาง ๆ 
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สวนที่ 2 
ทิศทางการจัดการศึกษา 

 
2.1 วิสัยทัศน  

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต พัฒนาผูเรียนใหมีคณุภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของความเปนไทย 
 

2.2 พันธกจิ 

       1) พัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพเปนพลโลก 

2) สงเสริมผูเรียนใหเปนผูมีคณุธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสตูรและคานิยมหลักคน

ไทย 12 ประการ 

3) พัฒนาการจัดการเรียนรูเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

4) พัฒนาแหลงเรียนรู ศูนยการเรยีนใหทันสมัย ครบวงจรและเอ้ือตอการเรียนรู 

5) เสริมสรางศักยภาพครูใหมคีวามสามารถจัดการเรียนรูเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

6) พัฒนาระบบบริหารและการจัดการท่ีด ี

7) สงเสริมการมสีวนรวมในการจดัการศึกษาและการสรางเครือขายการเรียนรู 
 

2.3 เปาประสงค 

1) ผูเรียนมีศักยภาพเปนพลโลก 
2) ผูเรียนมีคณุธรรม จริยธรรม มอัีตลักษณ “คนดศีรีวชิรธรรม” มคีุณลักษณะอันพึงประสงค 

ตามหลักสูตรและคานิยมหลักคนไทย 12 ประการ 
3) มีหลักสูตรและการจดัการเรียนรูเทียบเคยีงมาตรฐานสากล 
4) มีแหลงเรียนรูศูนยการเรยีนท่ีทันสมัย ครบวงจรและเอ้ือตอการเรยีนรู ตามเอกลักษณ “วชิรธรรมกาวไกลดวย ICT” 

       5) ครูมีทักษะในการใชสื่อ ICTในการจัดการเรียนรู ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารและสามารถจดัการเรียนรู 
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

6) มีการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
7) ผูเก่ียวของมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และมีเครือขายการเรียนรูระดับทองถ่ิน ระดับประเทศ  

และระดับตางประเทศ 
 

2.4 กลยุทธ 
1) กลยุทธท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผูเรยีน 
2) กลยุทธท่ี 2 พัฒนาการใหบริการทางการศึกษา 
3) กลยุทธท่ี 3 พัฒนาคุณภาพครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

4) กลยุทธท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 

2.5 จุดเนน 
1) ผูเรียนมีศักยภาพเปนพลโลก 
2) ผูเรียนมีคณุธรรมจริยธรรม รักชาติ ศาสน กษัตรยิ และความเปนไทย 

3) โรงเรียนมีหลักสตูรท่ีมคีุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

4) โรงเรียนมีแหลงเรยีนรู ศูนยการเรียนท่ีทันสมัย ครบวงจรและเอ้ือตอการเรยีนรู 
5) ครูมีความรูความสามารถ เปนครูมืออาชีพ 

6) โรงเรียนมีการบริหารจดัการอยางมีคุณภาพโดยการมสีวนรวมของผูมีสวนเก่ียวของ 
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2.6 กลยุทธของโรงเรียน   
1) แผนพัฒนาคณุภาพผูเรยีน 
2) แผนพัฒนาการใหบริการทางการศึกษา  
3) แผนพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4) แผนพัฒนาพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 

2.7 แผนท่ีกลยุทธของโรงเรียน 

    

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีระบบภาคีเครือขาย

อุปถัมภและทรัพยากร

ทางการศึกษา 

มีระบบการบริหาร

จัดการโดยใชส่ือ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร 

 

ประเด็น 
กลยุทธที่ 2 

 
พัฒนาการใหบริการ

ทางการศึกษา
  

ประเด็น 
กลยุทธที่ 2 

 
พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

ประเด็น 
กลยุทธที่ 3 

 
พัฒนาคุณภาพครู

และบุคลากร
ทางการศึกษา 

ประเด็น 
กลยุทธที่ 4 

 
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

ประสิทธิผล 

คุณภาพ 

การใหบริการ 

ประสิทธภิาพ 

ของการ 

ปฏิบตัิราชการ 

การพัฒนา 

องคกร 

นักเรียนมีทักษะในการ

แสวงหาความรู ใช

เทคโนโลย ี

 

ครูพัฒนาตนเองและ

พัฒนางาน 

 

โรงเรียนมีระบบบริหารและ

การจัดการที่สอดคลองกับ

การบริหารโรงเรียนสูสากล 
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2.8 กรอบกลยุทธของโรงเรียน 
กลยุทธท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผูเรยีน 
 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด(KPI) 
ขอมูล
พ้ืนฐาน 
(BL) 

เปาหมาย (ปงบประมาณ) 
แผนงาน / โครงการ 

ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 

1.  ผูเรียนมีศักยภาพเปนพลโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  ผูเรียนมีคณุธรรม จริยธรรม  
มีอัตลักษณ “คนดีศรีวชิรธรรม” 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตาม
หลักสตูรและคานิยมหลักคนไทย 12 
ประการ 

1. รอยละของผลการสอบระดับชาติของ
กลุมสาระการเรียนรู 
-  ภาษาไทย (3%) 
-  สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม (3%) 
-  ภาษาตางประเทศ (5%) 
-  คณิตศาสตร (5%) 
-  วิทยาศาสตร (3%) 
-  สุขศึกษาและพลศึกษา (5%) 
-  ศิลปะ (5%) 
-  การงานอาชีพและเทคโนโลยี (5%) 
2. รอยละของนักเรียนมีความสามารถดาน
ทักษะการคิด (0.25%) 
3. รอยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถใช 
ICT ผลติงาน อยางสรางสรรค (0.25%) 
4. รอยละของผูเรียนมคีุณลักษณะ          
อันพึงประสงคตามหลักสูตรการศกึษาข้ัน
พ้ืนฐาน (0.25%) 
5. รอยละนักเรียนท่ีมีคณุธรรม จรยิธรรม  
มีอัตลักษณ “คนดีศรีวชิรธรรม”  
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
ตามหลักสูตรและคานิยมหลักคนไทย  
12 ประการ (0.25%) 

ผล O-net 
ป 2557 
47.28 
45.38 
32.22 
32.13 
39.58 
60.00 
42.90 
50.59 
94.80 

 
95.20 

 
97.40 

 
 

97.40 

ข้ึน 3% 
 

48.70 
46.71 
33.83 
33.74 
40.77 
63.00 
45.05 
53.12 
95.04 

 
95.44 

 
97.64 

 
 

97.64 
 
 
 
 

 
 

50.16 
48.11 
35.52 
35.42 
42.00 
66.15 
47.30 
55.78 
95.27 

 
95.68 

 
97.89 

 
 

97.89 
 
 
 
 

 
 

51.66 
49.55 
37.30 
37.19 
43.26 
69.46 
49.66 
58.56 
95.51 

 
95.92 

 
98.13 

 
 

98.13 
 
 
 
 

 
 

53.20 
51.04 
39.17 
39.05 
44.56 
72.93 
52.15 
61.49 
95.75 

 
96.16 

 
98.38 

 
 

98.38 
 
 

 
 

54.80 
52.57 
41.13 
41.01 
45.90 
76.58 
54.75 
64.57 
95.99 

 
96.40 

 
98.62 

 
 

98.62 
 
 
 
 

แผนงานพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
- โครงการเสริมสรางบุคคลแหงการ
เรียนรู 
-โครงการสงเสริมความเปนเลิศทาง
วิชาการ 
- โครงการประชาคมอาเซียน 
- โครงการเทิดทูนชาติ ศาสน 
กษัตริย 
- โครงการสงเสริมการเรียนรูตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- โครงการลูกวธ.รวมใจตานภยัสาร
เสพติด 

 
 
 
 
 
 
แผนงานพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
- โครงการคนดีศรีวชิรธรรม 
- โครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 
- โครงการพัฒนางานงานบุคคล
และระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียน 
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เปาประสงค ตัวช้ีวัด (KPI) 
ขอมูล
พ้ืนฐาน 
(BL) 

เปาหมาย (ปงบประมาณ) 
แผนงาน / โครงการ 

ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 

3. มีหลักสตูรและการจัดการเรยีนรู
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 

6. รอยละของความถูกตองสมบูรณของ
ระดับคณุภาพของหลักสูตรสถานศึกษา
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
7. รอยละของผูปกครองและนักเรยีนท่ีมี
ความพึงพอใจตอหลักสตูรสถานศกึษา
เทียบเคียงมาตรฐานสากลในระดบัมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละ 90 
 
 

รอยละ 
89.80 

 
 

95 
 
 

92 

98 
 
 

94 

100 
 
 

96 

100 
 
 

98 

100 
 
 

100 

แผนงานพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
- โครงการพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู 
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กลยุทธท่ี 2 พัฒนาการใหบริการทางการศึกษา 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด (KPI) 
ขอมูล
พ้ืนฐาน 
(BL) 

เปาหมาย (ปงบประมาณ) 
แผนงาน / โครงการ 

ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 

4. มีแหลงเรียนรู ศูนยการเรยีนท่ีทันสมัย 
ครบวงจรและเอ้ือตอการเรยีนรู ตาม
เอกลักษณ “วชิรธรรมกาวไกลดวย ICT” 
(3%) 
 

1. รอยละของความสมบูรณครบถวน
ของสื่ออุปกรณในแหลงเรียนรู (ความ
สมบูรณของ 17 ศูนย) 
2. รอยละของครูและนักเรียน ท่ีมี
ความพึงพอใจตอการใชแหลงเรียนรู 
ศูนยการเรียน ระดับมากข้ึนไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละ 75 
 

 
รอยละ 90 

 

85 
 

 
92 
 

88 
 

 
94 
 

91 
 

 
96 
 

94 
 

 
98 
 
 

96 
 

 
100 

แผนงานพัฒนาการใหบริการ
ทางการศึกษา 
- โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร 
- โครงการพัฒนาอาคารสถานที่
และส่ิงแวดลอมฯ 
- โครงการสงเสริมบริการประสาน
ชุมชน 
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กลยุทธท่ี 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

เปาประสงค ตัวชีวัด (KPI) 
ขอมูล
พ้ืนฐาน 
(BL) 

เปาหมาย (ปงบประมาณ) 
แผนงาน / โครงการ 

ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 

5. ครูมีทักษะในการใชสื่อ ICT ในการ
จัดการเรียนรู ใชภาษาอังกฤษในการ
สื่อสาร และสามารถจัดการเรียนรู
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

1. รอยละของครู  มีความรูความสามารถ
ทางวิชาการท่ีผานการประเมิน หรอืไดรับ
รางวัลระดับชาติ  
2. รอยละของครผููสอน ท่ีสามารถใชสื่อ
อิเล็คทรอนิกสในการจัดการเรียนการสอน 
และการวัดประเมินผล 
3. รอยละของครผููสอน ท่ีมผีลงานวิจัยเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
4. รอยละของครผููสอน ท่ีมผีลงานวิจัยใน
ช้ันเรียนเพ่ิมข้ึน 
5.รอยละของครูท่ีสามารถใชภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละ 5 
 
 

รอยละ 100 
 
 

รอยละ 10 
 

รอยละ 100 
 

รอยละ 100 
 

7 
 
 

100 
 
 

10 
 

100 
 

100 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 

100 
 
 

10 
 

100 
 

100 
 
 
 
 
 
 

13 
 
 

100 
 
 

10 
 

100 
 

100 
 
 
 
 

15 
 
 

100 
 
 

10 
 

100 
 

100 
 
 
 

20 
 
 

100 
 
 

10 
 

100 
 

100 
 
 
 

แผนพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
-โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
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กลยุทธท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจดัการ   
 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด (KPI) 
ขอมูล

พ้ืนฐาน (BL) 
เปาหมาย (ปงบประมาณ) 

แผนงาน / โครงการ 
ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 

6. มีการบริหารจัดการดวยระบบ
คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
7. ผูเก่ียวของมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา และมีเครือขายการเรียนรู
ระดับทองถ่ิน ระดบัประเทศ  และ
ระดับตางประเทศ 
 

1. ระดับคณุภาพผูบริหารท่ีบริหารจัดการ
ดวยระบบคุณภาพมาตรฐานระดับสากล 
2. ระดับคณุภาพผูบริหารท่ีสามารถใช
เทคโนโลยีในการบริหารจดัการ 
3. ระดับคณุภาพผูบริหารในการใช
ภาษาตางประเทศในการสื่อสาร 
4. ระดับคณุภาพของการระดมทรพัยากร
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. ระดับคณุภาพของการมสีวนรวมในการ
บริหารจดัการของผูมีสวนเก่ียวของ 
6. รอยละของการสรางเครือขายการ
เรียนรูขององคกร ในระดับทองถ่ิน ใน
ประเทศ ตางประเทศ เพ่ิมข้ึน (5%) 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละ 100 
 
 

รอยละ 100 
 

รอยละ 100 
 

รอยละ 80 
 

รอยละ 90 
 

รอยละ 3 
 
 

100 
 
 

100 
 

100 
 

83 
 

90 
 
5 

100 
 
 

100 
 

100 
 

86 
 

91 
 
5 

100 
 
 

100 
 

100 
 

89 
 

92 
 
5 

100 
 
 

100 
 

100 
 

92 
 

93 
 
5 

100 
 
 

100 
 

100 
 

95 
 

94 
 
5 

แผนงานพัฒนาระบบบริหาร
และการจัดการ 
-โครงการปรับระบบการบริหาร
และการจัดการ 
- โครงการพัฒนาภาคีเครือขาย
อุปถัมภและทรัพยากรทางการ
ศึกษา 
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สวนที่ 3 

กลยุทธและจุดเนนสูการปฏิบัติพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 

การกําหนดกลยุทธจุดเนนจากเปาประสงค พันธกิจ และวิสัยทัศน อีกท้ังนโยบายของการศึกษาเพ่ือเปนทิศทาง 
เปาหมายของโรงเรียน การนํากลยุทธและจุดเนนดังกลาวไปสูการปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนน้ันจําเปน
จะตองคํานึงถึง ระดับการปฏิบัติงานตามสภาพของโรงเรียน เพ่ือใหการดําเนินการพัฒนาไปสูการปฏบัิติอยางเปนระบบ จึงได
ทําการวิเคราะหปจจยัภายในและภายนอกของกลุมงาน เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร 
เปาประสงค ตัวช้ีวัด ในระดับกลุมงาน ดังน้ี 

 

3.1  การวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอกของกลุมงานในโรงเรียน 
การวิเคราะหกลุมงานภายในโรงเรยีน เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรของโรงเรียนลงไปสูการปฏิบัติในระดับหนวยงานหัวหนา

งาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายในกลุมงานน้ันดวยการวิเคราะห เทคนิค SWOT (SWOT Analysis) โดยการวิเคราะห
ปจจัยภายในกลุมงานใชหลัก 7Ssวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และวิเคราะหปจจัยภายนอกกลุมงาน (ภายในโรงเรียน) ใชหลัก 
C-PEST วิเคราะหโอกาสและภาวะคุกคาม ตามแนวคิดของ McKenseyกลุมงานตางๆไดวิเคราะห ดงัน้ี 

3.1.1  กลุมบริหารวิชาการ 
วิเคราะหปจจัยภายในกลุมบริหารวิชาการ (7Ss)  

 

ปจจัยภายในกลุม จุดแข็ง จุดออน 
ยุทธศาสตร / กลยุทธ 

(Strategy) 
กําหนดกลยุทธและวิสัยทัศนท่ีชัดเจน - 

โครงสรางองคการ 
(Structure) 

มีการจัดโครงสรางท่ีเปนระบบชัดเจน 
ปฏิบัติได 

- 

ระบบองคการ 
(System) 

มีระบบองคการท่ีเขมแข็ง มีประสทิธิภาพ - 

ทักษะและประสบการณ 
(Skills) 

บุคลากรมีศักยภาพและประสบการณใน
การปฏิบัติงาน 

- 

คุณคารวม 
(Share value) 

บุคลากรมีทัศนคติท่ีดตีอองคกร บุคลากรมีภาระงานมาก 

อัตรากําลังคน 
(Staff) 

- ไมเพียงพอบางกลุมสาระ 

รูปแบบการบริหารจัดการ 
(Style of management) 

บริหารแบบมีสวนรวม - 
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วิเคราะหปจจัยภายนอกกลุมบริหารวิชาการ (C-PEST) 

ปจจัยภายนอกกลุม โอกาส ภาวะคุกคาม 
พฤติกรรมผูบรโิภค 

(Consumer behavior) 
มีหลักสูตร เลือกเรียนตามความถนัดสนใจ พ้ืนฐานของผูเรียนเลือกเรยีนตามความถนัด 

นโยบาย 
(Political) 

สงเสริมการเปนโรงเรียนมาตรฐานสากล - 

งบประมาณ 
(Economic) 

ใหการสนับสนุนการจดัการเรียนการสอน ปญหาเศรษฐกิจ ครอบครัว ชุมชน 

สังคม 
(Social) 

ผูปกครองใหความเช่ือมั่นและศรัทธาใน
โรงเรียน 

พฤติกรรมไมพึงประสงคของผูเรียนเน่ืองจาก
ปจจัยสี่ยงในชุมชนและสิ่งแวดลอม 

ระบบ IT 
(Technology) 

