
บทที่ 1   ขอมูลพ้ืนฐาน 
 

1. ขอมูลท่ัวไป 
1.1  ช่ือสถานศึกษา  โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย  ตั้งอยูเลขที่ 67 ถนนสุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนอื            
       เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณยี 10110 โทรศัพท 02-2547991-5 โทรสาร 02-2547997 
        e-mail : wwa@wattana.ac.th      website : www.wattana.ac.th 
       ตั้งอยูในเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 1   

  1.2  ไดรับอนุญาตจัดตั้งเมือ่ป  พ.ศ. 2417 
  1.3   เปดสอนตั้งแตระดับ ช้ันปฐมวยั 1 – 3   ระดับประถมศึกษาปที่ 1 – 6   และนักเรียนประจํา                            
         ในระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6   

 

2. ขอมูลดานการบริหาร 
     2.1  ผูรับใบอนุญาต  ศาสนาจารย ดร.ศึกษา  เทพอารีย  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  
            จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ดํารงตําแหนงตั้งแต 1 พฤษภาคม 2011 ถึง 30 เมษายน 2014 
     2.2  ผูจัดการ  นางพัชราภรณ  ดวงชื่น วุฒิการศึกษาสูงสุด ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา       
            (ศษ.ม.) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ดํารงตําแหนงตั้งแตปการศึกษา 2551  
     2.3  ผูอํานวยการ  ดร.วิภาวดี  ชีวะผลาบูรณ วุฒิการศึกษาสูงสุด ระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
            สาขาการจัดการศึกษา จากมหาวิทยาลัยคริสเตียน ดํารงตําแหนงตั้งแตปการศึกษา 2551 
     2.4  ประวัติโรงเรียนโดยยอ   
   โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยสังกัดสํานักงานพันธกิจการศึกษา   มูลนิธิแหงสภาคริสตจักรใน 
       ประเทศไทย เร่ิมกอตั้งเมื่อ พ.ศ. 2417 (ค.ศ. 1874) โดยมิชชันนารีคณะเพรสไบทีเรียนมิชชันจาก 
   สหรัฐอเมริกา เดิมมีช่ือเรียกวา โรงเรียนกุลสตรีวังหลัง ตั้งอยูบริเวณพระราชวังหลังขณะนี้เปนสวน 
 หนึ่งของโรงพยาบาลศิริราชเปนโรงเรียนสตรีประจําและโรงเรียนอนุบาลแหงแรกของประเทศไทย   
          โดยมิสซิสแฮเรียต  เอ็ม  เฮาส  เปนครูใหญคนแรก  มีจุดมุงหมายจัดการเรียนการสอนดานการอาน        
          เขียน การศึกษาคริสตจริยธรรม และวิชาเย็บปกถักรอย ซ่ึงเปนวิชาสําหรับกุลสตรีสมัยนั้นในป พ.ศ.  
          2464 (ค.ศ. 1921) กิจการของโรงเรียนเจริญขึ้น ทําใหสถานที่ตั้งโรงเรียนเดิมไมสามารถรองรับ  
          จํานวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นได มิสเอ็ดนา เซระโคล ครูใหญในขณะนั้นไดยายโรงเรียนมาอยูใน
 สถานที่ปจจุบัน และเปลี่ยนชื่อเปน “วัฒนาวิทยาลัย” ในปการศึกษา 2554โรงเรียนมีอายุครบ 137 ป  
          กุลสตรีวังหลัง- วัฒนาวิทยาลัย  ซ่ึงมูลนิธิแหงสภาคริสตจักรในประเทศไทยเปนผูรับใบอนุญาต 
 โดยมีศาสนาจารย ดร.ศึกษา  เทพอารีย  เปนผูลงนามแทนผูรับใบอนุญาต และเปนประธาน    
 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
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          ประเภทของโรงเรียน / สถานที่ตั้ง  
                        โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เปนโรงเรียนสตรีภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการ

สงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  เปดสอนโดยรับนักเรียนไป - กลับ ในระดับชั้นปฐมวัย 1- 3 ระดับ
ประถมศึกษาปที่ 1 - 6  และนักเรียนประจําในระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 - 6  ตั้งอยูเลขที่ 67 สุขุมวิท 19  
แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร 10110 มีเนื้อที่ 51 ไร 1 งาน 16 ตารางวา  ซ่ึง
บริเวณโดยรอบเปนชุมชนเมืองอันประกอบดวยสถานศึกษา โรงพยาบาล โรงแรม ธนาคาร และ
สํานักงานเขต  เชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร โรงเรียนสาธิตประสานมิตร 
โรงเรียนเซนตดอมินิก โรงพยาบาลบํารุงราษฎร หางสรรพสินคาโรบินสัน หางสรรพสินคา
เทอรมินอลทเวนตี้วัน โรงแรม Westin โรงแรมแลนดมารค  ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  
ธนาคารไทยพาณิชย  และสํานักงานเขตวัฒนา  เปนตน 

          นโยบายโรงเรียน 
1.   มุงพัฒนาผู เ รียนและบุคลากรของโรงเรียนใหสามารถนําคติธรรมตามครรลอง

คริสตศาสนาไปประยุกตใชในการดํารงชีวิตและอยูรวมกับสังคมไดอยางมีความสุข  
2.   ปลูกฝงและสงเสริมใหผูเรียนและบุคลากรของโรงเรียน เคารพ ยึดมั่นในชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข       

3.   ปลูกฝงและสงเสริมใหผูเรียน และบุคลากรของโรงเรียนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ตาม
คานิยมของโรงเรียน และมีจิตสาธารณะ 

4.   ปลูกฝงใหผูเรียนและบุคลากร มีความเปนกุลสตรี เปนผูนําที่มีคุณภาพ รักความเปนไทย
ตระหนักถึงคุณคาของการอนุรักษพลังงาน และสิ่งแวดลอม และมีวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5.   สงเสริมใหผูเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี เปนบุคคลแหงการเรียนรูมีความเปนเลิศ
ทางวิชาการ และสามารถแขงขันในระดับสากล 

6.  มุงพัฒนาระบบการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ 
         7.  มุงพัฒนาโรงเรียนใหเปนองคกรแหงการเรียนรูเตรียมพรอมสําหรับรองรับการเขาสู  

ประชาคมอาเซียน และเปนสื่อกลางในการเผยแพรความรู การใหบริการแกชุมชนและ
ใหชุมชนมีสวนรวมสนับสนุนการบริหารงานของโรงเรียน 

          หลักการจัดการศึกษา 
                  โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย มีปณิธานมุงมั่นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนใหเปนผูมี     
          คุณธรรม จริยธรรม และความรูความสามารถในดานวิชาการตามปรัชญาของโรงเรียน "คุณธรรม นํา 
 วิชาการ" ซ่ึงเปนเจตนารมณที่สืบทอดมาจากมิชชันนารีคณะเพรสไบทีเรียนผูกอตั้งโรงเรียน           
 การจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับปฐมวัยใชหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนวัฒนา
 วิทยาลัยพุทธศักราช 2554 โดยพัฒนานักเรียนใหเพียบพรอมดวยคุณธรรมตามครรลองคริสตศาสนา 
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 มีความเปนกุลสตรี มีความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล คิดแกปญหา และมีความคิดริเร่ิม สราง
สร     สรางสรรค มีความเชื่อมั่นในตนเอง กลาแสดงออก มีความสุขและเติบโตบนวิถีชีวิตของเด็ก                  
 สําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานใชหลักสูตรโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา     
 ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา 
 

              ในดานบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา โรงเรียนใชการบริหารตามหลักพระคริสตธรรม   
คัมภีร (Bible Based Management) เปนรากฐานในการบริหารจัดการโดยพัฒนาการบริหารจัดการ

   ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
  และพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 นอกจากนี้โรงเรียนไดนําหลักการบริหารแบบดุลยภาพ 
  (Balanced Scorecard : BSC) และระบบการประเมินผลงานเชิงประจักษ (Scorecard Cockpit) มาเปน

   เครื่องมือในการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น โรงเรียน
   ไดรับการยกยองในวิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ดานกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธตามแนวทาง
   เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality Award : TQA) เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2549 และ
   ไดรับการยกยองในวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) ดานการนํา Balanced Scorecard มาใชใน 

  การวางแผนกลยุทธตามแนวทางเกณฑรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector   
Management Quality Award : PMQA) วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2550 ประสิทธิภาพที่ใหเกิด 
ประสิทธิผลดังกลาวเกิดจากความรวมมือ รวมคิด รวมดําเนินการของครู ผูเรียน ผูปกครอง บุคลากร
ของโรงเรียนทุกฝาย คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสมาคมผูปกครองและครูและสมาคมศิษย  

  วังหลัง-วัฒนา 
                  ความภาคภูมิใจ  ผลงาน  เกียรตยิศของสถานศึกษา 

1.  โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ไดรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ปการศึกษา 2522  
                   ปการศึกษา 2528  และปการศึกษา 2542 

           2. โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ไดรับรางวัลพระราชทาน ระดับกอนประถมศึกษา ขนาดใหญ                  
              ปการศึกษา 2547 
           3. โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสํานักงานรับรอง   
                          มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ผลการประเมินไดระดับดี  
                          ทุกมาตรฐาน ปการศึกษา 2547 

4.   โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสํานักงานรับรอง        
     มาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
     และระดับปฐมวัย ผลการประเมินไดระดับดีมากทุกมาตรฐาน ปการศึกษา 2550 

