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และผลวิเคราะหสภาพการณ  ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน  โดยใชเทคนิควิธี  SWOT   (SWOT 
Analysis)  กําหนดเปนวิสัยทัศนโรงเรียน  วิสัยทัศนหลักสูตร  คุณลักษณะอันพึงประสงคของ
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การทําแผนปฏิบัติงานประจําปของโรงเรียน  ต้ังแตปการศึกษา  2551 – 2553  เพื่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติตอไป  และหวังเปนอยางยิ่งวาจะ
เปนประโยชนสําหรับการดําเนินงานของโรงเรียนไดอยางดียิ่ง 
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ขอมูลพื้นฐานของสถานศกึษา 
 
 
ขอมูลท่ัวไป 

๑.๑)   ช่ือสถานศึกษา      ดาราวิทยาลัย    ต้ังอยูเลขท่ี  ๑๙๖  ถนน  แกวนวรัฐ  ตําบลวัดเกต  อําเภอ เมือง   
 จังหวัดเชียงใหม  รหัสไปรษณีย  ๕๐๐๐๐  โทรศัพท  ๐-๕๓๒๕-๑๐๓๙, ๐-๕๓๓๐-๐๔๓๗   
            โทรสาร   ๐ -๕๓๒๔ -๙๑๕๒   
 e-mail : contact@dara.ac.th     website    www.dara.ac.th 
๑.๒)   สังกัด   (    )  สพฐ. ( )  สช.    (    ) กทม.     (    ) มท.    (    ) อื่นๆ  ระบุ.................. 
๑.๓)   เขตพื้นที่การศึกษา     เชียงใหม  เขต        1  
๑.๔)   เปดสอนต้ังแตระดับ   อนุบาล     ถึงระดับ  มัธยมศึกษาปท่ี  ๖ 

 
 

ประวัติของโรงเรียน 
 
 โรงเรียนดาราวิทยาลัย  เปนโรงเรียนของมูลนิธิแหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย  เปนโรงเรียนสตรีแหง
แรกของภาคเหนือ กอต้ังโดยมิชชันนารีชาวอเมริกันเพรสไบทีเรียน นิกายโปรแตสแตนท คือ ศาสนาจารย ดร.ดานิเอล 
และนางโซเฟย บรัดเลย   แมคกิลวารี จุดประสงคของการจัดการศึกษาในระยะแรก คือ  ใหการศึกษาแกสตรีทัดเทียม
กับผูชาย ดังน้ันในป พ.ศ.๒๔๒๑  นางโซเฟย    แมคกิลวารี  ไดนําเด็กผูหญิงจํานวนหน่ึงประมาณ ๖ คน มาเรียน
หนังสือที่บานของทาน  โดยเปดสอนวิชาการเย็บปกถักรอย  การรองเพลง  การอาน – เขียนภาษาไทย  และคริสต
จริยธรรม  ตอมาจํานวนนักเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  ทางมิชชันนารีจึงไดรายงานไปยังสํานักงานใหญที่กรุงเทพฯ และได
ขออนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการต้ังเปนโรงเรียนใชช่ือวา “โรงเรียนสตรอีเมริกัน”   ต้ังอยูที่เชิงสะพานนวรัฐ  ซึ่ง
ปจจุบันคือที่ต้ังของคริสตจักรที่หน่ึงเชียงใหม   

โรงเรียนสตรีอเมริกันไดเปล่ียนช่ือโรงเรียนสตรีเปน “โรงเรียนพระราชชายา” ซึ่งไดรับพระราชทานนามจาก
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระราชทานพระนามของพระราชชายาเจาดารารัศมี พระราชชายาใน
พระองคมาเปนนามช่ือของโรงเรียน  

ป พ.ศ.๒๔๖๖   โรงเรียนพระราชชายาไดยายไปต้ังอยูที่ถนนแกวนวรัฐ  ตําบลหนองเสง ภายหลังเปล่ียนช่ือ
โรงเรียนเปน    “โรงเรียนดาราวิทยาลัย”  ตามพระนามของพระราชชายาเจาดารารัศมีจนถึงปจจุบันน้ี 
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ลักษณะชุมชน 
 

สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเปนชุมชนเมือง  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  ต้ังอยูเลขท่ี ๑๙๖              
ถนนแกวนวรัฐ  ตําบลวัดเกต  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม  อยูทางทิศตะวันออกของแมนํ้าปง  ในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม  และอยูในชุมชนวัดกูคํา  ทิศเหนือติดถนนแกวนวรัฐ  ทิศใตติดถนนทุงโฮเต็ล  ซอย ๖ หมูบานศรีสุข            
ทิศตะวันออกติดถนนทุงโฮเต็ล   ทิศตะวันตกติดโรงพยาบาลแมคคอรมิค   

ในชุมชนมีจํานวนประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  และศาสนาคริสต  ประกอบอาชีพ รับจาง                
รับราชการ  และอาชีพสวนตัว  ไดแก  การขายอาหาร  ขายยา และเวชภัณฑทางการแพทย  จําหนายอุปกรณการ
กอสราง  รับถายเอกสาร  ขายอะไหลรถยนต  รถจักรยานยนต  และรถจักรยาน  เสริมสวย  ตัดเย็บเสื้อผา  ขายเสื้อผา
สําเร็จรูป  รักษาโรคฟน  รักษาความงาม  รักษาโรคทั่วไป  บริการอินเตอรเน็ต  จําหนายโทรศัพทและอุปกรณ 

โรงเรียนดาราวิทยาลัยอยูในชุมชนยานวัดกูคํา  และยานวัดเกต  อาณาเขตบริเวณใกลเคียงกับที่ต้ังของ
โรงเรียน  ไดแก  โรงพยาบาลแมคคอรมิค  มหาวิทยาลัยพายัพเขตแกวนวรัฐ  โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย  
โรงเรียนนานาชาติ  ปาไมเขต  สถานีขนสงเชียงใหม  ศาลแขวงเชียงใหม  วัดกูคํา  วัดเชตุพน  วัดเกต  คริสตจักรที่ ๑ 
เชียงใหม  ตลาด  หมูบานจัดสรร  ศูนยอุตสาหกรรมภาคเหนือ  สุสานสันกูเหล็ก  สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ   และมี
อาชีพรับราชการ 
 

นโยบายดานพนัธกิจการศึกษา   ของมูลนธิิแหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย คือ 
1. ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานระดับสากล 
2. สงเสริมความเปนเอกภาพและความรับผิดชอบรวมกันอยางเปนรูปธรรม 
3. สงเสริมการศึกษาวิจัยและประเมินผลเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ 
4. เปดโอกาสใหเยาวชนและบุคคลที่ดอยโอกาสสังคมไดรับการศึกษาที่ดีและทั่วถึง 

 

วัตถุประสงคการกอตั้งโรงเรียน ของมูลนธิิแหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย 
1. เพ่ือเปนพยานแหงความรักของพระเยซูคริสต 
2. เพ่ือใหปรัชญาชีวิตสอดคลองกับปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน 
3. เพ่ือพัฒนาเยาวชนใหเจริญขึ้นตามศักยภาพ มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และเปนพลเมืองดีรับใชสังคม     

และประเทศชาติ 
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วัตถุประสงคของสถานศึกษา 
1. ปลูกฝงใหนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค  สามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมอยาง

มีความสุข  และธํารงรักษาเอกลักษณวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ  มีความรับผิดชอบตอสังคม  จงรักภักดี
ตอชาติ  พระมหากษัตริย  และยึดมั่นในศาสนาท่ีตนนับถือ  รูจักเคารพสิทธิหนาที่เสรีภาพของตนเอง  
และของผูอื่นตามระบอบประชาธิปไตย 

2. มุงพัฒนานักเรียนใหมีความรู ความสามารถ ทันตอความเจริญกาวหนาทางวิทยาการและเทคโนโลยี           
รูคิด รูปฏิบัติ  สามารถแกปญหาอยางมีระบบ  และนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จําเปนในการประกอบสัมมาชีพ 

3. ปลูกฝงจิตสํานึกใหนักเรียนมีความตระหนัก เห็นคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  มีสวน
รวมในการปองกัน  เสริมสรางอนุรักษ  และการใชอยางมีดุลยภาพ  ทั้งสนับสนุนการจัดบรรยากาศ  
สิ่งแวดลอม  อาคารสถานที่  และสื่ออุปกรณตาง ๆ  เพ่ือสงเสริมความรูอยางเต็มศักยภาพของนักเรียน 

4. สนับสนุนใหนักเรียนมีความรูความเขาใจในเรื่องสุขอนามัย  และสุขนิสัยที่ดี 
 
 
ปรัชญาการจัดการศึกษา 
 
 โรงเรียนดาราวิทยาลัยมุงฝกอบรมและใหการศึกษาแกเยาวชนโดยไมจํากัดเช้ือชาติ ศาสนาและฐานะของ
ผูเรียน โดยมุงมั่นที่จะสนองความตองการของสังคม และพัฒนาบุคคลทุกดานใหถึงซึ่งความสมบูรณดวยการเปน
พลเมืองดี มีความรักชาติ ศรัทธาในศาสนา และจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย มีศีลธรรม มีมนุษยธรรม มีระเบียบวินัย 
มีความรับผิดชอบ มีสุขนิสัย และสุขภาพพลานามัยสมบรูณ มีจิตใจและอารมณมั่นคง มีความรอบรู เปนเลิศทาง
วิชาการ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและประกอบอาชีพ มีประสิทธิภาพในการดํารงชีวิตโดยสันติสุขในสังคม 
เปนผูมองการณไกล และอุดมดวยคุณธรรม มุงบําเพ็ญประโยชนและอุทิศตนเพ่ือประโยชนของสวนรวมและเพ่ือการ
ดีทุกอยาง เปนการศึกษาดวยชีวิตและเพ่ือชีวิตที่สมบูรณตามแบบพระเยซูคริสต ซึ่งปรัชญาของโรงเรียนจึงสอดคลอง
กับเจตนารมณของการจัดการศึกษาของประเทศ และความตองการของชุมชนเพราะการจัดการศึกษาของโรงเรียนมุง
ผลิตนักเรียนที่สมบูรณพรอมทั้งทางดานรางกาย ดานสติปญญา และดานคุณธรรม   
 
 

คําขวัญของโรงเรียน 

      
สุขภาพเลิศ   ปญญาล้ํา  คุณธรรมเยี่ยมสุขภาพเลิศ   ปญญาล้ํา  คุณธรรมเยี่ยม  

 
 
 



 4

 
 

โครงสรางการบรหิารโรงเรยีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

สมาคมนักเรียนเกาดาราวิทยาลัย สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย 

ผูจัดการ ผูอํานวยการ 

กรรมการบริหารงานทั่วไป กรรมการบริหารงานหลักสูตรวิชาการ  กิจการนักเรียน 

- ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ  บัญชี – การเงิน 
- ผูชวยผูจัดการฝายพัสดุครุภัณฑ โภชนาการ และ

งานจําหนายสินคาในโรงเรียน 
- ผูชวยผูจัดการฝายอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และ

กิจกรรมพิเศษ (ดานกีฬา) 
- ผูชวยผูจัดการฝายสัมพันธชุมชน และกิจกรรม

พิเศษ (ดานดนตรี) 

- อนุศาสก 
- ผูชวยผูอํานวยการฝายนโยบาย  แผนพัฒนา และ

สารสนเทศ 
- ผูชวยผูอํานวยการฝายภาษาตางประเทศโดย

เจาของภาษา (NP) 
- ผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการ  กิจการนักเรียน 

และบุคลากรปฐมวัย 
- ผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการ  กิจการนักเรียน 

และบุคลากรชวงช้ันที่ 1 
- ผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการ  กิจการนักเรียน 

และบุคลากรชวงช้ันที่ 2 
- ผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการ  กิจการนักเรียน 

และบุคลากรชวงช้ันที่ 3 
- ผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการ  กิจการนักเรียน 

และบุคลากรชวงช้ันที่ 4 
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ผลการศกึษาสภาพของโรงเรียนดาราวิทยาลัย 
 
 

ปจจัยภายในสถานศึกษา 

จุดเดน จุดควรพัฒนา 
1. ช่ือของสถานศึกษาไดรับพระราชทานนามจาก

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  โดย
ใชพระนามของพระราชชายาเจาดารารัศมี  เปน
ความภาคภูมิใจของสถานศึกษาและผูเก่ียวของ 

2. เปนโรงเรียนไดรับรางวัลพระราชทาน ระดับ
กอนประถมศึกษาขนาดใหญ  ประจําปการศึกษา  
2547  และรับรางวัลพระราชทานโครงการ
รางวัลบัณณารสสมโภช  (Princess  Jubilee  
Award)  จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  
สยามบรมราชกุมารี  เปนรางวัลโรงเรียนสงเสริม  
และพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร  และ
คณิตศาสตรดีเดน  ป  พ.ศ. 2548 

3. นวัตกรรม  “สรางรัก  สรางเธอ  สรางสังคม”  
เปนการจัดการเรียนรวมใหกับนักเรียนที่มีความ
ตองการพิเศษ  ต้ังแตระดับปฐมวัยจนถึง
มัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยมีเปาหมายในการ
พัฒนาศักยภาพของเด็กที่มีความตองการพิเศษ  
ใหสามารถเรียนรูได  พ่ึงตนเองได  โดยไมเปน
ภาระของสังคม  รวมถึงการใหเด็กปกติ และเด็ก
ที่มีความตองการพิเศษไดเรียนรวมกัน  มีความ
เขาใจ  มีความเมตตา  เอื้ออาทร  มองโลกในแงดี  
และเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาพิเศษ  สงเสริมการสรางอาชีพ  และ
เพ่ิมพูนประสบการณดานวิชาการและกิจกรรม  
โดยมีครูการศึกษาพิเศษรับผิดชอบโดยตรง  
ไดรับรางวัลเหรียญทอง  ประจําป  2549  จาก
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

4. ผูบริหารมีภาวะผูนําสูง มีความรูความสามารถ
ในการบริหารจัดการ  มีคุณธรรมจริยธรรม จบ
การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาเอก  สาขาบริหาร
การศึกษาจาก  Illinois  State  University   

1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  (แผนระยะยาว)  และแผนปฏิบัติการ
ประจําปไมสัมพันธกัน 

2. การเช่ือมโยงเครือขายระบบขอมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษาเพื่อใหผูบริหารสามารถใช
ขอมูลสารสนเทศไดสะดวกรวดเร็ว 

3. งาน / โครงการของสถานศึกษาเดียวกัน  ยัง
กระจายอยูในระดับชวงช้ันและระดับการศึกษา
ปฐมวัย  ยังขาดการเช่ือมโยง 

4. การประเมินผลการดําเนินงาน  ยังไมครอบคลุม
ถึงการบรรลุวัตถุประสงคและความคุมคา 

5. ความรวมมือของชุมชนดานวิชาการ 
6. การจัดใหมีสื่อภูมิปญญาทองถ่ินในสถานศึกษา

ที่เอื้อตอการเรียนรู 
7. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรู  

8  กลุมสาระไมเปนที่นาพอใจ 
8. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับทองถ่ิน  

และระดับชาติ  ไมเปนที่นาพอใจ 
9. การมีวินัยในตนเองของนักเรียนยังตองปรับปรุง 
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ปจจัยภายในสถานศึกษา 

5. ผูบริหารไดรับคัดเลือกเปน  “ครูผูมีคุณธรรม
และจริยธรรมดีเดน  ประเภทผูบริหาร
ประจําป  2549”  จากสํานักงานสงเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม  และรางวัล    
คุรุสภาประจําป  2550  ประเภทผูบริหาร
สถานศึกษาจากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

6. จัดการศึกษาตามศักยภาพ  มีโครงการการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยเจาของภาษา  
(Native Speaker Program) 

7. นวัตกรรม  “Dara  Teaching  with  
the  Brain  in  Mind”  เปนวิธีการ
จัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานใหกับ
นักเรียนต้ังแตระดับปฐมวัย  ถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยมีเปาหมายการ
พัฒนาการเรียนรูตามศักยภาพของนักเรียน
ไดรับรางวัลเหรียญเงินดานการจัด
กระบวนการเรียนรู  ประจําป  2550  จาก
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา   

 

 
 

ปจจัยภายนอกสถานศึกษา 

โอกาส อุปสรรค 
1. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  สมาคม

ผูปกครองและครู  สมาคมศิษยเกา  เอาใสใจดูแล
สถานศึกษาและใหการสนับสนุนการศึกษาเปน
อยางตอเน่ือง 

2. เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น  สงผลใหสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา 

3. โรงเรียนไดรับเงินอุดหนุนรายหัวจากรัฐบาล  
สามารถนํามาเปนคาใชจายในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา 

 

1. ความเจริญกาวหนาดานเศรษฐกิจ  ชุมชนมีรายไดดี
ฐานะดีขึ้น  มีรถยนตมากขึ้น  เกิดปญหาจราจรใน
โรงเรียนทั้งตอนเชาและตอนเย็น  เน่ืองจากมี
รถยนตมาสง – รับ นักเรียนจํานวนมาก 

2. นักเรียนไดรับอิทธิพลจากสื่อตาง ๆ  ดานความคิด
คานิยม  และมีพฤติกรรมไมเหมาะสมสงผลให
นักเรียนมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนจากคุณลักษณะที่พึง
ประสงคของสถานศึกษา 
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ผลการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสอง 
จากสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.) 

