
โรงเรียนกดุตุม้วิทยา

         ขอตอ้นรบั SCHOOL PARTNER

      ท่าน ภูเมธ  นนทธี์ระภากร

  จาก..ธนาคารกรุงเทพสาขาแกง้ครอ้

ดว้ยความยินดีย่ิง



วิสยัทศัน์

   วิสยัทศัน ์: ภายในปี ๒๕๖๔ โรงเรียนกดุตุม้
วิทยา บริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม เพ่ือยกระดบั

คณุภาพการศึกษา พฒันาทกัษะอาชีพ สู่ผูเ้รียนใหมี้

ความรู ้คู่คณุธรรม รกัษค์วามเป็นไทย ใช้

เทคโนโลยี บนวิถีความพอเพียง

ปรบัใหม่เม่ือ ๙ พ.ค. ๕๙



 ๑. บริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือยกระดบัคุณภาพการศึกษา 

พนัธกิจ ๑ : จดัท าและพฒันาหลกัสตูรถาน

ศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

 พนัธกิจ ๒ :ประสานสมัพนัธแ์ละร่วมมือกบั  
        ชุมชน องคก์รภายนอก และวิทยากร

        ทอ้งถ่ิน ในการพฒันาคณุภาพการศึกษา

        ใหผู้เ้รียนตามศกัยภาพ         



 ๒. พฒันาทกัษะอาชีพสู่ผูเ้รียนใหมี้ความรู ้คู่คุณธรรม 

พนัธกิจ ๓ : ศึกษา/ดงูานนอกสถานท่ีดา้นอาชีพ

  พนัธกิจ ๔ : ฝึกทกัษะอาชีพตามสถาน -
                   ประกอบการ

 พนัธกิจ ๕ : อบรมคณุธรรม และร่วมกิจกรรม

                   วนัส าคญัทางศาสนา



 ๓. รกัษค์วามเป็นไทย  

พนัธกิจ ๖ : อนุรกัษ/์สืบสานประเพณี วฒันธรรม

                  ทอ้งถ่ินและวฒันธรรมไทย 

      ๔. ใชเ้ทคโนโลยีบนวิถีความพอเพียง  

พนัธกิจ ๗ : ใชเ้ทคโนโลยีในการสรา้งองคค์วามรู ้
                  สู่การประกอบอาชีพไดอ้ย่าง-

                  เหมาะสม  



  ๑. ผูเ้รียนมีคุณภาพ เป็นคนดี คนเก่ง และ

      มีความสขุในการเรียนรู ้  ตามความถนดั 

      ความสนใจ เต็มตามศกัยภาพ 

  ๒. ผูเ้รียนมีความรู ้ความสามารถ ดา้นทกัษะ

       อาชีพท่ีหลากหลายและเลือกอาชีพไดเ้หมาะสม

  ๓. ผูเ้รียนสามารถฝึกทกัษะดา้นอาชีพตามสถานท่ี

        ประกอบการ

 เป้าประสงค ์:



  ๔. คร ูนกัเรียน รกัษแ์ละภาคภูมิใจในความเป็นไทย

  ๕. ระดมทรพัยากร เพ่ือ จดัซ้ือ จดัหาร ดแูลรกัษา   

      ซ่อมบ ารงุเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

  ๖. ผูเ้รียนสามารถใชเ้ทคโนโลยี ในการสรา้งองค์

      ความรู ้ และประกอบอาชีพไดอ้ย่างเหมาะสม

 

 เป้าประสงค ์:



๑. มุ่งพฒันาผูเ้รียนและการจดัการเรียนรู ้เพ่ือยก

ระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา (K)  

      ๒. สรา้งงาน สรา้งอาชีพและการมีรายไดร้ะหว่าง

เรียน (P)

      ๓.พฒันาผูเ้รียนใหมี้สุขนิสยัท่ีดี รกัความสะอาด 

มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ มีทกัษะชีวิต พ่ึงตนเอง

และอยู่ร่วมกนัในสงัคมอย่างมีความสขุ บนวิถีแห่ง

ความพอเพียง (A)