                     5.  โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยได  ผานการติดตามประเมินการดํารงรักษาสภาพสถานศึกษา      
                          ที่ไดรับรางวัลพระราชทาน (ระดับกอนประถมศึกษา) จากกระทรวงศึกษาธิการ ประจําป              
                          2553 
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6.  โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ไดรับรางวัลที่ 2 จากการประกวดผลงานในป 2553 เร่ือง เรียนรู    
    อยางเพลิดเพลินกับพิพิธภัณฑ ธปท. 
7.  โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยไดรับเกียรติบัตรสงเสริมสิ่งแวดลอม โครงการกระดาษเพื่อตนไม   
    จากมูลนิธิส่ือเพื่อการพัฒนา Media Center for Development Foundation ปการศึกษา  
    2554 
8.  โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยไดรับรางวัล “โรงเรียนสีเขียว ตนแบบการอนุรักษพลังงานและ   
    ส่ิงแวดลอม”  ประจําป 2554 จากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
9.  โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยไดรับรางวัล  “ 84 โรงเรียนคุณธรรม ดร.เทียม โชควัฒนา” จาก    
    มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา  ปการศึกษา 2554 

10.  โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยไดรับโลเกียรติคุณ เปนสถานศึกษาแบบอยางดานการพัฒนาและ 
      สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหนักเรียนเปนผูมีจิตสาธารณะดวยการแบงปนชวยเหลือเด็ก   
      ในครอบครัวยากไรดอยโอกาส ผานโครงการ “The Heart of Giving”  ปที่ 3 ระดับ 
      ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จากมูลนิธิศุภนิมิตแหงประเทศไทย ปการศึกษา 2554 
11.  โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยเปนสถานศึกษาที่ไดรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา 
      ขนาดใหญ จากกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปการศึกษา 2554 
12.  โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสํานักงานรับรอง 
      มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ระดับปฐมวัย ผลการประเมิน 
      ไดระดับ ดีมาก ทุกมาตรฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการประเมินไดระดับ  
      ดีมาก ทุกมาตรฐาน ยกเวน มาตรฐานที่ 5 ไดระดับ ดี ประจําปการศึกษา 2554 

 
          คําขวัญ   
                     สัตยซ่ือ  มีวินยั  ใฝศึกษา พฒันาชาติ  เทินทูนศาสนกษัตริย  
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  2.5  โครงสรางการบริหาร (แผนภูมิ) 

โครงสรางการบริหารโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย  ปการศึกษา 2554 
                                               สังกัดมูลนิธิแหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มูลนิธิแหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย 
(ผูรับใบอนุญาต) 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

คณะกรรมการบริหารภายใน 

พันธกิจการศกึษา 

อนุศาสก 

ผูจัดการ ผูอํานวยการ 

ผูชวยผูจัดการ รองผูอํานวยการ 

  -  งานวางแผนอตัรากําลัง 
  -  งานพฒันาบุคลากร 
  -  งานประชาสัมพนัธ   
     ชุมชนสัมพนัธ 
  -  งานอื่นที่ไดรับมอบหมาย 

ผูชวยผูอาํนวยการ 
ฝายบุคลากร 

 - งานอาคารสถานที ่/ 
    จราจรและความปลอดภัย 
 - งานอนามัยและโภชนาการ 
 - งานภูมิทัศน / แหลงเรียนรู 
 - งานบริการทั่วไป 
 - งานอื่นที่ไดรับมอบหมาย 

ผูจัดการ 
ฝายการจัดการทั่วไป 

- งานบรหิารจัดการ   
    งบประมาณการเงิน - บัญชี    
 -  งานพัสด ุ- ครุภัณฑ 
 -  งานสหกรณ 
 -  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 -  งานอื่นที่ไดรับมอบหมาย 

 

งานการจัดการ 
 

 - งานกิจการนักเรียน 
 - งานดูแลนักเรียน 
 - งานบริหารนักเรียน 
    ประจํา 
 - งานกีฬา 
 - งานดนตร ี
 - งานอื่นที่ไดรับมอบหมาย 

 

 

 

งานกิจการนกัเรียน 
 

 -  งานนโยบาย 
  - งานจัดระบบบริหาร 
  - งานแผนพัฒนาโรงเรียน     
  - งานประกันคุณภาพ     

           การศึกษา 
  - งานอื่นที่ไดรับมอบหมาย 

 

ผูชวยผูอาํนวยการ 
ฝายประกนัคุณภาพฯ 

 - งานหลักสูตร 
 - งานการเรียนการสอน 
 - งานสื่อนวัตกรรม 
 - งานนิเทศการเรียน          
    การสอน 
 - งานวดัผลและประเมินผล 
 - งานวิจัยในชั้นเรียน 
 - งานทะเบียน-วัดผล 
 - งานหองสมุด 
 - งานอื่นที่ไดรับมอบหมาย 

 

ผูชวยผูอาํนวยการ 
ฝายวิชาการ 

นักเรียน 

ครู 
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2.6  ปรัชญาและวิสัยทัศนสถานศึกษา 
 ปรัชญา        คณุธรรม  นํา  วชิาการ  
              วิสัยทัศน     เปนโรงเรียนสตรีเอกชนชั้นนํา ดานคุณธรรม วิชาการ  
                                  ที่มุงเนนใหนักเรยีนเปนกุลสตรีที่ดี เกงและมภีาวะผูนํา 
2.7  พันธกิจและวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 

พันธกิจ วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 
1.  สรางและพัฒนาผูเรียนใหเปนกุลสตรีท่ีดี เกงและมี  

 ภาวะผูนํา 
1. นักเรียนเปนกุลสตรีท่ีดี เกงและมีภาวะผูนํามากขึ้น 
2. นักเรียนมีความสามารถทางวิชาการสูงข้ึน 

2.  สรางความรวมมือ และสงเสริมความกาวหนาทาง
วิชาการ  และกิจการนักเรียน 

3. พัฒนาการจัดการศึกษาสูความเปนเลิศ 
4. สงเสริมความกาวหนาทางวิชาการและกิจการนักเรียน 

3. สงเสริมการใชสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ 
     เอื้อตอการเรียนรู 

5. มีสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีคุณภาพเอื้อตอ 
    การเรียนรู 

  4. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาครู บุคลากรเพื่อการ 
    พัฒนาองคกร 

6. พัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับการพัฒนาองคกร 
 

5. สงเสริมและสนับสนุนความกาวหนา ความมั่นคงและ 
    ความผาสุกแกบุคลากร 

7. มีกระบวนการสงเสริมและสนับสนุนความกาวหนา  
    ความมั่นคง และความผาสุก แกบุคลากร 
8. สรางความพึงพอใจและความผูกพันกับองคกร 

6. สืบสานวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 9. สืบสานวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียน 
7. สนับสนุนงบประมาณใหเหมาะสมกับการพัฒนาการจัด 
    การศึกษาในทุกดาน 

10. จัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมกับการพัฒนาการจัดการ 
    ศึกษาในทุกดาน 
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แผนที่กลยุทธ 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมกับการพัฒนา 
การจัดการศึกษาในทุกดาน 

มีกระบวนการสงเสริม
และสนับสนุน

ความกาวหนา ความ
มั่นคง และความผาสุก

แกบุคลากร 

 

พัฒนา 
การจัดการศึกษา 
สูความเปนเลิศ 

มีสื่อ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมท่ีมีคุณภาพ  
เอื้อตอการเรียนรู 

พัฒนาบุคลากรใหสอดคลอง
กับการพัฒนาองคกร 

 