มีการบรหิารจดัการระบบการเรยีนการสอน
ท่ีมีประสิทธิภาพ มีสื่อและแหลงเรียนรู 

มีระบบเช่ือมโยงเครือขาย 

ขาดจริยธรรมในจการใชสื่อและการใชอยางไม
คุมคา 

 
สรุปผลการวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอกกลุมบริหารวิชาการ 

สรุปผลการวิเคราะหไดวา  ปจจัยภายในกลุมบริหารวิชาการมีจดุแข็งในดานกลยุทธท่ีมีกลยุทธและวิสยัทัศนท่ี
ชัดเจน มีโครงสรางท่ีเปนระบบ ชัดเจน ปฏิบัติได มีระบบองคกรท่ีเขมแข็ง มีประสิทธิภาพ โดยมีการบริหารแบบมีสวนรวม 
มีบุคลากรท่ีมีศักยภาพ และประสบการณในการทํางาน มีทัศนคติท่ีดีตอองคกร แตมีจดุออนในดานบุคลากรท่ีมภีาระงานมาก 

สําหรับปจจัยภายนอกกลุมบริหารวิชาการน้ันมีปจจัยท่ีเปนโอกาสคอืมีหลักสตูรท่ีเลือกเรยีนไดตามความถนัด
และความสนใจ  ไดรับการสงเสรมิใหเปนโรงเรียนมาตรฐานสากล ไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณในการจัดการเรียนการ
สอน ผูปกครองและชุมชนใหความเช่ือมั่นและศรัทธาตอโรงเรยีน มรีะบบเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ มีสื่อและแหลงเรียนรู มี
ระบบเช่ือมโยงเครือขาย มีภาวะคกุคามคือ พ้ืนฐานของผูเรียน เลือกเรียนท่ีไมตรงกับความถนัด ปญหาดานเศรษฐกิจ ปญหา
ในครอบครัวและชุมชน พฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคของผุเรียนเน่ืองจากมีปจจัยเสี่ยงในชุมชนและสิ่งแวดลอม และผูเรียนขาด
จริยธรรมในการใชสื่อเทคโนโลย ี
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3.1.2  กลุมบริหารงบประมาณ 
วิเคราะหปจจัยภายในกลุมบริหารงบประมาณ(7Ss )  
 

ปจจัยภายในกลุม จุดแข็ง จุดออน 
ยุทธศาสตร / กลยุทธ 

(Strategy) 
มีความชัดเจนสอดคลองกับนโยบายของ

กระทรวง ฯสพฐ. สพม.2  โรงเรยีน  
ผูปกครอง และชุมชน 

นโยบายเปลี่ยนแปลงบอยและขาดการสราง
ความรูความเขาใจแกหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

โครงสรางองคการ 
(Structure) 

ชัดเจน  ปฏิบัตไิดจริง - 

ระบบองคการ 
(System) 

เปนระบบ ครบถวน เช่ือมโยงและเอ้ือตอ
การปฏิบัติงาน 

- 

ทักษะและประสบการณ 
(Skills) 

บุคลากรมีทักษะความรู 
มีประสบการณและมีความเช่ียวชาญใน

การปฏิบัติงาน 

บุคลากรใหมบางคนขาดประสบการณ 
ในการปฏิบัติงาน 

คุณคารวม 
(Share value) 

บุคลากรมีความมุงมั่นและใหความรวมมือ
กันเปนอยางดีในการปฏิบัติงาน 

- 

อัตรากําลังคน 
(Staff) 

เพียงพอ - 

รูปแบบการบริหารจัดการ 
(Style of management) 

บริหารงานดวยระบบคุณภาพ PDCA 
วงจรคุณภาพของเดมมิ่ง 

- 

 

วิเคราะหปจจัยภายนอกกลุมบริหารงบประมาณ(C-PEST) 

ปจจัยภายนอกกลุม โอกาส ภาวะคุกคาม 
พฤติกรรมผูบรโิภค 

(Consumer behavior) 
รับรูและใหความรวมมือในการดําเนินงาน ไมศึกษาขอมลู และปฏิบัตติามกฎ ระเบียบ 

แนวปฏิบัติท่ีรับรูรวมกัน 
นโยบาย 

(Political) 
เอ้ือตอการปฏิบัติงาน - 

งบประมาณ 
(Economic) 

มากเพียงพอและเอ้ือตอการปฏิบัติงาน - 

สังคม 
(Social) 

ใหการสงเสริมสนับสนุนการปฏบัิติงาน - 

ระบบ IT 
(Technology) 

สมบูรณ  ครบถวน เพียงพอและเอ้ือตอการ
ปฏิบัติงาน 

- 
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สรุปผลการวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอกกลุมบริหารงบประมาณ 
สรุปผลการวิเคราะหไดวา  ปจจัยภายในกลุมบริหารงบประมาณมีจดุแข็ง ในดานมียุทธศาสตรสอดคลองกับ

ความตองการของหนวยงาน  ผูปกครอง และชุมชน  มีโครงสรางการบริหารท่ีชัดเจน  ปฏิบัติไดจริง บุคลากรมีความรู 
ความสามารถมีประสบการณ และมีจํานวนมากเพียงพอ   มีการบริหารจัดการท่ีเปนอิสระ  และเอ้ือตอการปฏิบัติงาน  
ตลอดจนบุคลากรทุกฝายมีเจตคตแิละมีการรับรูรวมกัน     โดยมีจุดออนเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงระดบันโยบายจาก
กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ.  ขาดการสรางความเขาใจในนโยบายท่ีเปลี่ยนแปลงและบุคลากรใหมบางคนขาดประสบการณใน
การทํางาน 

สําหรับปจจัยภายนอกกลุมบริหารงบประมาณน้ันมีปจจยัท่ีเปนโอกาสคือ   ผูบริโภคใหความรวมมือ  นโยบาย
และสังคมเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงาน  มีงบประมาณมากเพียงพอ  และมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
จํานวนเพียงพอแกความตองการ   โดยมภีาวะคุกคาม คือ  ผูบริโภคไมศึกษาขอมลู  และไมศึกษาขอมลู และปฏิบัตติามกฎ 
ระเบียบ แนวปฏิบัติท่ีรับรูรวมกัน 
 

3.1.3  กลุมบริหารงานบุคคล 
วิเคราะหปจจัยภายในกลุมบริหารงานบุคคล(7Ss )  

 

ปจจัยภายในกลุม จุดแข็ง จุดออน 
ยุทธศาสตร / กลยุทธ 

(Strategy) 
มีการกําหนดกลยุทธเพ่ือใชเปนกรอบในการ

จัดทําโครงการ 
- 

โครงสรางองคการ 
(Structure) 

มีการกําหนดโครงสรางการบริหารท่ีชัดเจน - 

ระบบองคการ 
(System) 

มีการกระจายอํานาจการบรหิารท่ีมีแบบ
แผนปฏิบัติอยางชัดเจน 

มีภาระงานมาก สงผลตอระบบกลไกของ            
องคกร 

ทักษะและประสบการณ 
(Skills) 

ผูปฏิบัตมิีทักษะและประสบการณในหนาท่ีท่ี
รับผิดชอบ 

- 

คุณคารวม 
(Share value) 

รับผิดชอบและรวมกันเผชิญสถานการณท่ีเปน
ผลจากการปฏิบัติงาน 

- 

อัตรากําลังคน 
(Staff) 

เพียงพอ - 

รูปแบบการบริหารจัดการ 
(Style of management) 

มีการบรหิารจดัการแบบมีสวนรวม ขาดการเสรมิขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติหนาท่ี 
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วิเคราะหปจจัยภายนอกกลุมบริหารงานบุคคล(C-PEST) 

ปจจัยภายนอกกลุม โอกาส ภาวะคุกคาม 
พฤติกรรมผูบรโิภค 

(Consumer behavior) 
มีเครือขายผูปกครอง ชุมชน แจงเหตุ พฤติกรรม

นักเรียน 
- 

นโยบาย 
(Political) 

มีนโยบายระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยาง
เปนระบบโดยการมสีวนรวมของทุกภาคสวน 

- 

งบประมาณ 
(Economic) 

มีการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม 

ปญหาเศรษฐกิจในครอบครัวนักเรยีน 

สังคม 
(Social) 

ชุมชนมีสวนรวมการจัดกิจกรรมของโรงเรียน ปญหาพ้ืนฐานทางสังคม ครอบครวั
แตกแยกสงผลตอพฤติกรรมนักเรยีน 

ระบบ IT 
(Technology) 

เพียงพอและอยูในระหวางการพัฒนาระบบเก็บ
ขอมูลสารสนเทศ 

 

 
สรุปผลการวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอกกลุมบริหารงานบุคคล 

สรุปผลการวิเคราะหไดวา  ปจจัยภายในกลุมบริหารงานบุคคลมีจุดแข็งมีการกําหนดกลยุทธ และโครงสรางการ
บริหารอยางชัดเจน มีการกระจายอํานาจในการบริหาร และบริหารอยางมีสวนรวมมีบุคลากรเพียงพอและมีทักษะและ
ประสบการณในการดําเนินงาน   โดยมีจดุออนคือ  บุคลากรมีภาระงานมาก  และขาดขวัญและกําลังใจ 
สําหรับปจจัยภายนอกกลุมบริหารวิชาการน้ันมีปจจัยท่ีเปนโอกาสคอื ผูปกครองและชุมชนมสีวนรวมและใหความรวมมือกับ
โรงเรียน มีระบบการดูแลชวยเหลอืนักเรียนโดยการมีสวนรวม มีงบประมาณในการพัฒนาคณุธรรมจรยิธรรม ใชระบบ                   
E-office ในการดําเนินงาน   โดยมีภาวะคุกคามดังน้ี  ปญหาเศรษฐกิจในครอบครัวนักเรียน ครอบครวัแตกแยก และการ
พัฒนาระบบเก็บขอมลู 
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3.1.4  กลุมบริหารงานท่ัวไป 
วิเคราะหปจจัยภายในกลุมบริหารงานท่ัวไป (7 Ss) 
 

ปจจัยภายในกลุม จุดแข็ง จุดออน 
ยุทธศาสตร/กลยุทธ 

(Stratege) 
มีการกําหนดกลยุทธท่ีชัดเจนสําหรับ

เปนแนวทางในการปฏิบัติการ 
- 

โครงสรางองคการ 
(Structure) 

มีการกําหนดโครงสรางชัดเจน - 

ระบบองคการ 
(System) 

มีการประสานกับกลุมบริหารและ
กลุมงานอยางเปนระบบ 

- 

ทักษะและประสบการณ 
(Skills) 

บุคลากรมีทักษะและประสบการณ บุคลากรบางคนมีบุคลิกภาพไม
เหมาะกับงานชาง 

คุณคารวม(Share value) บุคลการกรมีความรวมมือรวมใจใน
การปฏิบัติงาน 

- 

อัตรากําลังคน (Staff) เพียงพอ และมีศักยภาพ สามารถ
พัฒนาไดอยางตอเน่ือง 

- 

รูปแบบการบริหารจัดการ(Style of 
management) 

บริหารจดัการแบบมีสวนรวม - 

 
วิเคราะหปจจัยภายนอกกลุมบริหารงานท่ัวไป (C-PEST) 
 

ปจจัยภายนอกกลุม โอกาส ภาวะคุกคาม 
พฤติกรรมผูบรโิภค 

(Consumer behavior) 
ผูเรยีนและผูปกครองใหความรวมมือ 
ผูเรยีนมีจิตสาธารณะรักษาสาธารณ

สมบัต ิ

ผูเรยีนบางคนขาดมีจติสาธารณะ 
ไมรักษาสาธารณสมบัต ิ

นโยบาย 
(Political) 

โรงเรียนและชุมชนมีนโยบาย
สงเสริมการปฏิบัติงาน 

- 

งบประมาณ 
(Economic) 

เพียงพอ - 

สังคม 
(Social) 

ชุมชนมีสวนรวม - 

ระบบ IT 
(Technology) 

มีระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพียงพอ
ตอความตองการ 

- 

 
สรุปผลการวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอกกลุมบริหารงานท่ัวไป 

สรุปผลการวิเคราะหไดวา  ปจจัยภายในกลุมบริหารงานท่ัวไปมีจดุแข็งดาน การกําหนดกลยุทธ  โครงสราง การ
ประสานงานกับกลุมบริหารและกลุมงานอยางเปนระบบ บริหารจดัการแบบมสีวนรวม  บุคลากรมี ศกัยภาพ ทักษะและ
ประสบการณในการดําเนินงาน โดยมีจดุออนดาน บุคลากรบางคนมีบุคลิกภาพไมเหมาะกับงานชาง 

สําหรับปจจัยภายนอกกลุมบริหารงานท่ัวไปน้ันมีปจจัยท่ีเปนโอกาสคือ   นักเรียนและผูปกครองใหความรวมมือ  
มีนโยบายท่ีสงเสริมการปฏิบัติงาน  ชุมชนมีสวนรวม  และมีมีระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพียงพอตอความตองการท่ีใชในการ
ดําเนินงาน   โดยมภีาวะคุกคามคอื  ผูเรียนบางคนขาดมีจิตสาธารณะไมรักษาสาธารณสมบัติ ควรเรงปรับแกพฤติกรรมโดย
การเสริมสรางคานิยมการมีจิตสาธารณะในการใชสาธารณสมบัตริวมกับผูอ่ืน 
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3.1.5 งานนโยบายและแผนงานและงานเทคโนโลยี 
วิเคราะหปจจัยภายใน (7 Ss) 

 

ปจจัยภายในกลุม จุดแข็ง จุดออน 
ยุทธศาสตร/กลยุทธ 

(Stratege) 
มีการกําหนดกลยุทธในการดําเนินงาน - 

โครงสรางองคการ 
(Structure) 

มีระบบโครงสรางกลุมงาน - 

ระบบองคการ 
(System) 

มีการประสานกับหนวยงานตาง ๆ 
อยางเปนระบบ 

- 

ทักษะและประสบการณ 
(Skills) 

บุคลากรมีทักษะและประสบการณ บุคลากรไมเพียงพอ 

คุณคารวม 
(Share value) 

มีเจตคติท่ีตรงกัน มุงมั่นในความสาํเร็จของ
องคกร 

- 

อัตรากําลังคน 
(Staff) 

มีศักยภาพ ไมเพียงพอ 

รูปแบบการบริหารจัดการ 
(Style of management) 

บริหารจดัการแบบมีสวนรวม  

 
วิเคราะหปจจัยภายนอก (C-PEST) 
 

ปจจัยภายนอกกลุม โอกาส ภาวะคุกคาม 
พฤติกรรมผูบรโิภค 

(Consumer behavior) 
กลุมงานฯสามารถเปนตนแบบในการ

ดําเนินงานดานICT 
 

นโยบาย 
(Political) 

ความชัดเจนของนโยบายทําใหการ
ดําเนินงานมีความราบรื่น 

 

งบประมาณ 
(Economic) 

 ไมเพียงพอตอการปรับปรุง
พัฒนาท้ังระบบ 

สังคม 
(Social) 

ไดรับความเช่ือถือ  

ระบบ IT 
(Technology) 

ไดรับการสงเสรมิในการใช IT และพัฒนา
ใหเกิดประสิทธิผล 

 

 

สรุปผลการวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอก 

สรุปผลการวิเคราะหไดวา  ปจจัยภายใน งานนโยบายและแผนงานและงานเทคโนโลยมีีจุดแข็งดาน การกําหนด 

กลยุทธ  โครงสราง การประสานงานกับกลุมบรหิารและกลุมงานอยางเปนระบบ บรหิารจดัการแบบมสีวนรวม  บุคลากร 
มี ศักยภาพ ทักษะและประสบการณในการดําเนินงาน โดยมีจดุออนดาน อัตรากําลังไมเพียงพอ 

สําหรับปจจัยภายนอกน้ันมีปจจยัท่ีเปนโอกาสคือ   กลุมงานฯสามารถเปนตนแบบในการดําเนินงานดานICT 
มีความชัดเจนของนโยบายทําใหการดําเนินงานมีความราบรื่นไดรบัความเช่ือถือจากสังคม  และไดรับการสงเสริมในการใช IT
และพัฒนาใหเกิดประสิทธิผลท่ีใชในการดําเนินงาน   โดยมีภาวะคุกคามคือ  งบประมาณไมเพียงพอตอการปรับปรุงและ
พัฒนาท้ังระบบ 
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3.2  สรุปผลการวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอกของกลุมงานตางๆ ในโรงเรียน 
จากประเด็นกลยุทธท่ี 1-4 และเปาประสงคท่ี 1- 7 ซึ่งประกอบไปดวย20ตัวช้ีวัด ตามรายละเอียดในสวนท่ี 2 (2.7) น้ัน 

จากการวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอกของกลุมงานตางๆในโรงเรียนแลว สรุปไดวา 
กลุมบริหารวิชาการตอบสนองตอประเด็นกลยุทธท่ี1พัฒนาคุณภาพผูเรียนเปาประสงคท่ี 1 ใหผูเรยีนมีศักยภาพเปน