ทศิทางการพฒันาการศกึษา



ขอ้มลูอาคารสถานท่ีขอ้มูล

พ้ืนฐาน

  

๑.พ้ืนท่ีโรงเรียน  ๔๐ ไร่

๒.อาคารเรียน ๓ หลงั

๓.โรงฝึกงาน ๓ หลงั

๔.หอประชุมเอนกประสงค ์๑ หลงั

๕.โรงอาหาร ๑ หลงั

๖. บา้นพกัคร/ูลูกจา้ง  ๕ หลงั

 



ขอ้มูล

ครู

  กลุ่มสาระ
จ านวนครู หมายเหตุ

ชาย หญิง รวม

ไทย ๑ ๒ ๓

คณิต ๐ ๓ ๓

วิทย์ ๑ ๓ ๔

สงัคม ๑ ๒ ๓

สุขฯ ๑ ๑ ๒

ศิลป์ ๑ ๑ ๒ อตัราจา้ง ๑

การงาน ๒ ๒ ๔

ภาษาต่าง ๐ ๒ ๒ อตัราจา้ง ๑

 ครูธรุการ  ๑ คน / ครพ่ีูเล้ียงนกัเรียนเรียนรวม ๑ คน



ขอ้มูล  นกัเรียน

 ระดบัชัน้

จ านวนนกัเรียน หมายเหตุ

ชาย หญิง รวม ขอ้มูล ๑๐ มิ.ย. ๕๙

ม.1 27 11 38

ม.2 18 12 30

ม.3 25 23 48

ม.4 9 16 25

ม.5 9 16 25

ม.6 13 12 25

รวมทัง้หมด 101 90 191



    ขอ้มูลนกัเรียนเพ่ิมเติม..

 ๑.  นกัเรียนรอ้ยละ ๙๐ มีฐานยากจน-จนมากพิเศษ

 ๒. นกัเรียนรอ้ยละ ๗๐ อาศยัอยู่กบัปู่  ย่า ตา ยาย

 ๓. รอ้ยละ ๕๐ ตอ้งการท่ีจะเรียนต่อในระดบัปริญญา 

 ๔. รอ้ยละ ๕๐ เม่ือจบระดบัชัน้ ม.๖ ประกอบอาชีพ
  ๕. รอ้ยละ ๑๕ มีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์เช่นไม่สนใจ

การเรียน ฯ



    รูปแบบการจัดการศึกษาโรงเรียนกดุตุ้มวทิยา

  ผู้ปกครอง   ชุมชน

     โรงเรียน

 องค์กรภาครัฐ-เอกชน   

ทักษะการ
ส่ือสาร/
เทคโนฯ

ทักษะ
วชิาการ
(head)

ทักษะ
วชิาชีพ
(hand)

ทกัษะ
วชิาชีวติ

    นักเรียน

 สุขภาพกาย

   สุขภาพจติ

(Heart-health)
 (head- hand)