สรางความพึงพอใจ 
และผูกพันกับองคกร 

สืบสานวัฒนธรรม
องคกรของโรงเรียน

นักเรียนเปนกุลสตรีท่ีดี เกง 
และมีภาวะผูนํามากขึ้น 

นักเรียนมีความสามารถ 
ทางวิชาการสงูขึ้น 

วิสัยทัศน  พันธกิจ 

มิติดานผูเรียน 

มิติดาน               
การเรียนรูและพฒันา  

มิติดาน 
การจัดการภายใน  

มิติดานแหลงทรพัยากร  

สงเสริมความกาวหนา
ทางวิชาการ และ
กิจการนกัเรียน 



รายงานคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2554 | 8 
 
คําอธิบายแผนที่กลยุทธ 
    เพื่อใหการดําเนินงานของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยบรรลุตามวิสัยทัศน  "เปนโรงเรียนสตรีเอกชน
ชั้นนําดานคุณธรรม วิชาการ ท่ีมุงเนนใหนักเรียนเปนกุลสตรีท่ีดี เกงและมีภาวะผูนํา"  ในมิติที่สําคัญตอ
การพัฒนาโรงเรียน  4  มิติ  คือ  มิติดานผูเรียน  มิติดานการเรียนรูและพัฒนา   มิติดานการจัดการภายใน  
และมิติดานแหลงทรัพยากร  โดยมีความสัมพันธในเชิงเหตุและผลของวัตถุประสงคเชิงกลยุทธในแตละ
มิติดังนี้  ในมิติดานแหลงทรัพยากร  การจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมกับการพัฒนาการจัดการศึกษาใน
ทุกดาน  จะเปนพื้นฐานสําคัญที่มีผลตอมิติดานการจัดการภายใน  ซ่ึงมิติดานการจัดการภายใน 
ประกอบดวยกระบวนการที่สําคัญตอการพัฒนาโรงเรียน  สามารถอธิบายถึงความสัมพันธไดดังนี้ การที่
โรงเรียนมีการพัฒนาการจัดการศึกษาในทุกดานสูความเปนเลิศ  จะเปนพื้นฐานที่สําคัญที่มีผลตอมิติดาน
การเรียนรูและพัฒนา และมิติดานผูเรียน  
          นอกจากนี้การที่โรงเรียนมีการพัฒนาการจัดการศึกษาในทุกดานสูความเปนเลิศยังทําให
โรงเรียน มีความกาวหนาทางวิชาการและกิจการนักเรียน  และมีสื่อ เทคโนโลยี  และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ 
เอ้ือตอการเรียนรู ในขณะที่การมีส่ือ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เอื้อตอการเรียนรูจะทําให
โรงเรียนมีความกาวหนาทางวิชาการและกิจการนักเรียนเชนกัน  นอกจากนี้การที่โรงเรียนมีการพัฒนาการ
จัดการศึกษาในทุกดานสูความเปนเลิศจะทําใหโรงเรียน  มีกระบวนการสงเสริมและสนับสนุน
ความกาวหนา  ความมั่นคงและความผาสุก แกบุคลากรอีกดวย  การที่โรงเรียนมีกระบวนการสงเสริมและ
สนับสนุนความกาวหนา   ความมั่นคง และความผาสุกแกบุคลากร  จะทําใหบรรลุถึงวัตถุประสงคเชิงกล
ยุทธในมิติดานการเรียนรูและพัฒนา  โดยจะทําใหบุคลากรไดรับการพัฒนาที่สอดคลองกับการพัฒนา
องคกร   และเมื่อบุคลากรไดรับการพัฒนาที่สอดคลองกับการพัฒนาองคกรจะทําใหบุคลากร  มีความพึง
พอใจและผูกพันกับองคกร   และมีการสืบสานวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียน ในขณะที่บุคลากรมีความ
พึงพอใจและผูกพันกับองคกร จะทําใหมีการสืบสานวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนเชนกัน  

     การที่บุคลากรไดรับการพัฒนาที่สอดคลองกับการพัฒนาองคกร และการที่โรงเรียนมี
ความกาวหนาทางวิชาการและกิจการนักเรียน  จะมีผลตอวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ในมิติดานผูเรียน จะทํา
ใหนักเรียนมีความสามารถทางวิชาการสูงขึ้น  ในขณะเดียวกันเมื่อมีการสืบสานวัฒนธรรมองคกรของ
โรงเรียนจะทําใหนักเรียนเปนกุลสตรีที่ดี และมีภาวะผูนํามากขึ้น นอกจากนี้การที่โรงเรียนมีความกาวหนา
ทางวิชาการและกิจการนักเรียน ยังมีผลใหนักเรียนเปนกุลสตรีที่ดี  เกงและมีภาวะผูนํามากขึ้น การ
ดําเนินงานของโรงเรียนที่สอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงกลยุทธดังกลาวในขางตนจะทําใหโรงเรียนวัฒนา
วิทยาลัยบรรลุตามวิสัยทัศนที่กําหนดไวคือ  “ เปนโรงเรียนสตรีเอกชนชั้นนําดานคุณธรรม วิชาการ   
ท่ี มุ ง เ น น ใ ห นั ก เ รี ย น เ ป น กุ ล ส ต รี ท่ี ดี  เ ก ง แ ล ะ มี ภ า ว ะ ผู นํ า ” ภ า ย ใ นป ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 5 7
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2.8  แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา  ปการศกึษา 2553 – 2557 
  

ตาราง       แสดงวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ  แผนงานเริ่มตนเชิงกลยุทธ  คาเปาหมาย  กรอบเวลา  
 ผูรับผิดชอบ  ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย  ปการศึกษา 2553 - 2557 

วัตถุประสงค 
เชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ แผนงานเริ่มตน 

เชิงกลยุทธ 
Base 
line 

คาเปาหมาย / กรอบเวลา 
ผูรับผิดชอบ 

2553 2554 2555 2556 2557 
1. นักเรียนเปนกลุสตรี 
    ที่ดี เกงและมีภาวะ 
    ผูนํามากขึ้น 

1.รอยละของนักเรียน 
    ทีม่ีความเปนกุลสตร ี
     ในระดบัดมีาก 

1.ปรับรูปแบบและ 
   กระบวนการปลูกฝง   
   ดานกุลสตรีทีด่ี  
   และมีภาวะผูนํา 
2.ประสานความรวมมอื 
   ในการพัฒนาความเปน 
   กุลสตรีทีด่ี และมีภาวะผูนํา 
    

42.60 45.00 50.00 55.00 60.00 70.00 งานดูแล
นักเรียน 

2.รอยละของนักเรียน 
   ที่มีคุณธรรม จริยธรรม     
   ตามครรลองคริสตศาสนา 
   ในระดบัดมีาก 

52.85 55.00 60.00 65.00 70.00 75.00 งานศาสนกิจ 

3.รอยละของนักเรียน 
    ที่มีภาวะผูนําในระดบัดีมาก 

47.54 50.00 55.00 60.00 70.00 80.00 งานกิจการ
นักเรียน 

4. ลําดบัในการเทียบเคียง 
    ความเปนกุลสตรีทีด่ ี
    และมีภาวะผูนํา 

3.สรางเครือขายเทียบเคียง 
   ความเปนกุลสตรีที่ด ี
   และมีภาวะผูนํา 

- - - 5 3 1 งานนโยบาย 
และแผนฯ 

2.  นักเรียนมีความ 
     สามารถทางวิชาการ 
     สูงข้ึน 

5.ลําดับในการเทียบเคียง 
   ผลสัมฤทธิ์การทดสอบ 
   ทางการศึกษาระดับชาติ 
   ใน สพท. กทม. 1 

4. ศกึษา วิจัย ผลสัมฤทธิ์ 
    ทางการเรียนของนักเรียน 
    ทุกระดับ 
5. ปรับกระบวนการเรียน 
    การสอน 

- - - 5 4 3 งานวิชาการ 

6.สรางเครือขายเทียบเคียง 
   ผลสัมฤทธิท์างการเรียน 

      งานนโยบาย 
และแผนฯ 

3. พัฒนาการจัด 
    การศึกษา 
    สูความเปนเลศิ 

6. จํานวนโครงการ 
     กิจกรรมดานการพัฒนา 
     การจัดการศึกษา 
     สูความเปนเลิศ 
      

7. จัดทําโครงการ 
    พัฒนาหลักสูตรสูความ 
    เปนเลิศอยางเปนระบบ 
8. ทําการพัฒนา 
    แหลงเรียนรูที่ทันสมยั 
    และเพียงพอตอการเรียนรู 

- 3 4 3 - - งานกิจการ
นักเรียน 

 
 

 

9. จัดทําโครงการ ยกระดับ 
    โอกาสในการปรับปรุง 

      งานนโยบาย 
และแผนฯ 

4. สงเสริมความ       
    กาวหนาทางวิชาการ 
    และกิจการนักเรียน 

7. ลําดบัในการเทียบเคียง 
     กระบวนการพัฒนา 
     งานวิชาการ และ 
     งานกิจการนักเรียน 
      

10. จัดทําโครงการ  
      เทยีบเคียงกระบวนการ 
      พัฒนางานวิชาการ และ 
     งานกิจการนักเรียน 

- 
 
 
 
 

- - 5 3 1 งานนโยบาย 
และแผนฯ 

11. จัดทําโครงการ        
      แลกเปลี่ยน เรียนรูดาน 
      เทคนิคการจัดการเรียน 
      การสอนดานวิชาการ 
12. ศกึษา วิจัย    
      ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
      ทีย่ังไม เปนไปตามเกณฑ 
      ทีก่ําหนด 

     งานวิชาการ 
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วัตถุประสงค 
เชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ แผนงานเริ่มตน 

เชิงกลยุทธ 
Base 
line 

คาเปาหมาย / กรอบเวลา 
ผูรับผิดชอบ 

2553 2554 2555 2556 2557 
5. มีสือ่ เทคโนโลย ี
    และนวัตกรรมที่ม ี  
    คุณภาพเอื้อตอการ 
    เรียนรู  

8. รอยละของสื่อ เทคโนโลย ี
     และนวัตกรรมทีม่ีคุณภาพ 
     เอื้อตอการเรียนรู 

13. จัดใหมีสื่อ เทคโนโลยี 
      ทีม่ีคุณภาพเอื้อตอการ 
      เรียนรูอยางเพียงพอ 

- 80.00 85.00 90.00 - - ศูนย 
เทคโนโลยีฯ 

9. รอยละของครูทีม่ ี
     การใชสื่อ เทคโนโลยี 
     และนวัตกรรมอยางมี  
     คุณภาพ เอื้อตอการเรียน 
     การสอน 

14. สนบัสนุนใหครูใชสื่อ 
       เทคโนโลย ี และ   
       นวัตกรรมในการจัด 
       การเรียนการสอน 
     

70.00 75.00 80.00 85.00 90.00 95.00 งานวิชาการ 

6. พัฒนาบุคลากร 
   ใหสอดคลองกับ 
   การพัฒนาองคกร 
    

10. รอยละของครู บุคลากร 
     ที่ไดรับการพัฒนาที ่
     สอดคลองกบัการพัฒนา 
     องคกร 