พลโลก โดยผูเรยีน ไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถ  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค และทักษะการดํารงชีวิตไดตามศักยภาพ
ตัวช้ีวัดท่ี 1 รอยละของผลการสอบระดับชาติของกลุมสาระการเรยีนรูเพ่ิมข้ึนทุกกลุมสาระการเรียนรูตัวช้ีวัดท่ี 2รอยละของ
ผูเรยีนมีความสามารถดานทักษะการคิดเพ่ิมข้ึน 0.25% ตัวช้ีวัดท่ี3รอยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถใช ICT ผลิตงาน อยาง
สรางสรรคเพ่ิมข้ึน 0.25% ตัวช้ีวัดท่ี4รอยละของผูเรียนมีคณุลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึน 
0.25% เปาประสงคท่ี 2ผูเรยีนมีความประพฤติ มคีุณธรรม จริยธรรม   มีอัตลักษณ “คนดีศรีวชิรธรรม” ตัวช้ีวัดท่ี5รอยละ
นักเรียนท่ีมีคณุธรรม จรยิธรรม มอัีตลักษณ “คนดศีรีวชิรธรรม” มคีุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลกัสูตรและคานิยมหลักคน
ไทย 12 ประการเพ่ิมข้ึน 0.25%   เปาประสงคท่ี 3  หลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอนเทียบเคยีงมาตรฐานสากล    
ตัวช้ีวัดท่ี6รอยละของความถูกตองสมบูรณของระดับคุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล ตัวช้ีวัดท่ี7
รอยละของผูปกครองและนักเรียนท่ีมีความพึงพอใจตอหลักสตูรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากลในระดับมาก 

ประเด็นกลยุทธท่ี 2พัฒนาการใหบริการทางการศึกษาใหผูเรียนไดพัฒนาความรู ความสามารถ    คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค และทักษะการดํารงชีวิตไดตามศักยภาพเปาประสงคท่ี 4มแีหลงเรียนรู ศูนยการเรยีนท่ีทันสมัย ครบวงจรและเอ้ือตอ
การเรยีนรู ตามเอกลักษณ “วชิรธรรมกาวไกลดวย ICT” ประเด็นกลยุทธท่ี 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เปาประสงคท่ี 5 สรางเสริมศักยภาพบุคลากรทุกระดับใหเปนมืออาชีพมีทักษะในการปฏิบัติงาน สามารถจัดกระบวนการเรียนรู
และพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษา ตัวช้ีวัดท่ี1รอยละของครู  มีความรูความสามารถทางวิชาการท่ีผานการประเมิน หรือ
ไดรับรางวัลระดับชาติ ตัวช้ีวัดท่ี2 รอยละของครผููสอน ท่ีสามารถใชสื่ออิเล็คทรอนิกสในการจดัการเรยีนการสอน และการวัด
ประเมินผลตัวช้ีวัดท่ี3. รอยละของครูผูสอน ท่ีมผีลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ิมข้ึน  ตัวช้ีวัดท่ี4. รอยละของ
ครูผูสอน ท่ีมีผลงานวิจัยในช้ันเรียนเพ่ิมข้ึน  ตัวช้ีวัดท่ี 5รอยละของครูท่ีสามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารประเด็นกลยุทธ
ท่ี4พัฒนาระบบบริหารจัดการเปาประสงคท่ี 6มีการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพระดับมาตรฐานสากลตัวช้ีวัดท่ี 1ระดับ
คุณภาพผูบริหารท่ีบริหารจดัการดวยระบบคณุภาพมาตรฐานระดับสากลตัวช้ีวัดท่ี 2ระดบัคุณภาพผูบรหิารท่ีสามารถใช
เทคโนโลยีในการบริหารจดัการตัวช้ีวัดท่ี3 ระดับคุณภาพผูบริหารในการใชภาษาตางประเทศในการสื่อสารเปาประสงคท่ี 7
ผูเก่ียวของมีสวนรวมในการจดัการศึกษา และมีเครือขายการเรียนรูระดับทองถ่ิน ระดบัประเทศ  และระดับตางประเทศ โดยมี
การพัฒนาระบบภาคีเครือขายอุปถัมภและทรัพยากรทางการศึกษาระดมสรรพกําลังสรางภาคีเครือขายอุปถัมภท่ีเขมแข็งอัน
เกิดจากพลังการมีสวนรวมของชุมชน  องคกร  ประชาสังคมในรูปแบบของผูอุปถัมภและผูรวมคิดรวมปฏิบัติรวมพัฒนาสราง
พลังขับเคลื่อนใหมรีะบบบริหารจดัการท่ีดี คลองตัว มีประสิทธิภาพ สงผลใหนักเรียนพัฒนาศักยภาพ มีคุณภาพ เปนท่ียอมรับ
ของสังคมตัวช้ีวัดท่ี6. รอยละของการสรางเครือขายการเรียนรูขององคกร ในระดับทองถ่ิน ในประเทศ  ตางประเทศ เพ่ิมข้ึน 

กลุมบริหารงบประมาณ ตอบสนองตอประเด็นกลยุทธท่ี4 พัฒนาระบบบริหารจัดการสรางพลังขับเคลื่อนใหมีระบบ
บริหารจดัการท่ีดี คลองตัว มีประสิทธิภาพ สงผลใหนักเรยีนพัฒนาศักยภาพ มีคณุภาพ เปนท่ียอมรับของสังคมเปาประสงคท่ี 
6มีการบริหารจัดการดวยระบบคณุภาพระดับมาตรฐานสากล ตัวช้ีวัดท่ี 1ระดับคณุภาพผูบริหารท่ีบรหิารจัดการดวยระบบ
คุณภาพมาตรฐานระดับสากลตัวช้ีวัดท่ี 2ระดับคณุภาพผูบริหารท่ีสามารถใชเทคโนโลยีในการบริหารจดัการตัวช้ีวัดท่ี3 ระดับ
คุณภาพผูบริหารในการใชภาษาตางประเทศในการสื่อสารตัวช้ีวัดท่ี4 ระดับคณุภาพของการระดมทรพัยากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเปาประสงคท่ี 7ผูเก่ียวของมีสวนรวมในการจดัการศึกษา และมเีครือขายการเรียนรูระดับทองถ่ิน ระดับประเทศ  
และระดับตางประเทศ โดยมีการพัฒนาระบบภาคีเครือขายอุปถัมภและทรัพยากรทางการศึกษาระดมสรรพกําลังสรางภาคี
เครือขายอุปถัมภท่ีเขมแข็งอันเกิดจากพลังการมสีวนรวมของชุมชน  องคกร  ประชาสังคมในรูปแบบของผูอุปถัมภและผูรวม
คิดรวมปฏิบัตริวมพัฒนาสรางพลังขับเคลื่อนใหมรีะบบบรหิารจดัการท่ีดี คลองตัว มีประสิทธิภาพ สงผลใหนักเรียนพัฒนา
ศักยภาพ มีคณุภาพ เปนท่ียอมรับของสังคมตัวช้ีวัดท่ี 5 ระดับคณุภาพของการมีสวนรวมในการบรหิารจัดการของผูมสีวน
เก่ียวของประเด็นกลยุทธท่ี 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเปาประสงคท่ี 5 สรางเสริมศักยภาพบุคลากรทุกระดับให
เปนมืออาชีพมีทักษะในการปฏิบัติงาน สามารถจัดกระบวนการเรียนรูและพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษา 

กลุมบริหารงานบุคคลตอบสนองตอประเด็นกลยุทธท่ี 1พัฒนาคุณภาพผูเรียนเปาประสงคท่ี 2 ผูเรียนมีความประพฤติ 
มีคุณธรรม จริยธรรม   มีอัตลักษณ “คนดีศรีวชิรธรรม” ตัวช้ีวัดท่ี5รอยละนักเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีอัตลักษณ “คนดี
ศรีวชิรธรรม” มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสตูรและคานิยมหลักคนไทย 12 ประการเพ่ิมข้ึน 0.25%  ประเด็นกลยุทธ
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ท่ี 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเปาประสงคท่ี 5 สรางเสริมศักยภาพบุคลากรทุกระดับ 
ใหเปนมืออาชีพมีทักษะในการปฏิบัติงาน สามารถจัดกระบวนการเรียนรูและพัฒนาคณุภาพการจดัการศึกษา  

กลุมบริหารงานท่ัวไปตอบสนองตอประเด็นกลยุทธท่ี 2  พัฒนาการใหบริการทางการศึกษาใหผูเรียนไดพัฒนาความรู 
ความสามารถ    คุณลักษณะท่ีพึงประสงค และทักษะการดํารงชีวิตไดตามศักยภาพเปาประสงคท่ี 4 
มีแหลงเรียนรู ศูนยการเรียนท่ีทันสมัย ครบวงจรและเอ้ือตอการเรียนรู ตามเอกลักษณ “วชิรธรรมกาวไกลดวย ICT”  
ตัวช้ีวัดท่ี1 รอยละของความสมบูรณครบถวนของสื่ออุปกรณในแหลงเรียนรู (ความสมบูรณของ 17 ศูนย) 
ตัวช้ีวัดท่ี2 รอยละของครูและนักเรียน ท่ีมีความพึงพอใจตอการใชแหลงเรียนรู 17 ศูนยการเรียน ระดบัมากข้ึนไป 
ประเด็นกลยุทธท่ี4 พัฒนาระบบบริหารจัดการสรางพลังขับเคลื่อนใหมีระบบบริหารจัดการท่ีดี คลองตัว มีประสิทธิภาพ 
สงผลใหนักเรียนพัฒนาศักยภาพ มีคุณภาพ เปนท่ียอมรับของสังคมเปาประสงคท่ี 6มีการบรหิารจดัการดวยระบบคณุภาพ
ระดับมาตรฐานสากล 

ประเด็นกลยุทธท่ี 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสรางเสริมศักยภาพบุคลากรทุกระดับใหเปนมืออาชีพมีทักษะ
ในการปฏิบัติงาน สามารถจัดกระบวนการเรียนรูและพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษา เปาประสงคท่ี 5 สรางเสริมศักยภาพ
บุคลากรทุกระดับใหเปนมืออาชีพมีทักษะในการปฏิบัติงาน สามารถจดักระบวนการเรยีนรูและพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษา  

งานนโยบายและแผนงานและงานเทคโนโลยี ตอบสนองตอประเด็นกลยุทธท่ี4 พัฒนาระบบบริหารจัดการสรางพลัง
ขับเคลื่อนใหมรีะบบบรหิารจดัการท่ีดี คลองตัว มีประสิทธิภาพ สงผลใหนักเรียนพัฒนาศักยภาพ มีคณุภาพ เปนท่ียอมรับของ
สังคมเปาประสงคท่ี 6มีการบริหารจัดการดวยระบบคณุภาพระดับมาตรฐานสากล ตัวช้ีวัดท่ี 1ระดับคณุภาพผูบริหารท่ีบริหาร
จัดการดวยระบบคุณภาพมาตรฐานระดับสากลตัวช้ีวัดท่ี 2ระดับคณุภาพผูบรหิารท่ีสามารถใชเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ
ตัวช้ีวัดท่ี3 ระดับคณุภาพผูบริหารในการใชภาษาตางประเทศในการสื่อสารตัวช้ีวัดท่ี4 ระดับคุณภาพของการระดมทรัพยากร
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปาประสงคท่ี 7ผูเก่ียวของมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และมีเครือขายการเรียนรูระดับทองถ่ิน 
ระดับประเทศ  และระดับตางประเทศ โดยมีการพัฒนาระบบภาคีเครือขายอุปถัมภและทรัพยากรทางการศึกษาระดมสรรพ
กําลังสรางภาคีเครือขายอุปถัมภท่ีเขมแข็งอันเกิดจากพลังการมีสวนรวมของชุมชน  องคกร  ประชาสังคมในรูปแบบของผู
อุปถัมภและผูรวมคิดรวมปฏิบัติรวมพัฒนาสรางพลังขับเคลื่อนใหมรีะบบบริหารจัดการท่ีดี คลองตัว มีประสิทธิภาพ สงผลให
นักเรียนพัฒนาศักยภาพ มีคณุภาพ เปนท่ียอมรับของสังคมตัวช้ีวัดท่ี 5 ระดับคุณภาพของการมีสวนรวมในการบรหิารจดัการ
ของผูมีสวนเก่ียวของตอบสนองตอประเด็นกลยุทธท่ี 2  พัฒนาการใหบริการทางการศึกษาใหผูเรียนไดพัฒนาความรู 
ความสามารถ    คุณลักษณะท่ีพึงประสงค และทักษะการดํารงชีวิตไดตามศักยภาพเปาประสงคท่ี 4มแีหลงเรียนรู ศูนยการ
เรียนท่ีทันสมัย ครบวงจรและเอ้ือตอการเรียนรู ตามเอกลักษณ “วชิรธรรมกาวไกลดวย ICT” ตัวช้ีวัดท่ี1 รอยละของความ
สมบูรณครบถวนของสื่ออุปกรณในแหลงเรียนรู (ความสมบูรณของ 17 ศูนย) 
ตัวช้ีวัดท่ี2 รอยละของครูและนักเรียน ท่ีมีความพึงพอใจตอการใชแหลงเรียนรู 17 ศูนยการเรียน ระดบัมากข้ึนไป 
ประเด็นกลยุทธท่ี 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเปาประสงคท่ี 5 สรางเสริมศักยภาพบุคลากรทุกระดับใหเปนมือ
อาชีพมีทักษะในการปฏิบัติงาน สามารถจัดกระบวนการเรยีนรูและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

เพ่ือใหการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนไดบรรลุตามจุดประสงคและเปาหมายของการศึกษา กลุมงานตางๆจึงไดจัดทํา 
เปาหมาย แนวทางดําเนินงานดังตอไปน้ี 
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3.3  แนวทางการจัดการศึกษาของกลุมบริหารงานตางๆ ในโรงเรียน 
3.3.1  กลุมบริหารวิชาการ 

วิสัยทัศน 
กลุมบรหิารวิชาการมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนพลโลกท่ีดี กาวทันเทคโนโลยี มีคณุภาพสูมาตรฐานสากล และ

สงเสริมบุคลากรใหมศีักยภาพในการพัฒนาการศึกษารวมกับการสรางเครือขายการเรียนรู 
พันธกิจ 

1) พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการเรยีนรูตามหลักสูตรและมีศักยภาพในการใชเทคโนโลย ี

2) สงเสริมและพัฒนาผูเรยีนใหมีความสามารถในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารในระดับสากล 

3) พัฒนาหลักสูตรท่ีสงเสริมใหผูเรยีนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

4) สงเสริมบุคลากรใหใชกระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจดัการเรียนรู 

5) สงเสริมการมสีวนรวมและการสรางเครือขายในการจดัการเรียนรูของหนวยงานท้ังภายในและภายนอก 

โรงเรียน 

เปาประสงค 

1) ผูเรียนมีทักษะการเรียนรูและมคีุณลักษณะตามหลักสตูรและมีศักยภาพในการใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู 

และนําเสนอผลงานได 

2) ผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับสากล 

3) มีหลักสูตรสถานศึกษาและการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

4) ครูทุกคนจัดทําวิจัยเพ่ือพัฒนา แกไขปญหาในการจัดการเรยีนการสอน หรือ สรางสื่อ นวัตกรรม เพ่ือ

พัฒนาการศึกษา 

5) มีการสรางเครือขายสังคมแหงการเรยีนรู และความรวมมือในการจัดการศึกษา ระดับทองถ่ิน   

ระดับประเทศ และนานาชาต ิ

6) ทุกกลุมสาระการเรียนรูรวมกันพัฒนาแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย 

กลยุทธ 

กลยุทธท่ี 1 สงเสริมการจัดการเรยีนรูใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรู มีคุณลักษณะตามหลักสูตรและมีศกัยภาพ

ในการใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู และนําเสนอผลงานได 

กลยุทธท่ี 2 พัฒนาการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของผูเรียน 

กลยุทธท่ี 3 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิเทศการจัดการเรยีนรูทุกกลุมสาระการเรยีนรู 

พัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียนและสรางโอกาสในการนําเสนอผลงานของนักเรียน 

กลยุทธท่ี 4 สงเสริมใหครูทุกคนทํางานวิจัยเพ่ือแกปญหา พัฒนานวัตกรรม และการจัดการเรียนรู 

กลยุทธท่ี 5 รวมมือกับหนวยงาน ระดับทองถ่ิน  ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ในการสรางเครอืขาย

การเรยีนรูเพ่ือแลกเปลีย่นองคความรูตาง ๆ 

กลยุทธท่ี 6 สงเสริมความรวมมือในการพัฒนาแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย 

กรอบแผนกลยุทธของกลุมบริหารวิชาการ 
จากผลการวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอกของกลุมบริหารและวิสัยทัศน พันธกิจท่ีจะตองปฏิบัติ

ดําเนินการใหบรรลุตามกลยุทธ เปาประสงค และตัวช้ีวัดตามทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรยีน    มาดําเนินการจดัทํา
กรอบแผนกลยุทธของกลุมบริหารวิชาการไดดังน้ี 
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แนวทางจัดการศึกษาของกลุมบริหารวิชาการ 
กลยุทธท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผูเรยีน 

 
กลยุทธท่ี 2 พัฒนาการใหบริการทางการศึกษา 

 

 
 
 

เปาประสงค 
(กลยุทธระดบัแผนงาน) 