 
 

โรงเรียนดาราวิทยาลัย  ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบสอง  เมื่อวันที่ ๒๓  ถึง  ๒๕   
เดือนพฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มีการประเมิน ๓ ดาน  คือ  ผูบริหาร  ดานครู  และดาน
ผูเรียน  ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐาน  ดังแสดงในตารางตอไปน้ี 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

 ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

ดานผูเรียน   
ระดับกอนประถมศึกษา 

    

มาตรฐานท่ี  ๑    ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่พึงประสงค     

มาตรฐานท่ี  ๒   ผูเรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตที่ดี     

มาตรฐานท่ี  ๓   ผูเรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยดานศิลปะ  ดนตรี  และ
กีฬา   

    

มาตรฐานท่ี  ๔   ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห   
                           มีวิจารณญาณ  มีความคิดสรางสรรค  คิดไตรตรอง และมี
วิสัยทัศน   

    

มาตรฐานท่ี  ๕   ผูเรียนมีความรู  และทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร       

มาตรฐานท่ี  ๖   ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  รักการเรียนรู  
 และพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง   

    

มาตรฐานท่ี  ๗   ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน  รักการทํางาน  สามารถทํางาน
 รวมกับผูอื่นได  และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 

    

ดานครู     

มาตรฐานท่ี  ๘    ครูมีคุณวุฒิ/ความรู ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ และมี
 ครูเพียงพอ 

    

มาตรฐานท่ี  ๙    ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ   และเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
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มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

 ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

ดานผูเรียน   
ระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา 

    

มาตรฐานท่ี  ๑    ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่พึงประสงค     

มาตรฐานท่ี  ๒   ผูเรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตที่ดี     

มาตรฐานท่ี  ๓   ผูเรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยดานศิลปะ  ดนตรี  และ
กีฬา   

    

มาตรฐานท่ี  ๔   ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห   
                           มีวิจารณญาณ  มีความคิดสรางสรรค  คิดไตรตรอง และมี
 วิสัยทัศน   

    

มาตรฐานท่ี  ๕   ผูเรียนมีความรู  และทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร       

มาตรฐานท่ี  ๖   ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  รักการเรียนรู  
 และพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง   

    

มาตรฐานท่ี  ๗   ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน  รักการทํางาน  สามารถทํางาน
 รวมกับผูอื่นได  และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 

    

ดานครู     

มาตรฐานท่ี  ๘    ครูมีคุณวุฒิ/ความรู ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ และมี
 ครูเพียงพอ 

    

มาตรฐานท่ี  ๙    ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ   และเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

    

ดานผูบริหาร     

มาตรฐานท่ี  ๑๐  ผูบริหารมีภาวะผูนํา และมีความสามารถในการบริหารจัดการ     

มาตรฐานท่ี  ๑๑  สถานศึกษามีการจัดองคกร/โครงสรางและการบริหารงานอยาง
 เปนระบบ  ครบวงจร  ใหบรรลุเปาหมายการศึกษา 

    

มาตรฐานท่ี  ๑๒  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม  และการเรียนการสอนโดยเนน
 ผูเรียนเปนสําคัญ 

    

มาตรฐานท่ี  ๑๓ สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน  มีสื่อการ
 เรียนการสอนท่ีเอื้อตอการเรียนรู  

    

มาตรฐานท่ี  ๑๔ สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธ และความรวมมือกับชุมชนใน
 การพัฒนาการศึกษา 
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ขอเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบสอง 
ระดับกอนประถมศึกษา 
 ผูเรียนควรไดรับการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมดานมารยาทไทย  การฝกทักษะการคิด  การแกปญหา  การ
จัดกิจกรรมการสังเกต  สํารวจ  สิ่งแวดลอมนอกสถานศึกษา  การฝกทักษะการทํางานในชีวิตประจําวัน  สําหรับดาน
ครูผูสอน ควรสนับสนุนใหครูที่มีวุฒิตํ่ากวาระดับปริญญาตรี  ไดรับการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น  และสงเสริมใหครู
ไดรับการพัฒนาเทคนิคการสอนท่ีฝกทักษะกระบวนการคิดใหแกผูเรียน  สวนดานผูบริหาร  ควรเพ่ิมการจัดกิจกรรม
สืบสาน และสรางสรรควัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาไทย  มีการแลกเปล่ียนหรือเช่ือมโยงการเรียนการสอนจาก
แหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ินใหมากขึ้น 
 
ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา 
ดานผูเรียน 
 1)  ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาในเรื่องวินัยในตนเอง  การปลูกจิตสํานึก  และนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใชในชีวิตประจําวัน  การฝกใหมีสุขนิสัยที่ดีอยางคงทน  การรูจักเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน  จิตสํานึกแหง
ความปลอดภัย  การสงเสริมใหผูเรียนนําศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีทองถ่ิน  เอกลักษณความเปนไทยมาใชใน
ชีวิตประจําวันอยางภาคภูมิใจ  ควรจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการคิดใหผูเรียนไดฝกทักษะอยางทั่วถึง  ควร
วิเคราะหเหตุปจจัยที่มีผลตอการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ  ควรจัดสารสนเทศการใหบริการหองสมุด 
และแหลงเรียนรูใหเปนระบบย่ิงขึ้น  ใหโอกาสผูเรียนนําเสนอผลงานจากการสืบคนที่เหมาะสมตามวัยใหมากขึ้น  ควร
มีการติดตามประเมินผลการทํางานเนนการทํางานเปนทีมของผูเรียนใหเปนรูปธรรมอยางตอเน่ือง 
 
ดานครูผูสอน 
 2)  ควรจัดแสดงเผยแพรผลงาน  นวัตกรรมตาง ๆ  ที่ประสบความสําเร็จของครู  เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูจาก
ครูสูครูอยางสม่ําเสมอ  ควรมีการสัมมนาครูแลกเปล่ียนการเรียนรูรวมกันทุกชวงช้ัน  ในเรื่องการพัฒนาผูเรียนใหเปน
บุคคลแหงการเรียนรู  ควรสงเสริมการประเมินผลตามสภาพจริง  ในการจัดการเรียนการสอนหลากหลายเหมาะสมกับ
ธรรมชาติวิชา 
 
ดานผูบริหาร 
 3)  ในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ควรมีการกําหนดใหชัดเจนวาสิ่งใดเปนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม  ในการจัดทําโครงการไมควรแยกตามชวงช้ัน  บางโครงการที่เปนเรื่องเดียวกันควรทําเปนโครงการรวม
ในระดับสถานศึกษา  ทั้งระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษา  ควรกําหนดตัวบงช้ีความสําเร็จ  และมีการประเมินตามตัว
บงช้ีความสําเร็จที่กําหนดไว 
 
การนําผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช 
 1.  จัดกิจกรรมเขาคายเพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนในเรื่องวินัย 
 2.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน 
 3.  จัดกิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียนพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 
 4.  จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปการศึกษา ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ปการศึกษา  2548 – 2550 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  3 ประถมศึกษาปที่ 6  มัธยมศึกษาปที่  3  และ
มัธยมศึกษาปที่  6 
 

ตารางแสดงรอยละของจํานวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  3   
ปการศึกษา  2548  -  2550  ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับ  3  ขึ้นไป 

กลุมสาระการเรียนรู 
รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีไดระดับผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป 

ปการศึกษา 2548 ปการศึกษา 2549 ปการศึกษา 2550 

ภาษาไทย 84.90 68.90 94.33 

คณิตศาสตร 77.08 70.92 82.56 

วิทยาศาสตร 93.54 83.83 94.54 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 91.38 59.41 79.20 

สุขศึกษาและพละศึกษา 99.08 96.42 98.95 

ศิลปะ 99.69 82.89 98.11 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 87.37 67.65 98.32 

ภาษาตางประเทศ 74.11 52.26 73.53 
 

ตารางแสดงรอยละของจํานวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  6   
ปการศึกษา  2548  -  2550  ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับ  3  ขึ้นไป 

กลุมสาระการเรียนรู 
รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีไดระดับผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป 

ปการศึกษา 2548 ปการศึกษา 2549 ปการศึกษา 2550 

ภาษาไทย 88.00 82.67 65.59 

คณิตศาสตร 73.23 62.31 69.29 

วิทยาศาสตร 83.54 70.67 70.99 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 72.15 68.09 68.52 

สุขศึกษาและพละศึกษา 95.69 84.65 96.91 

ศิลปะ 84.77 77.81 78.09 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 93.23 81.91 93.21 

ภาษาตางประเทศ 65.54 48.33 48.61 
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ตารางแสดงรอยละของจํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3   
ปการศึกษา  2548  -  2550  ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับ  3  ขึ้นไป 

 

กลุมสาระการเรียนรู 
รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีไดระดับผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป 

ปการศึกษา 2548 ปการศึกษา 2549 ปการศึกษา 2550 

ภาษาไทย 65.87 61.77 66.10 

คณิตศาสตร 53.85 59.84 61.46 

วิทยาศาสตร 44.07 51.45 44.27 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 37.98 53.06 67.34 

สุขศึกษาและพละศึกษา 92.63 99.84 99.85 

ศิลปะ 49.36 100.00 100.00 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 81.09 85.32 86.07 

ภาษาตางประเทศ 33.49 61.94 51.24 
 

 
ตารางแสดงรอยละของจํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  6  

ภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2548  -  2550  ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับ  3  ขึ้นไป 
 

กลุมสาระการเรียนรู 
รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีไดระดับผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป 

ปการศึกษา 2548 ปการศึกษา 2549 ปการศึกษา 2550 

ภาษาไทย 38.58 67.01 45.03 

คณิตศาสตร 61.15 82.34 47.37 

วิทยาศาสตร 60.89 64.68 44.83 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 53.28 78.44 73.68 

สุขศึกษาและพละศึกษา 100.00 96.36 100.00 

ศิลปะ 93.96 82.34 96.10 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 73.75 83.12 94.93 

ภาษาตางประเทศ 45.41 51.17 56.14 
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ตารางแสดงรอยละของจํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  6  
ภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา  2548  -  2550  ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับ  3  ขึ้นไป 

 

กลุมสาระการเรียนรู 
รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีไดระดับผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป 

ปการศึกษา 2548 ปการศึกษา 2549 ปการศึกษา 2550 

ภาษาไทย 29.84 58.53 40.94 

คณิตศาสตร 32.16 75.07 37.43 

วิทยาศาสตร 39.18 80.58 49.51 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 16.57 79.53 51.07 

สุขศึกษาและพละศึกษา 74.07 100.00 100.00 

ศิลปะ 55.95 81.89 77.19 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 53.41 81.63 90.06 

ภาษาตางประเทศ 30.41 59.58 31.77 
 
 

ผลทดสอบรวบยอดระดับชาติของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3    ประถมศึกษาปที่ 6   มัธยมศึกษาปที่ 3  
และมัธยมศึกษาปที่  6   โรงเรียนดาราวิทยาลัย 
 

ตารางแสดงรอยละของคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (GAT)   
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3   ปการศึกษา 2548 – 2550 

 

รายวิชา รอยละของคะแนนเฉล่ีย 

ปการศึกษา 2548 ปการศึกษา 2549 ปการศึกษา 2550 
ภาษาไทย 57.20 60.47 56.67 
คณิตศาสตร 57.60 52.34 56.75 
วิทยาศาสตร 67.55 51.89 63.10 
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ตารางแสดงรอยละของคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (GAT)  ปการศึกษา 2548 – 2549   
 และรอยละของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O- NET)  

ปการศึกษา 2550 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

รายวิชา รอยละของคะแนนเฉล่ีย 

ปการศึกษา 2548 ปการศึกษา 2549 ปการศึกษา 2550 
ภาษาไทย 62.96 49.28 40.57 
คณิตศาสตร 56.57 53.26 61.16 
วิทยาศาสตร 59.75 60.00 57.42 
ภาษาอังกฤษ 48.84 48.26 51.82 

 
 

ตารางแสดงรอยละของคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (GAT)   
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  ปการศึกษา 2548 – 2550 

รายวิชา รอยละของคะแนนเฉล่ีย 

ปการศึกษา 2548 ปการศึกษา 2549 ปการศึกษา 2550 
ภาษาไทย 59.29 52.87 57.21 
คณิตศาสตร 48.99 43.69 45.64 
วิทยาศาสตร 51.25 47.46 46.58 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 60.87 52.35 51.60 
ภาษาอังกฤษ 40.58 43.92 37.34 
 
 

ตารางแสดงรอยละของคะแนนเฉล่ียการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O- NET)  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6   ปการศึกษา  2548 - 2550  

รายวิชา รอยละของคะแนนเฉล่ีย 

ปการศึกษา 2548 ปการศึกษา 2549 ปการศึกษา 2550 
ภาษาไทย 59.47 62.13 58.17 
คณิตศาสตร 38.50 36.58 35.91 
วิทยาศาสตร 49.42 46.04 44.08 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 53.51 44.88 41.52 
สุขศึกษาและพละศึกษา - - 55.33 
ศิลปะ - - 44.58 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี - - 52.81 
ภาษาอังกฤษ 39.96 43.68 37.69 

หมายเหตุ   ในปการศึกษา 2548 - 2549 ไมมีการสอบในรายวิชา สุขศึกษาและพละศึกษา , ศิลปะ และ  
      การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
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วิสัยทัศนโรงเรียน 
 
 

 
 
 
  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จัดการศึกษามุงเนนใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  อนุรกัษวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอม  มีทักษะในการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง   มีความรูความสามารถดานวิชาการเต็มตาม
ศักยภาพ  พัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชีพครู  และบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศนหลักสูตร 
 
 
 
  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จัดการศึกษามุงเนนใหผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  อนุรักษวัฒนธรรม
และสิ่งแวดลอม มีทักษะในการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีความรูความสามารถดานวิชาการเต็มตาม
ศักยภาพ  พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะกระบวนการคิด  และทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร 
 

 
 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรยีนโรงเรยีนดาราวิทยาลัย 
 
 

1. มีคุณธรรม  จริยธรรมในการดําเนินชีวิต 
2. มีวินัยในตนเอง 
3. มีทักษะในการคิดวิเคราะห  การคิดสังเคราะห 
4. มีความสามารถในดานศิลปะ  ดนตรี  กีฬา 
5. มีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตที่ดี 
6. มีความสามารถในการสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี 
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นโยบาย 
 
 

1. สงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารเชิงกลยุทธ  และจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
2. พัฒนาการจัดองคกรโครงสรางการบริหารโรงเรียนครบวงจร  บรรลุเปาหมายการศึกษา 
3. เรงรัดปฏิรูปการจัดการศึกษา โดยยึดคุณธรรม จริยธรรม นําความรูสรางความตระหนักในการอนุรักษ

วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และปลูกจิตสํานึกการเรียนรูคุณคาของปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
4. พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา จัดการเรียนรู  การวัดและประเมินผลที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
5. สงเสริมการพัฒนาคุณภาพนักเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 
6. สงเสริมการพัฒนาการของนักเรียนดานรางกาย  จิตใจ  และสังคมเต็มตามศักยภาพ 
7. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพในการจัดการศึกษา 
8. พัฒนาการจัดสภาพแวดลอม  อาคารสถานที่  สิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการท่ีสงเสริมการเรียนรู 
9. พัฒนาระบบและกลไกในการสงเสริมความสัมพันธ  ความรวมมือกับสถาบันครอบครวั  สถาบันศาสนา  

สถาบันการศึกษาและชุมชน   เพ่ือวิถีการเรียนรูในชุมชน 
10. พัฒนาคุณภาพงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

 
 

เปาหมาย 
 
 

1. โรงเรียนดาราวิทยาลัยเปนสถานศึกษาที่ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม  เปนแบบอยางที่ดี  มีภาวะผูนํา และมี
ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 

2. โรงเรียนดาราวิทยาลัยไดรับการพัฒนาใหเปนสถานศึกษาที่มียุทธศาสตรการบริหารเปนระบบเนนการ
พัฒนา 

3. นักเรียนไดรับการปลูกฝงจิตสํานึก  คานิยม  คุณธรรม จริยธรรม  เห็นคุณคาในการอนุรักษวัฒนธรรมไทย  
วัฒนธรรมทองถ่ินและสิ่งแวดลอม  นําไปปฏิบัติเปนหลักในการดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณภาพการศึกษาทุกระดับสูงขึ้น 

5. นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี 

6. นักเรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยดานศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป  กีฬา 

7. บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถตามบทบาทหนาที่ มีความรับผิดชอบ  และรูเทาทันการ
เปล่ียนแปลง 

8. โรงเรียนดาราวิทยาลัย  มีอาคารสถานท่ี  สภาพแวดลอม  และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสมเอื้อตอการ
เรียนรู  การบริการที่สงเสริมใหนักเรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

9. โรงเรียนดาราวิทยาลัยเปนแหลงวิทยาการ สงเสริมความสัมพันธ และความรวมมือในการพัฒนาการศึกษา 

10. โรงเรียนดาราวิทยาลัยมีระบบขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
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พันธกิจ 
 
 
 พัฒนาการจัดการศึกษา เพ่ือเสริมสรางโอกาสในการศึกษาใหแกเยาวชน  โดยยึดหลักการดําเนินชีวิตตาม
แบบอยางพระเยซูคริสต  และหลักคุณธรรมนําความรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา  พัฒนาระบบการบริหารจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพ  และประสิทธิภาพตามบริบทของความเปนไทย  ดังน้ี 

1. สงเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
2. สงเสริมการพัฒนาการจัดองคกรโครงสรางการบริหารจัดการโดยใชระบบการประกันคุณภาพ 
3. สงเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรูตามแนวทางการปฏิรูปการจัดการศึกษา 
4. สงเสริมการพัฒนาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
5. สงเสริมการพัฒนาการดําเนินงานกิจกรรมนักเรียน 
6. สงเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของโรงเรียนใหมีคุณภาพ 
7. สงเสริมการพัฒนาการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอม 
8. สงเสริมการพัฒนาระบบชุมชนสัมพันธ 
9. สงเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ภาพความสําเร็จภาพความสําเร็จ  
 
