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รายงานผล
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษาของสถานศกึษา

ปการศกึษา ๒๕๕๗
(ระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน)

โรงเรียนบานหนองหัวแรด
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เอกสารลําดับท่ี ……..

สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครราชสีมา เขต ๒
สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

กระทรวงศกึษาธกิาร

คํานํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา

๙ (๓) และกฎกระทรวงศึกษาธิการ  วาดวย หลักเกณฑ  วิธีการ  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.
๒๕๕๓ ที่กําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท
การศึกษา  และมาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ   พ.ศ. ๒๕๔๒ และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ กําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง  โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด  หนวยงานที่
เกี่ยวของ  และเปดเผยตอสาธารณชน  เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอก

ในปการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนบานหนองหัวแรดไดดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยเปดโอกาสใหทุกฝายไดมีสวนรวมในการพัฒนา  สงเสริม
สนับสนุน  กํากับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหพัฒนาอยางมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กําหนด

รายงานประจําป(SAR) เลมนี้  สําเร็จลุลวงไปดวยดี  ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะทํางาน  นักเรียน
ผูปกครอง  และคณะกรรมการสถานศึกษาทุกทาน  ที่ใหความรวมมือในการจัดทําและพิจารณาใหความ
เห็นชอบเพื่อเผยแพรตอผูเกี่ยวของตอไป

โรงเรียนบานหนองหัวแรด
เมษายน ๒๕๕๘
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คํารับรองของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบานหนองหัวแรด
........................................................

ขาพเจานายสุพัชษุ อภิวัสตรโชคชัย  ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน
โรงเรียน บานหนองหัวแรด และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบานหนองหัว
แรด  ไดพิจารณารายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศกึษาปการศึกษา
๒๕๕๗ (ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน)โรงเรียนบานหนองหัวแรด  เห็นวาเอกสารดังกลาวมี
ความเหมาะสม  สนองตอบตอจุดเนนของโรงเรียน  ทองถิ่น ความตองการของผูเรียน  และ
สอดคลองกับหลกัการ  จุดหมายของกฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา ๒๕๕๓ ท่ีปรับปรุงใหม  เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศกึษา
ขั้นพ้ืนฐาน

ดังนั้น  จึงเห็นชอบใหนําผลรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศกึษา
ปการศึกษา ๒๕๕๗ (ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) โรงเรียนบานหนองหัวแรด  ไปใชในการ
จัดการศึกษาไดโดยนํารายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาป
การศกึษา๒๕๕๗ เสนอหนวยงานตนสังกัดและเผยแพรหนวยงานอื่นตอไป

ลงชื่อ สุพัชษุ   อภิวัสตรโชคชัย
(นายสุพัชษุ อภิวัสตรโชคชัย )

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โรงเรียนบานหนองหัวแรด
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สารบัญ

คํานํา ๒
สารบัญ ๔
ตอนที่ ๑ ขอมูลพื้นฐาน ๖

๑.ขอมูลทั่วไป ๖
๒.ขอมูลผูบริหาร ๙
๓.ขอมูลนักเรียน ๙
๔.ขอมูลครูและบุคลากร ๑๑
๕.ขอมูลอาคารสถานที่ ๑๒
๖.ขอมูลงบประมาณ ๑๒
๗.ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม ๑๓
๘.โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา ๑๕
๙.แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ิน ๑๗
๑๐.ผลงานดีเดนในรอบปที่ผานมา ๒๐
๑๑.ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปที่ผานมา ๒๘
๑๒.ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง ๓๓
๑๓.ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ๓๔
๑๔.ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายใน และภายนอก  รอบสาม ๓๕
๑๕.สรุปสภาพปญหา  จุดเดน  จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ๓๗

ตอนที่ ๒ แผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา ๔๐
๑.การบริหารจัดการศึกษา ๔๐
๒.วิสัยทัศน  พันธกิจ เปาหมาย  อัตลักษณ  และเอกลักษณของสถานศึกษา ๔๑
๓.แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ๔๒
๔.กลยุทธการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ๔๒
๕.การดําเนินงานตามกลยุทธของสถานศึกษา ๔๓

