
ส่วนที่ 1 
 บทน ำ 

1. ข้อมูลทั่วไปของชุมขน 
1.1 เขตบริการของโรงเรียน 
ประชากรในพ้ืนที่ให้บริการไม่จ ากัดเขตพ้ืนที่เพราะตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองก าแพงเพชร                       

ไม่สามารถก าหนดกลุ่มของประชากรในเขตบริการได้ชัดเจน 
     1.2 สภาพชุมชน 

โรงเรียนวัดคูยางตั้งอยู่ใจกลางชุมชนเมือง สภาพแวดล้อมทั่วไปเป็นบ้านพักอาศัย ร้านค้า  วัด  
อาชีพส่วนใหญ่ของคนในชุมชน คือ ค้าขาย  รับจ้าง  รับราชการ  มีประชากรค่อนข้างหนาแน่น  
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ นิยมไปท าบุญที่วัดในวันพระ และเทศกาลต่าง ๆ ประเพณีใน
ท้องถิ่นโดยทั่วไป คือ ตรุษสงกรานต์  การก่อทรายเข้าวัด ประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษา การถวายเทียน
จ าน าพรรษา  ส่วนงานประเพณีระดับจังหวัดที่ชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วม  คือ ประเพณีสารทไทยกล้วยไข่
เมืองก าแพง ประเพณีนบพระเล่นเพลง ประเพณีกินก๋วยเตี๋ยวเที่ยวเมืองก าแพง ผู้ปกครองส่วนใหญ่ 

-   จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 75  ปริญญาตรี ร้อยละ 20  
    สูงกว่าปริญญาตรี  ร้อยละ 5 
-   ประกอบอาชีพ (คิดเป็นร้อยละ)  ค้าขาย 20%  รับจ้าง  50%     

               รับราชการ 20%   เกษตรกร  10% 
-   นับถือศาสนา (คิดเป็นร้อยละ) พุทธ  คิดเป็นร้อยละ 98 อ่ืน ๆ 2 % 
-   ฐานะทางเศรษฐกิจ/ รายได้โดยเฉลี่ย ต่อครอบครัว ต่อปี  45,000  บาท 

           -   จ านวนคนเฉลี่ยตอ่ครอบครัว  5  คน 
 

1.3 โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
      โอกาส 
 - ชุมชนให้ความสนใจในด้านการศึกษามากและให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเป็นอย่างดี 
 - โรงเรียนอยู่ในบริเวณวัดได้รับการสนับสนุนจากเจ้าอาวาสวัดเป็นอย่างดียิ่ง 
 - ภายในชุมชนมีแหล่งเรยีนรู้  เช่น  วัด  โบราณสถาน  โบราณวตัถุ  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
 - มีแหล่งทุน/ทรัพยากรที่จะน ามาพัฒนาโรงเรียน  เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 - มีพาหนะในการพานักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกได้สะดวก 
 - การคมนาคมไปมาสะดวก  เพราะโรงเรียนตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองก าแพงเพชร 
 

 ข้อจ ำกัด 
 - อยู่ในบริเวณวัด 
 - ประชาชนสว่นใหญ่มีฐานะยากจน 
 - พ้ืนทีค่ับแคบติดกับชุมชน  สนามกีฬาไม่เพียงพอ 
 - ห้องพิเศษในการจัดกิจกรรมการเรียนมีไม่เพียงพอกับการจัดเป็นแหล่งเรียนรู ้
 

     1.4 สภาพภูมิศาสตร์ 
สภาพทั่วไปชุมชนวัดคูยางเป็นชุมชนขนาดใหญ่  ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองก าแพงเพชร   

ประชาชนมีอาชีพค้าขาย  รับราชการ  และส่วนหนึ่งท าการเกษตร  มีอาณาเขต  ดังนี้ 



ทิศเหนือ ติดต่อกับหมู่  1 บ้านหนองปลิง 
ทิศใต้  ติดต่อกับหมู่  3  บ้านนครชุม 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับหมู่  6  บ้านสระแก้ว 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับหมู่  1  บ้านวังยาง 
 