โครงการ วัตถุประสงค ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

1.การจัดการเรียนรู
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

2. ผูเรยีนมีคณุธรรม
จริยธรรม อัตลกัษณและ
คานิยมหลักคนไทย 12 
ประการ 

 

3. มีหลักสูตรสถานศึกษา
และแหลงเรียนรูท่ีทันสมยั 

โครงการเสรมิสรางบุคคลแหง
การเรยีนรู 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาหลักสตูรและ
กระบวนการเรียนรู 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการสงเสริมความเปน
เลิศทางวิชาการ 

 

1.เพ่ือสงเสริมผูเรียนใหไดรับการ
พัฒนาอยางเต็มศักยภาพ 

2.เพ่ือสงเสริมผูเรียนไดเรียนรูอยางมี
คุณภาพ 

 
 
 

1.เพ่ือพัฒนาหลักสูตรใหมีความ
ทันสมัยสนองตอบความตองการของ
ผูเรยีน 

2.เพ่ือสงเสริมและพัฒนา
กระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลายและ
ตอบสนองศักยภาพของผูเรียน 

 
 
 

1.เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนไดรับการ
พัฒนาความรูและทักษะอยางเตม็
ศักยภาพ 

2. เพ่ือสงเสริมใหผูเรยีนไดมีโอกาส
แสดงออกถึงความรูความสามารถใน
รูปแบบและวิธีการตาง ๆ 

1.รอยละ100 ของผูเรียนไดรับ
การพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ 

2.รอยละ 100 ของผูเรียนได
เรียนรูอยางมีคุณภาพ 

 
 
 

1.มีหลักสูตรสถานศึกษาอยาง
มีประสิทธิภาพครบถวน 

รอยละ 100 

2.โรงเรียนมีกระบวนการ
เรียนรูท่ีหลากหลาย
ตอบสนองศักยภาพของ
ผูเรยีนรอยละ 100 

 
 

1.ผูเรยีนไดรับการพัฒนา
ความรูและทักษะอยางเต็ม
ศักยภาพ รอยละ 100 

2.ผูเรยีนไดมีโอกาสแสดงออก
ถึงความรูความสามารถใน
รูปแบบและวิธีการตาง ๆ 
รอยละ 100 

เปาประสงค 
(กลยุทธระดบัแผนงาน) 

โครงการ วัตถุประสงค ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

1.ครู บุคลากรทางการ
ศึกษามีทักษะในการใช
สื่อ ICT ใชภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสารและ
สามารถจัดการเรยีนรู
อยางมีประสิทธิภาพ 

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

1.เพ่ือสงเสริมใหกลุมสาระวิชาตางๆ 
ไดมโีอกาสเผยแพรสาระความรูสู
นักเรียนโดยใชเทคโนโลย ี

2.เพ่ือใหครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีทักษะในการใชสื่อ ICT ใช
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 

1.กลุมสาระวิชาตางๆ ไดมีโอกาส
เผยแพรสาระความรูสูนักเรียนโดย
ใชเทคโนโลยรีอยละ 100 

2.ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ทักษะในการใชสื่อ ICT ใช
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร รอย
ละ 100 
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กลยุทธท่ี 3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 

 

กลยุทธท่ี 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

  

เปาประสงค 
(กลยุทธระดบัแผนงาน) 

โครงการ วัตถุประสงค ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

1.ครู บุคลากรทางการ
ศึกษามีทักษะในการใช
สื่อ ICT ใชภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสารและ
สามารถจัดการเรยีนรู
อยางมีประสิทธิภาพ 

2.มีระบบการนิเทศ 
กํากับ ติดตามท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

1.พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท้ังระบบใหสามารถจดัการ
เรียนการสอนไดอยางมีคณุภาพ 
 2.ครูมีความสามารถในการใชสื่อ 
ICT เปนเครื่องมือในการจดัการ
เรียนรู 

1.ครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ัง
ระบบใหสามารถจัดการเรียนการ
สอนไดอยางมีคุณภาพรอยละ 100 

2.ครูมีความสามารถในการใชสื่อ 
ICT เปนเครื่องมือในการจดัการ
เรียนรู รอยละ 100 

เปาประสงค 
(กลยุทธระดบัแผนงาน) 

โครงการ วัตถุประสงค ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

1.มีระบบการนิเทศ 
กํากับ ติดตามท่ีมี
คุณภาพ 

โครงการปรับระบบบริหารและ
จัดการ 

1.เพ่ือวางแผนการพัฒนางานดาน
การเรยีนการสอนและติดตามการ
ดําเนินงานดานตาง ๆของโรงเรยีน 

1.โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการ 

ท่ีดี 
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การนํากลยุทธและจุดเนนของกลุมบริหารวิชาการไปสูการปฏิบัติ 
จากการจัดทํากรอบแผนกลยุทธของกลุมบริหารวิชาการ ไดวางแผนเพ่ือการปฏิบัติ พัฒนาคุณภาพการศึกษาไดดังนี้ 

 

เปาประสงค โครงการ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

(BL) 
เปาหมาย (ปงบประมาณ) 

ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 
1.การจัดการเรียนรูเทียบคียง
มาตรฐานสากล 

โครงการเสรมิสรางบุคคลแหงการ
เรียนรู 
โครงการสงเสริมความเปนเลิศทาง
วิชาการ 

1.ผลการสอบระดบัชาติทุก
กลุมสาระการเรียนรูเพ่ิมข้ึน 
รอยละ 3 – 5 
ภาษาไทย 
สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม 
ภาษาตางประเทศ (5%) 
คณิตศาสตร (5%) 
วิทยาศาสตร (3%) 
สุขศึกษาและพลศึกษา (5%) 
ศิลปะ (5%) 
การงานอาชีพ 

 
 
 

47.28 
45.38 
32.22 
32.23 
39.58 
60.00 
42.90 
50.59 

 
 
 

48.70 
46.71 
33.83 
33.74 
40.77 
63.00 
45.01 
53.12 

 

 

 
 
 

50.16 
48.11 
35.52 
35.42 
42.00 
66.15 
47.30 
55.78 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

51.66 
49.55 
37.30 
37.19 
43.26 
69.46 
49.66 
58.66 

 

 
 
 

53.20 
51.40 
39.17 
39.05 
44.56 
72.93 
52.15 
61.49 

 

 
 
 

54.80 
52.57 
41.13 
41.01 
45.90 
76.58 
54.70 
64.57 

 
 
 

 



65 
 

 

เปาประสงค โครงการ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

(BL) 
เปาหมาย (ปงบประมาณ) 

ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 
2. ผูเรยีนมีคณุธรรมจริยธรรม  
อัตลักษณและคานิยมหลักคนไทย 
12 ประการ 

 

โครงการเสรมิสรางบุคคลแหงการ
เรียนรู 
 

 

1.ระดับความสําเร็จการ
ดําเนินงานใหผูเรียนมี
คุณธรรมจริยธรรม รักความ
เปนไทย มีคณุลักษณะและ
ทักษะทางสังคมท่ีเหมาะสม 
รอยละ 98 
 

97.40 97.64 97.89 98.13 98.38 98.62 

3. มีหลักสูตรสถานศึกษาและ
แหลงเรียนรูท่ีทันสมยั 

โครงการพัฒนาหลักสตูรและ
กระบวนการเรียนรู 
 

 

1.การบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษาและพัฒนาแหลง
เรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
ครบถวนรอยละ 100 
 

90.00 95.00 100 100 100 100 

4. ครู บุคลากรทางการศึกษามี
ทักษะในการใชสื่อ ICT ใช
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและ
สามารถจัดการเรยีนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ 

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

 

1.ครูไดรับการพัฒนาความรู
ทักษะในการใชสื่อ ICT และมี
สมรรถนะในการจดัการเรียนรู 
 
 
 

100 100 100 100 100 100 

5. .มีระบบการนิเทศ กํากับ ตดิ
ตามท่ีมีคณุภาพ 

โครงการปรับระบบบริหารและ
จัดการ 

1.ครูไดรับการพัฒนาการ
จัดการเรียนรูโดยมีการนิเทศ 
กํากับ ติดตาม  รอยละ 100 

100 100 
 
 
 
 
 
 

100 100 100 100 
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3.3.2  กลุมบริหารงบประมาณ 
วิสัยทัศน 

มุงพัฒนา การปฏิบัติงาน การเงิน บัญชี พัสดุ อยางถูกตอง โปรงใสและตรวจสอบได 
พันธกิจ 

1) พัฒนาการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี  พัสดุ ใหดําเนินไปอยางถูกตอง  โปรงใส และตรวจสอบได  
2) พัฒนาบุคลากรมีความเช่ียวชาญในการใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน 

เปาประสงค 
1) งานการเงิน บัญชี  พัสดุ ดําเนินไปอยางถูกตอง  โปรงใส และตรวจสอบได 
2) บุคลากรมีความเช่ียวชาญในการใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน 
3) ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี  พัสดุในระดับมาก 

แนวทางจัดการศึกษาของกลุมบริหารงบประมาณ  
กลยุทธท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผูเรยีน 

 
 
 
 

เปาประสงค 
(กลยุทธระดบัแผนงาน) 

โครงการ วัตถุประสงค ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

1. งานการเงิน บัญชี 
พัสดุ ดําเนินไปอยาง
ถูกตอง  โปรงใส และ
ตรวจสอบได  
2. บุคลากรมีความ
เช่ียวชาญในการใช
เทคโนโลยีในการ
ปฏิบัติงาน 
3. ผูรับบริการมีความ
พึงพอใจตอการ
ปฏิบัติงานการเงิน บัญชี  
พัสดุในระดับมาก 

โครงการพัฒนาระบบการบริการ
และการจัดการท่ีด ี
 
 
โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 
 
โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 

เพ่ือใหการปฏิบัติงานการเงินและ
บัญชี พัสดุ ดําเนินไปดวยความ
ถูกตอง โปรงใสและตรวจสอบได 
 
เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใหมีความรู ทักษะ ในการใช
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน 
 
เพ่ือสํารวจพึงพอใจตอการ
ปฏิบัติงานการเงิน บัญชี  พัสด ุ

ผลสําเร็จของงานท่ีมีความ
ถูกตอง โปรงใสและตรวจสอบได 
 
 
ผลสําเร็จของการปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ี
มีตอการปฏิบัติงานการเงิน 
บัญชีและพัสดุในระดับมาก 
รอยละ 95 
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การนํากลยุทธและจุดเนนของกลุมบริหารงบประมาณไปสูการปฏิบัติ 
จากการจัดทํากรอบแผนกลยุทธของกลุมบริหารงบประมาณ ไดวางแผนเพ่ือการปฏิบัติ พัฒนาคุณภาพการศึกษาไดดังนี้ 

 

เปาประสงค โครงการ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

(BL) 
เปาหมาย (ปงบประมาณ) 

ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 
1. งานการเงิน การบัญชีและ
พัสดุ  ดําเนินไปอยางถูกตอง
และคุมคา 
2.บุคลากรมคีวามเช่ียวชาญใน
การใชเทคโนโลยีในการ
ปฏิบัติงาน 
3. ผูรับบริการมีความพึงพอใจ
ตอการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี  
พัสดุในระดับมาก 

โครงการพัฒนาระบบการบริการ
และการจัดการท่ีด ี
 
โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 
โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 

ผลสําเร็จของงานท่ีมีความถูกตอง โปรงใส
และตรวจสอบได 
 
ผลสําเร็จของการปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

รอยละ90 
 
 

รอยละ90 
 
 

รอยละ90 
 
 
 

 

92 
 
 

92 
 
 

92 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

94 
 
 

94 
 
 

     94 

96 
 
 

96 
 
 

96 
 
 

98 
 
 

98 
 
 

98 
 
 

 

100 
 
 

100 
 
 

100 
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3.3.3  กลุมบริหารงานบุคคล 
วิสัยทัศน 

พัฒนาผูเรียน ใหมีคุณธรรม จริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามคานิยมบนพ้ืนฐานของความเปนไทย 
พันธกิจ 

1) สงเสริมและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม เห็นคณุคาของตนและมีความรูคูคณุธรรม 

2) พัฒนาผูเรยีนใหมีคณุลักษณะอันพึงประสงค เปนคนดมีีคณุภาพ ตามคานิยมอันพึงประสงคของคนไทย 

3) พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

4) พัฒนาการบริหารจัดการ โดยมีสวนรวมของผูมีสวนเก่ียวของ 

เปาประสงค 

1) ผูเรียนเห็นคณุคาของตนเองและประพฤติปฏิบัตตินตามแบบอยางท่ีดี 

2) ผูเรยีนมีระเบียบวินัย มีความรบัผิดชอบตอตนเองและสังคม 

3) มีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ท่ีมีประสิทธิภาพ ทําใหผูเรียนอยูในสังคมอยางมีความสุข 

4) มีระบบภาคีเครือขายอยางมีประสิทธิภาพ 

จุดเนน 

1) ผูเรียนมีคณุลักษณะอันพึงประสงค ตามหลักสตูรแกนกลางการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน 

2) มีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 

3) มีการดําเนินงาน รวมมือกับภาคีเครือขาย 

ตัวชี้วัด 

1) ผูเรียนผานเกณฑการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค รอยละ 100 

2) ระดับความสําเร็จการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีน ครแูละบุคลากรปฏิบัติหนาท่ี 

ไดอยางครบถวน รอยละ 100 

3) ภาคีเครือขายใหความรวมมือ ในการจัดกิจกรรมครบถวน รอยละ 100 
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แนวทางจัดการศึกษาของกลุมบริหารงานบุคคล 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผูเรยีน 

เปาประสงค 

(กลยุทธระดบัแผนงาน) 
โครงการ วัตถุประสงค ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

พัฒนาคุณภาพผูเรียน โครงการพัฒนาระบบการ

ดูแลชวยเหลือนักเรียน 

-เยี่ยมบานนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-อบรมนักเรียนแกนนํา 

 

 

 

 

โครงการลูก ว.ธ. รวมใจตาน

ภัยยาเสพติด 

-ลูก ว.ธ. รวมใจตานภยัสาร

เสพติด 

 

 

โครงการเทิดทูนชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย 

-วันเฉลิมพระชนพรรษาและ

วันพอแหงชาติ ประจําป 

2558 

 

 

 

เพ่ือพัฒนาการดําเนินงานระบบ

ดูแลชวยเหลือนักเรยีนอยางเปน

ระบบตามเกณฑการประกัน

คุณภาพ และมีการพัฒนางาน

กิจการนักเรยีน ไดแก งาน

สงเสริม พัฒนา ควบคุม และ

แกไข ความประพฤตขิอง

นักเรียน งานสงเสริมวินัย

คุณธรรมจริยธรรม และงาน

สํานักงานอยางตอเน่ือง 

 

เพ่ือสรางเครือขายระหวางครู 

นักเรียน ผูปกครอง โดยมี

นักเรียนแกนนําเปนผูชวยครู

ดูแลเพ่ือน 

 

 

 

เพ่ือใหนักเรียนรูจักดูแลตนเอง

ใหปลอดจากสิ่งเสพตดิ และมี

สุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิต

ท่ีสมบูรณอยูเสมอ 

 

 

เพ่ือปลูกฝงใหนักเรยีนมีความรัก

เทิดทูนตอสถาบันของกษัตรยิ

สรางสายใยความผูกพันระหวาง

พอกับลูก 

 

 

 

 

ผูบริหาร  ครู  นักเรยีน รอยละ 100  เขา

รวมกิจกรรมระบบการดูแลชวยเหลือ

นักเรียนอยางเปนระบบ 

ตามเกณฑการประกันคณุภาพ และมีการ

พัฒนางานกิจการนักเรียนใหดียิ่งข้ึน 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนแกนนํารอยละ 100 ไดรับการ

อบรมใหความรูแกนักเรยีนดวยกัน 

 

 

 

 

 

นักเรียน รอยละ 100 มีความรูความเขาใจ

ถึงโทษของสิ่งเสพตดิ 

 

 

เปาหมายเชิงปริมาณ  นักเรียนโรงเรียน 

วชิรธรรมสาธิต  จํานวนรอยละ  100   

เขารวมกิจกรรม 

เปาหมายเชิงคุณภาพนักเรียนมีความ

จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย มีความ

กตัญูตอบุพการี และมีความรักความ

ผูกพันตอพอ 

เปาหมายเชิงปริมาณ  นักเรียนโรงเรียน 

วชิรธรรมสาธิต  จํานวนรอยละ 100  เขา

รวมกิจกรรม 



70 
 

เปาประสงค 

(กลยุทธระดบัแผนงาน) 
โครงการ วัตถุประสงค ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 วันแมแหงชาติ ประจําป 2559 

 

 

โครงการคนดีศรีวชิรธรรม 

-คนดีศรีวชิรธรรมยิม้งาย 

 ไหวงาม 

 

 

 

-วันไหวคร ู

 

 

 

 

 

โครงการสงเสริมคุณธรรม

จริยธรรม 

-ปจฉิมนิเทศนักเรยีนช้ันม. 3 

และม. 6 

 

 

 

-ปฐมนิเทศและคายพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรมนักเรียนม.