15. พัฒนาบุคลากร ทุกกลุม  
       ทุกระดับ ใหมีความรู       
       ความสามารถ และ 
       พรอมกับการปรับตัว  
       ใหสอดคลองกับการ 
       พัฒนาองคกร 
     

- 80.00 85.00 86.00 90.00 95.00 งานบุคลากร 

11. รอยละของครู บุคลากร 
       ที่มีความพึงพอใจตอการ 
       พัฒนาที่สอดคลองกับ 
       การพัฒนาองคกร 

- - 80.00 85.00 85.50 90.00 

7. มกีระบวน    
    การสงเสริม 
    และสนับสนุน 
    ความกาวหนา  
    ความมัน่คง 
    และความผาสุก 
    แกบุคลากร 

12. จํานวนโครงการ 
      กิจกรรมที่สงเสริมและ 
      สนบัสนุนความกาวหนา  
      ความมัน่คงและความ 
      ผาสุกของครู บุคลากร 

16. จัดทําโครงการ 
       กิจกรรมที่สงเสริมและ 
       สนับสนุนความกาวหนา  
       ความมั่นคงและความ 
       ผาสุกของบุคลากร 

- 3 4 5 - - 

13.รอยละของครู บุคลากร 
     มีความกาวหนาในสายงาน 
 

17. วางระบบ เพ่ือพัฒนา 
       ระดบัสมรรถนะ 
       บุคลากร ใหสูงข้ึน 

- 70.00 75.00 80.00 85.00 90.00 

8. สรางความพึงพอใจ 
    และความผูกพัน 
    กับองคกร 
   

14. รอยละของครู บุคลากร 
        ทีม่ีความพึงพอใจ      
        ตอความกาวหนา   
        ความมั่นคง 
        และความผาสุก 

 - - 80.00 85.00 90.00 95.00 

9. สืบสานวฒันธรรม 
    องคกรของโรงเรียน 
     
     

15. รอยละของครู บุคลากร 
      ที่สบืสานวัฒนธรรม    
       องคกร 

18. วางระบบการสืบสาน 
      วัฒนธรรมองคกร 
      และเอกลักษณของ    
      โรงเรียนแกบุคลากร 
     

- 80.00 85.00 90.00 95.00 95.50 

16. รอยละของครู บุคลากร 
      ที่สืบสานเอกลกัษณ     
      ของโรงเรียน 

94.80 94.80 95.00 96.00 97.00 98.00 

10. จัดสรร งบประมาณ 
      ที่เหมาะสมกับ 
      การพัฒนาการจัด 
      การศึกษาในทกุดาน 

17. รอยละของจํานวน 
       โครงการ  กิจกรรม 
       ดานการพัฒนาการจัด 
       การศึกษาไดรับการอนุมัต ิ
       งบประมาณ 

19. ศกึษาขอมูลที่เปนไปได 
      และเหมาะสมของ 
      การจัดทําโครงการ 

85.00 90.00 95.00 96.00 98.00 99.00 งานประกัน
คุณภาพฯ 
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3.   ขอมูลผูเรียน      
      3.1  ที่ตั้ง             • กทม.        • ภูมภิาค 

3.2  หลักสูตรของสถานศึกษา 
            • หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย    • หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน     • หลักสูตร IEC  
     3.3  จํานวนหองเรียนจําแนกตามหลักสูตร/โครงการ 

ระดับชั้น จํานวนหองเรียน 
ไทย IEC อิสลาม รวม 

เตรียมอนุบาล - - - - 
อนุบาล  1- 3 13 - - 13 
ประถม  1- 6 34 2 - 36 
มัธยมตน  12 3 - 15 
มัธยมปลาย  13 2 - 15 

รวม 72 7 - 79 
 

3.4  จํานวนผูเรียนจําแนกตามหลักสูตร/โครงการ และเพศ 

หลักสูตรโครงการ/
ระดับชั้น 

จํานวนผูเรียน 
ไทย IEC อิสลาม รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม 
เตรียมอนุบาล - - - - - - - - - 
อนุบาล 1 - 3 16 356 - - - - 16 356 372 
ประถม 1 - 6 - 1,312 - 88 - - - 1,400 1,400 
มัธยมตน  - 570 - 142 - - - 712 712 
มัธยมปลาย  - 499 - 22 - - - 521 521 

รวม 16 2,737 - 252 - - 16 2,989 3,005 
 

         ขอมูลจากงานทะเบียน-วัดผล  ณ วันที่  6  กุมภาพันธ  2555 
 

3.5  ลักษณะผูรับใบอนุญาต 
           •  มูลนิธิแหงสภาครสิตจักรในประเทศไทย 
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3.6  จํานวนผูเรียนที่มีลักษณะพิเศษ 

รายการ 
จํานวน (คน) 

อนุบาล ประถม ม.ตน ม.ปลาย รวม 
1.   ผูเรียนที่มคีวามบกพรองเรียนรวม 1 - - - 1 
2.   ผูเรียนที่มภีาวะทุพโภชนาการ - - - - - 
3.   ผูเรียนปญญาเลิศ - - - - - 
     3.1  คณิตศาสตร - - - - - 
     3.2  วิทยาศาสตร - - - - - 
     3.3  ภาษาองักฤษ - - - - - 
     3.4  ศิลปะ - - - - - 
     3.5  นาฏศิลป/ดนตรี - - - - - 
     3.6  พลศึกษา - - - - - 
     3.7  อ่ืน ๆ (ระบุ) - - - - - 
4.  ผูเรียนที่ตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ   - - - - - 
     4.1  ยากจน - - - - - 
     4.2  ดอยโอกาส   - - - - - 
     4.3  อ่ืน ๆ (ระบุ).................................. - - - - - 
5.  ผูเรียนซ้ําชั้น 1 - - - 1 
6.  ผูเรียนที่ขาดเรียนมากกวารอยละ 5                
     ของเวลาเรียน (วัน)  ตลอดปการศึกษา - - - - - 
7.  ผูเรียนลาออกกลางคัน - - - - - 
8.  ผูเรียนที่ทําชื่อเสียงใหกับโรงเรียน 10 101 20    33 164 
9.  ผูเรียนที่อยูในภาวะเสี่ยง   - - - - - 

  9.1  เอดส - - - - - 
  9.2  ยาเสพตดิ - - - - - 
  9.3  ความรุนแรง - - - - - 
  9.4  พฤติกรรมกาวราวตามคําวินิจฉยัของแพทย - - - - - 
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4.  ขอมูลบุคลากร 

4.1   จํานวนบุคลากร  จําแนกตามหนาที่  เพศ  ระดับการศึกษา  อายุ  และประสบการณ   
 
 

ประเภทบุคลากร 

 
เพศ (คน) 

 
ระดับการศึกษา (คน) 

 
อายุเฉล่ีย 

(ป) 

 
ประสบการณ 

ในตําแหนง  (เฉล่ีย) 
(ป) 

ชาย หญิง ตํ่ากวา 
ป.ตรี 

ป.ตรี สูงกวา 
ป.ตรี 

ผูรับใบอนุญาต 1 - - - 1 53 2 ป 6 เดือน 
ผูจัดการ - 1 - - 1 48 3 ป 6 เดือน 
ผูอํานวยการ - 1 - - 1 52 3 ป 6 เดือน 
รองผูอํานวยการ/ผูชวยผูจัดการ - 2 - - 2 58 1 ป 
ผูชวยผูอํานวยการ/อนุศาสก - 5 - 1 4 53 9 ป 6 เดือน 
หัวหนางาน 3 25 - 16 12 46 6 ป 6 เดือน 
ครู 7 140 - 106 41 38 12 ป 
ครูพิเศษ 20 45 2 48 15 40 4 ป 
ครูตางประเทศ (ประจํา) 4 2 - 6 - 37 3 ป 
ครูสนับสนุนการสอน 12 82 10 69 15 40 13 ป 
บริกร 26 68 93 1 - 46 31 ป 
คนขับรถ 10 - 10 - - 40 16 ป 5 เดือน 
ยามรักษาความปลอดภัย 4 4 8 - - 47 12 ป 

                        

  ขอมูลจากฝายบุคลากร ณ วันที่ 10  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2554 
4.2  จํานวนครูประจําการที่ไดสอนตรงตามวิชาเอก 139  คน   
4.3  จํานวนครูประจําการที่ไมไดสอนตรงตามวิชาเอก 10  คน  
4.4  สาขาที่ขาดแคลนครู      

                                •  ภาษาไทย                             •  คณิตศาสตร 
                                •  วิทยาศาสตร                        •   ภาษาตางประเทศ   

5.   สภาพชุมชนโดยรวม 
5.1  อาชีพหลักของชุมชน      

 •  คาขาย   •  เจาของกิจการ 
5.2  ศาสนาที่ชุมชนนับถือ      

 •  พุทธ  •  คริสต       •  อิสลาม                      •  ซิกข  
 5.3  อาชีพหลักของผูปกครองสวนใหญ      

 •  ธุรกิจสวนตัว  • รับจาง       • รับราชการ                   •  พนักงานรัฐวสิาหกิจ 
5.4  ศาสนาที่ผูปกครองสวนใหญนับถือ      