   เป็นคน
 ดี

    มีทกัษะ
   มีความรู้

 อยู่ร่วมกนัอย่าง
มีความสุข

  นักเรียน

        คนืคนด ีสูส่งัคม

    เป้าหมายการจดัการศึกษา



๑  ผลการสอบ O-NET ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๓,๖

ชัน้
ปี

รายวิชา

ไทย สงัคม องักฤษ คณิตฯ วิทยฯ์ เฉล่ีย

ม.๓ ๒๕๕๗ ๓๐.๓๙ ๓๑.๑๓ ๒๔.๙๔ ๒๓.๘๘ ๓๓.๑๙ ๓๐.๗๑

๒๕๕๘ ๔๑.๕๑ ๔๒.๗๗ ๒๖.๖๘ ๒๔.๙๕ ๓๒.๐๙ ๓๓.๖๐

ผลต่าง +๑๑.๑๒ +๑.๖๔ +๑.๗๔ +๑.๐๗ -๑.๑๐ +๒.๘๙

ม.๖ ๒๕๕๗ ๔๒.๕๒ ๒๙.๔๑ ๑๖.๘๙ ๑๕.๐๖ ๒๘.๖๔ ๒๖.๕๐

๒๕๕๘ ๓๘.๒๓ ๓๔.๐๖ ๑๖.๔๒ ๑๘.๓๑ ๓๑.๓๕ ๒๗.๖๗

ผลต่าง - ๔.๒๙ +๔.๖๕ - ๐.๔๗ +๓.๒๕ +๒.๗๑ +๑.๑๗



 การสรา้งงานสรา้งอาชีพตามโครงการ ๑คน ๑อาชีพ ๑ผลิตภณัฑ ์๑รายได้

ท่ี ช่ืออาชีพเด่นๆ หมายเหตุ

๑ ปุ๋ ยหมกัมหศัจรรย ์

๒ ตะกรา้นอ้ยคอยรกั ## 

๓ เล้ียง(ไก่ไข่) ## 

๔ มายากล ## 

๕ ปลูกผกัปลอดสารพิษ  

๖ เหล็กดดัไฮรโ์ซ  

๗ เกษตรกรรม(ทวิภาคี)   





http://www.thaischool.in.th/_files_school/36100330/activity/36100330_3_20141201-133429.jpg


 ความส าเร็จจากการบริหารจัดการ ใน ๑ ปีการศึกษา 
     ๑. รางวลัเหรียญทอง ระดบัประเทศ กิจกรรมการแข่งขนั 

        มายากล งานศิลปะหตัถกรรมนกัเรียน  ครัง้ท่ี ๖๕

    ๒. ครูและนักเรียนร่วมสาธิต/แสดงผลงาน และจ าหน่าย
           ผลผลติการถกัตะกร้าจากเชือกป่าน งานศิลปะหตัถ
        กรรมนกัเรียน ระดบัประเทศ  คร้ังที่ ๖๓,๖๔ และ  ๖๕
      ๓. ผ่านการประเมินการด าเนินงานตาม โครงการบริหาร
        จดัการดา้นการเกษตร อาหาร โภชนาการและสขุอนามยั

        ในโรงเรียนอย่างครบวงจร โดยส านกังานอาหารและยา



 ความภาคภูมใิจ(ต่อ) 

      ๔. โรงเรียนไดร้บัรางวลั ชมเชย โดย สพม. เขต ๓๐ ในการ 

          ประกวดงานวิจยั นวตักรรม การบริหาร/ผลการด าเนินงาน

          ตามจุดเนน้การป้องกนัแกปั้ญหาการออกกลางคนัฯ

  (๑) ประเภทนวตักรรมการบริหารจดัการ(งานวิจยั)

   (๒) ประเภทโรงเรียนท่ีมีผลงานและความส าเร็จ

               ในการด าเนินงาน (งานวิจยั)



 ๕. นายประวิทย ์ พลอยด า ไดร้บัรางวลัผูบ้ริหารฯ

ท่ีมีผลงานดีเด่น ของสมาคมผูบ้ริหาร โรงเรียน

มธัยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ประกาศ ส.บ.ม.ท. 

ท่ี ๕๙/๒๕๕๙  ลงวนัท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๕๙)

 

 ความภาคภูมใิจ(ต่อ) 



 ขอ้จ ากดัในการบริหารจดัการศึกษา 

   ๑. ดา้นทรพัยากร

          - ครผููส้อนบางกลุ่มสาระไม่เพียงพอ เช่น  ครูภาษา

ต่างประเทศ, ครูดนตรี ฯ 

         -  งบประมาณท่ีใชใ้นการบริหารจดัการ ปรบัปรุง 

ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ และการปรบัปรุงภูมิทศัน์

โรงเรียน ยงัมีไม่เพียงพอ

  ๒. ส่ือ เทคโนโลยีในการจดัการเรียนการสอนมีไม่เพียงพอ

  ๓. ครผููส้อนตอ้งปฏิบติังานดา้นอ่ืนๆ เช่น การเงิน การบญัชี

       การพสัดุ เอกสารติดตามและประเมิน ฯ ส่งผลต่อการจดั

       การเรียนการสอน

        



 ขอบคุณครับ