    1.5  สภาพเศรษฐกิจ 
      ประชาชนส่วนใหญ่ท าอาชีพค้าขาย  มีรายได้และมีงานท าอยู่ในระดับปานกลาง 
 

     1.6  สภาพวัฒนธรรมประเพณี 
       ประชากรในชุมชนมีการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงาม        

ในเรื่อง ศาสนพิธี  พิธีกรรมทางศาสนาตลอดจนการปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี  ซึ่งการอนุรักษ์อาชีพต่าง ๆ                 
ในท้องถิ่น  เช่น  การท าขนม  การประดิษฐ์ดอกไม้  ประดิษฐ์ของช าร่วย  ซึ่งเป็นการเสริมความรู้พื้นฐาน
ในการประกอบอาชีพและการหารายได้ระหว่างปิดภาคเรียน 

 

     1.7 สภาพปัญหาสังคม 
       โครงสร้างพื้นฐานมีที่อยู่อาศัยเป็นลักษณะชุมชนเมือง  มีสิ่งสาธารณูปโภคและอุปโภค 

เพียงพอ  แต่การบริการด้านสาธารณสุขยังขาดการบริการทั่วถึงในบางส่วน  โดยเฉพาะกลุ่มลูกจ้าง   
ผู้ตกงาน  ยังขาดการเฝ้าระวังรักษาสุขภาพด้วยตนเอง  ก าลังเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลยังขาดแคลน 
 

     1.8 สภาพปัญหาของโรงเรียน 
       โรงเรียนวัดคูยาง ยังมีจุดทีค่วรพัฒนาในเรื่อง การจัดระบบองค์กร/โครงสร้าง              

การบริหารงานอย่างเป็นระบบ ครบวงจร การให้ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานยังไม่ชัดเจน มีนักเรียนจ านวนมากจึงท าให้การบริการมีความยุ่งยากอยู่บ้าง
โดยเฉพาะเรื่องการมีสัมมาคารวะ การมีวินัยในตนเอง บุคลากรตามวิชาเอกท่ีโรงเรียนต้องการยังไม่ครบ 
เครื่องมือและผลจาการนิเทศก ากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เป็นสารสนเทศไม่ต่อเนื่อง   
ผู้ปกครองบางส่วนไปประกอบอาชีพต่างจังหวัด  บุตรต้องอาศัยอยู่กับญาติพ่ีน้องและผู้ปกครอง                           
มีการแข่งขัน เรื่องการประกอบอาชีพสูง ความสัมพันธ์ด้านชุมชนจึงมีน้อย 

 

     1.9 สภาพปัญหาปัจจุบันของนักเรียน 
             ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง  และเกษตรกร  จงึมีสภาพเศรษฐกิจค่อนข้างยากจน 

2. ประวัติควำมเป็นมำของสถำนศึกษำ 
  โรงเรียนวัดคูยางตั้งข้ึน เมื่อพุทธศักราช 2444  โดย  พระธรรมาธิมุตมุนี  (กลึง) เจ้าคณะจังหวัด

ก าแพงเพชรในขณะนั้น ได้ชักชวนชาวบ้านจัดตั้งขึ้นโดยใช้ชือ่ว่า “วัชรราษฎร”์   ด ารงอยู่ได้               
ด้วยเงินศึกษาพลี  มีภิกษุเป็นผู้สอน โดยขึ้นกับการศึกษามณฑลนครสวรรค์ 

พ.ศ. 2454  ได้ขึ้นกับกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2473  โรงเรียนเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา และได้ย้ายไปอยู่สถานที่ใหม่ ส่วนโรงเรียน

ประถมศึกษาได้ยุบรวมไปรวมกับโรงเรียนวัดบาง (เทศบาล 1)  
พ.ศ. 2478  โรงเรียนวัดคูยางได้จัดตั้งขึ้นใหม่ อีกครั้งเมื่อวันที่ 17  เมษายน  โดยนายอ าเภอ        