 •  พุทธ  •  คริสต  
5.5  รายไดเฉลี่ยของผูปกครองตอครอบครัวมากกวา  300,000  บาทตอป 
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6. โอกาสและขอจํากัดของสถานศึกษา   
       6.1 โอกาส /จุดแข็ง   
  1.  ตั้งอยูในเมือง อยูใกลสถานที่ราชการ/โรงพยาบาล/หนวยงานอื่นๆ 
  2.  ปลอดภัยตอยาเสพติด/แหลงเริงรมย/แหลงการพนัน มอมเมาเยาวชน 
  3.  สภาพแวดลอมของโรงเรียน สะอาด รมร่ืน เหมาะสมเอื้อตอการเรียนรู 
  4.  ไดรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมผูปกครองและครูฯ สมาคมศิษย        
                  วังหลัง-วัฒนา และชุมชน  
  5.  ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน/มีสัมพันธที่ดีตอกัน 
  6.  การคมนาคมสะดวก มีรถรับจาง/รถประจําทางผาน 
  7.  มีรถรับสงระหวางโรงเรียนกับสถานีบริการ BTS และ MRT 
             8.  อยูในเขตที่อยูอาศัยหนาแนน/ใกลตลาด/แหลงชุมชน/ใกลหางสรรพสินคา 
             9.  บุคลากรมีความรูความสามารถ/เอาใจใส ดูแลเด็กเปนอยางดี 
           10.  โรงเรียนสงเสริมบุคลากรใหมีจรรยาบรรณครู เปนสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ อีกทั้งสนับสนุน           
                  ดานการพัฒนาบุคลากรในทุกดาน 
           11.  บุคลากรมีความตระหนัก ความพยายามในการจัดการเรียนการสอน และการอบรมสั่งสอน          
                  นักเรียน 
           12.  ผูปกครองมีความศรัทธา/ทัศนคติ/ความเชื่อมั่น ที่ดีตอโรงเรียน 
           13.  ผูปกครองสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี – ปริญญาโท 
           14.  สภาพชุมชนมีฐานะทางเศรษฐกิจดี ผูปกครองเอาใจใสดูแลนักเรียน 
           15.  เนนจุดเดนดานภาษาตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส และภาษาญี่ปุน 
           16.  มีความคลองตัวในการบริหารจัดการ 
           17.  ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนํา และมีวิสัยทัศนในการบริหารสถานศึกษา 
           18.  โรงเรียนมีเกียรติประวัติมานานกวา 137 ป อาคารสถานที่ สภาพแวดลอม เอื้อตอการจัด         

 การเรียนการสอน 
 19.  ศิษยเกามีภาวะผูนํา สรางชื่อเสียงใหโรงเรียนอยางตอเนื่อง และทําคุณประโยชนใหกับสังคม  
 20.  โรงเรียนมีงบประมาณเพียงพอตอการบริหารจัดการ 

 6.2  ขอจํากัด / จุดออน   
     1.  ทางเขาโรงเรียนคับแคบทําใหการสัญจรติดขัด 
     2.  จํานวนนักเรียนตอหองในระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 เพิ่มขึ้น 
     3.  ผูปกครองสวนหนึ่งเลือกโรงเรียนที่เปดสอนหลักสูตรนานาชาติ 
     4.  ผูปกครองปจจุบันมีลูกนอยจึงสนใจโรงเรียนไป-กลับ มากกวาการอยูประจํา 
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7.   ขอมูลดานงบประมาณ และทรัพยากร 

7.1  งบประมาณ ( รับ - จาย )  
 
 
 
 
 

 

7.2  เครื่องคอมพิวเตอรพรอมโปรแกรมใชงาน มีทั้งหมด  581  เครื่อง 
คอมพิวเตอร จํานวน  (เคร่ือง) 

1.  ใชในการเรียนการสอน 384 
2.  ใชสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตได 105 
3.  ใชในการบริหาร 73 
4. อ่ืนๆ (ระบบรดูบัตรนักเรยีน) 19 

 

7.3  หองปฏิบัติการมีทั้งหมด  80  หอง  ไดแก 
 หองทดลองวทิยาศาสตร (ชีวะ/เคม/ีฟสิกส ระดับมัธยมศกึษา) 4 หอง 
 หองทดลองวทิยาศาสตร (ระดับประถมศกึษา)   4 หอง 
 หองมัลติมีเดีย (ระดับประถมศึกษา)    5 หอง 
 หองสมุด (ระดับปฐมวยั ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา)  5 หอง 
 หองศิลปะ (ระดบัปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา)  5 หอง 
 หองนาฏศิลป (ระดับปฐมวยั ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา)  6 หอง 
 หองดนตรีสากล (ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา) 5 หอง 
 หองดนตรีไทย (ระดับประถมศึกษา และมธัยมศึกษา)             2 หอง  
 หองเรียนเสรมิภาษาไทย (ระดับประถมศกึษา)   1 หอง 
 หองพยาบาล (ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา)  4 หอง 
 หองคุณธรรมจริยธรรม (ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา)            2 หอง 
 หองแนะแนว (ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา)             2 หอง 
 หองสภานักเรียน (ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา)            2 หอง 
 หองประชุม (ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา)  4 หอง 
 หองโสตทัศนูปกรณ (ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา)            2 หอง 
 หองศูนยการเรียนรูกลุมสาระภาษาไทย (ระดับมัธยมศกึษา)  1 หอง 
 หองศูนยการเรียนรูกลุมสาระสังคมฯ (ระดบัมัธยมศึกษา)  1 หอง 
 หองศูนยการเรียนรูกลุมสาระคณิตศาสตร (ระดับมัธยมศกึษา) 1 หอง 
 

รายรับ บาท รายจาย บาท 
เงินงบประมาณ   
(เงินอุดหนุนรายหวั) 

26.34 ลาน งบดําเนินการ 244.77 ลาน 

เงินนอกงบประมาณ 248.86 ลาน งบพัฒนาคุณภาพวิชาการ 6.72 ลาน 
รวม 275.11 ลาน รวม 259.97 ลาน 
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 หองศูนยการเรียนรูกลุมสาระวิทยาศาสตร (ระดับมัธยมศกึษา) 1 หอง 
 หองศูนยการเรียนรูกลุมสาระภาษาอังกฤษ (ระดับมัธยมศึกษา) 1 หอง 
 หองคอมพิวเตอร (ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา) 4 หอง 
 หอง  IT          1 หอง 
 หอง Learning room  (ระดับมัธยมศึกษา)    1 หอง 
 หองกิจกรรมภาษาอังกฤษ (ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา)       3 หอง 
 หองปฏิบัตกิารอาหาร (ระดบัประถมศึกษา และมัธยมศกึษา)    2 หอง 
 หองการงานอาชีพ (ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา)            4 หอง 
 หองเรียนสีเขยีว        1 หอง   
 หองสื่อ (ระดบัปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา)  3 หอง 

 หองกิจกรรม English For Fun  (ระดับปฐมวัย)   2 หอง 
 หองโนอาห  (ระดับปฐมวัย)     1 หอง 
 

8.   แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น 
8.1  หองสมุด     ระดับปฐมวัย  มีขนาด    147    ตารางเมตร 

        ระดับประถมศึกษา อาคารประถม 1    มีขนาด 240 ตารางเมตร 
        ระดับประถมศึกษา อาคารอายะดา      มีขนาด 189 ตารางเมตร 
                     ระดับมัธยมศกึษา อาคารหอสมุดปญญาคาร  มีขนาด  425  ตารางเมตร 
         ระดับมัธยมศึกษา อาคาร 130 ป  มีขนาด 120 ตารางเมตร 

จํานวนหนังสอืคนควาในหองสมุด  จํานวน  66,126  เลม 
จํานวนผูเรียนที่ใชหองสมุดในปการศึกษานี้คิดเปน 1,503 คน/วัน 

8.2  แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน  
1. สวนพฤกษศาสตรวัฒนาฯ 
2. สวนพรรณไมในวรรณคด ี
3. สวนพรรณไมดอกหอม 
4. สวนวิทยาศาสตร ระดับประถมฯ 
5. โรงเรือนเพาะเห็ด 
6. สวนพืชทะเลทราย 
7. สวนพืชสมุนไพร 
8. ลานเพาะขยายพันธุพืช 
9. แปลงเกษตร 

10. โรงผลิตปุยหมักและปุยชีวภาพ 
11. สนามเด็กเลน 
12. ลานกิจกรรม 
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13. ปายนิเทศ/บอรด/ขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกบัพันธุไมในโรงเรียน 
14. มุมหนังสือ 
15. โรงอาหาร 
16. สระวายน้ํา 
17. สหกรณภายในโรงเรียน 

 8.3  แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน  
1. โบสถ/วัด/ โบราณสถาน/โบราณวัตถุ/พิพิธภัณฑ 
2. สถานที่ทองเที่ยวธรรมชาต/ิสวนสาธารณะ/สวนสัตว/อุทยาน 

3. สถานที่ราชการ/โรงพยาบาล/ไปรษณยี/สถานีตํารวจ 

4. สถานศึกษา/มหาวิทยาลัย/โรงเรียน 

5. หองสมุด/ทองฟาจําลอง 

6. ธนาคาร/โรงแรม/หางสรรพสินคา/ตลาด 

8.4  ภูมิปญญาทองถิ่น  
ปราชญชาวบาน/ภูมิปญญาทองถิ่น/ผูทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาเชิญมาใหความรูแกครู/ผูเรียน 

ท่ี ประเภทความรู  จํานวนครั้ง 
1 การประกอบวชิาชีพ 3 คร้ัง/ป 
2 คหกรรม 43 คร้ัง/ป 
3 การเกษตร 6 คร้ัง/ป 
4 หัตถกรรม (ชมรม) 82 คร้ัง/ป 
5 ศิลปะ/ดนตรี และชมรมภาษาเกาหลี 34 คร้ัง/ป 
6 ศาสนา/คุณธรรม จริยธรรม/คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค 147 คร้ัง/ป 
7 ความปลอดภยั/อุบัติเหต ุ 3 คร้ัง/ป 
8 สุขภาพ/การแพทย/สุขอนามยั 7 คร้ัง/ป 
9 การจัดการเรยีนการสอน/วดัผล/หลักสูตร/การประเมิน 28 คร้ัง/ป 
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9.   ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกของ  สมศ. 