1,4 

 

 

-คายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

นักเรียนม.2,3,5,6 

 

 

 

เพ่ือปลูกฝงใหนักเรยีนมีความรัก

เทิดทูนตอสถาบันของกษัตรยิ

สรางสายใยความผูกพันระหวาง

แมกับลูก 

ปลูกฝงใหนักเรยีนเกิดความ

ภาคภูมิใจในอัตลักษณ “ยิม้งาย 

ไหวงาม” ของโรงเรียน สงเสริม

ใหนักเรียนมีขวัญและกําลังใจใน

การทําความดี  

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัด

กิจกรรมวันไหวครู ปลูกสรางเจต

คติและจิตสํานึกในทางท่ีดีใหแก

นักเรียนผานพิธีไหวครูซึ่งเปน

การแสดงความคารวะตอครู 

อาจารยและเปนการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมกิจกรรมไหวคร ู

 

เพ่ือใหนักเรียนไดฟงปจฉิม

โอวาทจากผูบรหิารและคณะครู  

และเพ่ือใหเกิดความรักสามคัคี 

ระหวางโรงเรียน  ครู  และ

นักเรียน 

เพ่ือใหนักเรียนใหมไดรูจัก

โรงเรียน สถานท่ีและแหลง

บริการตาง ๆ ในโรงเรยีน  

ตลอดจนกฎระเบียบ และแนว

ปฏิบัติตางๆ ในโรงเรยีน 

สงเสริมใหนักเรียนเปนผู

ประพฤติตนเปนคนดตีรงตาม

คุณลักษณะอันพึงประสงค 8 

ประการ ไดแก1)รักชาติศาสน

กษัตริย 2) ซื่อสัตยสุจรติ 3) มี

วินัย 4) ใฝเรยีนรู 5) อยูอยาง

พอเพียง 6) มุงมั่นในการทํางาน

7) รักความเปนไทย 8)มีจติ

สาธารณะ 

เปาหมายเชิงคุณภาพนักเรียนเปนลูกท่ีดี

ของแมและเปนพสกนิกรท่ีดีของ

ประเทศชาต ิ

 

นักเรียนไดรับเกียรติบัตรเพ่ิมข้ึน รอยละ 

10 ตอป 

 

 

 

นักเรียนแสดงความคารวะตอครู เปนคนดี

รูจักกตัญูกตเวที มีจติสํานึกในทางท่ีดี 

และเปนการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม

กิจกรรมรอยละ 100 

 

 

 

 

นักเรียน ม.3  และ ม.6  รอยละ 100   

รวมกิจกรรมและไดแนวทางในการดําเนิน

ชีวิตท่ีถูกตอง  เหมาะสม 

 

 

นักเรียนม.1,ม.4 รอยละ100 รูกฎระเบียบ

ของโรงเรียน   นักเรียนมีวินัย  มีความ

รับผิดชอบและมีความพรอมในการเรียน 

 

 

นักเรียนแตละระดับช้ันรอยละ 100   

เปนคนดี  มีคณุธรรม  จริยธรรม และ

ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีคณุภาพ 
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เปาประสงค 

(กลยุทธระดบัแผนงาน) 
โครงการ วัตถุประสงค ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 -สงเสรมิประชาธิปไตยและ

ความเปนผูนําฯ 

 

 

-พัฒนาคุณลักษณะอันพึง

ประสงค 

ใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ 

ในระบบการเมืองการปกครอง

อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

 

เพ่ือแกไขปรับปรุงและสงเสริม

ใหนักเรียนเปนผูมีความประพฤติ

ดี มีระเบียบวินัย 

นักเรียนรอยละ 100   ใชสิทธ์ิเลือกตั้ง

กรรมการนักเรยีน 

 

 

นักเรียนท่ีไมผานเกณฑรอยละ 100   

เขารวมกิจกรรม 

 
 

กลยุทธท่ี 2 พัฒนาการใหบริการทางการศึกษา 

เปาประสงค 

(กลยุทธระดบัแผนงาน) 
โครงการ วัตถุประสงค ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

พัฒนาการใหบริการทาง

การศึกษา 

โครงการเสริมสรางบุคคล

แหงการเรียนรู 

-ทัศนศึกษาแหลงเรียนรู 

 

 

 

เพ่ือเสรมิสรางประสบการณตรง

ใหกับนักเรียนเพ่ิมเติมจากการ

เรียนในหองเรียน 

 

 

นักเรียนรอยละ 100 ไดรับประสบการณ

ตรงจากการไปทัศนศึกษา 

กลยุทธท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจดัการ 

เปาประสงค 

(กลยุทธระดบัแผนงาน) 
โครงการ วัตถุประสงค ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

พัฒนาระบบบริหารจดัการ โครงการพัฒนาระบบบริหาร

และการจัดการ 

-จางยามรักษาความปลอดภัย 

 

 

 

-ทําบัตรประจําตัวนักเรียน 

 

 

-ทําคูมือนักเรียนผูปกครอง

และคร ู

 

 

-จัดซื้อ ซอม สรางวัสดุอุปกรณ

สํานักงาน 

 

เพ่ือใหโรงเรียนมีระบบการรักษา

ความปลอดภัยท่ีดีและเขมแข็ง

โดยจดัจางบุคลากรท่ีเหมาะสม

มาปฏิบัตหินาท่ียามรักษาความ

ปลอดภัยของโรงเรียน 

 

เพ่ือพกติดตัวไวสําหรับใชเพ่ือ

แสดงสถานะการเปนนักเรียน 

 

เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติในการ

ปฏิบัติตนใหเปนไปตามกฎ  

ระเบียบ  และขอบังคับของ

โรงเรียน 

เพ่ือใหมีวัสดุ อุปกรณสาํนักงาน

เพียงพอในการบริหารจัดการ

อยางมีคุณภาพ 

 

 

ยามปฏิบัติหนาท่ีดูแล นักเรียน อาคาร

สถานท่ี และทรัพยสินของโรงเรียน 

ตลอด 24 ช่ัวโมง 

 

นักเรียนรอยละ 100 มีบัตรประจาํตัว

นักเรียนใชอยางถูกตอง 

 

นักเรียน.  ม. 1 - ม.6รอยละ 100   มีคูมือ

นักเรียน ผูปกครอง และครู ใชอยาง

ถูกตอง 

 

มีอุปกรณใชอยางเพียงพอและตรงตาม

เปาหมายของโครงการรอยละ 100   
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เปาประสงค 

(กลยุทธระดบัแผนงาน) 
โครงการ วัตถุประสงค ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 โครงการพัฒนาระบบภาคี

เครือขายอุปถัมภและ

ทรัพยากรทางการศึกษา 

-เครือขายผูปกครอง 

 

-เบญจสริิรวมใจ 

 

เพ่ือประสานความเขาใจอันดี

ระหวางผูปกครอง   ครู   และ

โรงเรียน 

 

เพ่ือสรางความสมานสามคัคี 

และความสัมพันธของนักเรียน

โรงเรียนในสหวิทยาเขตเบญจสริิ 

สงเสริมสมรรถภาพดานรางกาย  

อารมณ  และสังคม ใหนักเรียน

รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

มีความรับผิดชอบตอสังคม และ

ไดทํากิจกรรมรวมกัน 

ดําเนินการตามนโยบายปองกัน 

และปราบปรามยาเสพติดของ

รัฐบาล 

 

 

ผูปกครองเครือขายรอยละ 80 มีการ

ดําเนินงานอยางเปนระบบและมี

ประสิทธิภาพ 

 

นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมรอยละ 100   

มีทัศนคติท่ีดีตอสังคมเพ่ือนตางโรงเรียน  

มีความรัก ความสามัคคี  มีเจตคตท่ีิดีใน

การใชเวลาวางเพ่ือเลนกีฬา และพัฒนา

สมรรถภาพ รางกาย   เสริมสรางกําลังใจ

หางไกลยาเสพติด 
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การนํากลยุทธและจุดเนนของกลุมบริหารงานบุคคลไปสูการปฏิบัติ 

 จากการจัดทํากรอบแผนกลยุทธของกลุมบริหารงานบุคคล ไดวางแผนเพ่ือการปฏิบัติ พัฒนาคุณภาพการศึกษาไดดังนี้ 

เปาประสงค โครงการ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

(BL) 

เปาหมาย (ปงบประมาณ) 
ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 

มีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ท่ีมี

ประสิทธิภาพ ทําใหนักเรียนอยูใน

สังคมอยางมีความสุข 

 

 

 

นักเรียนมรีะเบียบวินัย มีความ

รับผิดชอบตอตนเอง และสังคม 

 

 

 

นักเรียนมรีะเบียบวินัย มีความ

รับผิดชอบตอตนเอง และสังคม 

 

โครงการพัฒนาระบบการดูแล

ชวยเหลือนักเรียน 

-เยี่ยมบานนักเรียน 

 

 

 

-อบรมนักเรียนแกนนํา 

 

 

โครงการลูก ว.ธ. รวมใจตาน

ภัยยาเสพติด 

-ลูก ว.ธ. รวมใจตานภยัสารเสพ

ติด 

โครงการเทิดทูนชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย 

-วันเฉลิมพระชนพรรษาและวัน

พอแหงชาติ ประจําป 2558 

 

-วันเฉลิมพระชนพรรษาและวัน

แมแหงชาติ ประจําป 2558 

- ผูบริหาร  ครู  นักเรียน รอยละ 100  

เขารวมกิจกรรมระบบการดูแล

ชวยเหลือนักเรยีนอยางเปนระบบ 

ตามเกณฑการประกันคณุภาพ และมี

การพัฒนางานกิจการนักเรียนใหดี

ยิ่งข้ึน 

 

นักเรียนแกนนํารอยละ 100 ไดรับการ

อบรมใหความรูแกนักเรยีนดวยกัน 

 

 

นักเรียน รอยละ 100 มีความรูความ

เขาใจถึงโทษของสิ่งเสพติด 

 

 

นักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  

จํานวนรอยละ  100  เขารวมกิจกรรม 

 

นักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  

จํานวนรอยละ  100  เขารวมกิจกรรม 

100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

100 

 



74 
 

เปาประสงค โครงการ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

(BL) 

เปาหมาย (ปงบประมาณ) 

ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 

นักเรียนเห็นคุณคาของตนเอง และ

ประพฤติปฏบัิติตนตามแบบอยางท่ีดี 

 

 

 

 

 

นักเรียนเห็นคุณคาของตนเอง และ

ประพฤติปฏบัิติตนตามแบบอยางท่ีดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการคนดีศรีวชิรธรรม 

-คนดีศรีวชิรธรรมยิม้งายไหวงาม 

-วันไหวคร ู

 

โครงการสงเสริมคุณธรรม

จริยธรรม 

-ปจฉิมนิเทศนักเรยีนช้ันม.3,ม. 6 

 

 

-ปฐมนิเทศและคายพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรมนักเรียนม.1,4 

 

-คายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

นักเรียนม.2,3,5,6 

 

-สงเสรมิประชาธิปไตยและความ

เปนผูนําฯ 

-พัฒนาคุณลักษณะอันพึง

ประสงค 

 

ครู และนักเรียนไดรับเกียรติบัตร

เพ่ิมข้ึน  รอยละ 10  ตอป 

ครู และนักเรียนเขารวมกิจกรรม 

รอยละ 100 ตอป 

 

 

นักเรียน ม.3  และ ม.6  รอยละ 100   

รวมกิจกรรม 

 

นักเรียนระดับม.1 , ม.4    รอยละ  

100   รวมกิจกรรม 

 

นักเรียน รอยละ 100เขารวมกิจกรรม

อบรมคายคณุธรรมจริยธรรมตาม

ระดับช้ัน 

นักเรียนรอยละ  100ใชสิทธิเลือกตั้ง

คณะกรรมการนักเรียน 

นักเรียนท่ีไมผานเกณฑการประเมนิ

ตามคณุลักษณะอันพึงประสงค  รอยละ

100 เขารวมกิจกรรมพัฒนา

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 
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เปาประสงค โครงการ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

(BL) 

เปาหมาย (ปงบประมาณ) 

ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 

นักเรียนเห็นคุณคาของตนเอง และ

ประพฤติปฏบัิติตนตามแบบอยางท่ีดี 

 

มีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ท่ีมี

ประสิทธิภาพ ทําใหนักเรียนอยูใน

สังคมอยางมีความสุข 

 

 

 

 

 

 

 

มีระบบภาคีเครือขายอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

โครงการเสริมสรางบุคคลแหง

การเรียนรู 

-ทัศนศึกษาแหลงเรียนรู 

โครงการพัฒนาระบบบริหาร

และการจัดการ 

-จางยามรักษาความปลอดภัย 

 

-ทําบัตรประจําตัวนักเรียน 

-ทําคูมือนักเรียนผูปกครองและ

คร ู

 

-จัดซื้อ ซอม สรางวัสดุอุปกรณ

สํานักงาน 

โครงการพัฒนาระบบภาคี

เครือขายอุปถัมภและ

ทรัพยากรทางการศึกษา 

-เครือขายผูปกครอง 

 

 

-เบญจสริิรวมใจ 

 

 

 

นักเรียน รอยละ 100เขารวมกิจกรรม 

 

 

มียามดูแลทรัพยสินของโรงเรียน และ

ความปลอดภัยของนักเรียนรอยละ 

100 

นักเรียนรอยละ 100 มีบัตรประจาํตัว

นักเรียนใชอยางถูกตอง 

นักเรียนรอยละ 100 มีคูมือนักเรียน 

ผูปกครอง และครู ใชอยางถูกตอง 

มีอุปกรณสํานักงานใช รอยละ 100 

 

 

 

ผูปกครองเครือขาย รอยละ 80   

รวมกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ 

 

นักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

จํานวนรอยละ 100  เขารวมกิจกรรม 

 

 

100 

 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 
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100 

 

 

100 
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3.3.4  กลุมบริหารงานท่ัวไป 
วิสัยทัศน 

พัฒนามาตรฐานงานบริการเพ่ือสงเสรมิการเรียนรู 
พันธกิจ 

1) สงเสริมพัฒนาผูเรยีนใหมสีุขภาพกายสุขภาพจติท่ีดีและปลอดภัยจากสารเสพตดิ 
2) พัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดลอมใหเปนแหลงเรียนรูโดยเนนผูเรยีนเปนสําคญั 
3) พัฒนาระบบบริการ อาคารสถานท่ี การติดตอสื่อสารระบบสาธารณูปโภคและงานบริการภายใน 

ภายนอกโรงเรียน 
เปาประสงค 

1) งานบริการมีมาตรฐาน ทันเวลาและทันสถานการณ  
2) มีบรรยากาศแวดลอมสวยงามเอ้ือตอการเรียนรู  
3) ผูเรียนมสีุขภาพกาย สุขภาพจติท่ีด ี 
4) มีความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 

กรอบแผนกลยุทธของกลุมบริหารงานท่ัวไป 

จากผลการวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอกของกลุมบริหารงานท่ัวไปและวิสัยทัศน พันธกิจท่ีจะตอง
ปฏิบัติดําเนินการใหบรรลุกลยุทธ  เปาประสงค  และตัวช้ีวัดตามทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน  มาดําเนินการจัดทํา
กรอบแผนกลยุทธของกลุมบริหารงานท่ัวไปดังน้ี 

แนวทางจัดการศึกษาของกลุมบริหารท่ัวไป  
กลยุทธท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผูเรยีน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปาประสงค 
(กลยุทธระดบัแผนงาน) 

โครงการ วัตถุประสงค ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

1.ความสัมพันธอันดี
ระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน 

โครงการสงเสริมการเรยีนรูตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  - รักชุมชน รักษสิ่งแวดลอม 

 
 
1.เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนผานประสบ
การตรงรวมกับผูอ่ืนท้ังในและนอก
สถานศึกษา 
2. เพ่ือปลูกฝงใหใหผูเรียนภาคภูมใิจ
ในความเปนไทย  อนุรักษวัฒนธรรม
ชาติและสิ่งแวดลอมตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ผูเรียนมีจิตอาสา 

 
 
ผูเรยีนรอยละ 100  ไดรับ
ความรูและมีประสบการณตรง
จากการใชแหลงเรยีนรูภายนอก 
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กลยุทธท่ี 2 พัฒนาการใหบริการทางการศึกษา 
 

 
 

เปาประสงค 
(กลยุทธระดบัแผนงาน) 

โครงการ วัตถุประสงค ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

1. มีบรรยากาศ
แวดลอม  สวยงาม  
เอ้ือตอการเรียนรู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. มีความสัมพันธอันดี
ระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ผูเรียนมีสุขภาพกาย
สุขภาพจิตท่ีด ี
 

โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี
และสิ่งแวดลอม 
-พัฒนาอาคารสถานท่ีและแหลง
เรียนรู 
 
 
 
 
 
 
-ปรับปรุงภูมิทัศน 
เพ่ือพัฒนาสภาพภมูิทัศน
โรงเรียนใหสวยงามรมรื่น 
 

 
 
1.เพ่ือใหโรงเรียนเปนระเบียบ
เรียบรอย  ใชกิจกรรมตาง ๆ ได
อยางเหมาะสม 
2. เพ่ือใหอาคารเรียน  หองเรยีน 
หองพักครู  หองพิเศษ  โรงอาหาร 
มีความสะอาด ปลอดภัย  เหมาะสม
แกการดําเนินกิจกรรม 
 