ตอนที่ ๓ ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ๕๔
๑.ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา ๕๔
๒.ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๖๔
๓.สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ปการศึกษา ๒๕๕๕ ๙๑

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (๑๕ มาตรฐาน)
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๔.ผลการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา ๙๓
ตอนที่ ๔ สรุปผลการพัฒนาและการนําไปใช ๑๐๐

๑.สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม ๑๐๐
๒.จุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา ๑๐๒
๓.แนวทางการพัฒนาในอนาคต ๑๐๓
๔.ความตองการและการชวยเหลือ ๑๐๓

ภาคผนวก ๑๐๔
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ตอนที่ ๑
ขอมูลพื้นฐาน

ชื่อโรงเรียนบานหนองหัวแรด ที่ต้ังเลขที่ ๑๓๘ หมูที่ ๒ ถนนโชคชัย - เดชอุดม ตําบลแหลมทอง
อําเภอหนองบุมาก จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต ๒ โทร
๐๔๔-๔๙๐๐๙๔, ๐๔๔-๓๓๐๑๙๒โทรสาร ๐๔๔-๔๙๐๐๙๔. e-mail nonghuarat_2006@hotmail.com
Website http://www .nonghuarat.com เปดสอนระดับชั้นอนุบาลปที่ ๑ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ เนื้อที่ ๔๙
ไร เขตพื้นที่บริการมี ๒ ตําบล  คือ  ตําบลแหลมทอง  และตําบลหนองหัวแรด จํานวน ๙ หมูบาน  คือ
ตําบลแหลมทอง  มี ๔ หมูบาน  ไดแก  หมูที่ ๑ หมูที่ ๒ หมูที่ ๓ และหมูที่ ๘
ตําบลหนองหัวแรด  มี ๕ หมูบาน  ไดแก  หมูที่ ๒ หมูที่ ๔ หมูที่ ๖ หมูที่ ๑๓ และหมูที่ ๑๕

ประวัติโรงเรียนโดยยอ
สภาพที่ต้ังของโรงเรียนบานหนองหัวแรด  ต้ังอยูที่ เลขที่ ๑๓๘ หมูที่ ๒ ถนนโชคชัย-เดชอุดม  ตําบล

แหลมทอง  อําเภอหนองบุญมาก  อยูทางทิศตะวันตกของที่วาการอําเภอหนองบุญมาก  หางจากที่วาการอําเภอ ๓
กิโลเมตร

โรงเรียนบานหนองหัวแรด  ต้ังเม่ือวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๘ เดิมชื่อวา “ โรงเรียน
ประชาบาลตําบลสารภี ๓ ”โดยใชศาลาการเปรียญวัดหนองหัวแรดเปนสถานที่เรียน เปดสอนต้ังแตชั้น เตรียม
ประถมศึกษา ถึงชั้นประถมศึกษาบริบูรณ

เม่ือวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๑๒ ไดยายมาต้ังโรงเรียนอยู  ณ  ที่ต้ังปจจุบันนี้  คือ  เลขที่ ๑๓๘ หมูที่ ๒
ตําบลแหลมทอง  อําเภอหนองบุญมาก    จังหวัดนครราชสีมา    จากการบริจาคทรัพย  ที่ดิน      และแรงงานจาก
ชาวบาน   ในการกอสรางอาคารไม  จํานวน ๔ หองเรียน  จํานวน ๑ หลัง   บนเนื้อที่ ๔๙ ไร