9.1 ผลการประเมินภายนอกจําแนกตามระดับคุณภาพ 

มาตรฐาน 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ดี 
ดานผูเรียน 
ระดับกอนประถมศึกษา 

   

มาตรฐานที่ 1  ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่พึงประสงค    
มาตรฐานที่ 4  ผูเรียนมีความรูและทักษะเบื้องตน    
มาตรฐานที่ 5  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห   
                       มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

   

มาตรฐานที่ 6  ผูเรียนรักการเรียนรู  มีทักษะในการแสวงหาความรู    
มาตรฐานที่ 9  ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน  รักการทํางาน  สามารถ 
                       ทํางานรวมกับผูอื่นได 

   

มาตรฐานที่ 10 ผูเรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  และสุขนิสัยที่ดี    
มาตรฐานที่ 12 ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี 
                        และการเคลื่อนไหว 

   

ระดับประถมศึกษา/  ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา/  ระดับมัธยมศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค    
มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห 
                      มีวิจารณญาณ  มีความคิดสรางสรรค  คิดไตรตรองและ               
                      มีวิสัยทัศน               

   

มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร    
มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง   
                      รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

   

มาตรฐานที่ 9 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน  รักการทํางาน  สามารถ 
                      ทํางานรวมกับผูอื่นได  และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 

   

มาตรฐานที่ 10 ผูเรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตที่ดี    
มาตรฐานที่ 12 ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะดนตรี และกีฬา    
ดานผูบริหาร 
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการจัดองคกร/ โครงสรางและ 
                        การบริหารงานอยางเปนระบบครบวงจร ใหบรรลุ 
                        เปาหมายการศึกษา 

   
 

มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับ 
                        ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

   

มาตรฐานที่ 18 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน   
                        โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

   

มาตรฐานที่ 20 ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหาร 
                        จัดการ 
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มาตรฐาน 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ดี 
มาตรฐานที่ 25 สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น 
                        มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อตอการเรียนรู 

   

ดานครู 
มาตรฐานที่ 22 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมี 
                        ประสิทธิผลและเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

   
 

มาตรฐานที่ 24 ครูมีวุฒิ/ ความรูความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ 
                           และมีครูเพียงพอ 

   

 

9.2 ขอเสนอแนะจากการประเมนิภายนอกรอบแรก 
ดานผูบริหาร 
               ผูบริหารควรกํากับ ติดตามการใชแหลงเรียนรูภายในเพื่อเนนทักษะ กระบวนการ เชน
กระบวนการคิด แกปญหาใหมีความชัดเจนขึ้น และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหมีความชัดเจน
ดานเนื้อหา และโครงสรางของหลักสูตรทองถ่ิน โดยขยายขอบเขตของเนื้อหาใหครอบคลุมชุมชน
และสังคมของผูเรียน ควรเนนย้ําใหคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน กําหนดการ
ปฏิบัติงาน การติดตามงาน และนําผลการดําเนินการมาเปรียบเทียบกับเปาหมายเปนระยะๆ ให
ชัดเจนยิ่งขึ้น 
ดานครู 
  ครูควรยอมรับ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนใหเปนไปตามรูปแบบที่หลักสูตรคาดหวัง 
ควรจัดทําแผนการสอนใหมีคุณภาพ ออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู แผนการใชส่ือการเรียนรู 
แผนการใชแหลงเรียนรู แผนการวัดประเมินผล บรรจุเนื้อหาสาระทั้งที่ เปนความรู ทักษะ
กระบวนการเรียนรู คานิยม คุณธรรม จริยธรรม ไวอยางครบถวน เพื่อจัดประสบการณใหผูเรียน
บรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 
ดานผูเรียน  
ระดับกอนประถมศึกษา  
  ครูควรลดบทบาทที่เปนผูบอก ผูช้ีแจง ผูกระทําสิ่งตางๆ ใหผูเรียนลงไปบาง เพื่อฝกให
ผูเรียนไดชวยเหลือตนเองและแกปญหาที่ประสบในชีวิตประจําวันใหมากขึ้น หรืออาจใชคําถาม
กระตุนใหผูเรียนไดคิดแกปญหาที่เกิดขึ้นดวนตนเอง 
ระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา  
  ผูเรียนควรไดรับการฝกทักษะการคิดวิเคราะหศักยภาพที่แทจริงของแตละบุคคล เพื่อ
พัฒนาสูความเปนอัจฉริยภาพเฉพาะที่โดดเดน ซ่ึงเปนประโยชนตอการวางแผน กําหนดเปาหมาย
การพัฒนาทักษะ และคุณภาพชีวิตตามความถนัด ความชอบ และความสามารถพิเศษ เพื่อใหอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข 
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10.  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองของ สมศ. 

10.1  ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน: การศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน :  
การศึกษาปฐมวัย 

ผลประเมิน 
อิงเกณฑ 

ผลประเมิน 
อิงสถานศึกษา คา 

เฉล่ีย 

ผลการรับรอง
มาตรฐาน
คุณภาพ คาเฉลี่ย ระดับคุณภาพ คะแนน ระดับคุณภาพ 

ดานผูเรียน       

มาตรฐานที่ 1  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยม 
                        ที่พึงประสงค 

 
3.67 

 
ดีมาก 

 
4 

 
ดีมาก 

 
3.84 

 
ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 2  ผูเรียนมีสุขนิสัย สขุภาพกายและ  
                        สุขภาพจิตที่ดี 

 
3.72 

 
ดีมาก 

 
4 

 
ดีมาก 

 
3.86 

 
ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 3  ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย 
                        ดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

 
3.64 

 
ดีมาก 

 
4 

 
ดีมาก 

 
3.82 

 
ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 4  ผูเรียนมีความสามารถในการคิด 
                         วิเคราะห คิดสังเคราะห  มีวิจารณญาณ

มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและ
มีวิสัยทัศน 

 
 
 

3.50 
 

ดีมาก 
 

4 
 

ดีมาก 

 
 
 

3.75 
 

ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 5  ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตาม 
                        หลักสูตร 

 
3.65 

 
ดีมาก 

 
4 

 
ดีมาก 

 
3.83 

 
ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 6  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู 
                        ดวยตนเอง  รักการเรียนรู และพัฒนา 
                        ตนเองอยางตอเนื่อง 

 
 

3.70 
 

ดีมาก 
 

4 
 

ดีมาก 

 
 

3.85 
 

ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 7  ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการ 
                        ทํางาน  สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได 
                        และมีเจตคติที่ดีตออาชพีสุจริต 

 
 

3.75 
 

ดีมาก 
 

4 
 

ดีมาก 

 
 

3.88 
 

ไดมาตรฐาน 

ดานคร ู       

มาตรฐานที่ 8 ครูมีคุณวุฒ/ิความรู ความสามารถตรงกับ  
                       งานที่รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ 

 
4.00 

 
ดีมาก 

 
4 

 
ดีมาก 

 
4.00 

 
ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 9 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการ  
                       สอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียน 
                       เปนสําคัญ 

 
 
 

3.74 
 

ดีมาก 
 

4 
 

ดีมาก 

 
 

3.87 
 

ไดมาตรฐาน 
ดานผูบริหาร       
มาตรฐานที่ 10  ผูบริหารมีภาวะผูนําและมี

ความสามารถในการบริหารจัดการ 
 

4.00 
 

ดีมาก 
 

4 
 

ดีมาก 
 

4.00 
 

ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 11  สถานศึกษามีการจัดองคกร /โครงสราง
และการบริหารงานอยางเปนระบบ   
ครบวงจร ใหบรรลุเปาหมายการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไดมาตรฐาน 
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน :  
การศึกษาปฐมวัย 

ผลประเมิน 
อิงเกณฑ 

ผลประเมิน 
อิงสถานศึกษา คา 

เฉล่ีย 

ผลการรับรอง
มาตรฐาน
คุณภาพ คาเฉลี่ย ระดับคุณภาพ คะแนน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการ  
                    เรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 
4.00 

 
ดีมาก 

 
4 

 
ดีมาก 

 
4.00 

 
ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับ
ผูเรียนและทองถิ่น มีสื่อการเรียนการ
สอนที่เอื้อตอการเรียนรู 

 
 

4.00 
 

ดีมาก 
 

4 
 

ดีมาก 

 
 

4.00 
 

ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและ
ความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนา
การศึกษา 

 
 

4.00 
 

ดีมาก 
 

4 
 

ดีมาก 

 
 

4.00 
 

ไดมาตรฐาน 

ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมไดมาตรฐานคุณภาพ สมศ.          ได            ไมได 
 

10.2   ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน :  
ประถมและมัธยมศึกษา 

ผลประเมิน 
อิงเกณฑ 

ผลประเมิน 
อิงสถานศึกษา คา 

เฉล่ีย 

ผลการรับรอง
มาตรฐาน
คุณภาพ คาเฉลี่ย ระดับคุณภาพ คะแนน ระดับคุณภาพ 

ดานผูเรียน       

มาตรฐานที่ 1  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยม  
                         ที่พึงประสงค 