1. เพ่ือพัฒนาสภาพภูมิทัศนของ
โรงเรียนใหสวยงามรมรื่น 
2. เพ่ือสรางบรรยากาศใหเอ้ือตอ
การจัดการเรยีนรู 

 
 
มีวัสดุ อุปกรณ หองเรียน
เพียงพอตอการใชงาน 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนมีสภาพภูมิทัศนสวยงาม 
รมรื่น ใชเปนแหลงเรียนรูของ
นักเรียน 
 

โครงการสงเสริมบริการประสาน
ชุมชน 
-ประชาสัมพันธโรงเรยีน 
 
 
 
 
 
-บริการประสานชุมชน 
โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี
และสิ่งแวดลอม 
 
  - ฝกซอมแผนปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
 
 

 
 
1. เพ่ือประชาสัมพันธ กิจกรรม 
ขอมูลขาวสารของโรงเรยีนตอชุมชน 
2. เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงาน
ประชาสมัพันธภายในโรงเรียนใหมี
ประสิทธิภาพ 
 
1. เพ่ือประชาสัมพันธใหชุมชน
รวมมือกับโรงเรียนในการดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ 
 
1. เพ่ือใหผูเรียนและบุคลากรมี
ความรูและทักษะในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

 
 
ความพึงพอใจของผูรับบริการ
รอยละ 80 
 
 
 
 
ความพึงพอใจของชุมชนตอ
โรงเรียน 
 
 
ผูเรยีนและบุคลากรมีทักษะใน
การปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

โครงการบริการประสานชุมชน 
  - บริจาคโลหติ 
 

 
1. เพ่ือสงเสรมิใหผูเรียนและ
บุคลากรรูจักการเสยีสละ สรางบุญ
กุศล 
2. ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพ
ตนเอง 

 
จํานวนผูบริจาคโลหิต 
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กลยุทธท่ี 3พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธท่ี4  พัฒนาระบบบริหารจดัการ 

เปาประสงค 
(กลยุทธระดบัแผนงาน) 

โครงการ วัตถุประสงค ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

1. ผูเรียนมีสุขภาพกาย
สุขภาพจิตท่ีด ี
 
 
 
 
 
2. งานบริการมี
มาตรฐาน ทันเวลาทัน
สถานการณ 
 
3. บุคลากรทุกคนไดรับ
การบริการอยางท่ัวถึง 
รวดเร็ว 

โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
- ตรวจสุขภาพครูและบุคลากร 
 
 
 
 
- พัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน
นักพัฒนา 
 
 
- สวัสดิการครูและบุคลากร 
 

 
 
1. เพ่ือบริการตรวจสุขภาพเบ้ืองตน
แกครูและบุคลากร 
2. เพ่ือสงเสรมิครูและบุคลากรใหมี
ความรู ความเขาใจ ในการดูแล
รักษาสุขภาพตนเอง 
1. ใหบุคลากรมีทัศนคติท่ีดีตองาน
และเพ่ือนรวมงาน 
2. บุคลากรมีพฤติกรรมบริการดวย
ใจและทํางานเปนทีม 
1. เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจแก
ผูเรยีนและบุคลากร 

 
 
จํานวนครูและบุคลากรเขารวม
โครงการ 
 
 
 
จํานวนนักพัฒนาเขารวม
โครงการ 
 
 
จํานวนบุคลากรไดรับการจัด
สวัสดิการ 

เปาประสงค 
(กลยุทธระดบัแผนงาน) 

โครงการ วัตถุประสงค ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

1. ผูเรียนมีสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตท่ีด ี
 
 
 
 
 
 
2. มีบรรยากาศแวดลอม
สวยงาม เอ้ือตอการ
เรียนรู 
 
3. งานบริการมีมาตรฐาน 
ทันเวลา ทันสถานการณ 
 
4. บุคลากรทุกคนไดรับ
การบริการอยางท่ัวถึง 
รวดเร็ว 
 
5. มีสัมพันธอันดีระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน 

โครงการพัฒนาระบบบรหิาร
และการจัดการ 
- พัฒนาศักยภาพนักเรียน
และงานอนามัยโรงเรียน 
 
- ประกันอุบัติเหต ุ
 
 
- จัดจางทําความสะอาด 
 
- หองอาหารติดดาว 
 
- จัดซื้อซอมสรางวัสดุ
อุปกรณ 
 
- ซอมบํารุงยานพาหนะ 
 
 
 
- วันสถาปนาโรงเรียน 

 
 
1. ใหนักเรียนมีความรูดานงานอนามัย 
2. เพ่ือใหหองพยาบาลมียาและเวชภัณฑ
ท่ีเพียงพอตอการใหบริการ 
1. เพ่ือใหผูปกครองเกิดความมั่นใจใน
สวัสดภิาพของนักเรียน 
2. ผูเรียนและบุคลากรมีหลักประกัน 
1. ผูเรียนและบุคลากรอยูในสิ่งแวดลอมท่ี
สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย 
1. เพ่ือใหผูเรียนและบุคลากรไดรบั
ประทานอาหารท่ีสะอาดและปลอดภัย 
1. เพ่ือใหการดําเนินงานกลุมบริหาร
ท่ัวไปเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 
1. เพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูเรยีนและ
บุคลากรในการติดตอราชการระหวาง
โรงเรียนและหนวยงาน 
2. ยานพาหนะอยูในสภาพพรอมใชงาน 
1. เพ่ือสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงาม 
2. เพ่ือสงเสรมิและเผยแพรกิจกรรมตางๆ 
ของโรงเรียนสูชุมชน 

 
 
จํานวนผูเขารับบริการ 
 
 
จํานวนผูทําประกัน
อุบัติเหต ุ
 
จํานวนพนักงานทําความ
สะอาดเพียงพอ 
ผูเรยีนและบุคลากรไดรับ
ประทานอาหารปลอดภัย 
จํานวนวัสดุอุปกรณท่ีใช
ตลอดป 
 
จํานวนบุคลากรท่ีใช
พาหนะติดตอกับ
หนวยงานตาง ๆ 
 
ผูเรยีนและบุคลากรเขา
รวมกิจกรรม 
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การนํากลยุทธและจุดเนนของกลุมบริหารท่ัวไปไปสูการปฏิบัติ 
 จากการจัดทํากรอบแผนกลยุทธของกลุมบริหารท่ัวไป ไดวางแผนเพ่ือการปฏิบัติ พัฒนาคุณภาพการศึกษาไดดังนี ้
 

กลยุทธิ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

เปาประสงค โครงการ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

(BL) 
เปาหมาย (ปบริหารท่ัวไป) 

ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 
1. มีความสัมพันธอันดี
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน 

โครงการสงเสริมการเรยีนรูตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
- รักชุมชน รักษสิ่งแวดลอม 
 

ผูเรยีนรอยละ 100 ไดรับความรูและมี
ประสบการณตรง จากการใชแหลงเรียนรู
ภายนอก 

100 100 100 100 100 100 

กลยุทธิ์ท่ี 2 พัฒนาการใหบริการทางการศึกษา 

เปาประสงค โครงการ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

(BL) 
เปาหมาย (ปบริหารท่ัวไป) 

ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 
1. มีบรรยากาศแวดลอม 
สวยงาม เอ้ือตอการเรียนรู 
 
 
 
 
2. มีความสัมพันธอันดี
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
 
3. ผูเรียนมีสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตท่ีด ี

โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและ
สิ่งแวดลอม 
- พัฒนาอาคารสถานท่ีและแหลงเรียนรู 
- ปรับปรุงภูมิทัศน 
 
โครงการสงเสริมบริการประสานชุมชน 
- ประชาสัมพันธโรงเรียน 
- บริการประสานชุมชน 
โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและ
สิ่งแวดลอม 
  - ฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
โครงการสงเสริมบริการประสานชุมชน 
- บริจาคโลหิต 

 
 
- มีวัสดุ อุปกรณ หองเรียน เพียงพอตอ
การใชงาน 
- โรงเรียนมสีภาพภูมิทัศนสวยงาม รมรื่น 
ใชเปนแหลงเรียนรูของนักเรียน 
 
- ความพึงพอใจของผูรับบริการ 
- ความพึงพอใจของชุมชนตอโรงเรียน 
 
 
- ผูเรียนและบุคลากรมีทักษะในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
 
-จํานวนผูบริจาคโลหิต 
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กลยุทธิ์ท่ี 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เปาประสงค โครงการ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

(BL) 
เปาหมาย (ปบริหารท่ัวไป) 

ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 
1. ผูเรียนมีสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตท่ีด ี
 
2. งานบริการมีมาตรฐาน 
ทันเวลา ทันสถานการณ 
 
 
3. บุคลากรทุกคนไดรับการ
บริการอยางท่ัวถึง รวดเร็ว 

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
- ตรวจสุขภาพบุคลากร 
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
- พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานนักพัฒนา 
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
  - สวัสดิการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

 
 
จํานวนบุคลากรเขารวมโครงการ 
 
 
จํานวนนักพัฒนาเขารวมโครงการ 
 
 
 
จํานวนบุคลากรไดรับการจัดสวัสดกิาร 
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กลยุทธิ์ท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 

เปาประสงค โครงการ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

(BL) 
เปาหมาย (ปบริหารท่ัวไป) 

ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 
1. ผูเรียนมีสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตท่ีด ี
 
 
 
2.มีบรรยากาศแวดลอม
สวยงามเอ้ือตอการเรยีนรู 
3. งานบริการมีมาตรฐาน 
ทันเวลา ทันสถานการณ 

โครงการพัฒนาระบบบรหิารและการ
จัดการ 
- พัฒนาศักยภาพนักเรียนและงาน
อนามัยโรงเรียน 
  - ประกันอุบัตเิหต ุ
โครงการพัฒนาระบบบรหิารและการ
จัดการ 
- จัดจางทําความสะอาด 
  - หองอาหารติดดาว 
 

 
 
จํานวนผูเขารับบริการ 
 
จํานวนผูทําประกันอุบัติเหต ุ
 
 
จํานวนพนักงานทําความสะอาดเพียงพอ 
ผูเรยีนและบุคลากรไดรับประทานอาหาร
ปลอดภัย 
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เปาประสงค โครงการ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

(BL) 
เปาหมาย (ปบริหารท่ัวไป) 

ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 
4. บุคลากรทุกคนไดรับการ
บริการอยางท่ัวถึง รวดเร็ว 
5. มีความสัมพันธอันดี
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน 

  - จัดซื้อซอมสรางวัสดุอุปกรณ 
  - ซอมบํารุงยานพาหนะ 
 
  - วันสถาปนาโรงเรียน 
 

จํานวนวัสดุอุปกรณท่ีใชตลอดป 
จํานวนบุคลากรท่ีใชพาหนะติดตอกับ
หนวยงานตางๆ 
ผูเรยีนและบุคลากรเขารวมกิจกรรม 
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สวนที่ 4 
แผนกลยุทธและกรอบประมาณการรายจายลวงหนาระยะปานกลาง 

(Medium – Term Expenditure Framework :MTEF) 
 

การจัดทําแผนกลยุทธและกรอบประมาณการรายจายลวงหนาระยะปานกลางของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ไดวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก ประกอบกับบริบทปจจัยตางๆท่ีเก่ียวของกับโรงเรยีน ดวยการนํากลยุทธของ
โรงเรียน จดุเนนท่ีไดและประมาณการรายจายไวลวงหนาโดยอาศัยฐานขอมูลจากสารสนเทศ แผนงบประมาณในธรรมนูญ
โรงเรียนและรายงานการรับจายดานงบประมาณยอนหลังมากําหนด พรอมกับการพยากรณลวงหนา ใหสอดคลองกับทิศ
ทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยมรีายละเอียดดังตอไปน้ี 
 

4.1 แผนกลยุทธของโรงเรียน  
โรงเรียนไดกําหนดแผนกลยุทธของโรงเรียน เพ่ือเปนแนวทางการจัดการตางๆ ตามท่ีไดกําหนดทิศทางไวในธรรมนูญ

โรงเรียน และแผนพัฒนาการศึกษาแลว ดังน้ี 
 

แผนงานหลัก ผลผลติ เงินอุดหนุน เงินรายได 

 1.แผนพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
 

นักเรียน 
2624 คน 

1,053,646 บาท 1,648,000 บาท 

 2.  แผนพัฒนาการใหบริการทางการศึกษา 
 

นักเรียน 
2624 คน 

7,420,824 บาท 6,831,450บาท 

 3.แผนพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ครู90คน 0 บาท 2,520,000บาท 

 4. แผนพัฒนาระบบบรหิารจดัการ 
 

นักเรียน 
2624 คน 

245,450 บาท 0 บาท 

รวม  8,719,920  
10,999,450 เงินสํารอง  280,080 

รวม  9,000,000 
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4.2  กรอบประมาณการรายรับของโรงเรียน  

รายการ 
งบประมาณ (ปงบประมาณ) 

ป 2558 
ปท่ีผานมา 

ป 2559 
ปปจจุบัน 

ป 2560 
ปขอจัดตั้ง 

ป 2561 
คาดปท่ี 1 

ป 2562 
คาดปท่ี 2 

ป 2563 
คาดปท่ี 3 

1. เงินอุดหนุนการศึกษา 
2. เงินนโยบายเรียนฟรี  
3. เงินบํารุงการศึกษา 
4. เงินบริจาค 
 
 

 
10,769,600 
5,902,521 
17,031,420 

526,500 
  
 

 

9,517,300 
6,700,000 
17,000,000 

300,000 
 
 

9,433,500 
6,400,000 
16,700,000 

294,000 
 
 

9,252,500 
6,100,000 
16,400,000 

291,000 
 
 

 
9,078,800 
5,800,000 
16,100,000 

288,000 
 
 
 

8,912,400 
5,500,000 
15,800,000 

286,500 
 
 

รวมท้ังสิ้น (บาท) 34,230,041 33,517,300 32,827,500 32,043,500 31,275,800 30,498,900 
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4.3 กรอบประมาณการรายจายของโรงเรียน 

      

รายการ 
งบประมาณ (ปงบประมาณ) 

ป 2558 
ปท่ีผานมา 

ป 2559 
ปปจจุบัน 

ป 2560 
ปขอจัดตั้ง 

ป 2561 
คาดปท่ี 1 

ป 2562 
คาดปท่ี 2 

ป 2563 
คาดปท่ี 3 

หมายเหต ุ

1.  เงินงบประมาณ                          (รวม) 
     1.1  บุคลากร 
     1.2งบดําเนินการ 
     1.3  งบลงทุน 
2.  เงินอุดหนุนการศึกษา                (รวม) 
     2.1  อุดหนุนรายหัว 
     2.2  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
     2.3  อ่ืนๆ 
3.  เงินบํารุงการศึกษา                     (รวม) 
4.  เงินบริจาค  (รวม) 
 

 
42,955,414 

- 
- 
 

9,765,080 
2,489,115 
1,083,803 
12,577,090 

300,000 
 

 
42,096,305.72 

- 
- 
 

9,500,000 
2,792,175 
998,150 

12,090,020 
300,000 

 

 
41,666,751.58 

- 
- 
 

9,310,000 
2,736,331.50 

978,187 
11,848,219.60 

294,000 
 
 

 
41,237,197.44 

- 
- 
 

9,215,000 
2,708,409.75 
968,205.50 

11,727,319.40 
291,000 

 

 
40,807,643.30 

- 
- 
 

9,120,000 
2,680,488.00 

958,224 
11,606,419.20 

288,000 
 

 
40,378,089.16 

- 
- 
 

9,072,500 
2,666,527.13 
953,233.25 

11,545,969.10 
286,500.00 

 

รายการ 2-4 มี
รายละเอียด 
ประกอบ 

รวม (รายการ 1-4) (บาท) 26,215,088 25,680,345 25,166,738.10 24,909,934.65 24,653,131.20 24,524,729.48  
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4.4  รายละเอียดประกอบรายจายตามโครงการ 
รายละเอียดประกอบรายจายลวงหนาในรอบ 5 ป ตามยุทธศาสตรและโครงการของโรงเรียนตามประมาณการรายรับ 

รายการท่ี 2-4 ดังน้ี 
4.4.1  ปงบประมาณ 2559 

    

กลยุทธโรงเรียน โครงการ 
งบประมาณ (บาท) รวม 

เงินอุดหนุน บํารุงการศึกษา เงินบริจาค (บาท) 

1.พัฒนาคุณภาพผูเรียน 1.โครงการเสรมิสรางบุคคลแหงการ
เรียนรู 

413,426 2,367,640 - 
 

2,781,066 

 2.โครงการพัฒนาหลักสตูรและ
กระบวนการเรียนรู 

62,380 - - 62,380 

 3.โครงการสงเสริมความเปนเลิศทาง
วิชาการ 

217,773 - - 
 

217,773 

 4.โครงการประชาคมอาเซียน 5,560 - - 5,560 

 5.โครงการเทิดทูนชาติ ศาสน กษัตริย 66,000 - - 66,000 

 6.โครงการสงเสริมการเรียนรูตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

39,250 - - 39,250 

 7.โครงการลูกวธ.รวมใจตานภัยสารเสพ
ติด 

65,000 - - 65,000 

 8.โครงการคนดีศรีวชิรธรรม 6,000 - - 6,000 

 9.โครงการสงเสริมคณุธรรมจรยิธรรม 67,500 - - 67,500 

 10.โครงการพัฒนางานกิจการนักเรียน
และระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 