 
นักเรียนนักเรียน      
 

เปนคนดี  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีนิสัยใฝรู  รักการอาน  การคนควา  แสวงหาความรูดวยตนเอง  มีทักษะใน 
การดําเนินชีวิตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  อนุรักษวัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดลอม รูคิดวิเคราะห ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางสรางสรรค  และมีความสามารถในการสื่อส 
ารเพ่ือการเรียนรู  นําเสนอผลงานอยางมั่นใจในตนเอง 
 
ครูครู    
 

เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณครู มีทักษะในวิชาชีพ  สามารถพัฒนาหลักสูตร  และ 
กระบวนการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ  โดยใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสมกับนักเรียน  มีความ
กระตือรือรน  สนใจ  ใสใจ  ดูแลนักเรียนไดเรียนรู และพัฒนาตนเองตามศักยภาพ 
 
ผูบริหารผูบริหาร  
 
 เปนผูนําในการเปล่ียนแปลงใหโรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดี มีความรูความสามารถในการพัฒนาวิชาการ  
หลักสูตร นวัตกรรมและกระบวนการเรียนรูไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ และคุณภาพ 
 
โรงเรียนโรงเรียน  
 
 เปนโรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ดี มีบรรยากาศ และวัฒนธรรมการปฏิบัติงานแบบกัลยาณมิตร มี
สภาพแวดลอมที่ปลอดภัยเอื้อตอการเรียนรู  มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเปนที่ยอมรับของชุมชน 
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แผนงบประมาณระยะ  3  ป (ปการศกึษา 2551 – 2553) 
 
 

การคาดคะเนจํานวนนักเรียน 
ระดับชั้น 3 ปท่ีลวงแลว 3 ปขางหนา 

 2548 2549 2550 2551 2552 2553 
กอนประถมศึกษา 552 579 533 520 500 480 
ชวงช้ันที่ 1 (ป.1 – ป.3) 1,776 1,519 1,295 1,200 1,100 1,050 
ชวงช้ันที่ 2 (ป.4 – ป.6) 1,936 1,954 1,972 1,900 1,850 1,800 
ชวงช้ันที่ 3 (ม.1 – ม.3) 1,941 1,969 1,959 1,950 1,950 1,900 
ชวงช้ันที่ 4 (ม.4 – ม.6) 1,317 1,433 1,456 1,450 1,500 1,550 

รวม 7,522 7,454 7,215 7,020 6,900 6,780 
 

การคาดคะเนงบประมาณรายได 
รายการรายได 3 ปท่ีลวงแลว 3 ปขางหนา 

 2548 2549 2550 2551 2552 2553 
คาเลาเรียนและคา
บํารุงการศึกษา 

71,625,239.05 83,552,826.00 107,778,032.86 101,318,400.00 101,767,900.00 101,569,900.00 

กิจกรรมการศึกษา 1,234,973.75 1,122,721,00 1,209,802.90 1,085,000.00 1,085,000.00 1,015,000.00 

เงินอุดหนุนรายหัว  42,826,863.12 43,233,565.52 47,010,293.20 44,788,280.00 44,945,155.00 40,988,675.00 

เงินบริจาค 475,315.31 172,669.77 93,479.50 50,000.00 100,000.00 100,000.00 

เงินลงทุน 358,306.07 391,608.08 1,689,840.62 450,000.00 600,000.00 600,000.00 

คาธรรมเนียม
นักเรียนประจํา 

2,055,745.00 1,925,042.00 2,529,016.00 1,396,000.00 1,768,000.00 1,768,000.00 

คาอาหาร 21,488,350.00 21,276,163.64 19,203,235.00 18,458,000.00 18,116,000.00 18,116,000.00 

เบ็ดเตล็ด 11,905,279.28 13,099,282.33 17,272,503.11 13,069,000.00 13,644,000.00 14,164,000.00 

รายไดพิเศษอื่น ๆ - 146,830.00 - 10,000.00 10,000.00 10,000.00 

รวม 151,970,071.58 164,920,708.34 196,786,203.19 180,624,680.00 182,036,055.00 178,331,575.00 
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การคาดคะเนงบประมาณรายจาย 
รายการรายได 3 ปท่ีลวงแลว 3 ปขางหนา 

 2548 2549 2550 2551 2552 2553 
คาใชจายเก่ียวกับ
การสอน 

65,363,380.03 75,381,640.14 83,193,996.02 91,242,560.00 90,064,330.00 86,788,480.00 

คาใชจายกิจกรรม
การศึกษาและ
หองสมุด 

2,864,223.90 3,491,911.83 2,999,510.38 3,116,200.00 3,649,400.00 3,429,400.00 

คาใชจายในการ
วิจัยและอบรม
บุคลากร 

1,764,724.98 3,800,849.71 841,337.00 1,705,000.00 2,105,000.00 2,105,000.00 

คาสวัสดิการและ
คาใชจายเก่ียวกับ
นักเรียน 

3,138,238.53 3,058,649.00 3,592,979.68 3,480,350.00 3,887,625.00 3,887,625.00 

คาใชจายศาสนกิจ 11,540,644.57 13,765,171.24 14,613,382.91 15,207,273.60 14,874,601.10 14,800,510.00 

คาใชจายเก่ียวกับ
หอพัก 

145,479.26 62,179.84 18,050.06 85,000.00 105,000.00 105,000.00 

คาใชจายเก่ียวกับ
อาหาร 

18,159,747,07 17,725,158.72 17,632,889.46 16,217,270.00 16,517,800.00 15,717,800.00 

คาใชจายเบ็ดเตล็ด 1,184,361.56 1,271,715.42 5,414,636.73 3,301,800.00 4,444,400.00 3,849,400.00 

คาใชจายทั่วไปใน
การบริหาร 

35,642,262.92 41,179,383.50 44,542,202.37 46,059,052.00 45,865,385.00 45,759,085.00 

รวม 139,803,062.82 159,736,956.40 172,848,984.61 180,414,505.60 181,513,541.10 176,442,300.00 
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แผนกลยุทธโรงเรยีนดาราวิทยาลัย 
 
 โรงเรียนกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน  ดังน้ี 
ระบบการนําองคกร    

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางกระบวนการในการบริหารการศึกษาแบบประชาธิปไตยที่โปรงใส  ยุติธรรม   
และการมีสวนรวม 

ระบบการบริหารจัดการ  
ยุทธศาสตรท่ี 2 ปรับโครงสรางการบริหารงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น  

และเปนเอกภาพ 
ระบบการเรียนรู  

ยุทธศาสตรท่ี 3 สรางกระบวนการเรียนรู  ปลูกฝงจิตสํานึก  คานิยม  คุณธรรมในการอนุรักษ 
วัฒนธรรมไทย  วัฒนธรรมทองถ่ินและสิ่งแวดลอมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรท่ี 4 เรงรัดปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ตอบสนองตอความตองการของผูเรียน และสังคม การใชหลักสูตรสถานศึกษา การ 
จัดการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําไปใชจริง 

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน   
ยุทธศาสตรท่ี 5   เสริมสรางนักเรียนใหมีทักษะการดํารงชีวิต  มีความมั่นใจในตนเอง  กลาแสดงออกท่ี 

เหมาะสม และมีคานิยมที่พึงประสงค 

ระบบกิจกรรมนักเรียน  
ยุทธศาสตรท่ี 6 เสริมสรางทักษะการดํารงชีวิต เกิดจิตสํานึก  กลาแสดงออก สืบสานความเปนไทย  

สงเสริมการเขารวมกิจกรรม และประยุกตสรางสรรคผลงานดานศิลปวัฒนธรรม  
และภูมิปญญาไทย 

ระบบพัฒนาบคุลากร  
ยุทธศาสตรท่ี 7 พัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ  สามารถปฏิบัติหนาที่ตามภาระงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ระบบการบริหารจัดการอาคาร และสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรท่ี 8 สงเสริมการมีสวนรวมของทุกฝายที่เก่ียวของในการจัดการบริหารอาคารสถานที่   

สิ่งแวดลอม  และการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนในรูปแบบการมี 
สวนรวม 

ระบบชุมชนสัมพันธ   
ยุทธศาสตรท่ี 9  สงเสริมใหมีระบบเครือขาย  ผูอุปถัมภ  มีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน 

ระบบสารสนเทศ   
ยุทธศาสตรท่ี 10 พัฒนาศักยภาพกระบวนการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อคุณภาพ 

มาตรฐานการจัดการศึกษา 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 
มาตรฐานดานผูเรียน 
มาตรฐานท่ี 1 ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมท่ีพึงประสงค 
เกณฑประเมิน 

1.1   ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐  มีวินัย  มีความรับผิดชอบ  และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องตนของ ศาสนา   
 ที่ตนนับถือ 

1.2   ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐  มีความซื่อสัตย  สุจริต 
1.3   ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐  มีความกตัญูกตเวที 
1.4   ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐  มีความเมตตากรุณา  โอบออมอารี  เอื้อเฟอเผ่ือแผ  และเสียสละเพ่ือสวนรวม 
1.5   ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐  มีความประหยัด  รูจักใชทรัพยสิ่งของสวนตน  และสวนรวมอยางคุมคา 
1.6   ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐  มีความภูมิใจในความเปนไทย  เห็นคุณคาภูมิปญญาไทย  นิยมไทย   และ

 ดํารงไวซึ่งความเปนไทย 
 
มาตรฐานท่ี 2 ผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ  และพัฒนาสิ่งแวดลอม 
เกณฑประเมิน 

2.1 ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐ รูคุณคาของสิ่งแวดลอม  และตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปล่ียนแปลง
สิ่งแวดลอม 

2.2 ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐  เขารวมหรือมีสวนรวมกิจกรรม/โครงการอนุรักษ  และพัฒนาสิ่งแวดลอม 
 
 
มาตรฐานท่ี 3 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน  รักการทํางาน  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได  และมีเจตคติท่ีดี 

ตออาชีพสุจริต 
เกณฑประเมิน 

3.1 ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐  มีทักษะในการจัดการ  และทํางานใหสําเร็จ 
3.2 ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐  มีความเพียรพยายาม  ขยัน  อดทน  ละเอียดรอบคอบในการทํางาน 
3.3 ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐  ทํางานอยางมีความสุข  พัฒนางาน  และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
3.4 ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐  ทํางานรวมกับผูอื่นได 
3.5 ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐  มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริต  และหาความรูเก่ียวกับอาชีพที่คนสนใจ 
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มาตรฐานท่ี 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห  มีวิจารณญาณ  มีความคิดริเร่ิม 
สรางสรรค คิดไตรตรอง  และมีวิสัยทัศน 

เกณฑประเมิน 
 4.1     ผูเรียนรอยละ ๗๕.๐๐  สามารถคิดวิเคราะห   สังเคราะห  สรุปความคิดรวบยอด  คิดอยางเปน           
           ระบบ  และมีการคิดแบบองครวม 
 4.2     ผูเรียนรอยละ ๗๕.๐๐  สามารถคาดการณ  กําหนดเปาหมาย  และแนวทางการตัดสินใจได 
 4.3     ผูเรียนรอยละ ๗๕.๐๐  สามารถประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจ และแกไขปญหา 
                         อยางมีสติ 
 4.4     ผูเรียนรอยละ ๗๕.๐๐  มีทักษะการคิดสรางสรรค  มองโลกในแงดี  และจินตนาการ 
 
มาตรฐานท่ี 5  ผูเรียนมีความรู และทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร 
เกณฑประเมิน 

5.1   ผูเรียนรอยละ ๗๐.๐๐  มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียตามเกณฑอยูในระดับดี (๘ กลุม
 สาระการเรียนรู  ช้ัน ประถมศึกษาปที่ ๓ , ประถมศึกษาปที่ ๖ , มัธยมศึกษาปที่ ๓  และ 
 มัธยมศึกษาปที่ ๖) 

5.2   ผูเรียนรอยละ ๗๐.๐๐  มีผลการสอบรวบยอดระดับชาติ ช้ัน ประถมศึกษาปที่ ๓ ,ประถมศึกษา 
 ปที่ ๖,   มัธยมศึกษาปที่ ๓  และ มัธยมศึกษาปที่  ๖  สูงกวาคาเฉล่ียระดับชาติ 
5.3   ผูเรียนรอยละ ๗๐.๐๐  สามารถใชภาษาเพ่ือการสื่อสารไดทั้งภาษาไทย  และภาษาตางประเทศ 
5.4   ผูเรียนรอยละ ๗๐.๐๐  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู 

 
มาตรฐานท่ี 6 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  รักการเรียนรู  และพัฒนาตนเองอยาง 

ตอเน่ือง 
เกณฑประเมิน 

6.1 ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐  มีนิสัยรักการอาน  การเขียน  รูจักต้ังคําถามเพ่ือหาเหตุผล 
6.2 ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐  สนใจแสวงหาความรูจากแหลงตาง ๆ รอบตัว 
6.3 ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐  มีวิธีการเรียนรูของตนเอง  เรียนรูรวมกับผูอื่นได  สนุกกับการเรียนรู  และชอบมา

โรงเรียน 
 
มาตรฐานท่ี 7 ผูเรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตท่ีดี 
เกณฑประเมิน 

7.1 ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ  และออกกําลังกายสมํ่าเสมอ 
7.2 ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐  มีนํ้าหนัก  สวนสูง  และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ 
7.3 ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐  ปองกันตัวเองจากสิ่งเสพติดใหโทษ  และหลีกเล่ียงสภาวะท่ีเสี่ยงตอความรุนแรง  

โรคภัย  อุบัติเหตุ  และปญหาทางเพศ 
7.4 ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐  มีความมั่นใจ  กลาแสดงออกอยางเหมาะสม  และใหเกียรติผูอื่น 
7.5 ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐  มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพ่ือน  ครู  และผูอื่น 
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มาตรฐานท่ี 8 ผูเรียนมีสุนทรียภาพ  และลักษณะนิสัยดานศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา 
เกณฑประเมิน 

8.1 ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐  มีความช่ืนชม  รวมกิจกรรม แ ละมีผลงานดานศิลปะ 
8.2 ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐  มีความช่ืนชม  รวมกิจกรรม  และมีผลงานดานดนตรี/นาฏศิลป 
8.3 ผูเรียนรอยละ ๙๐.๐๐  มีความช่ืนชม  รวมกิจกรรม  และมีผลงานดานกีฬา/นันทนาการ 

 

มาตรฐานดานการเรียนการสอน  (ดานครู) 
มาตรฐานท่ี 9 ครูมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีวุฒิ/ความรูความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ  หม่ันพัฒนา 

ตนเอง  เขากับชุมชนไดดี  และมีครูพอเพียง 
เกณฑประเมิน 

9.1 ครูรอยละ ๙๐.๐๐  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
9.2 ครูรอยละ ๙๐.๐๐  มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูเรียน  ผูปกครอง  และชุมชน 
9.3 ครูรอยละ ๙๐.๐๐  มีความมุงมั่น  และอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผูเรียน 
9.4 ครูรอยละ ๙๐.๐๐  มีการแสวงหาความรู  และเทคนิควิธีการใหม ๆ รบัฟงความคิดเห็น  ใจกวาง  และ

ยอมรับการเปล่ียนแปลง 
9.5 ครูรอยละ ๙๐.๐๐  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา 
9.6 ครูรอยละ ๙๐.๐๐  สอนตรงตามวิชาเอก – โท  หรือตรงตามความถนัด 
9.7 สถานศึกษามีจํานวนครูตามเกณฑ  ตามเกณฑพิจารณา  ๔ ขอ  คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

 

มาตรฐานท่ี 10 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  และเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
เกณฑประเมิน 

10.1   ครูรอยละ ๙๐.๐๐  ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  มีประสิทธิภาพการสอนและเนนผูเรียนเปน
 สําคัญ 
10.2   ครูรอยละ ๙๐.๐๐  ในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  มีประสิทธิภาพการสอนและเนนผูเรียน
 เปนสําคัญ 
10.3   ครูรอยละ ๙๐.๐๐  ในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  มีประสิทธิภาพการสอนและเนนผูเรียน
 เปนสําคัญ 
10.4   ครูรอยละ ๙๐.๐๐  ในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  มีประสิทธิภาพ
 การสอนและเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
10.5   ครูรอยละ ๙๐.๐๐  ในกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา  และพลศึกษา  มีประสิทธิภาพการสอนและ
 เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
10.6   ครูรอยละ ๙๐.๐๐  ในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  มีประสิทธิภาพการสอนและเนนผูเรียนเปน
 สําคัญ 
10.7   ครูรอยละ ๙๐.๐๐  ในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ และเทคโนโลย ี มีประสิทธิภาพ 
 การสอนและเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
10.8   ครูรอยละ ๙๐.๐๐  ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  มีประสิทธิภาพการสอนและเนน
 ผูเรียนเปนสําคัญ 
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มาตรฐานดานการบริหาร  และการจัดการศึกษา  (ดานผูบริหาร) 
มาตรฐานท่ี 11 ผูบริหารมีภาวะผูนํา  และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 
เกณฑประเมิน 

11.1   ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม  และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  ตามเกณฑ  
  พิจารณา   ๔ ขอ  คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

11.2  ผูบริหารมีความคิดริเริ่ม  มีวิสัยทัศน  และเปนผูนําทางวิชาการ  ตามเกณฑพิจารณา ๔ ขอ  
คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

11.3 ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารงานวิชาการ  และจัดการ  ตามเกณฑพิจารณา ๙ ขอ  
คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

11.4 ผูบริหารมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  ผูเก่ียวของพึงพอใจ  ตามเกณฑ 
  พิจารณา   ๔ ขอ คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
 
มาตรฐานท่ี 12 สถานศึกษามีการจัดองคกรโครงสราง  ระบบการบริหารงาน  และพัฒนาองคกรอยางเปน 

ระบบครบวงจร 
เกณฑประเมิน 

12.1  สถานศึกษามีการจัดองคกร โครงสราง และระบบการบริหารงานที่มีความคลองตัวสูง  และ 
  ปรับเปล่ียนไดเหมาะสมตามสถานการณ  ตามเกณฑพิจารณา ๖  ขอ  คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

12.2    สถานศึกษามีการจัดการขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ  ครอบคลุม  และทันตอการใชงาน  ตาม
เกณฑพิจารณา ๖  ขอ  คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

12.3    สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่ดําเนินการอยางตอเน่ือง ตามเกณฑพิจารณา ๔ ขอ              
  คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

12.4 ครูรอยละ ๙๐  ไดรับการพัฒนาในวิชาที่สอนตามที่คุรุสภากําหนด 
12.5 ผูรับบริการ  และผูเก่ียวของพึงพอใจผลการบริหารงาน  และการพัฒนาผูเรียน  ตามเกณฑพิจารณา   

๒ ขอ คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
 
มาตรฐานท่ี 13 สถานศึกษามีการบริหาร  และจัดการศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน 
เกณฑประเมิน 

13.1 สถานศึกษามีการกระจายอํานาจการบริหาร  และการจัดการศึกษา  ตามเกณฑพิจารณา ๖ ขอ                      
คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

13.2 สถานศึกษามีการบริหารเชิงกลยุทธ  และใชหลักการมีสวนรวม  ตามเกณฑพิจารณา ๕ ขอ               
คิดเปนรอยละ ๑๐๐สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษา รวมพัฒนาสถานศึกษาตามเกณฑพิจารณา 
๗ ขอ คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

13.3 สถานศึกษามีรูปแบบการบรหิารท่ีมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  ตามเกณฑพิจารณา ๖ ขอ                           
คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

13.4 สถานศึกษามีการตรวจสอบ ถวงดุล  ตามเกณฑพิจารณา ๗  ขอ คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
 



 27

มาตรฐานท่ี 14 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  และกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
เกณฑประเมิน 

14.1   สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียน และทองถ่ิน  ตามเกณฑพิจารณา ๖ ขอ  
คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

14.2   สถานศึกษามีการสงเสริมใหครูจดัทําแผนการจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความถนัด   
และความสนใจของผูเรียน    ตามเกณฑพิจารณา ๕ ขอ คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

14.3  สถานศึกษามีการสงเสริมใหครูจดัทําแผนการจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความถนัด  
  และความสามารถของผูเรียน 
14.4 สถานศึกษามีการสงเสริม และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูและสื่ออุปกรณการเรียนที่เอื้อตอ

การเรียนรู   ตามเกณฑพิจารณา ๔ ขอ คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
14.5 สถานศึกษามีการจัดระบบการบันทึก  การรายงานผล  และการสงตอขอมูลของผูเรียน    

ตามเกณฑพิจารณา ๖ ขอ คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
14.6 สถานศึกษามีระบบนิเทศการสอน  และนําผลไปปรับปรุงการสอนสมํ่าเสมอ   ตามเกณฑพิจารณา 

๖  ขอ คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
14.7 สถานศึกษามีการนําแหลงเรียนรู  และภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการเรียนการสอน    

ตามเกณฑพิจารณา ๖ ขอ คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
 

มาตรฐานท่ี 15 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย 
เกณฑประเมิน 

15.1 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลายตามเกณฑพิจารณา ๗ ขอ  
คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

 
มาตรฐานท่ี 16 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอม และการบริหารท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติ 

เต็มตามศักยภาพ 
เกณฑประเมิน 

16.1 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอม  และการบริการท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็ม
ตามศักยภาพ    ตามเกณฑพิจารณา ๔ ขอ คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

 
มาตรฐานท่ี 17 สถานศึกษามีการสนับสนุน และใชแหลงเรียนรู  และภูมิปญญาในทองถิ่น 
เกณฑประเมิน 

17.1 สถานศึกษามีการเช่ือมโยง และแลกเปล่ียนขอมูลกับแหลงเรียนรู และภูมิปญญาในทองถ่ิน    
ตามเกณฑพิจารณา ๕ ขอ คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

17.2 สถานศึกษาสนับสนุนใชแหลงเรียนรู  ภูมิปญญา  และชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดทํา
หลักสูตร ระดับสถานศึกษา   ตามเกณฑพิจารณา ๖ ขอ คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
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มาตรฐานท่ี 18 สถานศึกษามีการรวมมือกันระหวางบาน  องคกรทางศาสนา  สถาบันทางวิชาการ  และองคกร
ภาครัฐและเอกชน  เพ่ือพัฒนาวิถีการเรียนรูในชุมชน 

เกณฑประเมิน 
18.1  สถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการ ในการแสวงหาความรูและบริการชุมชน   ตามเกณฑพิจารณา  

๕ ขอ คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
18.2 สถานศึกษามีการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน  ตามเกณฑพิจารณา ๖ ขอ คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
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แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเชิงระบบ 
 
 

 
2. ระบบการ
จัดการเรียนรู

3. ระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน
1. ระบบ

กิจกรรมนักเรียน

5. ระบบการ
บริหารจัดการ

7. ระบบบริหาร
จัดการอาคาร
สถานท่ี และ
สิ่งแวดลอม

8. ระบบ
ชุมชนสัมพันธ

9. ระบบ
สารสนเทศ

6. ระบบพัฒนา
บุคลากร

4. ระบบ
การนําองคกร

 
 
 

1.  ระบบการนําองคกร 

 ระบบการนําองคกรหมายถึง  สถานศึกษามีผูบริหาร  มีคุณธรรม  จริยธรรม  เปนแบบอยางที่ดี  มีภาวะผูนํา  
มีความสามารถในการบริหารจัดการ   
 ระบบการนําองคกร  เปนกระบวนการประกันคุณภาพภายในที่สถานศึกษาใหความม่ันใจกับชุมชนวา
โรงเรียนมีผูบริหารที่อุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง  เปนผูนําทางวิชาการ  เปนแบบอยางที่ดี  บริหาร
จัดการสถานศึกษาอยางมีประสิทธิผลตามนโยบายมูลนิธิแหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย 
 
2. ระบบบริหารจัดการ 

ระบบการบริหารจัดการ  หมายถึง  การจัดองคกร โครงสราง และการบริหารงานอยางเปนระบบ ครบวงจร 
คือ งานหลักสูตร – วิชาการ และงานบริหารทั่วไปดานธุรการ  การเงิน  การบัญชี   

ระบบการบริหารจัดการ  เปนกระบวนการที่โรงเรียนมีการบริหารเชิงกลยุทธโดยหลักการมีสวนรวม 
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3.  ระบบการจัดการเรียนรู 

 ระบบการจัดการเรียนรูหมายถึง  กระบวนการการจัดการศึกษา  ที่โรงเรียนจัดใหกับนักเรียนทุกคน  ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2546  และหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2544  โดยจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  เพ่ือจัดประสบการณเรียนรูใหกับนักเรียนปฐมวัย  และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
ดาราวิทยาลัย  เพ่ือจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู  8  กลุม  และ  กิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหกับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่  1 ถึง มัธยมศึกษาปที่  6 นักเรียนทุกคนตองไดรับการประเมินผลการเรียนรู  การเขารวมกิจกรรมผาน
ตามเกณฑที่โรงเรียนกําหนด 
 ระบบการจัดการเรียนรูเปนกระบวนการท่ีชวยใหโรงเรียนมีระบบคุณภาพ  ครูผูสอนทุกคนมีกระบวนการ  
วิธีการปฏิบัติ  และบันทึกการจัดการเรียนรูที่เปนมาตรฐานเดียวกัน  อันจะเปนขอมูลที่นําไปสูการพัฒนาองคกร  และ
นักเรียนโดยภาพรวมได 

4.  ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 การดูแลชวยเหลือนักเรียน  หมายถึง  การสงเสริมพัฒนา  การปองกัน  และการแกไขปญหาใหแกนักเรียน
โดยมีวิธีการ  และเครื่องมือสําหรับครูที่ปรึกษา  และบุคลากรท่ีเก่ียวของ  เพ่ือใชในการดําเนินงานพัฒนานักเรียน  ให
นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค  มีภูมิคุมกันทางจิตใจเขมแข็ง  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มทีักษะการดํารงชีวิต  และรอด
พนจากวิกฤตทั้งปวง 
 ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  เปนกระบวนการดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบ  มี
ขั้นตอน  มีครูที่ปรึกษาเปนบุคลากรหลักในการดําเนินงาน  โดยการมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝายที่เก่ียวของ  ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา    มีวิธีการและเครื่องมือที่ชัดเจน  มีมาตรฐานคุณภาพ  และมีหลักฐานการทํางานที่
ตรวจสอบได 
 
5.  ระบบกิจกรรมนักเรียน 
 ระบบกิจกรรมนักเรียน  หมายถึง  กิจกรรมตามความถนัด  และความสนใจของผูเรียน  กิจกรรม  เพ่ือพัฒนา
สาระการเรียนรูกิจกรรมสรางสรรคสังคม  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพดานนาฏศิลป  ศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  กิจกรรมพัฒนา
ความเปนผูนํา 
 ระบบกิจกรรมนักเรียน   เปนกิจกรรมกลุมสนใจท่ีโรงเรียนจัดขึ้นอยางหลากหลาย  เพ่ือสนองความตองการ
ของนักเรียน  ใหนักเรียนไดรับประสบการณจากการปฏิบัติจริง  มีครู  หรือบุคลากรท่ีมีความสามารถ เปนที่ปรึกษา  
นิเทศ  ติดตาม  สงเสริมพัฒนาการอยางตอเน่ือง 
 
6.  ระบบพัฒนาบุคลากร 
 ระบบพัฒนาบุคลากรหมายถึง  การสงเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกคนของโรงเรียนในดาน   คุณธรรม  
จริยธรรม     เจตคติที่ดี  ดานความรูความสามารถที่ตรงกับงานที่รับผิดชอบเพ่ือการจัดการศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ต้ังอยูบนความประหยัด 
 ระบบพัฒนาบุคลากร  เปนกระบวนการสรางความตระหนักในการดําเนินงานพัฒนาบุคลากรท่ีมีระเบียบ
ปฏิบัติ  โดยเริ่มตนจากการวิเคราะหขอกําหนดสําหรับการปฏิบัติงานตามระบบ  และสิ้นสุดลงที่การสรุปบันทึกผลการ
พัฒนาบุคลากร 
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7.  ระบบบริหารจัดการอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอม 
 ระบบบริหารจัดการอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม  หมายถึง  การจัดอาคารสถานท่ี  การจัดสภาพแวดลอม   
และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรู  สงเสริมสุขอนามัย และความปลอดภัยของนักเรียน   

ระบบการบริหารจัดการอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม  เปนกระบวนการวางแผนการพัฒนาอาคารสถานที่
และสิ่งแวดลอม  ใหเอื้อตอการจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสม  มีการปฏิบัติงานตามระบบและสิ้นสุดดวยการ
สรุปบันทึกการดําเนินงาน 
 
8.  ระบบชุมชนสัมพันธ 
 ระบบชุมชนสัมพันธหมายถึง  การสรางความสัมพันธของบุคลากรภายในโรงเรียน  และการสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน  เพ่ือสรางศรัทธา  ภาพพจน  ความรวมมือ  ความเช่ือถือ  ไดอยางถูกตอง  
เหมาะสม  สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา และเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
 ระบบชุมชนสัมพันธ เปนกระบวนการสื่อสารและสรางความสัมพันธที่ดีระหวางผูบริหารระดับตาง ๆ  กับ
ครูระหวางครูดวยกัน  และระหวางครูกับนักการ  นักเรียน  นักเรียนเกาและผูปกครอง  สนับสนุนกิจกรรมการมีสวน
รวมและการสรางความสัมพันธที่ดีกับองคกรภายนอกโรงเรียน 
 
9.  ระบบสารสนเทศ  

ระบบสารสนเทศ หมายถึง  ระบบการเก็บและการจัดการวิเคราะห  ประมวลผลขอมูลใหเปน 
ขอสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ ถูกตอง ครบถวน ทันสมัย และตรงกับความตองการ  เพ่ือใชประโยชนในการบริหารงาน
ระบบตาง ๆ  ของโรงเรียน  และการประกันคุณภาพเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ระบบสารสนเทศ  เปนระบบเก่ียวกับการจัดองคประกอบของระบบสารสนเทศ  3  สวน  คือ  สวนของ
ขอมูลซึ่งเปนตัวปอน  (Data)  สวนของการประมวลผล  (Processing)  และสวนของผลผลิตสารสนเทศ  (Information)  
โดยใชเทคโนโลยี  (Technology)  ในการเก็บขอมูล  ดําเนินการตามรูปแบบการประมวล  และทําใหเกิดผลผลิตของ
ระบบ 
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ผังกระบวนการ  ผังกระบวนการ  ((FFllooww  CChhaarrtt))  
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ศึกษาวิเคราะหมาตรฐาน/ขอกําหนดการนําองคกร 

ทีมดําเนินงานตามทิศทาง และเปาหมายของโรงเรียน 

ประเมินผลการดําเนินงานของทีมนํา 

บรรลุ
เปาหมาย
หรือไม 

ปรับปรุง 
แกไข 

การนําองคกร 

สรุป/รายงานผลเพื่อพัฒนาคุณภาพอยาง
ตอเน่ือง 

n 

y 

เสนอผลงานเดนของทีม 

แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางทีม 

วางแผน/กําหนดทิศทาง และเปาหมายหลักของโรงเรียน 

จัดทีมและหัวหนาทีมในงานฝายตาง ๆ 

ระบบการนําองคกร 
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ระบบบรหิารจัดการ 
 
 วิเคราะหสภาพการณเพ่ือกําหนด

ทิศทางของโรงเรียน 

จัดทําวิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมาย  และยุทธศาสตรการพัฒนา 

ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

นิเทศ  กํากับ  ติดตาม 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค
หรือไม 

n ปรับปรงุ/
แลกเปลี่ยนเรยีนรู 

พัฒนาอยางตอเนื่อง และสรุปผลการปฏบัิติงาน 

จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ  และแผนปฏิบัติการ 

y 
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วิเคราะหหลักสูตร จัดทําคําอธิบายรายวิชา  
ออกแบบหนวยการเรียนรู 

วิเคราะหผูเรียน 

ออกแบบการเรียนรู และประเมินผล 

ปรับพ้ืนฐาน 
จัดกลุมผูเรียน 

ตองปรับ
พ้ืนฐานหรือไม 

นิเทศภายใน แลกเปลี่ยนเรียนรู 

ควรปรับปรงุ
หรือไม 

แกไข ปรับปรุง/วิจัย 
ปฏิบัติการ 

บันทึกรายงานผลระบบการเรียนรู 

ประเมินผลการเรียนรู 

n 

y 

n 

y 

จัดการเรียนรู  

วิจัยพัฒนาการเรียนการสอนตอเน่ือง 

ดําเนินพัฒนาการจัดการเรียนรู 

ระบบการเรียนรู 
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สรางความตระหนัก  ความเขาใจระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 

จัดกลุมนักเรียน และครูที่ปรึกษา 

จัดกิจกรรมสงเสริมนักเรียน 

ชวยเหลือ/ 
แกไข เส่ียงหรือมีปญหา

หรือไม 

ดีขึ้นหรือไม 

สงตอ ภายใน 
-แนะแนว, พยาบาล 
ศาสนกิจ, พัฒนาวินัย 
สงตอ ภายนอก 
-ผูเชี่ยวชาญ 

รายงานผลเพื่อพัฒนา 

y 
 

รูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 

คัดกรองนักเรียน 

n 

 n 

y 

ตรวจสอบพฤติกรรมนักเรียน 

ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
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สรางความเขาใจระบบกิจกรรมนักเรยีน 

จัดต้ังกลุมนกัเรียนตามความสนใจ 

บรรลุวัตถุประสงค
หรือไม 

ปรับปรุงผลงาน 
หรือเพิ่มเวลา
ปฏิบัติกิจกรรม 

สรุป รายงานผลการจัดกิจกรรมนักเรียน 

วางแผนการจดักิจกรรม 

นิเทศ ติดตาม หรือประเมินผล 

n 

  y 

พัฒนากิจกรรม และประเมินผลรวมการจดักิจกรรม 

ตรวจสอบกิจกรรม 

กําหนดรูปแบบการจัดกจิกรรม 

ดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผน 

เปนกิจกรรมตามความถนัดหรือ
ความสนใจของนักเรียนหรือไม 

กิจกรรมที่
โรงเรียนกําหนด 

และจัดให 

n 

y 

ระบบกจิกรรมนักเรียน 
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วิเคราะหขอกําหนดของโครงการปฏิบัติงานในแตละระบบ 

สํารวจ/พิจารณาความตองการการพัฒนาบุคลากร 

ดําเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผน 

บรรลุผล
หรือไม 

ปรับปรุง แกไข
แลกเปลี่ยน
เรียนรู 

สรุปผลการพัฒนาบุคลากร 

ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

n    

y   

วิเคราะหรูปแบบการพัฒนาบุคลากร 

จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 

ระบบการพัฒนาบุคลากร 
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ศึกษาระบบการจดัอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 
วางแผนและจัดระบบงาน 

สํารวจ วิเคราะหและวางแผนงานระบบการ
จัดอาคารสถานท่ี และสิ่งแวดลอม 

ดําเนินการจัดระบบอาคารสถานท่ี และสิ่งแวดลอมตามแผน 

บรรลุผล
หรือไม 

ปรับปรุง/
แกไข 

สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน  

ประเมินผลการดําเนินงาน 

พัฒนางานการจัดการอาคารสถานที่ 
ส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่อง

n 

y 

ระบบบริหารจัดการ (สิ่งแวดลอม) 
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ศึกษามาตรฐาน/ขอกําหนดเก่ียวกับความรวมมือ
ของชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