 
4.00 

 
ดีมาก 

 
4 

 
ดีมาก 

 
4.00 

 
ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 2  ผูเรียนมีสุขนิสัย สขุภาพกายและ   
                        สุขภาพจิตที่ดี 

 
4.00 

 
ดีมาก 

 
4 

 
ดีมาก 

 
4.00 

 
ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 3  ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย   
                        ดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

 
4.00 

 
ดีมาก 

 
4 

 
ดีมาก 

 
4.00 

 
ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 4  ผูเรียนมีความสามารถในการคิด 
                        วิเคราะห คิดสังเคราะห  มีวิจารณญาณ  
                         มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง และ 
                         มีวิสัยทัศน 

 
 
 

3.98 
 

ดีมาก 
 

4 

 
 
 

ดีมาก 3.99 
 

ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 5   ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตาม  
                         หลักสูตร 

 
3.51 

 
ดีมาก 

 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดีมาก 
 

3.76 
 

ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 6  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู 
                        ดวยตนเอง  รักการเรียนรู และพัฒนา 
                        ตนเองอยางตอเนื่อง 

 
 

4.00 
 

ดีมาก 
 

4 

 
 

ดีมาก 

 
 

4.00 
 

ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 7  ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการ 
                        ทํางาน  สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได 
                        และมีเจตคติที่ดีตออาชพีสุจริต 

 
 

4.00 
 

ดีมาก 
 

4 

 
 

ดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.00 
 

ไดมาตรฐาน 
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน :  
ประถมและมัธยมศึกษา 

ผลประเมิน 
อิงเกณฑ 

ผลประเมิน 
อิงสถานศึกษา คา 

เฉล่ีย 

ผลการรับรอง
มาตรฐาน
คุณภาพ คาเฉลี่ย ระดับคุณภาพ คะแนน ระดับคุณภาพ 

ดานคร ู       

มาตรฐานที่ 8  ครูมีคุณวุฒ/ิความรู ความสามารถตรง 
                        กับงานที่รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ 

 
3.79 

 
ดีมาก 

 
4 

 
ดีมาก 

 
3.90 

 
ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 9  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียน 
                        การสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนน 
                        ผูเรียนเปนสําคัญ 

 
 

3.75 
 

ดีมาก 
 

4 

 
 

ดีมาก 

 
 

3.88 
 

ไดมาตรฐาน 
ดานผูบริหาร       
มาตรฐานที่ 10  ผูบริหารมีภาวะผูนําและมี

ความสามารถในการบริหารจัดการ 
 

4.00 
 

ดีมาก 
 

4 
 

ดีมาก 
 

4.00 
 

ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 11  สถานศึกษามีการจัดองคกร /โครงสราง
และการบริหารงานอยางเปนระบบ  
ครบวงจร ใหบรรลุเปาหมายการศึกษา 4.00 ดีมาก 

 
4 ดีมาก 

 
 

4.00 
 

ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการ  
เรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคญั 

 
4.00 

 
ดีมาก 

 
4 

 
ดีมาก 

 
4.00 

 
ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับ
ผูเรียนและทองถิ่น มีสื่อการเรียนการ
สอนที่เอื้อตอการเรียนรู 

 
4.00 

 
ดีมาก 

 
4 

 
 

ดีมาก 

 
 

4.00 
 

ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและ
ความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนา
การศึกษา 

 
4.00 

 
ดีมาก 

 
4 

 
 

ดีมาก 

 
 

4.00 
 

ไดมาตรฐาน 

ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมไดมาตรฐานคุณภาพ สมศ.                  ได             ไมได 
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10.3  ขอเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบสอง 

  

   ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 
1. สถานศึกษาควรพัฒนานกัเรยีนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระคณิตศาสตร และ

กลุมสาระวิทยาศาสตรใหเพิม่มากขึ้น 
2. จัดหองแสดงผลงานดานศิลปะและผลงานประดิษฐของนักเรียนใหถาวร 

 
 

นวัตกรรมหรือการปฏิบัติที่เปนเลิศของสถานศึกษา 
 ไดรับเกียรติบัตรวิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ดานกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธตาม 
แนวทางเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand Award : TQA) เมื่อวันที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2549 และวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) ดานการนํา Balanced Scorecard มาใชในการ
วางแผนกลยุทธตามแนวทางเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management 
Quality Award : PMQA) เมื่อวันที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ. 2550 
 

ทิศทางการพฒันาสถานศึกษาในอนาคต 
1. สถานศึกษาควรพัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศใหหลากหลายเพื่อเตรียมความพรอม 
     ของผูเรียนสูบริบทความเปนสากลของประเทศไทย 
2. สถานศึกษาควรปรับกลยุทธการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเองตาม 
     ศักยภาพของผูเรียนรายบุคคล เพื่อใหผูเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองอยาง 
     ตอเนื่อง โดยใชทฤษฎีการพัฒนาทางสมอง (BBL : Brain  Based  Learning) เปนแนวทาง 
     ในการพัฒนาผูเรียน 

    

     สรุป          
  จากคําแนะนําของคณะกรรมการสมศ.รอบสอง โรงเรียนไดปรับปรุงพัฒนา ดานครู ดานการ-

เรียนการสอน ดานอาคารสถานที่ ดานสื่อเทคโนโลยี และปรับเทคนิคกระบวนการดานตางๆ ลงสู
ผูเรียนอยางหลากหลายตอเนื่องตลอดปการศึกษาที่ผานมา สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษสูงขึ้น ซ่ึงมีผลเชิงประจักษในดานผลสัมฤทธิ์ของ
ผูเรียนเชน การทดสอบระดับชาติผลการสอบ O-Net  ชวงชั้นที่ 2 ไดคะแนนเต็ม 100 คะแนน ในวิชา
คณิตศาสตร  ภาษาอังกฤษ  และศิลปะ  และชวงชั้นที่ 3 ในวิชาคณิตศาสตร  ภาษาอังกฤษ และสุขศึกษา
และพลศึกษา เพิ่มขึ้นเปนลําดับ  ตลอดจนมีผลการเขาศึกษาตอของนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด
ของโรงเรียน (มัธยมศึกษาปที่ 6) ในระดับอุดมศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน สาขาวิชาตางๆ ตามที่
นักเรียนถนัดและสนใจมากขึ้นเปนลําดับ  นํามาซึ่งความภาคภูมิใจของคณะครู นักเรียน  ผูปกครอง 
และชุมชน 
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11.  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. 
       ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวยั 
       ตัวบงชี้ท่ีมีคุณภาพระดบัดีขึ้นไป  ไดแก 

ลําดับท่ี ตัวบงชี้ท่ี ชื่อตัวบงชี ้ ระดับคุณภาพ 
1 1 เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย ดีมาก 
2 2 เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจสมวยั ดีมาก 
3 3 เด็กมีพัฒนาการดานสังคมสมวัย ดีมาก 
4 4 เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย ดีมาก 
5 5 เด็กมีความพรอมศึกษาตอในขั้นตอไป ดีมาก 
6 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนเดก็เปนสําคัญ ดีมาก 
7 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ดีมาก 
8 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคณุภาพภายใน   ดีมาก 
9 9 ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน พนัธกิจ 

และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา   
ดีมาก 

10 10 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปน
เอกลักษณของสถานศึกษา   

ดีมาก 

11 11 ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา   

ดีมาก 

12 12 ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

ดีมาก 

 
จุดเดน 
     ดานผลการจัดการศึกษา 
    เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย ดานอารมณและจิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญาสมวัย มีความ
พรอมในการศึกษาตอ มีมรรยาทตามแบบวัฒนธรรมไทย และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ทั้งดานความ
ซ่ือสัตย ความเปนกุลสตรี ความรัก และความเปนผูนํา ตามที่สถานศึกษากําหนด มีความมุงมั่นตั้งใจใน
การทํากิจกรรมในหองเรียนและนอกหองเรียนไดเปนอยางดี สามารถเลนกับเพื่อนๆ และมีความรูสึกที่
ดีตอผูอ่ืนรูจักแบงปนสิ่งของหรือของเลนใหแกเพื่อนๆ มีความชื่นชอบและตอบสนองตอศิลปะในการ
วาดรูประบายสี การตัดปะกระดาษ การปนดินน้ํามัน ดนตรี การเตนประกอบจังหวะ และชื่นชอบตอ
ธรรมชาติส่ิงแวดลอม รักการอาน คนควาในสิ่งที่ตนเองอยากรู ใฝรูในสิ่งที่อยูรอบตัวสมวัย 
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 ดานการบริหารจัดการศึกษา 
 ผูบริหารมีภาวะผูนําบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล มีความรูความเขาใจในหลักสูตรปฐมวัย
เปนอยางดี บริหารรวมกับคณะกรรมการบริหารโรงเรียน มีระบบการบริหารที่สงเสริมสนับสนุนให
เด็กมีพัฒนาการครบ ทั้ง 4 ดานและทักษะพื้นฐานตามสาระ 4 สาระในระดับปฐมวัย จัดสภาพแวดลอม
ที่เอื้อตอการเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกใหเด็กสามารถสรางองคความรูจากประสบการณเดิมและ
สามารถเชื่อมโยงประสบการณเดิมกับประสบการณใหมที่ตนเองไดรับไดดวยตนเอง สงเสริมครูให
ไดรับการฝกฝนตนเองใหมีความรูความสามารถในการดูแลเด็กใหเปนไปตามแนวนโยบายที่
สถานศึกษาไดกําหนดไว จัดสวัสดิการเพื่อเสริมสรางขวัญและกําลังใจใหกับครูอยางตอเนื่อง 
 ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
   ครูมีคุณลักษณะเหมาะสมกับครูปฐมวัย มีความรูความสามารถเขาใจหลักสูตรปฐมวัยเปนอยางดี
จัดประสบการณใหกับผูเรียนไดเหมาะสมตามวัยสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายของ
การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยไดอยางมีประสิทธิภาพ จัดทําแผนการจัดประสบการณโดยเนนการ
จัดกิจกรรม 6 กิจกรรมหลักตามตารางกิจกรรมประจําวัน มีความรูความสามารถและเขาใจพัฒนาการ
เด็กแตละระดับสงเสริมความสัมพันธเชิงบวกใหกับเด็กสามารถกระตุนเด็กใหเกิดการอยากรูอยากเห็น
กลาพูด กลาแสดงออกและมีพฤติกรรมที่เหมาะสมมีความสามารถฝกใหเด็กรูจักยอมรับตนเองยอมรับ
ความสามารถของผูอ่ืน อยูรวมกับเพื่อนๆ ไดอยางมีความสุข 
 ดานการประกันคุณภาพภายใน 
   สถานศึกษามีพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางเปนระบบ โดยกําหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มี
การบริหารจัดการและระบบสารสนเทศมีระบบการติดตาม ควบคุมคุณภาพภายใน จัดใหมีการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดทํารายงานประเมินคุณภาพ
ภายในตลอดจนรักษามาตรฐานความมีคุณภาพของสถานศึกษาไวอยางตอเนื่อง 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. เด็กบางคนขาดทักษะการทํางานรวมกับผูอ่ืน ทักษะคิดแกปญหา และทักษะการสื่อสาร                     
ที่เหมาะสมตามวัย 