- - - - 

2.พัฒนาการใหบริการทาง
การศึกษา 

1.โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

569,909 156,000 - 725,909 

 2.โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและ
สิ่งแวดลอมฯ 

800,250 - - 800,250 

 3.โครงการสงเสริมบริการประสานชุมชน 
 

- 200,000 - 200,000 

3.พัฒนาคุณภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

1.โครงการพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

76,000 520,000 - 596,000 

      

4.พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 

1.โครงการพัฒนาระบบบรหิารและการ
จัดการ 

6,641,452 8,846,380 - 15,487,832 

 2.โครงการพัฒนาภาคีเครือขายอุปถัมภ
และทรัพยากรทางการศึกษา 

140,000 - - 140,000 

      
 เงินสํารอง 329,500  - 329,500 

 รวมท้ังสิ้น (บาท) 9,500,000 12,090,020 300,000 21,890,020 
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i. ปงบประมาณ 2560 
 

กลยุทธโรงเรียน โครงการ 
งบประมาณ (บาท) รวม 

เงินอุดหนุน บํารุงการศึกษา เงินบริจาค (บาท) 

1.พัฒนาคุณภาพผูเรียน 1.โครงการเสรมิสรางบุคคลแหงการ
เรียนรู 

405,157.48 2,320,287.20  2,725,444.68 

 2.โครงการพัฒนาหลักสตูรและ
กระบวนการเรียนรู 

61,132.40 -  61,132.40 

 3.โครงการสงเสริมความเปนเลิศทาง
วิชาการ 

213,417.54 -  213,417.54 

 4.โครงการประชาคมอาเซียน 5,448.80 -  5,448.80 

 5.โครงการเทิดทูนชาติ ศาสน กษัตริย 64,680.00 -  64,680.00 

 6.โครงการสงเสริมการเรียนรูตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

38,465.00 -  38,465.00 

 7.โครงการลูกวธ.รวมใจตานภัยสารเสพ
ติด 

63,700.00 -  63,700.00 

 8.โครงการคนดีศรีวชิรธรรม 5,880.00 -  5,880.00 

 9.โครงการสงเสริมคณุธรรมจรยิธรรม 66,150.00 -  66,150.00 

 10.โครงการพัฒนางานกิจการนักเรียน
และระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 

- -  - 

2.พัฒนาการใหบริการทาง
การศึกษา 

1.โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

558,510.82 152,880.00  711,390.82 

 2.โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและ
สิ่งแวดลอมฯ 

784,245.00 -  784,245.00 

 3.โครงการสงเสริมบริการประสานชุมชน - 196,000.00  196,000.00 

      
3.พัฒนาคุณภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

1.โครงการพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

74,480.00 509,600.00  584,080.00 

      
4.พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 

1.โครงการพัฒนาระบบบรหิารและการ
จัดการ 

6,508,622.96 8,669,452.40  15,178,075.36 

 2.โครงการพัฒนาภาคีเครือขายอุปถัมภ
และทรัพยากรทางการศึกษา 

137,200.00 -  137,200.00 

      
 เงินสํารอง 322,910.00 -  322,910.00 

 รวมท้ังสิ้น (บาท) 9,310,000.00 11,848,219.60 294,000.00 21,452,219.60 
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ปงบประมาณ 2561 
 

กลยุทธโรงเรียน โครงการ งบประมาณ (บาท) รวม 

เงินอุดหนุน บํารุงการศึกษา เงินบริจาค (บาท) 

1.พัฒนาคุณภาพผูเรียน 1.โครงการเสรมิสรางบุคคลแหงการ
เรียนรู 

401,023.22 2,296,610.80  2,697,634.02 

 2.โครงการพัฒนาหลักสตูรและ
กระบวนการเรียนรู 

60,508.60 -  60,508.60 

 3.โครงการสงเสริมความเปนเลิศทาง
วิชาการ 

211,239.81 -  211,239.81 

 4.โครงการประชาคมอาเซียน 5,393.20 -  5,393.20 

 5.โครงการเทิดทูนชาติ ศาสน กษัตริย 64,020.00 -  64,020.00 

 6.โครงการสงเสริมการเรียนรูตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

38,072.50 -  38,072.50 

 7.โครงการลูกวธ.รวมใจตานภัยสารเสพ
ติด 

63,050.00 -  63,050.00 

 8.โครงการคนดีศรีวชิรธรรม 5,820.00 -  5,820.00 

 9.โครงการสงเสริมคณุธรรมจรยิธรรม 65,475.00 -  65,475.00 

 10.โครงการพัฒนางานกิจการนักเรียน
และระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

- -  - 

2.พัฒนาการใหบริการ
ทางการศึกษา 

1.โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

552,811.73 151,320.00  704,131.73 

 2.โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและ
สิ่งแวดลอมฯ 

776,242.50 -  776,242.50 

 3.โครงการสงเสริมบริการประสานชุมชน - 194,000.00  194,000.00 

      
3.พัฒนาคุณภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

1.โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

73,720.00 504,400.00  578,120.00 

      
4.พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 

1.โครงการพัฒนาระบบบรหิารและการ
จัดการ 

6,442,208.44 8,580,988.60  15,023,197.04 

 2.โครงการพัฒนาภาคีเครือขายอุปถัมภ
และทรัพยากรทางการศึกษา 

135,800.00 -  135,800.00 

      
 เงินสํารอง 319,615.00 -  319,615.00 

 รวมท้ังสิ้น (บาท) 9,215,000.00 11,727,319.40 291,000 21,233,319.40 
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ปงบประมาณ 2562 
 

กลยุทธโรงเรียน โครงการ 
งบประมาณ (บาท) รวม 

เงินอุดหนุน บํารุงการศึกษา เงินบริจาค (บาท) 

1.พัฒนาคุณภาพผูเรียน 1.โครงการเสรมิสรางบุคคลแหงการ
เรียนรู 

396,888.96 2,272,934.40  2,669,823.36 

 2.โครงการพัฒนาหลักสตูรและ
กระบวนการเรียนรู 

59,884.80 -  59,884.80 

 3.โครงการสงเสริมความเปนเลิศทาง
วิชาการ 

209,062.08 -  209,062.08 

 4.โครงการประชาคมอาเซียน 5,337.60 -  5,337.60 

 5.โครงการเทิดทูนชาติ ศาสน กษัตริย 63,360.00 -  63,360.00 

 6.โครงการสงเสริมการเรียนรูตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

37,680.00 -  37,680.00 

 7.โครงการลูกวธ.รวมใจตานภัยสารเสพ
ติด 

62,400.00 -  62,400.00 

 8.โครงการคนดีศรีวชิรธรรม 5,760.00 -  5,760.00 

 9.โครงการสงเสริมคณุธรรมจรยิธรรม 64,800.00 -  64,800.00 

 10.โครงการพัฒนางานกิจการนักเรียน
และระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

- -  - 

2.พัฒนาการใหบริการทาง
การศึกษา 

1.โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการ
สื่อเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

547,112.64 149,760.00  696,872.64 

 2.โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและ
สิ่งแวดลอมฯ 

768,240.00 -  768,240.00 

 3.โครงการสงเสริมบริการประสานชุมชน - 192,000.00  192,000.00 

  - -   
3.พัฒนาคุณภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

1.โครงการพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

72,960.00 499,200.00  572,160.00 

  - -   

4.พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 

1.โครงการพัฒนาระบบบรหิารและการ
จัดการ 

6,375,793.92 8,492,524.80  14,868,318.72 

 2.โครงการพัฒนาภาคีเครือขายอุปถัมภ
และทรัพยากรทางการศึกษา 

134,400.00 -  134,400.00 

  - -   
 เงินสํารอง 316,320.00 -  316,320.00 

 รวมท้ังสิ้น (บาท) 9,120,000.00 11,606,419.20 288,000 21,014,419.20 
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ปงบประมาณ 2563 
 

กลยุทธโรงเรียน โครงการ 
งบประมาณ (บาท) รวม 

เงินอุดหนุน บํารุงการศึกษา เงินบริจาค (บาท) 

1.พัฒนาคุณภาพผูเรียน 1.โครงการเสรมิสรางบุคคลแหงการเรยีนรู 394,821.83 2,261,096.20  2,655,918 

 2.โครงการพัฒนาหลักสตูรและ
กระบวนการเรียนรู 

59,572.90 -  59,573 

 3.โครงการสงเสริมความเปนเลิศทาง
วิชาการ 

207,973.22 -  207,973 

 4.โครงการประชาคมอาเซียน 5,309.80 -  5,310 

 5.โครงการเทิดทูนชาติ ศาสน กษัตริย 63,030.00 -  63,030 

 6.โครงการสงเสริมการเรียนรูตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

37,483.75 -  37,484 

 7.โครงการลูกวธ.รวมใจตานภัยสารเสพ
ติด 

62,075.00 -  62,075 

 8.โครงการคนดีศรีวชิรธรรม 5,730.00 -  5,730 

 9.โครงการสงเสริมคณุธรรมจรยิธรรม 64,462.50 -  64,463 

 10.โครงการพัฒนางานกิจการนักเรียน
และระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

- -  - 

2.พัฒนาการใหบริการทาง
การศึกษา 

1.โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

544,263.10 148,980.00  693,243 

 2.โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและ
สิ่งแวดลอมฯ 

764,238.75 -  764,239 

 3.โครงการสงเสริมบริการประสานชุมชน - 191,000.00  191,000 

      
3.พัฒนาคุณภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

1.โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

72,580.00 496,600.00  569,180 

      
4.พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 

1.โครงการพัฒนาระบบบรหิารและการ
จัดการ 

6,342,586.66 8,448,292.90  14,790,880 

 2.โครงการพัฒนาภาคีเครือขายอุปถัมภ
และทรัพยากรทางการศึกษา 

133,700.00 -  133,700 

      
 เงินสํารอง 314,672.50 -  314,673 

 รวมท้ังสิ้น (บาท) 9,072,500 11,545,969 286,500 20,904,969 
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สวนที่ 5 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

 
การบริหารและการจดัการศึกษาของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ไดบรรลุผลตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ และ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ินักเรียนท่ีจบการศึกษาจากโรงเรยีนเปนผลผลิตท่ีมีคณุภาพ เปนท่ีนาพอใจของผูปกครอง
และชุมชน เพ่ือเปนหลักประกันคณุภาพการศึกษาจึงไดกําหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรยีนเมื่อสิ้นวาระ
แผนพัฒนาการศึกษาในปงบประมาณ 2563  มาตรฐานคุณภาพการศึกษาดานผูเรียน ครู ผูบรหิาร จะมีมาตรฐานข้ันต่ําและ
ระดับคณุภาพดังตอไปน้ีและในระหวางการดําเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษา จะมมีาตรฐานระดับคุณภาพไมต่าํกวาเกณฑ
ข้ันต่ํา (Based – line : BL)ท่ีกําหนดไวในกลยุทธ มาตรฐานคณุภาพการศึกษาของโรงเรียนมีดังน้ี 
 
5.1  มาตรฐานคุณภาพการศึกษาดานผูเรียน 

มาตรฐานท่ี 1 ผูเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสนุทรียภาพ 
รอยละของนักเรียนในแตละระดับคุณภาพ 
1 2 3 4 

2.59 4.20 38.09 55.11 
   
รอยละ  90  ของนักเรียน มีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพอยูในระดบัคุณภาพ  3  ข้ึนไป  

 
มาตรฐานท่ี 2  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานยิมอันพึงประสงค 

รอยละของนักเรียนในแตละระดับคุณภาพ 
1 2 3 4 

2.45 5.74 38.58 53.24 
   
รอยละ  90 ของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงค อยูในระดับคุณภาพ  3  ข้ึนไป  

 
มาตรฐานท่ี 3    ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

รอยละของนักเรียนในแตละระดับคุณภาพ 
1 2 3 4 

3.71 7.66 41.85 46.78 
   
รอยละ 80  ของนักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รกัการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองอยูในระดับ
คุณภาพ  3  ข้ึนไป  
 

มาตรฐานท่ี 4  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจ แกปญหาไดอยางมีเหตุผล 
รอยละของนักเรียนในแตละระดับคุณภาพ 
1 2 3 4 

4.99 10.11 31.92 52.98 
 
รอยละ  80 ของนักเรียน มีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจ แกปญหาไดอยางมีเหตผุลอยูใน
ระดับคณุภาพ  3  ข้ึนไป  
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มาตรฐานท่ี 5  ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลกัสูตร 
รอยละของนักเรียนในแตละระดับคุณภาพ 
1 2 3 4 

5.22 14.87 29.49 50.41 
   
รอยละ  80 ของนักเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตรอยูในระดับคณุภาพ  3  ข้ึนไป  

 
มาตรฐานท่ี 6 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดและมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ

สุจริต 

รอยละของนักเรียนในแตละระดับคุณภาพ 
1 2 3 4 

1.83 6.20 34.09 57.88 
  
รอยละ  90  ของนักเรียน มีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดและมีเจตคติท่ีดตีออาชีพสุจรติ
อยูในระดับคณุภาพ  3  ข้ึนไป 
 
 
5.2  มาตรฐานคุณภาพการศึกษาดานการจัดการการศึกษา 

มาตรฐานท่ี 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

รอยละของครูในแตละระดับคณุภาพ 
1 2 3 4 
- - 19.22 80.78 

 
รอยละ 100  ของครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอยูในระดบัคุณภาพ 3 ข้ึนไป 
 

มาตรฐานท่ี 8 ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสทิธิภาพและเกิดประสิทธผิล                                
ระดับคณุภาพ 

1 2 3 4 
   √ 

 
ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอยูในระดับคณุภาพ 3 ข้ึนไป 
       

มาตรฐานท่ี 9  คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสทิธิผล                                

ระดับคณุภาพ 
1 2 3 4 
   √ 

 
คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนของปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอยู
ในระดับคณุภาพ 3 ข้ึนไป 
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มาตรฐานท่ี 10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรูและกจิกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
อยางรอบดาน                             

ระดับคณุภาพ 
1 2 3 4 
   √ 

 
สถานสึกษาการจัดหลักสตูร กระบวนการเรยีนรูและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดานอยูในระดับคณุภาพ 3 ข้ึนไป 
 

มาตรฐานท่ี 11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ                                
ระดับคณุภาพ 

1 2 3 4 
   √ 

 
สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพอยูในระดับคุณภาพ 3 ข้ึนไป 
 

มาตรฐานท่ี 12  สถานศึกษามีประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง              
ระดับคณุภาพ 

1 2 3 4 
   √ 

 
สถานศึกษามีประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงอยูในระดับคณุภาพ 3 ข้ึนไป 
 
 
5.3  มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

มาตรฐานท่ี 13  สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู                                
ระดับคณุภาพ 

1 2 3 4 
   √ 

 
สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรูอยูในระดับคณุภาพ 3 ข้ึนไป 

 
5.4  มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี  14  การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนนท่ีกาํหนด                                
ระดับคณุภาพ 

1 2 3 4 
   √ 

 
การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสยัทัศน ปรัชญาและจุดเนนท่ีกําหนดอยูในระดับคุณภาพ 3 ข้ึนไป 
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5.5  มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม 
มาตรฐานท่ี  15  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและสงเสริม 

สถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น                                
ระดับคณุภาพ 

1 2 3 4 
   √ 

 
การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จดุเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงข้ึน 
อยูในระดับคณุภาพ 3 ข้ึนไป 
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สวนที่ 6 
แหลงวิทยาการ 

การพัฒนาผูเรียนเพ่ือใหมีความรู เจตคติ และการปฏิบัติท่ีเต็มศักยภาพ แหลงวิทยาการหรือแหลงเรียนรู ซึ่งเปนศูนยรวม
ของการกอใหเกิดความเขาใจ ท่ีมหีรือจัดข้ึนท้ังในและนอกโรงเรียน จะชวยสงเสริมใหผูเรยีนไดเกิดการเรียนรูไดตลอดเวลา 
ตามความตองการและสนใจ กอใหเกิดกระบวนการเรียนรูอยางตอเน่ือง เสริมสรางพัฒนานําไปสูการเปนบุคคลแหงการเรียนรู
ในอนาคต แหลงวิทยาการดังกลาว แบงไดเปน 2 ลักษณะ 

6.1  แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 

1. หองสมุดมีชีวิต 
2. หองสมุดกลุมสาระวิทยาศาสตร 
3. หองสมุดกลุมสาระศลิปะ 
4. หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
5. หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
6. หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
7. หองปฏิบัติการทางภาษา 
8. หองศูนยภาษาฝรั่งเศส 
9. หองศูนยภาษาญี่ปุน 

10. หองศูนยภาษาจีน 
11. หองศูนยภาษาไทย 
12. หองศูนยคณิตศาสตร 
13. หองศูนยศิลปะ 
14. บอรด/ปายนิเทศ 
15. หองปฏิบัติการเคม ี
16. หองปฏิบัติการชีววิทยา 
17. หองปฏิบัติการฟสิกส 
18. หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรกายภาพ 

( หอง 631,641,642,644 ) 
19. หองปฏิบัติการสอนคอมพิวเตอร ๑๓๓,๑๓๔,๑๓๕,๑๓๖ 
20. หองแนะแนว 
21. สวนวิทยาศาสตรและสวนสมุนไพร 
22. ศูนย E–learning กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
23. ศูนย E–learning กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 
24. หองเรียนสเีขียว 
25. 
26. 