คัดเลือกตัวแทนผูปกครอง  องคกร  ชุมชน 

ปฏิบัติกิจกรรมดานความสัมพันธกับชุมชน 

บรรลุวัตถุประสงค
หรือไม 

ใหขอเสนอแนะ 
ปรับปรุง  
แกไข 

บันทึกรายงานระบบชุมชนสัมพันธ  
เปนขอมูลสารสนเทศ 

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน 

n 

ประชาสัมพันธใหผูปกครอง  ชุมชนรับทราบ 

ครูและตัวแทนชุมชนรวมกันวางแผนดานความรวมมือ
สัมพันธกับชุมชน 

y 

ระบบชมุชนสมัพันธ 
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วิเคราะหขอกําหนด และมาตรฐาน                
เพื่อกําหนดขอบขายงานสารสนเทศ 

วิเคราะหและตรวจสอบคุณภาพของขอมูลสารสนเทศ 

สารสนเทศ 
มีคุณภาพหรือไม 

พัฒนา
คุณภาพ

สารสนเทศ 

n 

y 

สรุปรายงานการใชสารสนเทศ 

ออกแบบเครื่องมือการคัดเลือก และจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ 

ใหบริการ แลกเปลี่ยนเรียนรู 

 
บรรลุตามเกณฑ 

หรือไม 

ปรับปรุง 

y 

n 

ประเมินผลการใชสารสนเทศ 

ระบบสารสนเทศ 
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ยุทธศาสตรการดําเนินงาน  และโครงการ/กิจกรรม 
 
 
 
ยุทธศาสตรท่ี  1 : สรางกระบวนการในการบริหารการศึกษาแบบประชาธิปไตยที่โปรงใส  ยุติธรรม   

และการมีสวนรวม 
 
มาตรการ 

1. กําหนดทิศทาง และเปาหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
2. สื่อสารและสงเสริมการดําเนินการตามทิศทาง และเปาหมายของโรงเรียนไปสูผูเก่ียวของ 
3. สรางบรรยากาศการเรียนรูในระดับโรงเรียน และระดับผูปฏิบัติงาน 

 
โครงการสนองยุทธศาสตรท่ี  1 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรมหลัก ระยะเวลาดําเนินการ 
  2551 2552 2553 

1 โครงการพัฒนาผูบริหารสูภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงมีวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ       
(Best Practices) 

   

2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานในโรงเรียน    
3 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน เนนการวางแผนแบบองครวม และ

การมีสวนรวม 
   

 
 
ยุทธศาสตรท่ี 2 : ปรับโครงสรางการบริหารงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น และเปน 

เอกภาพ 
 
มาตรการ 

1. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวิสัยทัศน   พันธกิจ  และเปาหมายของโรงเรียน และหลักการจัดการ       
ศึกษาชาติ 

2. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และนําไปสูการปฏิบัติจริง 
3. ดําเนินการวิจัยดานการบริหารจัดการโรงเรียน เพ่ือนําไปสูความมีประสิทธิภาพ 
 

โครงการสนองยุทธศาสตรท่ี  2 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรมหลัก ระยะเวลาดําเนินการ 
  2551 2552 2553 

1 โครงการพัฒนาโครงสรางการบริหารจัดการโรงเรียนใหเปนเอกภาพ    
2 โครงการพัฒนาแผนกลยุทธเพ่ือการจัดการศึกษาท่ีมุงสูความเปนเลิศ    
3 โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ    
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ยุทธศาสตรท่ี 3 : สรางกระบวนการเรียนรู  ปลูกฝงจิตสํานึก  คานิยม  คุณธรรมในการอนุรักษวัฒนธรรมไทย   
วัฒนธรรมทองถ่ิน  และสิ่งแวดลอมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

มาตรการ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ปลูกฝง  และสงเสริมวัฒนธรรมไทย 

และวัฒนธรรมทองถ่ินบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุมสาระการเรียนรู 
2. จัดการเรียนรูสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษาสงเสริมความเปนประชาธิปไตย วัฒนธรรมไทย  วัฒนธรรม

ทองถ่ิน  และทักษะการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

โครงการสนองยุทธศาสตรท่ี  3 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรมหลัก ระยะเวลาดําเนินการ 
  2551 2552 2553 

1 โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีปลูกจิตสํานึกคานิยม คุณธรรม 
วัฒนธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

   

2 โครงการคุณธรรมนําชีวิต    
3 โครงการการสืบสานวัฒนธรรมไทย    
4 โครงการขับเคล่ือนปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียงสูหองเรียน    
5 โครงการโรงเรียนสิ่งแวดลอมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน    

 
 
ยุทธศาสตรท่ี  4 : เรงรัดปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตอบสนองตอ 

ความตองการของผูเรียน และสังคม การใชหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการศึกษาที่เนนผูเรียนเปน 
สําคัญ และนําไปใชจริง 

 

มาตรการ 
1. ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง เพ่ือพัฒนา

นักเรียน 
2. ประเมินการใชแผนการจัดการเรียนรู และนําผลการประเมินปรับปรุงวิธีการวัดการเรียนรู 
3. พัฒนาสื่อนวัตกรรมการจัดกระบวนการเรียนรูแบบใฝรู โดยใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูอยาง

ตอเน่ือง 
4. วัดและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงอิงพัฒนาการของนักเรียนประเมิน เพ่ือวิจัยจุดเดน จุดดอย 

ปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนรู 
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โครงการสนองยุทธศาสตรท่ี  4 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรมหลัก ระยะเวลาดําเนินการ 
  2551 2552 2553 

1 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู  การวัดและการ
ประเมินผลการเรียน 

   

2 โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (DARA Teaching with 

the Brain in Mind : DARA TBM) 

   

3 โครงการการพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษโดยเจาของภาษา (Native Speaker 

Program : NP) 
   

4 โครงการเพ่ิมศักยภาพครู    
5 โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู    
6 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู    
7 โครงการวิจัยในช้ันเรียน    

 
 
ยุทธศาสตรท่ี  5  : เสริมสรางนักเรียนใหมีทักษะการดํารงชีวิต  มีความมั่นใจในตนเอง  กลาแสดงออกท่ีเหมาะสม  

และมีคานิยมที่พึงประสงค 
 
มาตรการ 

1. จัดกิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนเอง และครอบครัว 
2. รูจักนักเรียนเปนรายบุคคล จัดกลุมนักเรียนตามสภาพปญหา ใหความชวยเหลือตามสภาพจริง  และประสาน

ความรวมมือกับฝายตาง ๆ เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตที่เช่ือมโยงกับวิถีชีวิตจริง 
 
โครงการสนองยุทธศาสตรท่ี  5 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรมหลัก ระยะเวลาดําเนินการ 
  2551 2552 2553 

1 โครงการสุขภาพเลิศ    
2 โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ    
3 โครงการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหมีความเขมแข็ง    
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ยุทธศาสตรท่ี  6 : เสริมสรางทักษะการดํารงชีวิต เกิดจิตสํานึก  กลาแสดงออก สืบสานความเปนไทย สงเสริมการเขา 
รวมกิจกรรม และประยุกตสรางสรรคผลงานดานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย 

 
มาตรการ 

1. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่พัฒนานักเรียนทุกดานอยางหลากหลาย  ปลูกฝงคานิยมที่ดีงาม สงเสริมความ
เปนผูนํา  การทํางานรวมกับผูอื่น และมีความรับผิดชอบตอสวนรวม 

2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอยางตอเน่ือง เพ่ือปลูกฝงความภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทย  รักโรงเรียนและ
ทองถ่ิน 

3. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สงเสริมความสามารถความสนใจของนักเรยีนดานศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป และ
กีฬา 

 
โครงการสนองยุทธศาสตรท่ี  6 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรมหลัก ระยะเวลาดําเนินการ 
  2551 2552 2553 

1 โครงการสงเสริมการพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทางดานวิชาการ และ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

   

2 โครงการสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมทองถ่ิน    
3 โครงการรวมคิดรวมทํา สรางสรรคความสามารถ    

 
 
ยุทธศาสตรท่ี  7 : พัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ  สามารถปฏิบัติหนาที่ตามภาระงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
มาตรการ 

1. วิเคราะหความรูความสามารถที่บุคลากรควรไดรับการพัฒนาเพ่ือการปฏิบัติงานในหนาที่ 
2. จัดวางตัวบุคลากรใหตรงกับความรู ความสามารถ และวุฒิหรือประสบการณตรงกับภาระงานที่รับผิดชอบ 
3. จัดใหบุคลากรมีโอกาสเรียนรูอยางหลากหลายเพ่ือการพัฒนารวมกัน 
4. ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรประจําป และนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนา

บุคลากรอยางตอเน่ือง 
 

โครงการสนองยุทธศาสตรท่ี  7 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรมหลัก ระยะเวลาดําเนินการ 
  2551 2552 2553 

1 โครงการสงเสริมคุณภาพและจริยธรรมของบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพครู    
2 โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสูการพัฒนาที่ยั่งยืน    
3 โครงการทัศนสัมมนาแหลงเรียนรู    
4 โครงการประเมินประสิทธิภาพการทํางานขอบุคลากรเพ่ือการพัฒนา    
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ยุทธศาสตรท่ี  8  : สงเสริมการมีสวนรวมของทุกฝายที่เก่ียวของในการจัดการบริหารอาคารสถานที่  สิ่งแวดลอม   
และการบริหารของการจัดการศึกษาของโรงเรียนในรูปแบบการมีสวนรวม 

 

มาตรการ 
1. ปรับปรุง  ซอมแซมหองเรียน  หองปฏิบัติการ  อาคารเรียน  อาคารประกอบใหอยูในสภาพแข็งแรง  

ปลอดภัย  พัฒนาแหลงการเรียนรูและสภาพแวดลอมใหสะอาด  เปนระเบียบเรียบรอย 
2. จัดระบบปองกันใหโรงเรียนปลอดจากสารพิษ  สิ่งเสพติด  อบายมุข  และอาชญากรรม 
3. จัดระบบสาธารณูปโภคที่ดีและกิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของนักเรียน 
4. จัดสิ่งอํานวยความสะดวก  และการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื้อตอการเรียนรูดวยตนเอง            

และการเรียนรูแบบมีสวนรวม 
 

 
โครงการสนองยุทธศาสตรท่ี  8 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรมหลัก ระยะเวลาดําเนินการ 
  2551 2552 2553 

1 โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบใหอยูในสภาพแข็งแรง  
ปลอดภัย 

   

2 โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน และแหลงการเรียนรูใหเอื้อตอการเรียนรู    
3 โครงการพัฒนาระบบความปลอดภัยในโรงเรียน    
4 โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และกิจกรรมที่สงเสริมสุขอนามัยภายใน

โรงเรียน 
   

5 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการแสวงหาความรู    
 
 
ยุทธศาสตรท่ี 9  : สงเสริมใหมีระบบเครือขาย  ผูอุปถัมภ  มีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน 
 
มาตรการ 

1. จัดระบบ และกลไก สงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน 
2. จัดกิจกรรมที่สงเสริมความสัมพันธ และความรวมมือกับชุมชน 

 
โครงการสนองยุทธศาสตรท่ี  9 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรมหลัก ระยะเวลาดําเนินการ 
  2551 2552 2553 

1 โครงการสรางระบบเครือขายอุปถัมภ และความรวมมือกับชุมชนในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 

   

2 โครงการประสานความสัมพันธรวมสรางสรรคกิจกรรมกับชุมชน    
3 พัฒนาโรงเรียนเปนแหลงวิทยาการและบริการชุมชน    
4 โครงการพัฒนาระบบประชาสัมพันธของโรงเรียน    
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ยุทธศาสตรท่ี 10 : พัฒนาศักยภาพกระบวนการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อคุณภาพมาตรฐาน 

การจัดการศึกษา 
 
มาตรการ 

1. จัดระบบสารสนเทศใหครอบคลุมการบริหารงานทุกฝาย 
2. คัดเลือก รวบรวม และจัดเก็บขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตองใหปลอดภัย 
3. วิเคราะหขอมูลสารสนเทศ เพ่ือการวางแผนการตัดสินใจของผูบริหาร 

 
โครงการสนองยุทธศาสตรท่ี  10 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรมหลัก ระยะเวลาดําเนินการ 
  2551 2552 2553 

1 โครงการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการ และใหการบริการ
ทางการศึกษา 

   

2 โครงการพัฒนาจัดเก็บและสืบคนขอมูลสารสนเทศดาราวิทยาลัย    
3 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือผูบริหาร    
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม 
ปการศึกษา 2551  - 2553 

 
ระบบ    การนําองคกร 
นโยบาย  1.  สงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารเชิงกลยุทธ  และจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร มาตรการ โครงการ/กิจกรรมหลัก 
โรงเรียนดาราวิทยาลัยเปน
สถานศึกษาที่ผูบริหารมีคุณธรรม 
จริยธรรม  เปนแบบอยางที่ดี  มี
ภาวะผูนํา และมีความสามารถใน
การบริหารจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผูบริหารมีคุณธรรม 
จริยธรรม ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

2. ผูบริหารมีความคิดริเริ่ม  
มีวิสัยทัศน  และมี
ความสามารถในการ
บริหารงานวิชาการ และ
การจัดการ 

สรางกระบวนการในการบริหาร
การศึกษาแบบประชาธิปไตยที่
โปรงใส  ยุติธรรม  และการมีสวน
รวม 

1. กําหนดทิศทาง และ
เปาหมายการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน 

2. สื่อสารและสงเสริมการ
ดําเนินการตามทิศทาง 
และเปาหมายของ
โรงเรียนไปสูผูเกี่ยวของ 

3. สรางบรรยากาศการ
เรียนรูในระดับโรงเรียน 
และระดับผูปฏิบัติงาน 

1. โครงการพัฒนาผูบริหาร
สูภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลง มีวิธีปฏิบัติ
ที่เปนเลิศ (Best Practices) 

2. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานในโรงเรียน 

3. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารงาน เนนการ
วางแผนแบบองครวม 
และการมีสวนรวม 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม 
ปการศึกษา 2551  - 2553 

 
ระบบ    การบริหารจัดการ 
นโยบาย  2.  พัฒนาการจัดองคกรโครงสรางการบริหารโรงเรียนครบวงจร  บรรลุเปาหมายการศึกษา 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร มาตรการ โครงการ/กิจกรรมหลัก 
โรงเรียนดาราวิทยาลัยไดรับการ
พัฒนาใหเปนสถานศึกษาที่มี
ยุทธศาสตรการบริหารเปนระบบ
เนนการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โรงเรียนมีองคกร
โครงสราง และการ
บริหารงาน  มีความ
คลองตัวสูง  สามารถ
ปรับเปลี่ยนไดเหมาะสม
ตามสถานการณ 

2. โรงเรียนมีแผนกลยุทธตัว
บงชี้ความสําเร็จ และแผน
ปฏิบัติงานประจําปที่
สอดคลองกับหลักการจัด
การศึกษาของชาติ 

3. โรงเรียนมีการทําวิจัยเพื่อ
พัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการใหมีประสิทธิภาพ 

1. ปรับโครงสรางการ
บริหารงานการจัด
การศึกษาของโรงเรียนให
มีความชัดเจนยิ่งขึ้น และ
เปนเอกภาพ 

2. พัฒนาแผนกลยุทธเพื่อ
การจัดการศึกษาที่มุงสู
ความเปนเลิศ 

3. วิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบ
การบริหารจัดการ
โรงเรียนใหมี
ประสิทธิภาพ 

 

1. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามวิสัยทัศน  
พันธกิจ  และเปาหมาย
ของโรงเรียน และ
หลักการจัดการศึกษาชาติ 

2. จัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปที่สอดคลองกับ
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และนําไปสู
การปฏิบัติจริง 

3. ดําเนินการวิจัยดานการ
บริหารจัดการโรงเรียน 
เพื่อนําไปสูความมี
ประสิทธิภาพ 

1. โครงการพัฒนา
โครงสรางการบริหาร
จัดการโรงเรียนใหเปน
เอกภาพ 

2. โครงการพัฒนาแผนกล
ยุทธเพื่อการจัดการศึกษา
ที่มุงสูความเปนเลิศ 

3. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนา
รูปแบบการบริหารจัดการ
โรงเรียนใหมี
ประสิทธิภาพ 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม 
ปการศึกษา 2551  - 2553 

 
ระบบ    การเรียนรู 
นโยบาย  3.  เรงรัดปฏิรูปการจัดการศึกษา โดยยึดคุณธรรม จริยธรรม นําความรูสรางความตระหนักในการอนุรักษวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และปลูกจิตสํานึก 
       การเรียนรูคุณคาของปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร มาตรการ โครงการ/กิจกรรมหลัก 
นักเรียนไดรับการปลูกฝงจิตสํานึก  
คานิยม  คุณธรรม จริยธรรม  เห็น
คุณคาในการอนุรักษวัฒนธรรม
ไทย  วัฒนธรรมทองถิ่นและ
สิ่งแวดลอม  นําไปปฏิบัติเปนหลัก
ในการดําเนินชีวิตบนพื้น
ฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

นักเรียนเปนคนดี  มีทักษะในการ
ดําเนินชีวิต และคานิยมที่พึง
ประสงค ตามปรัชญาหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สรางกระบวนการเรียนรู  ปลูกฝง
จิตสํานึก  คานิยม  คุณธรรมในการ
อนุรักษวัฒนธรรมไทย  วัฒนธรรม
ทองถิ่นและสิ่งแวดลอมตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. ปรับปรุงหลักสูตรการ
เรียนการสอน และการจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่
ปลูกฝง  และสงเสริม
วัฒนธรรมไทย และ
วัฒนธรรมทองถิ่นบนพื้น
ฐานเศรษฐกิจพอเพียงใน
ทุกกลุมสาระการเรียนรู 

2. จัดการเรียนรูสอดคลอง
กับหลักสูตรสถานศึกษา
สงเสริมความเปน
ประชาธิปไตย วัฒนธรรม
ไทย  วัฒนธรรมทองถิ่น  
และทักษะการดําเนินชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอนที่ปลูก
จิตสํานึกคานิยม 
คุณธรรม วัฒนธรรมตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