2. ครูบางคนนําผลการประเมินพัฒนาการเดก็ทุกดานไปใชเพื่อการพัฒนาเด็ก และพัฒนา     
 แนวทางการจดัประสบการณการเรียนรู ไมตอเนื่อง 
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ตารางสรุปผลการประเมินคณุภาพภายนอกจําแนกตามกลุมตัวบงชี้ 
       การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย น้ําหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ท่ีได 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน    
ตัวบงช้ีที่ 1  เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบงช้ีที่ 2  เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบงช้ีที่ 3  เด็กมีพัฒนาการดานสังคมสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบงช้ีที่ 4  เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย 10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบงช้ีที่ 5  เด็กมีความพรอมศึกษาตอในขั้นตอไป 10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบงช้ีที่ 6  ประสิทธิผลการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนเด็กเปนสําคัญ 35.00 34.00 ดีมาก 
ตัวบงช้ีที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา  15.00 15.00 ดีมาก 
ตัวบงช้ีที่ 8  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน   5.00 5.00 ดีมาก 
กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ    
ตัวบงช้ีที่ 9 ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน พันธกิจ และ 
                  วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา   

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณ 
                    ของสถานศึกษา   

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม    
ตัวบงช้ีที่ 11 ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา   2.50 2.50 ดีมาก 
ตัวบงช้ีที่ 12 ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา 
                    มาตรฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูป 
                    การศึกษา  

2.50 2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 99.00 ดีมาก 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวัย 

• ผลคะแนนรวมทุกตัวบงช้ี ต้ังแต 80 คะแนนขึ้นไป                 ใช      ไมใช  
• มีตัวบงช้ีที่ไดระดับดีขึ้นไปอยางนอย 10 ตัวบงช้ี จาก 12 ตัวบงช้ี               ใช       ไมใช  
• ไมมีตัวบงช้ีใดที่มีระดับคุณภาพตองปรับปรุงหรือตองปรับปรุงเรงดวน               ใช      ไมใช  

  

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

              สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา            ไมสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา       
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ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน : ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
ตัวบงชี้ท่ีมีคุณภาพระดับดีขึน้ไป  ไดแก 

ลําดับท่ี ตัวบงชี้ท่ี ชื่อตัวบงชี ้ ระดับคุณภาพ 
1 1 ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี ดีมาก 
2 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พงึประสงค ดีมาก 
3 3 ผูเรียนมีความใฝรูและเรียนรูอยางตอเนื่อง ดีมาก 
4 4 ผูเรียนคิดเปน ทําเปน ดีมาก 
5 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญ 
ดีมาก 

6 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

ดีมาก 

7 8 พัฒนาการของการประกันคณุภาพภายในโดย
สถานศึกษาและตนสังกัด 

ดีมาก 

8 9 ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน /วิสัยทัศน 
พันธกิจ และวตัถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา 

ดีมาก 

9 10 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปน
เอกลักษณของสถานศึกษา 

ดีมาก 

10 11 ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา 

ดีมาก 

11 12 ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูความเปนเลศิที่สอดคลอง
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

ดีมาก 

12 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน ดี 
 
จุดเดน 
      ดานผลการจัดการศึกษา 
      ผูเรียนสนใจ ตั้งใจเรียนกระตือรือรนและใหความรวมมือ รวมกันทํางานกลุมในการเรียน กลาแสดง
ความสามารถหรือแสดงความคิดเห็น เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ความเปนกุลสตรีมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคตามที่โรงเรียนกําหนดมีสุขภาวะที่ดี มีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรียนสามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต มีผูปกครองอาสาสนับสนุนงานโรงเรียนอยาง
เขมแข็ง โรงเรียนหลอหลอม ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ความมีมรรยาทตามแบบวัฒนธรรมไทยมาชา
นาน การวางแผนจัดทําโครงงาน มีความชัดเจน เปนระบบ และทั่วถึงทุกภาคสวนของโรงเรียน 
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       ดานการบริหารจัดการศึกษา 
       ผูบริหารมีวิสัยทัศน มีภาวะผูนํา มีประสบการณ มีความรับผิดชอบ และมุงมั่นในการพัฒนาการศึกษา
ของโรงเรียน คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาในทุกดาน บุคลากร
นักเรียน และผูปกครองใหความรวมมือ และมีการประสานงานกันระหวางบาน –โรงเรียน เปนอยางดี 
นอกจากนี้สถานศึกษามีสภาพแวดลอมที่กวางขวาง และบรรยากาศภายในโรงเรียนสะอาด รมร่ืน สวยงาม  
       ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
       ครูมุงมั่นอุทิศตนในการสอนและการดูแลเอาใจใสผูเรียนอยางใกลชิด สวนใหญพูดไพเราะ เสียงดัง 
ชัดเจน ใจดี มีเทคนิคการสอนเฉพาะตัว เลือกใชส่ือที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน รวมทั้งการเขียน
บันทึกหลังสอนอยางละเอียดทุกคาบทุกหองที่สอน 
       ดานการประกันคุณภาพภายใน 
       สถานศึกษามีพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางเปนระบบ โดยกําหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการ
บริหารจัดการและระบบสารสนเทศ มีระบบการติดตาม ควบคุมคุณภาพภายใน จัดใหมีการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดทํารายงานประเมินคุณภาพภายใน ตลอดจน
รักษามาตรฐานความมีคุณภาพของสถานศึกษาไวอยางตอเนื่อง 
      จุดท่ีควรพัฒนา 
         ดานผลการจัดการศึกษา 
         ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร สุขศึกษาและ 
พลศึกษา อยูในระดับพอใช ในปการศึกษา 2553 
         ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
         ครูผูสอนสวนนอยที่ดูแลผูเรียนในหองใหมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนไมทั่วถึง การเปด
โอกาสใหผูเรียนคิด และสะทอนผลการตรวจงานเพื่อใหเกิดการเรียนรูยังไมเปนระบบ ตลอดจนการใช
แบบประเมินที่ไมสอดคลองกับพฤติกรรมที่จะวัด 
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 ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จําแนกตามกลุมตัวบงชี้ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา) 

น้ําหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน  
ที่ได 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน    
ตัวบงช้ีที่ 1  ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.89 ดีมาก 
ตัวบงช้ีที่ 2  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค 10.00 9.61 ดีมาก 
ตัวบงช้ีที่ 3  ผูเรียนมีความใฝรูและเรียนรูอยางตอเนื่อง 10.00 9.57 ดีมาก 
ตัวบงช้ีที่ 4  ผูเรียนคิดเปน ทําเปน 10.00 9.42 ดีมาก 
ตัวบงช้ีที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 20.00 13.98 ดี 
ตัวบงช้ีที่ 6  ประสิทธิผลการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบงช้ีที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบงช้ีที่ 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตนสังกัด 5.00 5.00 ดีมาก 
กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ    
ตัวบงช้ีที่ 9  ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค 
                   ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของ 
                    สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม    
ตัวบงช้ีที่ 11 ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบงช้ีที่ 12 ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และ 
                    พัฒนาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 92.47 ดีมาก 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

• ผลคะแนนรวมทุกตัวบงช้ี ต้ังแต 80 คะแนนขึ้นไป              ใช         ไมใช 
• มีตัวบงช้ีที่ไดระดับดีขึ้นไปอยางนอย 10 ตัวบงช้ี จาก 12 ตัวบงช้ี             ใช         ไมใช 
• ไมมีตัวบงช้ีใดที่มีระดับคุณภาพตองปรับปรุงหรือตองปรับปรุงเรงดวน             ใช         ไมใช 

                          สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
                           สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา              ไมสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