หองอาเซียนศึกษา 
หองจริยธรรม 
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6.2  แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน 

ช่ือแหลงเรียนรู ท่ีตั้ง ใหบริการขอมลู 

1. หองสมุดประชาชน กทม. 1. ซอยสุภาพงษ 1/3 ถนนศรีนครนิทรแขวง
หนองบอน  เขตประเวศ กทม. 
2. แฟลตทหารเรือ ถนนสรรพาวุธ  
   เขตบางนา  กทม. 

ใหบริการสารสนเทศและสงเสรมิการ
อานแกประชาชนท่ัวไปในชุมชนและ
เปนแหลงคนควาอางอิง 

2. สวนหลวง ร.9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  แขวงหนองบอน  
เขตประเวศ กทม. 

1.ใหความรูเรื่องพืชพันธุไมนานาชนิด
ท้ังในและนอกประเทศ โดยรวบรวม
ไวเปนหมวดหมูและจดัแสดงเปนสวน
นานาชาติบอกวิธีปลูกพืชอยางถูกตอง
2. ความสัมพันธและการดํารงชีวิต
ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 

3. เปนศูนยฝกและสอนกีฬาหลาย
ประเภทเชน การบริการเพ่ือสุขภาพ 
บาสเกตบอล วายนํ้า เทนนิส ฯลฯ 

3. ศูนยนิทรรศการและการประชุม
นานาชาติไบเทค 

8 ถนนบางนา-ตราด กม.1 เขตบางนา กทม.  
10260 

เปนศูนยแสดงนิทรรศการนานาชาติ 
สําหรับจัดแสดงสินคาและเทคโนโลยี
ใหมๆ 

4. สนามกีฬาภตูิอนันต 4355 ถ.สุขุมวิท เขตบางนากทม. 10260 เปนสถานท่ีออกกําลังกายครบวงจร 
สําหรับผูท่ีสนใจการกีฬา  ไมวาจะ
เปนวายนํ้า เทนนิส แบดมินตัน  ฟต
เนส แอโรบิก สโมสร ฯลฯ 

5. สระวายนํ้าบุญรอด ซอยอุดมสุข 18 ถ.สุขุมวิท  เขตบางนา กทม. 
10260 

ศูนยสงเสริมการพัฒนารางกายดาน
กีฬาวายนํ้า 

6. สนามเทนนิสบุญรอด ซอยอุดมสุข 18 ถ.สุขุมวิท เขตบางนา กทม. 
10260 

ศูนยสงเสริมการพัฒนารางกายดาน
กีฬา เทนนิส 

7. ศูนยเยาวชนบางนา ริมถนนสรรพาวุธ เขตบางนา กทม. 10260 สงเสริมดานกีฬาและกิจกรรม
นันทนาการสําหรับเยาวชน 

8. สนามไดรฟกอลฟ ซอยอุดมสุข 18 ถ.สุขุมวิท เขตบางนา กทม. 
10260 

สําหรับผูมีความสนใจในการไดรฟ
กอลฟ 
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ช่ือแหลงเรียนรู ท่ีตั้ง ใหบริการขอมลู 

9. ศูนยสรรพสินคาซีคอนสแควร ถ.ศรีนครนิทร แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
กทม. 10260 

ศูนยสรรพสินคาใหญเปน 1 ใน 5 
ของโลก มีการจดันิทรรศการและ
กิจกรรมใหความรูเน่ืองในโอกาสตางๆ 

10. ศูนยสรรพสินคาพาราไดซ
พารค 

ถ.ศรีนครินทร แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
กทม. 10260 

แหลงคอมพิวเตอรและอุปกรณ IT  มี
สถาบันสอนเสรมิหลักสูตร 14 
สถาบันช้ันบนและมีการจดั
นิทรรศการและกิจกรรมตางๆดวย 

11. วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระ
โขนง กทม. 10260 

1. สถานท่ีประกอบศาสนพิธีทุกพิธี 
2. โรงเรียนสอนพระพุทธศาสนาวัน

อาทิตย 
3. สอนดนตรีไทย 
4. แหลงศิลปวัฒนธรรม 

12. วัดธรรมมงคล ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระ
โขนง กทม. 10260 

1. สถานท่ีประกอบศาสนพิธีทุกพิธี 
2. แหลงศิลปวัฒนธรรม 
3. โรงเรียนสอนฝกสมาธิ 
4. ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพ 

13. วัดบุญรอดธรรมาราม สุขุมวิท 62 แขวงบางจาก เขตพระโขนง 
กรุงเทพฯ 10260 

แหลงขอมูลศึกษาคนควาทาง
พระพุทธศาสนา ศลิปวัฒนธรรมและ
สถานท่ีเรียนนักธรรม 

14. วัดศรีเอ่ียม เชิงสะพานถนนศรีนครินทร ตัดกับถนนบาง
นาตราด 

ปูชนียวัตถุและโบราณวัตถุท่ีสําคญั 
พระประธานอุโบสถ แหลงศึกษาประ
ปริยัติธรรม 

15. วัดบางนาใน ริมถนนสรรพาวุธ เขตบางนา กทม. 10260 โครงกระดูกท่ีสมบูรณ ของนายจันทร
และนางลอย อุโบสถท่ีงดงาม หลังคา
ทรงไทยมุงกระเบ้ืองดินเผาเคลือบสี
แบบเกล็ดปลา หางมนมีชอฟา 
ใบระกา หางหงส ประตูหนาตางประ
ดวยลวดลาย  ปูนปนลงรักปดทอง 
ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง วิหารทรง
ไทย เจดยีทอง 
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ช่ือแหลงเรียนรู ท่ีตั้ง ใหบริการขอมลู 

16. วัดบางนานอก ริมถนนสรรพาวุธ เขตบางนา กทม. 10260 ปูชนียสถานและโบราณวัตถุท่ีสําคญั 
พระประธานในอุโบสถ อายุ 100 ป
เศษพระพุทธรูปยืนทรงเครื่องราง 
รัตนโกสินทรตอนตน หงสสมัฤทธ์ิ
ธรรมาสนบุษบก แหลงศึกษาพระ
ปริยัติธรรม 

17. วัดราษฎรศรัทธาธรรม อยูในซอยสุขุมวิท 93  แขวงบางจาก 
กทม.10260 

ประดิษฐานหลวงพอโสธร   

18. วัดยาง(หลวงพอโต) ตั้งอยูเลขท่ี 1197 ถนนสุขุมวิท 77  
ซอยออนนุช 23 แขวงสวนหลวง 
  เขตสวนหลวง กทม.  10250 

หลวงพอโต ซึ่งเปนพระพุทธรูป
ศักดิ์สิทธ์ิ และวัดท่ีสรางข้ึน ในสมยั
รัตนโกสินทร  มีอายุราว  200  ป       
ข้ึนไป พระอุโบสถ พระวิหาร และ
สถานท่ีไดรับการบูรณะปฏสิังขรณ
และกอสรางถาวรวัตถุข้ึนอีกมากมาย 

19. พิพิธภัณฑทองถ่ินบางนา 200 ซอยวัดบางนาใน ถนนสรรพาวุธ  
แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260 

สิ่งของ เครื่องใชและใหความรู
เก่ียวกับทองถ่ิน 

20. มูลนิธิสายใจไทย 265 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา  
เขตบางนา  กทม.10260 

สินคา วัสดจุากพ้ืนบานและของไทย 

21. ปพาทย วงยอดศิลป วัดตะกล่ํา แขวงดอกไม เขตประเวศ กทม. 
10260 

ศิลปะการแสดงดนตรไีทย ประเภทป
พาทย 

22. โรงเรียนพัชรวิทย ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจากเขตพระ
โขนง 

สอนเสริมความรูวิชาสามัญทุกวิชา 

23. คริสตจักรแบบตสิต  บางจาก 1256/2 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก 
เขตพระโขนง กทม. 10260 

ใหความรูเพ่ิมเติมดานภาษาอังกฤษ
โดยเฉพาะการสนทนาโดยไมเสยี
คาใชจาย 

24. สวนนกโรงกลั่นบางจาก โรงกลั่นนํ้ามันบางจาก   
ถนนสุขุมวิท  64  แขวงบางจาก 

เขตพระโขนง  กทม.10260  

สวนนกโรงกลั่นบางจากเปนแหลงท่ีมี
ธรรมชาติอันรมรื่นเขียงขจีมีพันธุนก
ใหเห็นมากกวา 56 ชนิด และเปนท่ีพัก
ของนกหลายพันตัว 
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ช่ือแหลงเรียนรู ท่ีตั้ง ใหบริการขอมลู 

25. โรงเรียนสอนศลิปะการใช
เสียงและลลีา ในความควบคมุของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปากซอยสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขต
พระโขนง กทม. 10260 

สอนทฤษฎีและการใชเสียงอยางถูกวิธี 
และสอนวิธีการขับรองเพลงไทยสากล
อยางถูกตอง 

26. สมิตาสอนขับรถยนต 639/12 ถนนสุขุมวิท 101/1           แขวง
บางจาก เขตพระโขนง กทม.10260 

สอนขับรถยนตทุกชนิด 

27. โรงเรียนแสงทอง ถนนสุขุมวิท 101/5 เขตบางนา กทม.10260 โรงเรียนสอนชางไฟฟาอิเล็กทรอนิกส 
ซอมอุปกรณเครื่องใชไฟฟาตาง ๆ 

28. โรงเรียนสอนทําผม  คําแพง ตลาดอุดมสุข  ถนนสุขุมวิท 103            
เขตบางนา  กทม.10260 

โรงเรียนสอนทําผมท่ีเปดสอนแก
บุคคลท่ัวไปและบริการตัดผมฟรี
สําหรับเด็ก 

29. T.K.Park เลขท่ี 4  ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิรด  ช้ัน 8
แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน กทม. 10330 

อุทยานการเรยีนรู  หองสมดุ
อิเล็กทรอนิกส 

30. สมาคมฝรั่งเศส 29  ถนนสาทรใต  กทม. 10120 ภาษาฝรั่งเศสและวัฒนธรรม 
31. สถาบัน AUA ศรีนครินทร พาราไดซพารค ช้ัน 4 

ถนนศรีนครินทร เขตประเวศ กทม. 10250 
การสอนภาษาอังกฤษ 

32. ศูนยประชุมแหงชาติสริิกิติ ์ 60 ถนนรัชดาภิเษก  คลองเตย กทม.10110 ศูนยการแสดงนิทรรศการนานาชาติ 
สําหรับจัดแสดงสินคาเทคโนโลยี  
และการประกวดแขงขัน 

33. พิพิธภัณฑและหองสมุด  
บานจิราย–ุพูนทรัพย 

วชิรธรรมสาธิต 35 ถนนสุขุมวิท 101/1 
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260 

แหลงขอมูลศึกษาคนควาทาง
ภาษาศาสตร ศลิปวัฒนธรรมและ
ประวัติศาตร 

 

- ปราชญชาวบาน /ภมูิปญญาทองถ่ิน/ ผูทรงคณุวุฒิท่ีสถานศึกษาเชิญมาใหความรูแกครู/นักเรียน 
 

1.  คุณเกสรา  ชุมวาร ี  ใหความรูเรื่อง   การนวดแผนไทย 
2.  คุณธนพร   ประทุมมาตย  ใหความรูเรื่อง   การนวดแผนไทย 
3.  คุณประยรู  เสาวด ี  ใหความรูเรื่อง   ฟุตซอล 
4.  คุณภานุวัฒน สายสนิท  ใหความรูเรื่อง   การใชเกรียงวาดภาพ 
5. คุณสุกัญญา  วงศอุระประเสริฐ ใหความรูเรื่อง   ศิลปะการตอสูปองกันตัว 
6.  คุณณัฐวุฒิ  หมูด ี  ใหความรูเรื่อง   ดนตรีไทยประเภทเครื่องสาย 
7.  คุณอวยชัย   ธินวรรณ  ใหความรูเรื่อง   การเขียนภาพสีนํ้ามัน 
8. คุณรุงรดศิ  จันทรจําปา  ใหความรูเรื่อง    Marching Band color guard 
9. คุณโสภณ  เติมโชคทรัพย  ใหความรูเรื่อง    Marching Band color guard 
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สวนที่ 7 
การกํากับ ตรวจสอบ และรายงาน 

 

การกํากับ ตรวจสอบ และรายงาน เปนกระบวนการท่ีโรงเรยีนตองดาํเนินการอยางตอเน่ือง ดวยการตดิตามและ
ประเมินผล เพ่ือแกไขปญหา พัฒนาใหมีประสิทธิภาพอันจะกอใหเกิดประสิทธิผลท่ีดี โดยมีข้ันตอนดงัน้ี 

1.  การกํากับ (Monitoring) 
1.1  โรงเรยีนจัดระบบการกํากับ ติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏบัิติการ  โครงการ  กิจกรรม ในเรือ่งข้ันตอน 

วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณและผลท่ีไดรับ ตามรูปแบบท่ีโรงเรียนกําหนด 
1.2  โรงเรยีนจัดใหมีผูรับผดิชอบ รายงานผลการปฏิบัติงานตลอดท้ังความกาวหนา อุปสรรค แนวทางแกไข 
ปญหา 

2.  การตรวจสอบ (Auditing) 
2.1   การตรวจสอบภายใน (Internal Quality Audit) 

โรงเรียนจัดใหมีคณะกรรมการควบคุมภายใน มีหนาท่ีในการตรวจสอบควบคุมการดาํเนินกิจกรรมภายใน
โรงเรียน ศึกษาความเสี่ยง หาแนวทางปองกันแกไขปญหาความเสี่ยง จัดทํารายงาน สรุปผล พรอมขอเสนอแนะในการ
ดําเนินงาน มีระบบบังคับบัญชาข้ึนตรงตอผูอํานวยการโรงเรียน 

โรงเรียนจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพและประเมินผลภายใน โดยโรงเรียนมีบทบาทในการประเมิน
ตนเอง (School Self  Evaluation)เปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกข้ันตอนตั้งแตการวางแผน การจัดองคกรการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน งบประมาณบุคลากร เพ่ือนําขอมูลมาจดัทําสารสนเทศสําหรับใชประกอบในการวางแผนและแกไข
ปญหาพัฒนาการดําเนินงาน และจัดทํารายงานการประเมินผลการดําเนินงานของแตละกิจกรรม (Self Study  Report : 
SSR)  เพ่ือนําไปสูการประเมินโดยรวมท้ังระบบของโรงเรียนเพ่ือจดัทํารายงานการประเมินผลการปฏบัิติงาน (Self 
Assesment Report : SAR)สําหรับรายงานผูเก่ียวของตอไป 
 2.2  การตรวจสอบภายนอก  ( External Quality Audit) 

โรงเรียนพรอมรับการตรวจสอบตดิตาม จากหนวยงานตนสังกัด เพ่ือการตรวจสอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน (ตสน)คณะกรรมการตดิตามประเมินผลโครงการตางๆ และการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดิน (สตง) 
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โรงเรียนพรอมรบัการตรวจสอบและประเมินมาตรฐานคณุภาพการศึกษาจากองคกรภายนอก (สมศ.) ท่ีมี
บทบาทหนาท่ีในการตรวจ ประเมนิ รับรองคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและแนวทางการประเมินคณุภาพ
ภายนอกรอบสี่(2559-2563)  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามกฏกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคณุภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553  4 กลุมมาตรฐานคือ 

1.  ผลการจดัการศึกษา 
2.  การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสาํคัญ 
3.  การบริหารจดัการศึกษา 
4.  การประกันคณุภาพภายใน 
ซึ่งประกอบไปดวย 11 ตัวบงช้ีหลัก (ตัวบงช้ีพ้ืนฐาน อัตลักษณ และตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม) ในดานผลผลติ 

ผลลัพธ การจัดการเรียนการสอน บริหารจดัการศึกษาและดานการประกันคณุภาพภายใน 
การประเมินคณุภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาในรอบท่ีสี่ (2559-2563) น้ีไดนําหลักการดังกลาวมา

กําหนดเปนมาตรฐาน เพ่ือการประเมินคณุภาพภายนอกครั้งน้ีได 7 มาตรฐาน 26 ตัวบงช้ี 
3.  การรายงาน (Reporting) 

3.1  ผูรับผิดชอบ การปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย จัดทํารายงาน สรุปผลการดําเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
หรือตามหวงเวลาท่ีกําหนด 

3.2  ผูรับผิดชอบ จัดทํารายงาน ผลการปฏิบัติงาน เมื่อสิ้นสุดในแตละภาคเรยีนของทุกปการศึกษา 
3.3  โรงเรียนจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําป และรายงานการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในเสนอตอ

ผูเก่ียวของและสาธารณชน 
3.4  โรงเรียนจัดทํา รายงาน ตามแบบและแนวทางตางๆท่ีกําหนด เพ่ือรายงานตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
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