เป็นผู้ตั้ง  ด ารงอยู่ได้ด้วยเงินประถมศึกษา ทั้งนี้เพ่ือเป็นการแบ่งเบาที่นักเรียนอยู่กันอย่างแออัด               



ของโรงเรียนวัดบาง (เทศบาล 1)  จึงเปิดท าการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 4   โดยใช้ชือ่ว่า                         
“โรงเรียนวัดคูยาง” (เทศบาล 2) โดยใช้ศาลาการเปรียญของวัดคูยางเป็นสถานที่เรียน 

พ.ศ. 2504  โรงเรียนเปิดสอนระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
พ.ศ. 2520  กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้เปิดโรงเรียนมัธยมในโรงเรียนวัดคูยาง และวันที่   

22  มิถุนายน  2521  ประกาศยุบโรงเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนวัดคูยาง โอนให้โรงเรียนวัชรวิทยา 
 

 
 
 
 
5. ข้อมูลด้ำนนักเรียน 

ระดับชั้น 
จ ำนวนนักเรียนทั้งหมด 

ชำย หญิง รวม 

อนุบาล 1 58 52 111 

อนุบาล 2 48 60 108 

รวมอนุบำล 106 112 218 

ประถมศึกษาปีที่ 1 127 110 237 

ประถมศึกษาปีที่ 2 136 121 257 

ประถมศึกษาปีที่ 3 145 118 263 

ประถมศึกษาปีที่ 4 114 142 256 

ประถมศึกษาปีที่ 5 147 124 271 

ประถมศึกษาปีที่ 6 115 131 248 

รวมประถม 783 744 1,527 

รวมทั้งหมด 890 858 1,748 
 
 
 

6. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนผลกำรทดสอบระดับชำติ 
                  6.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2558                                                 

6.2 ผลกำรทดสอบระดับชำติ ปีกำรศึกษำ 2558 
 

  



7. ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (SAR) และสมศ. 
          7.1 ผลกำรจัดกำรศึกษำ : กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ของสถำนศึกษำ                                                                   

กำรศึกษำขัน้พ้ืนฐำน : ระดับกำรศึกษำประถมศึกษ 
น้ ำหนัก 
คะแนน 

คะแนน          
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

ด้ำนที่ 1 มำตรฐำนด้ำนคุณภำพผู้เรียน   30 37.53 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมสีุขภาวะทีด่ีและมีสุนทรยีภาพ 5 4.95 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมคีุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค ์ 7 7 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 11 10.74 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตดัสินใจแก้ปญัหา  
ได้อย่างมสีตสิมเหตุผล   

5 4.93 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมคีวามรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 5 4.95 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และ   
มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

5 4.96 ดีเยี่ยม 

ด้ำนที่ 2 มำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 50 52 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 11 11 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและ เกดิประสิทธิผล 11 11 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

5 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรยีนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคณุภาพ
ผู้เรยีนอย่างรอบด้าน 

10 10 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 10 10 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคณุภาพภายในของสถานศกึษาตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

5 5 ดีเยี่ยม 

ด้ำนที่ 3 มำตรฐำนด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 10 10 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   10 10 ดีเยี่ยม 

ด้ำนที่ 4 มำตรฐำนด้ำนอัตลักษณ์ของสถำนศกึษำ 5 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลเุป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 5 5 ดีเยี่ยม 

ด้ำนที่ 5 มำตรฐำนด้ำนมำตรกำรส่งเสริม 5 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 15 การจัดกจิกรรมตามนโยบาย จดุเน้น แนวทางการปฏิรูป 
การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคณุภาพสูงขึ้น 

5 5 ดีเยี่ยม 

คะแนนรวม 100 100 ดีเยี่ยม 

คะแนนเทียบ 5 คะแนน 5.00 5.00 ดีเยี่ยม 

สรุป   ผลกำรจัดกำรศึกษำ : กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ของสถำนศึกษำ                                                                  
 ปรับปรุง   พอใช้  ดี               ดีมำก        ดีเยี่ยม 

 



 
7.2 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำมระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สมศ.) 

มำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
เพ่ือกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

                  ระดับคุณภำพ 
ต้องปรับปรุง 

เร่งด่วน 
ต้อง

ปรับปรุง 
 

พอใช้ ด ี ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐำน      
ตัวบ่งช้ีที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตทีด่ ี      

ตัวบ่งช้ีที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมทีพึงประสงค์      

ตัวบ่งช้ีที่ 3  ผู้เรียนมีความใฝรู่้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง                    

ตัวบ่งช้ีที่ 4  ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเปน็      
ตัวบ่งช้ีที่ 5  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของผู้เรียน      
ตัวบ่งช้ีที่ 6  ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนที ่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

     

ตัวบ่งช้ีที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและ               
การพัฒนาสถานศึกษา 

     

ตัวบ่งช้ีที่ 8  พัฒนาการของการประกันคณุภาพภายใน 
โดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 

     

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ ์      
ตัวบ่งช้ีที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ   
และวัตถุประสงค์ของการจดัตั้งสถานศึกษา 

     

ตัวบ่งช้ีที่ 10  ผลการพัฒนาตามจดุเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน 
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

     

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม      
ตัวบ่งช้ีที่ 11  ผลการด าเนินการโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริม 
บทบาทของสถานศึกษา 

     

ตัวบ่งช้ีที่ 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษา เพื่อยกระดับ 
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพฒันาสู่ความเป็นเลศิที่สอดคล้อง 
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

     

    ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำมระดับกำรศึกษำขัน้พื้นฐำน 
สถานศึกษามผีลการประเมินระดบัคุณภาพ    ดี      โดยมีค่าเฉลี่ย     85.17   คะแนน  
            ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ         รับรอง           ไม่รับรอง 
8. ข้อมูลที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
อาคาร  1. เนื้อท่ีประมาณ  11  ไร่ (ตั้งอยู่ในบริเวณวัดคูยาง) 

2. พ้ืนที่ปลูกสร้างอาคาร/อาคารประกอบ  7  ไร่/ตารางวา 
3. พ้ืนที่สนาม/นันทนาการ  4  ไร่/ตารางวา 
4. จ านวนอาคารเรียนถาวร  รวม  5  หลัง 
5. จ านวนอาคารบริหาร    1  หลัง 
6. จ านวนอาคารอเนกประสงค์  1  หลัง 



7. จ านวนสนามกีฬา  2  สนาม  ได้แก่  สนามฟุตบอล และสนามบาสเกตบอล  
8. จ านวนห้องเรียนทั้งหมด  41  ห้อง 
9. จ านวนห้องประกอบ 

 ห้องทดลองวิทยาศาสตร์  1  ห้อง  เฉลี่ยคิดเป็น  80  ตารางเมตร 
 ห้องคอมพิวเตอร์  2  ห้อง  เฉลี่ยคิดเป็น  208  ตารางเมตร 
 ห้องดนตรี-นาฏศิลป์  2  ห้อง  เฉลี่ยคิดเป็น 104  ตารางเมตร 
 ห้องศิลปะ  2  ห้อง  เฉลี่ยคิดเป็น  104  ตารางเมตร 

  ห้องปฏิบัติการทางภาษา  1  ห้อง  เฉลี่ยคิดเป็น  54  ตารางเมตร 
  ห้องพยาบาล  1  ห้อง  เฉลี่ยคิดเป็น  54  ตารางเมตร 
  ห้องสมุด  1  ห้อง  เฉลี่ยคิดเป็น  216  ตารางเมตร 
  ห้องเรียนสีเขียว  1  ห้อง  เฉลี่ยคิดเป็น  80  ตารางเมตร 
  ห้องประชุม  1  ห้อง  เฉลี่ยคิดเป็น  108  ตารางเมตร 

 