2. โครงการคุณธรรมนําชีวิต 
3. โครงการการสืบสาน

วัฒนธรรมไทย 
4. โครงการขับเคลื่อน

ปรัชญาหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงสูหองเรียน 

5. โครงการโรงเรียน
สิ่งแวดลอมศึกษาเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม 
ปการศึกษา 2551  - 2553 

 

ระบบ    การเรียนรู 
นโยบาย  4.  พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา จัดการเรียนรู  การวัดและประเมินผลที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร มาตรการ โครงการ/กิจกรรมหลัก 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
คุณภาพการศึกษาทุกระดับสูงขึ้น 

 
 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ย และผลการทดสอบ
ระดับทองถิ่น  ระดับชาติ
เฉลี่ยของนักเรียน 

2. นักเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู  ใฝรู  รัก
การเรียนรู  มี
ความสามารถในการคิด 
และพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง 

3. ครูมีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนอยาง
มีประสิทธิภาพ 

เรงรัดปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาสอดคลองกับหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตอบสนองตอ
ความตองการของผูเรียน และสังคม 
การใชหลักสูตรสถานศึกษา การ
จัดการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
และนําไปใชจริง 

1. ปรับปรุงแผนการจัดการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ การวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง 
เพื่อพัฒนานักเรียน 

2. ประเมินการใชแผนการ
จัดการเรียนรู และนําผลการ
ประเมินปรับปรุงวิธีการวัด
การเรียนรู 

3. พัฒนาสื่อนวัตกรรมการจัด
กระบวนการเรียนรูแบบใฝรู 
โดยใหนักเรียนมีสวนรวมใน
การเรียนรูอยางตอเนื่อง 

4. วัดและประเมินผลการเรียนรู
ตามสภาพจริงอิงพฒันาการ
ของนักเรียนประเมิน เพื่อ
วิจัยจุดเดน จุดดอย ปรับปรุง
การจัดกระบวนการเรียนรู 

1. โครงการพัฒนาหลกัสูตร
สถานศึกษา แผนการจัดการ
เรียนรู  การวัดและการ
ประเมินผลการเรยีน 

2. โครงการพัฒนานวตักรรมการ
เรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 
(DARA Teaching with the 
Brain in Mind : DARA TBM) 

3. โครงการการพัฒนาการเรียนรู
ภาษาอังกฤษโดยเจาของภาษา 
(Native Speaker Program : 
NP) 

4. โครงการเพิ่มศักยภาพครู 

5. โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรม
การจัดกระบวนการเรียนรู 

6. โครงการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู 

7. โครงการวิจัยในชั้นเรียน 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม 
ปการศึกษา 2551  - 2553 

 
ระบบ    ดูแลชวยเหลือนักเรียน 
นโยบาย  5.  สงเสริมการพัฒนาคุณภาพนักเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร มาตรการ โครงการ/กิจกรรมหลัก 
นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดี 
 

1. นักเรียนมีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพ มีน้ําหนัก  
สวนสูง และสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ 

2. นักเรียนสามารถปองกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติดให
โทษ หรืออบายมุข 

3. นักเรียนมีความมั่นใจ  
กลาแสดงออกอยาง
เหมาะสม  และมีมนุษย
สัมพันธที่ดี 

เสริมสรางนักเรียนใหมีทักษะการ
ดํารงชีวิต  มีความมั่นใจในตนเอง  
กลาแสดงออกที่เหมาะสม และมี
คานิยมที่พึงประสงค 
 

1. จัดกิจกรรมการเรียนรูให
นักเรียนมีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพของตนเอง 
และครอบครัว 

2. รูจักนักเรียนเปน
รายบุคคล จัดกลุม
นักเรียนตามสภาพปญหา 
ใหความชวยเหลือตาม
สภาพจริง  และประสาน
ความรวมมือกับฝาย          
ตาง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิตที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต
จริง 

1. โครงการสุขภาพเลิศ 
2. โครงการโรงเรียน

สงเสริมสุขภาพ 
3. โครงการพัฒนาระบบ

ดูแลชวยเหลือนักเรียนให
มีความเขมแข็ง 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม 
ปการศึกษา 2551  - 2553 

 
ระบบ    กิจกรรมนักเรียน 
นโยบาย  6.  สงเสริมการพัฒนาการของนักเรียนดานรางกาย  จิตใจ  และสังคมเต็มตามศักยภาพ 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร มาตรการ โครงการ/กิจกรรมหลัก 
นักเรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะ
นิสัยดานศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป  
กีฬา 
 

1. นักเรียนมีจิตสํานึกที่เห็น
แกประโยชนสวนรวม  
อนุรักษ และพัฒนา
สิ่งแวดลอม 

2. นักเรียนเห็นคุณคา ภูมิใจ 
และสืบสานภูมิปญญา
ไทย ศิลปวัฒนธรรมที่ดี
งามของไทย และทองถิ่น 

3. นักเรียนมีผลงานดาน
ศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป  
และกีฬา 

เสริมสรางทักษะการดํารงชีวิต เกิด
จิตสํานึก  กลาแสดงออก สืบสาน
ความเปนไทย สงเสริมการเขารวม
กิจกรรม และประยุกตสรางสรรค
ผลงานดานศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาไทย 
 

1. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
พัฒนานักเรียนทกุดานอยาง
หลากหลาย  ปลกูฝงคานิยม
ที่ดีงาม สงเสริมความเปน
ผูนํา  การทาํงานรวมกับ
ผูอื่น และมีความรับผิดชอบ
ตอสวนรวม 

2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
อยางตอเนือ่ง เพื่อปลูกฝง
ความภูมิใจใน
ศิลปวัฒนธรรมไทย  รัก
โรงเรียนและทองถิ่น 

3. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
สงเสริมความสามารถความ
สนใจของนักเรียนดาน
ศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป 
และกฬีา 

1. โครงการสงเสริมการ
พัฒนานักเรียนสูความ
เปนเลิศทางดานวิชาการ 
และกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 

2. โครงการสืบสาน
ประเพณีศิลปวัฒนธรรม
ไทยและวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

3. โครงการรวมคิดรวมทํา 
สรางสรรคความสามารถ 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม 
ปการศึกษา 2551  - 2553 

 
ระบบ    พัฒนาบคุลากร 
นโยบาย  7.  สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพในการจัดการศึกษา 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร มาตรการ โครงการ/กิจกรรมหลัก 
บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความสามารถตามบทบาทหนาที่ มี
ความรับผิดชอบ  และรูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลง 
 

1. บุคลากรปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ มี
มนุษยสัมพันธที่ดีกับ
นักเรียน  ผูปกครอง  และ
ชุมชน 

2. บุคลากรมีความมุงมั่นอุทิศ
ตนในการปฏิบัติงาน และ
พัฒนานักเรียนอยาง
ตอเนื่อง 

3. บุคลากรมีความสามารถ
ในการแสวงหาความรู 
และเทคนิควิธีการใหม ๆ 
มาใชในการจัดการศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพ 

4. บุคลากรมีความสามารถ
ในการศึกษาวิจัย และนํา
ผลมาพัฒนางาน 

พัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ  
สามารถปฏิบัติหนาที่ตามภาระงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1. วิเคราะหความรู
ความสามารถทีบ่คุลากร
ควรไดรับการพัฒนาเพื่อ
การปฏิบัติงานในหนาที ่

2. จัดวางตัวบุคลากรใหตรง
กับความรู ความสามารถ 
และวุฒิหรือประสบการณ
ตรงกับภาระงานที่
รับผิดชอบ 

3. จัดใหบุคลากรมีโอกาส
เรียนรูอยางหลากหลายเพื่อ
การพัฒนารวมกนั 

4. ดําเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบคุลากร
ประจําป และนําผลการ
ประเมินมาใชในการพัฒนา
บุคลากรอยางตอเนื่อง 

1. โครงการสงเสริมคุณภาพ
และจริยธรรมของ
บุคลากรตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรสูการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 

3. โครงการทัศนสัมมนา
แหลงเรียนรู 

4. โครงการประเมิน
ประสิทธิภาพการทํางาน
ของบุคลากรเพื่อการ
พัฒนา 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม 
ปการศึกษา 2551  - 2553 

 
ระบบ    การบริหารจัดการอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 
นโยบาย  8.  พัฒนาการจัดสภาพแวดลอม  อาคารสถานที่  สิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการที่สงเสริมการเรียนรู 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร มาตรการ โครงการ/กิจกรรมหลัก 
โรงเรียนดาราวิทยาลัย  มีอาคาร
สถานที่  สภาพแวดลอม  และสิ่ง
อํานวยความสะดวกที่เหมาะสมเอื้อ
ตอการเรียนรู  การบริการที่สงเสริม
ใหนักเรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 

1. หองเรียน  หองปฏิบัติการ  
อาคารเรียน  อาคารประกอบ
สะอาดเรียบรอยและปลอดภัย 

2. แหลงเรียนรูและ
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ
เรียนรู 

3. สิ่งอํานวยความสะดวกในการ
จัดการศึกษามีอยางเพียงพอ
และอยูในสภาพที่ใชการไดดี 

สงเสริมการมีสวนรวมของทุกฝาย
ที่เกี่ยวของในการบริหารจัดการ
อาคารสถานที่  สิ่งแวดลอม  และ
การบริหารของการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนในรูปแบบการมีสวน
รวม 

1. ปรับปรุง  ซอมแซมหองเรียน  
หองปฏิบัติการ  อาคารเรียน  
อาคารประกอบใหอยูในสภาพ
แข็งแรง  ปลอดภัย  พัฒนาแหลง
เรียนรูและสภาพแวดลอมให
สะอาด  เปนระเบียบเรียบรอย 

2. จัดระบบปองกันใหโรงเรียน
ปลอดจากสารพิษ  สิ่งเสพติด  
อบายมุข  และอาชญากรรม 

3. จัดระบบสาธารณูปโภคที่ดีและ
กิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของ
นักเรียน 

4.     จัดสิ่งอํานวยความสะดวก  และ
การบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื้อตอ
การเรียนรูดวยตนเอง  และการ
เรียนรูแบบมีสวนรวม 

1. โครงการปรับปรุงซอมแซม
อาคารเรียน อาคารประกอบ
ใหอยูในสภาพแข็งแรง  
ปลอดภัย 

2. โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน 
และแหลงเรียนรูใหเอื้อตอ
การเรียนรู 

3. โครงการพัฒนาระบบความ
ปลอดภัยในโรงเรียน 

4. โครงการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคและกิจกรรม
สงเสริมสุขอนามัยภายใน
โรงเรียน 

5. โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการแสวงหาความรู 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม 
ปการศึกษา 2551  - 2553 

 
ระบบ    ชุมชนสัมพันธ 
นโยบาย  9.  พัฒนาระบบและกลไกในการสงเสริมความสัมพันธ  ความรวมมือกับสถาบันครอบครัว  สถาบันศาสนา  สถาบันการศึกษาและชุมชน 
  เพื่อวิถีการเรียนรูในชุมชน 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร มาตรการ โครงการ/กิจกรรมหลัก 
โรงเรียนดาราวิทยาลัยเปนแหลง
วิทยาการ สงเสริมความสัมพันธ 
และความรวมมือในการพัฒนา
การศึกษา 
 

1. มีกิจกรรมเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนขอมูลกับ
แหลงเรียนรู และภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

2. ผูปกครอง ภูมิปญญา และ
ชุมชน มีสวนรวมในการ
จัดทําหลักสูตรระดับ
สถานศึกษา 

3. จัดโรงเรียนใหเปนแหลง
วิทยาการ บริการชุมชน
ในการแสวงหาความรู 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกัน 

สงเสริมใหมีระบบเครือขาย                
ผูอุปถัมภ  มีสวนรวมในการพัฒนา
โรงเรียน 
 

1. จัดระบบ และกลไก 
สงเสริมความสัมพันธ
และความรวมมือกับ
ชุมชน 

2. จัดกิจกรรมที่สงเสริม
ความสัมพันธ และความ
รวมมือกับชุมชน 

1. โครงการสรางระบบ
เครือขายอุปถัมภ และ
ความรวมมือกับชุมชนใน
การจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 

2. โครงการประสาน
ความสัมพันธรวม
สรางสรรคกิจกรรมกับ
ชุมชน 

3. พัฒนาโรงเรียนเปนแหลง
วิทยาการและบริการ
ชุมชน 

4. โครงการพัฒนาระบบ
ประชาสัมพันธของ
โรงเรียน 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม 

ปการศึกษา 2551  - 2553 
 
ระบบ    สารสนเทศ 
นโยบาย  10.  พัฒนาคุณภาพงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร มาตรการ โครงการ/กิจกรรมหลัก 
โรงเรียนดาราวิทยาลัยมีระบบ
ขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
 

1. มีการจัดการขอมูล
สารสนเทศอยางเปน
ระบบสากล และถูกตอง 
ครอบคลุมโครงสรางการ
บริหารงานของโรงเรียน 

2. สามารถสืบคนขอมูล
สารสนเทศไดอยาง
สะดวก  รวดเร็ว และ
นํามาพัฒนาองคความรู
ในโรงเรียน ตลอดจนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูทั้ง
ภายในและภายนอก
โรงเรียน 

 
 
 

พัฒนาศักยภาพกระบวนการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสารเพื่อคุณภาพมาตรฐานการ
จัดการศึกษา 
 

1. จัดระบบสารสนเทศให
ครอบคลุมการบริหารงาน
ทุกฝาย 

2. คัดเลือก รวบรวม และ
จัดเก็บขอมูลสารสนเทศ
ที่ถูกตองใหปลอดภัย 

3. วิเคราะหขอมูล
สารสนเทศ เพื่อการวาง
แผนการตัดสินใจของ
ผูบริหาร 

1. โครงการจัดระบบ
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการ
บริหารจัดการ และใหการ
บริการทางการศึกษา 

2. โครงการพัฒนาจัดเก็บ
และสืบคนขอมูล
สารสนเทศดาราวิทยาลัย 

3. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อผูบริหาร 
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นโยบาย  1 สงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารเชิงกลยุทธ  และจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
ยุทธศาสตร : สรางกระบวนการในการบริหารการศึกษาแบบประชาธิปไตยที่โปรงใส  ยุติธรรม  และการมีสวนรวม 

 
มาตรการ 

 
โครงการ/กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลาดําเนินการ 
(ป พ.ศ.) 

มาตรฐานการศึกษา  
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 
ฝายรับผิดชอบ 

2551 2552 2553 สพฐ. สมศ. 

1. กําหนดทิศทาง และ
เปาหมายการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน 

2. สื่อสารและสงเสริมการ
ดําเนินการตามทิศทาง และ
เปาหมายของโรงเรียนไปสู
ผูเกี่ยวของ 

3. สรางบรรยากาศการเรียนรู
ในระดับโรงเรียน และ
ระดับผูปฏิบัติงาน 

 
 

1. โครงการพัฒนาผูบริหารสูภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงมีวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best 
Practices) 

 
 

   มฐ. 11 
ตบช. 11.1 
– 11.2 

มฐ. 10 
ตบช. 10.1 
– 10.3 

- ผูบริหารมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความมุงมั่น และ
อุทิศตนในการทํางาน 

- ผูบริหารสามารถแสดง
ทิศทางของการพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียนที่ควร
จะเปนในอนาคต 3 ป
ขางหนาอยางเหมาะสมกับ
บริบทของโรงเรียน และ
ทองถิ่น 

- ผูบริหารริเริ่มการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง และมีวิธีปฏิบัติที่
เปนเลิศ 

ฝายนโยบายและ
แผนพัฒนา 
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นโยบาย  1 สงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารเชิงกลยุทธ  และจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
ยุทธศาสตร : สรางกระบวนการในการบริหารการศึกษาแบบประชาธิปไตยที่โปรงใส  ยุติธรรม  และการมีสวนรวม 

 
มาตรการ 

 
โครงการ/กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลาดําเนินการ 
(ป พ.ศ.) 

มาตรฐานการศึกษา  
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 
ฝายรับผิดชอบ 

2551 2552 2553 สพฐ. สมศ. 

 2.  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ  
      บริหารงานในโรงเรียน 
 

   มฐ. 11 
ตบช. 11.3  

มฐ. 10 
ตบช. 10.2 
– 10.3 

- ผูบริหารมีความสามารถใน
การบริหารวิชาการ และเปน
ผูนําทางวิชาการ 

 

ฝายนโยบายและ
แผนพัฒนา 

 3.  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน เนน 
      การวางแผนแบบองครวม และการมีสวนรวม 
 

   มฐ. 11 
ตบช. 11.4  

มฐ. 10 
ตบช. 10.4  

- ผูบริหารสรางความตระหนัก 
และมีความพยายามในการ
ปฏิบัติงานพัฒนานักเรียน  
ครู  และการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน ใหบรรลุตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และนําผลการ
ประเมินมาใชในการ
ปรับปรุงการบริหารอยาง
ตอเนื่อง 

- ผูเกี่ยวของรอยละ 80               
พึงพอใจผลงานของโรงเรียน

ฝายนโยบายและ
แผนพัฒนา 
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นโยบาย  2 พัฒนาการจัดองคกรโครงสรางการบริหารโรงเรียนครบวงจร  บรรลุเปาหมายการศึกษา 
ยุทธศาสตร : ปรับโครงสรางการบริหารงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น และเปนเอกภาพ 

 
มาตรการ 

 
โครงการ/กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลาดําเนินการ 
(ป พ.ศ.) 

มาตรฐานการศึกษา  
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 
ฝายรับผิดชอบ 

2551 2552 2553 สพฐ. สมศ. 

1. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามวิสัยทัศน   
พันธกิจ  และเปาหมายของ
โรงเรียน และหลักการจัด
การศึกษาชาติ 

 

1. โครงการพัฒนาโครงสรางการบริหาร
จัดการโรงเรียนใหเปนเอกภาพ 

 
 

   มฐ. 13 
ตบช. 
1,2,4,5  

มฐ. 11 
ตบช. 2,3,4 

- โรงเรียนมีองคกร โครงสรางและ
การบริหารงาน มีความคลองตัวสูง 
สามารถปรับเปลี่ยนไดเหมาะสมตาม
สถานการณ 
 

ฝายบริหารงาน
หลักสูตร และ
วิชาการ 
ฝายบริหารงาน
ทั่วไป 

2. จัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปที่สอดคลองกับ
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และนําไปสูการ
ปฏิบัติจริง 

2. โครงการพัฒนาแผนกลยุทธเพื่อการจัด
การศึกษาที่มุงสูความเปนเลิศ 

 
 

   มฐ. 12 
ตบช. 1-5  

มฐ. 10 
ตบช. 4 
มฐ.11 
ตบช.1-4 

- โรงเรียนมีแผนกลยุทธ ตัวบงชี้
ความสําเร็จ และแผนปฏิบัติงาน
ประจําปที่สอดคลองกับหลักการจัด
การศึกษา 

 

ฝายบริหารงาน
หลักสูตร และ
วิชาการ 
ฝายบริหารงาน
ทั่วไป 

3. ดําเนินการวิจัยดานการ
บริหารจัดการโรงเรียน 
เพื่อนําไปสูความมี
ประสิทธิภาพ 

3. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการ
บริหารจัดการโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ 

 
 

   มฐ. 13 
ตบช. 
1,2,4,5 

มฐ. 11 
ตบช. 2,3,4 

- โรงเรียนมีการทําวิจัยเพื่อ 
พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
โรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ 

ฝายบริหารงาน
หลักสูตร และวิชาการ 
ฝายบริหารงานทั่วไป 
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นโยบาย  3 เรงรัดปฏิรูปการจัดการศึกษา โดยยึดคุณธรรม จริยธรรม นําความรูสรางความตระหนักในการอนุรักษวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และปลูกจิตสํานึก 

การเรียนรูคุณคาของปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร : สรางกระบวนการเรียนรู  ปลูกฝงจิตสํานึก  คานิยม  คุณธรรมในการอนุรักษวัฒนธรรมไทย  วัฒนธรรมทองถิ่นและสิ่งแวดลอมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 
มาตรการ 

 
โครงการ/กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลาดําเนินการ 
(ป พ.ศ.) 

มาตรฐานการศึกษา  
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 
ฝายรับผิดชอบ 

2551 2552 2553 สพฐ. สมศ. 

1. ปรับปรุงหลักสูตรการ
เรียนการสอน และการจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่
ปลูกฝง  และสงเสริม
วัฒนธรรมไทย และ
วัฒนธรรมทองถิ่นบนพื้น
ฐานเศรษฐกิจพอเพียงใน
ทุกกลุมสาระการเรียนรู 

 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอนที่ปลูกจิตสํานึกคานิยม คุณธรรม 
วัฒนธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

   มฐ. 14 
ตบช. 14.1-
14.3 
มฐ.15 
ตบช.15.6-
15.7 
มฐ.17 
ตบช.17.2  

มฐ. 13 
ตบช. 13.1-
13.2 

- โรงเรียนดาราวิทยาลัยมีสาระการ
เรียนรูที่สงเสริมคานิยมคุณธรรม  
วัฒนธรรมไทย  วัฒนธรรมทองถิ่น
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุม
สาระการเรียนรู 
 

ฝายวิชาการ 
ฝายกิจการนักเรียน 

 2. โครงการคุณธรรมนําชีวิต 
 

   มฐ. 1 
ตบช. 1.1-
1.6 
มฐ.2 
ตบช.2.1-2.2 

มฐ. 1 
ตบช. 1.1-
1.6 
มฐ.3 
ตบช.3.4 

- นักเรียนรอยละ 90 เปนผูมี
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึง
ประสงค 

 

ฝายศาสนกิจ 
ฝายวิชาการ 
ฝายกิจการนักเรียน 
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นโยบาย  3 เรงรัดปฏิรูปการจัดการศึกษา โดยยึดคุณธรรม จริยธรรม นําความรูสรางความตระหนักในการอนุรักษวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และปลูกจิตสํานึก 
การเรียนรูคุณคาของปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร : สรางกระบวนการเรียนรู  ปลูกฝงจิตสํานึก  คานิยม  คุณธรรมในการอนุรักษวัฒนธรรมไทย  วัฒนธรรมทองถิ่นและสิ่งแวดลอมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

มาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลาดําเนินการ 

(ป พ.ศ.) 
มาตรฐานการศึกษา  

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 

ฝายรับผิดชอบ 
2551 2552 2553 สพฐ. สมศ. 

2. จัดการเรียนรูสอดคลองกับ
หลักสูตรสถานศึกษา
สงเสริมความเปน
ประชาธิปไตย วัฒนธรรม
ไทย  วัฒนธรรมทองถิ่น  
และทักษะการดําเนินชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

3. โครงการการสืบสานวัฒนธรรมไทย 
 

   มฐ. 15 
ตบช. 15.2-
15.7 
มฐ.17 
ตบช.17.2 
มฐ.1  
ตบช.1.6 

มฐ. 12 
ตบช. 12.3 
มฐ.14 
ตบช.14.2 
มฐ.3 
ตบช.3.4 

- โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริม
คุณภาพนักเรียนอยางหลากหลาย 
- นักเรียนรอยละ 80 มีความภูมิใจ
ในความเปนไทย เห็นคุณคา ภูมิปญญา
ไทย 

 

ฝายวิชาการ 

 4. โครงการขับเคลื่อนปรัชญาหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงสูหองเรียน 

 

   มฐ.1 
ตบช.1.4 -1.5 

มฐ.1 
ตบช.1.4-1.6 

- นักเรียนรอยละ 80  มีความเมตตา
กรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผประหยัด รูจักใช
ทรัพยากรอยางคุมคา 

ฝายวิชาการ 
ฝายกิจการนักเรียน 

 5. โครงการโรงเรียนสิ่งแวดลอมศึกษาเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

   มฐ.14 
ตบช.14.1-14.7 
มฐ.17 
ตบช.17.2 
มฐ.18 
ตบช.18.2 
มฐ.2 
ตบช.2.1-2.2 

มฐ.13 
ตบช.13.1 
มฐ.14 
ตบช.14.2 
มฐ.1 
ตบช.1.6 

- โรงเรียนมีหลักสูตรที่บูรณาการ
สาระสิ่งแวดลอมศึกษาทุกกลุมสาระ
การเรียนรู 
- นักเรียนรอยละ 90  มีจิตสํานึกใน
การอนุรักษสิ่งแวดลอมและพัฒนา 

ฝายวิชาการ 
ฝายกิจการนักเรียน 
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นโยบาย  4 พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา จัดการเรียนรู  การวัดและประเมินผลที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ยุทธศาสตร : เรงรัดปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตอบสนองตอความตองการของผูเรียน และสังคม การใชหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการศึกษาที่เนนผูเรียน 

เปนสําคัญ และนําไปใชจริง 
 

มาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลาดําเนินการ 

(ป พ.ศ.) 
มาตรฐานการศึกษา  

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 

ฝายรับผิดชอบ 
2551 2552 2553 สพฐ. สมศ. 

1.  ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูที่ 
     เนนผูเรียนเปนสําคัญ การวัดและ 
     ประเมินผลตามสภาพจริง เพื่อ 
     พัฒนานักเรียน 
 

 

1.   โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา แผนการ 
       จัดการเรียนรู  การวัด  และการประเมินผล 
        การเรียน 
 

   มฐ. 3 
ตบช. 1-4 
มฐ.4 
ตบช.1-4 
มฐ.14 
ตบช.1-7  

มฐ. 4 
ตบช. 1-3 
มฐ.5 
ตบช.1-8 
มฐ.13 
ตบช.1 

- นักเรียนรอยละ 90  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ย  และผลการทดสอบ
ระดับทองถิ่น ระดับชาติอยูในระดับ 
“ดี” ขึ้นไป 
 

ฝายวิชาการ 

2.   ประเมินการใชแผนการจัดการ 
      เรียนรู และนําผลการประเมิน 
      ปรับปรุงวิธีการวัดการเรียนรู 

 

2.  โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู โดยใช 
     สมองเปนฐาน (DARA Teaching with the Brain  
     in Mind : DARA TBM) 
 
 
 

   มฐ. 9 
ตบช. 1-7 
มฐ.10 
ตบช.1-7 
มฐ.14 
ตบช.6 

มฐ. 8 
ตบช. 1-4 
มฐ.9 
ตบช.1-8 

- นักเรียนรอยละ 90 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น  ผลการ
ทดสอบระดับทองถิ่น  และระดับชาติ
อยูในระดับดีขึ้นไป 
- นักเรียนรอยละ 90 มีพัฒนาการ
ทางดานทักษะการเรียนรูอยูในระดับดี 

 

ฝายวิชาการ 

  



 
ความเชื่อมโยงของโครงการ/กิจกรรมหลัก  ตามยุทธศาสตร และมาตรการ 

 

 64

นโยบาย  4 พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา จัดการเรียนรู  การวัดและประเมินผลที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ยุทธศาสตร : เรงรัดปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตอบสนองตอความตองการของผูเรียน และสังคม การใชหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการศึกษาที่เนนผูเรียน 

เปนสําคัญ และนําไปใชจริง 
 

มาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลาดําเนินการ 

(ป พ.ศ.) 
มาตรฐานการศึกษา  

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 

ฝายรับผิดชอบ 
2551 2552 2553 สพฐ. สมศ. 

3. พัฒนาสื่อนวัตกรรมการจัด 
    กระบวนการเรียนรูแบบใฝรู โดย 
    ใหนักเรียนมีสวนรวมในการ 
     เรียนรูอยางตอเนื่อง 

 

3.   โครงการการพัฒนาการเรียนรู 
      ภาษาอังกฤษโดยเจาของภาษา (Native  
      Speaker Program : NP) 
 

   มฐ. 3 
ตบช. 1-4 
มฐ.4 
ตบช.1-4 
มฐ.14 
ตบช.1-7  

มฐ. 4 
ตบช. 1-3 
มฐ.5 
ตบช.1-8 
มฐ.13 
ตบช.1 

- นักเรียนรอยละ 80  มี
ความสามารถในการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ  มีทักษะทางดานภาษา  
การสื่อสารอยูในระดับดี 
 

ฝายวิชาการ 

4.  วัดและประเมินผลการเรียนรูตาม 
      สภาพจริงอิงพัฒนาการของ 
     นักเรียนประเมิน เพื่อวิจัยจุดเดน  
     จุดดอย ปรับปรุงการจัด 
      กระบวนการเรียนรู 

4.  โครงการเพิ่มศักยภาพคร ู
 

   มฐ. 9 
ตบช. 1-7 
มฐ.10 
ตบช.1-7 
มฐ.14 
ตบช.6 

มฐ. 8 
ตบช. 1-4 
มฐ.9 
ตบช.1-8 

- ครูรอยละ 90 มีความสามารถ
จัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและ
เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 

ฝายวิชาการ 
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นโยบาย  4 พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา จัดการเรียนรู  การวัดและประเมินผลที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ยุทธศาสตร : เรงรัดปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตอบสนองตอความตองการของผูเรียน และสังคม การใชหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการศึกษาที่เนนผูเรียน 

เปนสําคัญ และนําไปใชจริง 
 

มาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลาดําเนินการ 

(ป พ.ศ.) 
มาตรฐานการศึกษา  

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 

ฝายรับผิดชอบ 
2551 2552 2553 สพฐ. สมศ. 

 5.  โครงการพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมการจัด 
      กระบวนการเรียนรู 
 

   มฐ. 5 
ตบช. 1-8 
มฐ.6 
ตบช.1-2 
มฐ.14 
ตบช.4,7 

มฐ. 6 
ตบช. 1-3 
มฐ.7 
ตบช.1-3 
มฐ.13 
ตบช.2 

- นักเรียนรอยละ 90 มีทักษะในการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง  รักการ
เรียนรู  และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

 

ฝายวิชาการ 

 6.   โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู 
 

   มฐ.3 
ตบช.1.-5 
มฐ.4 
ตบช.1-4 

มฐ.4 
ตบช.1-3 
มฐ.5 
ตบช.1-8 

- นักเรียนรอยละ 90 มี
ความสามารถในการคิด และมีความรู 
ทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร 

ฝายวิชาการ 
 

 7.  โครงการวิจัยในชั้นเรียน    มฐ.10 
ตบช.1-7 
 

มฐ.9 
ตบช.1-8 
 

- ครูรอยละ 95  วิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรูของนักเรียนและนําผลไปใช
พัฒนานักเรียน 

ฝายวิชาการ 
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นโยบาย  5 สงเสริมการพัฒนาคุณภาพนักเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 
ยุทธศาสตร : เสริมสรางนักเรียนใหมีทักษะการดํารงชีวิต  มีความมั่นใจในตนเอง  กลาแสดงออกที่เหมาะสม และมีคานิยมที่พึงประสงค 

 
มาตรการ 

 
โครงการ/กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลาดําเนินการ 
(ป พ.ศ.) 

มาตรฐานการศึกษา  
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 
ฝายรับผิดชอบ 

2551 2552 2553 สพฐ. สมศ. 

1. จัดกิจกรรมการเรียนรูให
นักเรียนมีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพของตนเอง 
และครอบครัว 

 
 

1. โครงการสุขภาพเลิศ 
2. โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

 

   มฐ. 7 
ตบช. 7.1 -
7.3 

มฐ. 2 
ตบช. 2.1 -
2.2 

- นักเรียนรอยละ 95  มีสุข
นิสัยในการดูแลสุขภาพ มี
น้ําหนัก สวนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ 

ฝายบริหาร 

2. รูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 
จัดกลุมนักเรียนตามสภาพ
ปญหา ใหความชวยเหลือ
ตามสภาพจริง  และ
ประสานความรวมมือกับ
ฝายตาง ๆ เพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิตที่เชื่อมโยงกับ
วิถีชีวิตจริง 

 
 
 

3.  โครงการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ 
     นักเรียนใหมีความเขมแข็ง 
 

   มฐ. 15 
ตบช. 15.1 
– 15.4  

มฐ. 2 
ตบช. 2.3 – 
2.5 
มฐ.12 
ตบช. 12.3 

- นักเรียนรอยละ 95  สามารถ
ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติด
ใหโทษ  อบายมุข และ
สภาวะที่เสี่ยงตอความ
รุนแรงตาง ๆ  

- นักเรียนรอยละ 95  มีความ
มั่นใจ กลาแสดงออกอยาง
เหมาะสม และมีมนุษย
สัมพันธที่ดี 

ฝายแนะแนว 
ฝายพัฒนาวินัย 
ฝายพยาบาล 
ฝายศาสนกิจ 
ฝายวิชาการ 
ฝายกิจการนักเรียน 
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 นโยบาย  6 สงเสริมการพัฒนาการของนักเรียนดานรางกาย  จิตใจ  และสังคมเต็มตามศักยภาพ 
ยุทธศาสตร : เสริมสรางทักษะการดํารงชีวิต เกิดจิตสํานึก  กลาแสดงออก สืบสานความเปนไทย สงเสริมการเขารวมกิจกรรม และประยุกตสรางสรรคผลงานดานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย 

 
มาตรการ 

 
โครงการ/กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลาดําเนินการ 
(ป พ.ศ.) 

มาตรฐานการศึกษา  
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 
ฝายรับผิดชอบ 

2551 2552 2553 สพฐ. สมศ. 

1. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
พัฒนานักเรียนทุกดานอยาง
หลากหลาย  ปลูกฝงคานิยม
ที่ดีงาม สงเสริมความเปน
ผูนํา  การทํางานรวมกับ
ผูอื่น และมีความรับผิดชอบ
ตอสวนรวม 

2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
อยางตอเนื่อง เพื่อปลูกฝง
ความภูมิใจใน
ศิลปวัฒนธรรมไทย  รัก
โรงเรียนและทองถิ่น 

3. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
สงเสริมความสามารถความ
สนใจของนักเรียนดาน
ศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป 
และกีฬา 

1. โครงการสงเสริมการพัฒนานักเรียนสู
ความเปนเลิศทางดานวิชาการ และ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 

   มฐ. 2 
ตบช. 2.1 – 
2.2 
มฐ.4 
ตบช.4.4 
มฐ.6 
ตบช.6.1 – 
6.3 
มฐ.15 
ตบช. 15.2 
– 15.7 

มฐ. 7 
ตบช. 7.1 – 
7.3 
มฐ.4 
ตบช.4.1 – 
4.3 
มฐ.6 
ตบช.6.1 – 
6.3 
มฐ.12 
ตบช. 12.1, 
12.3 

- นักเรียนรอยละ 90  มีทักษะ
ในการแสวงหาความรูดวย
ตนเอง  รักการเรียนรู และ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มี
ทักษะในการทํางาน สามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นได 

ฝายวิชาการ 
ฝายกิจการนักเรียน 



 
ความเชื่อมโยงของโครงการ/กิจกรรมหลัก  ตามยุทธศาสตร และมาตรการ 

 

 68

นโยบาย  6 สงเสริมการพัฒนาการของนักเรียนดานรางกาย  จิตใจ  และสังคมเต็มตามศักยภาพ 
ยุทธศาสตร : เสริมสรางทักษะการดํารงชีวิต เกิดจิตสํานึก  กลาแสดงออก สืบสานความเปนไทย สงเสริมการเขารวมกิจกรรม และประยุกตสรางสรรคผลงานดานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย 

 
มาตรการ 

 
โครงการ/กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลาดําเนินการ 
(ป พ.ศ.) 

มาตรฐานการศึกษา  
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 
ฝายรับผิดชอบ 

2551 2552 2553 สพฐ. สมศ. 