ปจจุบันมีอาคารเรียนจํานวน ๔ หลัง และมีอาคารประกอบ  จํานวน ๓ หลัง  เปดสอนต้ังแตระดับชั้น
อนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต ๒ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ใหบริการประชาชนในเขตบริการ   จํานวน ๒ ตําบล   คือ  ตําบล
แหลมทอง    และตําบลหนองหัวแรด จํานวน ๙ หมูบาน คือ  ตําบลแหลมทอง  มี ๔ หมูบาน ไดแก  หมูที่ ๑ หมู
ที่ ๒ หมูที่ ๓ และหมูที่ ๘ ตําบลหนองหัวแรดมี ๕ หมูบาน  ไดแก  หมูที่ ๒ หมูที่ ๔ หมูที่ ๖ หมูที่ ๑๓
และหมูที่ ๑๕
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แผนผังบริเวณโรงเรียนบานหนองหัวแรด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

น

อาคารอํานวยการ

อาคาร ป.1

หองดนตรี สหกรณ

โรงอาหาร

หองสวม
อาคาร ป.3

เรือนพยาบาล
อาคาร ป.2

หอประชุม

สนามฟุตบอล

ลานกีฬา
เอนกประสงค

อาคารอนุบาล

อาคาร ป.4

ลานจอดรถครู

ที่จอดรถนักเรียน

บานพักครู 1

บานพักครู 2

บานพักครู 3

บานพักครู 4

ศูนยสาธิต
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ถนนโชคชัย – เดชอุดม

หอง
สวม

กศน.
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2. ขอมูลผูบรหิารโรงเรยีน
1) ผูอํานวยการโรงเรยีน นายเสร ี  เจรญิกลาง

โทรศัพท๐๘๘๓๗๓๓๙๔๓ .e-mail Mastar-Seri2506@hotmail.com
วุฒกิารศกึษาสูงสุด ศษม.  สาขาการบรหิารการศกึษา
ดํารงตําแหนงที่โรงเรยีนนีต้ั้งแต ๑๕ เดอืน  มถิุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๓ จนถงึปจจุบัน เปนเวลา ๔ ป
๑๐ เดอืน

2)   รองผูอาํนวยการโรงเรยีน   จํานวน  .....1.......คน
2.ชือ่-สกุล นายมนชยั  เยื่องกลาง  วุฒกิารศกึษาสูงสุด  ศษ.ม.   เอกการบรหิาร

การศกึษา  โทรศัพท. ๐๘๕๗๖๓๑๖๐๖ .e-mail   nonghuarat_๒๐๐๖@hotmail.com
รับผดิชอบกลุมตามโครงสรางการบรหิารงานของสถานศกึษา ทั้ง ๔ งาน  ไดแก  ดานการบรหิารงาน
วชิาการ  ดานการบรหิารงานงบประมาณ  ดานการบรหิารงานบุคคล  ดานการบรหิารงานทั่วไป
๓ ขอมูลนักเรยีน (ณ  วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ของปการศึกษาท่ีรายงาน)

๑) จํานวนนักเรยีนในเขตพื้นที่บรกิารทัง้สิ้น …522…คน
๒) จํานวนนักเรยีนในโรงเรยีนทัง้สิ้น …725……คน จําแนกตามระดับช้ันที่เปดสอน

ระดับชัน้เรยีน จํานวนหอง
เพศ

รวม
เฉล่ีย

ชาย หญงิ ตอหอง
อ.๑ 3 41 52 93
อ.๒ 3 38 40 78
รวม 6 79 92 171
ป.๑ 4 52 55 107
ป.๒ 4 59 51 110
ป.๓ 3 39 39 78
ป.๔ 3 54 39 93
ป.๕ 2 36 38 74
ป.๖ 3 52 40 92
รวม 19 292 262 554
ม.๑

ม.๒

ม.๓

รวม
รวมท้ังหมด 25 371 354 725



๑๐

๓)  จํานวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑของกรมพลศึกษาหรือสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสรมิสุขภาพ (สสส.)……๕๕๔………คน คิดเปนรอยละ…๑๐๐.