 2. โครงการสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรม
ไทยและวัฒนธรรมทองถิ่น 

 

   มฐ. 6 
ตบช.6.1 – 
6.3 
มฐ.8 
ตบช.8.1 – 
8.3 
มฐ.14 
ตบช.14.7 
มฐ.15 
ตบช.15.2 
– 15.7 
มฐ.17 
ตบช.17.1 
– 17.2 

มฐ. 2 
ตบช. 2.3 – 
2.5 
มฐ.3 
ตบช.3.1 – 
3.4 
มฐ.14 
ตบช.14.2 

- นักเรียนรอยละ 100  ไดเขา
รวมกิจกรรมดาน
ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีที่ดี
งามของไทย และของ
ทองถิ่น 

 

ฝายวิชาการ 
ฝายกิจการนักเรียน 
ฝายบุคลากร 
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นโยบาย  6 สงเสริมการพัฒนาการของนักเรียนดานรางกาย  จิตใจ  และสังคมเต็มตามศักยภาพ 
ยุทธศาสตร : เสริมสรางทักษะการดํารงชีวิต เกิดจิตสํานึก  กลาแสดงออก สืบสานความเปนไทย สงเสริมการเขารวมกิจกรรม และประยุกตสรางสรรคผลงานดานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย 

 
มาตรการ 

 
โครงการ/กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลาดําเนินการ 
(ป พ.ศ.) 

มาตรฐานการศึกษา  
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 
ฝายรับผิดชอบ 

2551 2552 2553 สพฐ. สมศ. 

 3. โครงการรวมคิดรวมทํา สรางสรรค
ความสามารถ 

 

   มฐ. 6 
ตบช.6.1 – 
6.3 
มฐ.8 
ตบช.8.1 – 
8.3 
มฐ.14 
ตบช.14.7 
มฐ.15 
ตบช.15.5 
 
 
 
 
 

มฐ. 2 
ตบช. 2.4 – 
2.5 
มฐ.3 
ตบช.3.1 – 
3.4 

- นักเรียนรอยละ 100  เขารวม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร  ที่
สงเสริมความสามารถใน
ดานศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป 
และกีฬา 

ฝายวิชาการ 
ฝายกิจการนักเรียน 
ฝายกิจกรรมศิลปะ  
ดนตรี  นาฏศิลป  
ฝายกิจกรรมกีฬา 
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นโยบาย  7 สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพในการจัดการศึกษา 
ยุทธศาสตร : พัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ  สามารถปฏิบัติหนาที่ตามภาระงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
มาตรการ 

 
โครงการ/กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลาดําเนินการ 
(ป พ.ศ.) 

มาตรฐานการศึกษา  
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 
ฝายรับผิดชอบ 

2551 2552 2553 สพฐ. สมศ. 

1. วิเคราะหความรู
ความสามารถที่บุคลากร
ควรไดรับการพัฒนาเพื่อ
การปฏิบัติงานในหนาที่ 

 

1. โครงการสงเสริมคุณภาพและจริยธรรม
ของบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

 

   มฐ. 9 
ตบช. 9.1 – 
9.4 

มฐ. 8 
ตบช. 8.4 

- บุคลากรรอยละ 90 ไดรับ
การพัฒนาดานคุณภาพ และ
จริยธรรมตามขอกําหนดของ
คุรุสภา 

ฝายบุคลากร 

2. จัดวางตัวบุคลากรใหตรง
กับความรู ความสามารถ 
และวุฒิหรือประสบการณ
ตรงกับภาระงานที่
รับผิดชอบ 

 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสู
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

   มฐ. 9 
ตบช.
9.5,9.6 

มฐ. 8 
ตบช. 8.4 

- บุคลากรรอยละ 90 ไดรับ
การพัฒนาดานการสอน วิชา
ที่ถนัดตรงตามขอกําหนด
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

ฝายบุคลากร 

3. จัดใหบุคลากรมีโอกาส
เรียนรูอยางหลากหลายเพื่อ
การพัฒนารวมกัน 

 

3. โครงการทัศนสัมมนาแหลงเรียนรู 
 

   มฐ. 12 
ตบช.12.4 
 

มฐ. 8 
ตบช. 8.4 

- บุคลากรรอยละ 90  ไดรับ
โอกาสเรียนรู และพัฒนา
ตนเอง 

ฝายบุคลากร 
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นโยบาย  7 สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพในการจัดการศึกษา 
ยุทธศาสตร : พัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ  สามารถปฏิบัติหนาที่ตามภาระงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
มาตรการ 

 
โครงการ/กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลาดําเนินการ 
(ป พ.ศ.) 

มาตรฐานการศึกษา  
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 
ฝายรับผิดชอบ 

2551 2552 2553 สพฐ. สมศ. 

4. ดําเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
ประจําป และนําผลการ
ประเมินมาใชในการ
พัฒนาบุคลากรอยาง
ตอเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. โครงการประเมินประสิทธิภาพการทํางาน
ขอบุคลากรเพื่อการพัฒนา 

 
 

   มฐ.12 
ตบช.12.3 

มฐ.11 
ตบช.11.4 

- สถานศึกษามีระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร และดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง 

ฝายบุคลากร 
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นโยบาย  8 พัฒนาการจัดสภาพแวดลอม  อาคารสถานที่  สิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการที่สงเสริมการเรียนรู 
ยุทธศาสตร : สงเสริมการมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของในการจัดการบริหารอาคารสถานที่  สิ่งแวดลอม  และการบริหารของการจัดการศึกษาของโรงเรียนในรูปแบบการมีสวนรวม 

 
มาตรการ 

 
โครงการ/กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลาดําเนินการ 
(ป พ.ศ.) 

มาตรฐานการศึกษา  
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 
ฝายรับผิดชอบ 

2551 2552 2553 สพฐ. สมศ. 

1. ปรับปรุง  ซอมแซม
หองเรียน  หองปฏิบัติการ  
อาคารเรียน  อาคาร
ประกอบใหอยูในสภาพ
แข็งแรง  ปลอดภัย  พัฒนา
แหลงการเรียนรูและ
สภาพแวดลอมใหสะอาด  
เปนระเบียบเรียบรอย 

1.  โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบใหอยูในสภาพแข็งแรง  
ปลอดภัย 

 

   มฐ. 16 
ตบช. 
16.1,16.4 

มฐ. 12 
ตบช. 12.1 

- โรงเรียนดาราวิทยาลัยมี 
อาคารเรียน  อาคารประกอบที่มั่นคง 
แข็งแรง หองเรียนหองปฏิบัติการ และ
สิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ 
เหมาะสมตอการใชงาน 

ฝายอาคารสถานที่ 
 
 

2. จัดระบบปองกันให
โรงเรียนปลอดจากสารพิษ  
สิ่งเสพติด  อบายมุข  และ
อาชญากรรม 

 

2. โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน และแหลงการ
เรียนรูใหเอื้อตอการเรียนรู 

 
 

   มฐ. 16 
ตบช. 
16.1,16.4 

มฐ. 12 
ตบช. 12.1 

- โรงเรียนดาราวิทยาลัยมี 
สภาพแวดลอมที่รมรื่น  สวยงาม มี
พื้นที่สีเขียว และสวนหยอม  ตนไม
ใหญภายในโรงเรียน  ซึ่งไดรับการ
ดูแลรักษาเปนอยางดี  มีการเพาะพันธุ
ไมดอก/ไมประดับ  พันธุไมหายาก  
นําไปปลูกตามสถานที่ตาง ๆ  

ฝายอาคารสถานที่ 
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นโยบาย  8 พัฒนาการจัดสภาพแวดลอม  อาคารสถานที่  สิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการที่สงเสริมการเรียนรู 
ยุทธศาสตร : สงเสริมการมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของในการจัดการบริหารอาคารสถานที่  สิ่งแวดลอม  และการบริหารของการจัดการศึกษาของโรงเรียนในรูปแบบการมีสวนรวม 

 
มาตรการ 

 
โครงการ/กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลาดําเนินการ 
(ป พ.ศ.) 

มาตรฐานการศึกษา  
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 
ฝายรับผิดชอบ 

2551 2552 2553 สพฐ. สมศ. 

3. จัดระบบสาธารณูปโภคที่ดี
และกิจกรรมที่สงเสริม
สุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของนักเรียน 

4. จัดสิ่งอํานวยความสะดวก  
และการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศทุกรูปแบบที่
เอื้อตอการเรียนรูดวย
ตนเอง  และการเรียนรู
แบบมีสวนรวม 

 
 
 

3. โครงการพัฒนาระบบความปลอดภัยใน
โรงเรียน 

 

   มฐ. 7 
ตบช. 7.3 
มฐ.15 
ตบช.15.1 
มฐ.16 
ตบช.16.2-
16.4 

มฐ. 12 
ตบช. 
12.1,12.3 

- โรงเรียนมีระบบความ 
ปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ และทั่วถึง 

- โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริม 
การเรียนรูใหนักเรียนปองกันตนเอง
จากสารเสพติด   อบายมุข  และ
อาชญากรรม 

ฝายอาคารสถานที่ 
ฝายวิชาการ 
ฝายกิจการนักเรียน 

4. โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และ
กิจกรรมที่สงเสริมสุขอนามัยภายใน
โรงเรียน 

   มฐ.15 
ตบช.15.1 
มฐ.16 
ตบช.16.1 
– 16.5 

มฐ.12 
ตบช.12.1, 
12.1.1,12.1
.2, 
12.3,12.3.1 

- โรงเรียนมีระบบ 
สาธารณูปโภคที่เหมาะสม เพียงพอ และ
ปลอดภัย 

- โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริม 
สุขภาพอนามัยที่เหมาะสมกับเพศและวัย
ของนักเรียน 

- นักเรียนรอยละ 98  รูจักการ 
ดูแลสุขภาพตนเอง มีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ 

ฝายอาคารสถานที่ 
ฝายวิชาการ 
ฝายกิจการนักเรียน 
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นโยบาย  8 พัฒนาการจัดสภาพแวดลอม  อาคารสถานที่  สิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการที่สงเสริมการเรียนรู 
ยุทธศาสตร : สงเสริมการมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของในการจัดการบริหารอาคารสถานที่  สิ่งแวดลอม  และการบริหารของการจัดการศึกษาของโรงเรียนในรูปแบบการมีสวนรวม 

 
มาตรการ 

 
โครงการ/กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลาดําเนินการ 
(ป พ.ศ.) 

มาตรฐานการศึกษา  
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 
ฝายรับผิดชอบ 

2551 2552 2553 สพฐ. สมศ. 

 5. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการแสวงหาความรู 

 

   มฐ.15 
ตบช.15.2 
มฐ.16 
ตบช.16.3 
– 16.5 

มฐ.12 
ตบช.12.1,  
12.3 
มฐ.13 
ตบช.13.2 

- โรงเรียนดาราวิทยาลัยมีการ 
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อตอ
การดําเนินงานของแตละฝายอยาง
ทั่วถึง  และเอื้อตอการเรียนรูดวย
ตนเอง และการเรียนรูแบบมีสวนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝายอาคารสถานที่ 
ฝายสารสนเทศ 
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นโยบาย  9 พัฒนาระบบและกลไกในการสงเสริมความสัมพันธ  ความรวมมือกับสถาบันครอบครัว  สถาบันศาสนา  สถาบันการศึกษาและชุมชน 
  เพื่อวิถีการเรียนรูในชุมชน 
ยุทธศาสตร : สงเสริมใหมีระบบเครือขาย  ผูอุปถัมภ  มีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน 

 
มาตรการ 

 
โครงการ/กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลาดําเนินการ 
(ป พ.ศ.) 

มาตรฐานการศึกษา  
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 
ฝายรับผิดชอบ 

2551 2552 2553 สพฐ. สมศ. 

1. จัดระบบ และกลไก 
สงเสริมความสัมพันธและ
ความรวมมือกับชุมชน 

2. จัดกิจกรรมที่สงเสริม
ความสัมพันธ และความ
รวมมือกับชุมชน 

 

1. โครงการสรางระบบเครือขายอุปถัมภ 
และความรวมมือกับชุมชนในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 

 

   มฐ. 17 
ตบช. 17.1 
– 17.2 

มฐ. 14 
ตบช. 
14.1.1 – 
14.1.3 

- โรงเรียนมีฝาย
ประชาสัมพันธโรงเรียนที่
รับผิดชอบการสงเสริม
ความสัมพันธ และความ
รวมมือกับชุมชน 

ฝายชุมชนสัมพันธ 
ฝายวิชาการ 
ฝายกิจการนักเรียน 
ฝายศาสนกิจ 
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นโยบาย  9 พัฒนาระบบและกลไกในการสงเสริมความสัมพันธ  ความรวมมือกับสถาบันครอบครัว  สถาบันศาสนา  สถาบันการศึกษาและชุมชน 
  เพื่อวิถีการเรียนรูในชุมชน 
ยุทธศาสตร : สงเสริมใหมีระบบเครือขาย  ผูอุปถัมภ  มีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน 

 
มาตรการ 

 
โครงการ/กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลาดําเนินการ 
(ป พ.ศ.) 

มาตรฐานการศึกษา  
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 
ฝายรับผิดชอบ 

2551 2552 2553 สพฐ. สมศ. 

 2. โครงการประสานความสัมพันธรวม
สรางสรรคกิจกรรมกับชุมชน 

 

   มฐ. 18 
ตบช.
18.1,18.2 

มฐ. 14 
ตบช. 14.2 

- จํานวนกิจกรรมของโรงเรียน
ใหชุมชนมีสวนรวม 

- จํานวนกิจกรรมของชุมชนที่
โรงเรียนมีสวนรวม 

ฝายชุมชนสัมพันธ 
ฝายวิชาการ 
ฝายกิจการนักเรียน 
ฝายศาสนกิจ 
 

 3. พัฒนาโรงเรียนเปนแหลงวิทยาการและ
บริการชุมชน 

 

   มฐ.18 
ตบช.
18.1,18.2 

มฐ.14.2 
ตบช.14.2.4 
– 14.2.6 

- จํานวนกิจกรรมที่โรงเรียน
ใหบริการแกชุมชน 

- จํานวนสถาบัน/หนวยงาน 
หรือองคกรที่มาศึกษาดูงาน
ในโรงเรียน 

ฝายชุมชนสัมพันธ 
ฝายวิชาการ 
ฝายกิจการนักเรียน 
ฝายศาสนกิจ 
 

 4. โครงการพัฒนาระบบประชาสัมพันธของ
โรงเรียน 

 

   มฐ.17 
ตบช.17.2 
มฐ.18 
ตบช.18.2 

มฐ.14 
ตบช.14.2 

- จํานวนกิจกรรมที่
ประชาสัมพันธ  เพื่อสราง
ความเขาใจใหบุคลากรใน
โรงเรียน และชุมชน 

ฝายประชาสัมพันธ 
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นโยบาย  10 พัฒนาคุณภาพงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
ยุทธศาสตร : พัฒนาศักยภาพกระบวนการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา 

 
มาตรการ 

 
โครงการ/กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลาดําเนินการ 
(ป พ.ศ.) 

มาตรฐานการศึกษา  
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 
ฝายรับผิดชอบ 

2551 2552 2553 สพฐ. สมศ. 

1. จัดระบบสารสนเทศให
ครอบคลุมการบริหารงาน
ทุกฝาย 

 
 

1. โครงการจัดระบบสารสนเทศเพื่อ
พัฒนาการบริหารจัดการ และใหการ
บริการทางการศึกษา 

 

   มฐ. 13 
ตบช. 13.2 

มฐ. 11 
ตบช. 11.2 

- มีการจัดระบบสารสนเทศ
อยางเปนระบบสากล  และ
ถูกตอง ครอบคลุมการ
บริหารงานทุกฝาย 

ฝายสารสนเทศ 
ฝายออกแบบสื่อการ
สอนเทคโนโลยี 
 
 

2. คัดเลือก รวบรวม และ
จัดเก็บขอมูลสารสนเทศที่
ถูกตองใหปลอดภัย 

 

2. โครงการพัฒนาจัดเก็บและสืบคนขอมูล
สารสนเทศดาราวิทยาลัย 

 

   มฐ. 16 
ตบช. 16.3  

มฐ. 11 
ตบช. 
11.2.3 

- สถานศึกษาเปดใหบริการ
ทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื้อ
ตอการเรียนรูดวยตนเอง 
และการเรียนรูแบบมีสวน
รวม 

 
 
 
 

ฝายสารสนเทศ 
ฝายออกแบบสื่อการ
สอนเทคโนโลยี 
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นโยบาย  10 พัฒนาคุณภาพงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
ยุทธศาสตร : พัฒนาศักยภาพกระบวนการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา 

 
มาตรการ 

 
โครงการ/กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลาดําเนินการ 
(ป พ.ศ.) 

มาตรฐานการศึกษา  
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 
ฝายรับผิดชอบ 

2551 2552 2553 สพฐ. สมศ. 

3. วิเคราะหขอมูลสารสนเทศ 
เพื่อการวางแผนการ
ตัดสินใจของผูบริหาร 

 

3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผูบริหาร 

 

   มฐ. 12 
ตบช. 
12.1,12.2  

มฐ. 11 
ตบช. 
11.1,11.2.3

- สถานศึกษามีการจัดองคกร  
โครงสราง และระบบการ
บริหารงานที่มีความคลองตัว
สูง  และปรับเปลี่ยนได
เหมาะสมตามสถานการณ  มี
การจัดขอมูลสารสนเทศ
อยางเปนระบบครอบคลุม 
และทันตอการใชงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ฝายสารสนเทศ 
ฝายออกแบบสื่อการ
สอนเทคโนโลยี 

 



 
 
 
 

สุขภาพเลิศสุขภาพเลิศ  

ปญญาล้าํปญญาล้าํ  

คณุธรรมเยี่ยมคณุธรรมเยี่ยม  