๔) จํานวนนักเรยีนที่มนี้ําหนักสวนสูงตามเกณฑของกรมอนามยั ๔๔๕…คน คิดเปนรอยละ…_๘๐.๓๒…..
๕) จํานวนนักเรยีนที่มคีวามบกพรองเรยีนรวม……๖๐……...คน   คิดเปนรอยละ……๑๐.๘๓…..…...
๖) จํานวนนักเรยีนมภีาวะทุพโภชนาการ…………-…...………คน คิดเปนรอยละ…-…...
๗) จํานวนนักเรยีนปญญาเลศิ……………….………-……………..…คน คิดเปนรอยละ….…..
๘) จํานวนนักเรยีนตองการความชวยเหลอืเปนพเิศษ…-……คน คิดเปนรอยละ….....
๙) จํานวนนักเรยีนที่ออกกลางคัน (ปจจุบัน) ……-….…….คน คิดเปนรอยละ……...
๑๐) สถิติการขาดเรยีน ๖๕….คน คิดเปนรอยละ ๑๑.๗๓
๑๑) จํานวนนักเรยีนที่เรยีนซํ้าช้ัน ๑๘ คน คิดเปนรอยละ ๓.๒๕
๑๒) จํานวนนักเรยีนที่จบหลักสูตร

อ.๒ (อ.๓) จํานวน..........๘๐.........คน คิดเปนรอยละ……๑๐๐.....
ป.๖ จาํนวน.........๘๘...........คน คิดเปนรอยละ…๙๕.๖๕

๑๓) อัตราสวนครู : นักเรยีน (แยกตามระดับ)
อ.๒ (อ.๓) = ……๑……..: ……๒๖…..….
ป.๖ = ……๑……..: ……๒๓…..…

๑๔) จํานวนนักเรยีนที่เขารวมกิจกรรมศลิปะ ดนตร ีนาฏศลิป วรรณคดแีละนันทนาการ ………
๕๕๔………..คน  คิดเปนรอยละ …๑๐๐..

๑๕) จํานวนนักเรยีนที่มคุีณลักษณะเปนลูกที่ดีของพอ แม ๕๕๔………..คน  คิดเปนรอยละ …๑๐๐..
๑๖) จาํนวนนักเรยีนที่มคุีณลักษณะเปนนักเรยีนที่ดขีองโรงเรยีน ๕๕๔………..คน  คิดเปนรอยละ …๑๐๐..
๑๗) จํานวนนักเรยีนที่ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอสังคมทัง้ในและนอกประเทศ

๕๕๔………..คน  คิดเปนรอยละ …๑๐๐..
๑๘) จํานวนนักเรยีนที่มบีันทกึการเรยีนรูจากการอานและการสบืคนจากเทคโนโลยี

สารสนเทศอยางสม่าํเสมอ ๒๗๗.. คน  คิดเปนรอยละ ๕๐
๑๙) จํานวนนักเรียนที่ผานการประเมนิความสามารถดานการคิดตามที่กําหนด

ในหลักสูตรสถานศึกษา ๕๕๔………..คน  คิดเปนรอยละ …๑๐๐..
๒๐) จํานวนนักเรยีนที่ผานเกณฑการประเมนิตามความสามารถในการปรับตัวเขากับสังคมตามที่กําหนด

ในหลักสูตรสถานศึกษา ๕๕๔………..คน  คิดเปนรอยละ …๑๐๐..



๑๑

๔. ขอมูลครแูละบคุลากร
ครูประจําการ

ที่ ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ อายุ
ราชการ

ตําแหนง/
วิทยฐานะ วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน

จํานวนครั้ง/
ช่ัวโมงที่รบั

การพัฒนา/ป
๑ นายเสรี  เจริญกลาง ๕๒ ๒๖ ผอ.รร. ศษ.ม การบรหิารการศึกษา

๒ นายมนชัย  เยื่องกลาง ๔๔ ๒๑ รองผอ.รร. ศษ.ม การบรหิารการศึกษา

๓ นางสาวสาล่ี  แครกระโทก ๔๕ ๙ ครู คศ.๒ ค.บ. ภาษาไทย อนุบาล
๔ นางสุพรรนณี  วิมลธรรม ๓๙ ๑๗ ครู คศ.๓ ศษ.ม การบริหารการศึกษา คณิตศาสตร/ป๔,๕

๕ นางพัชรา  บุญยะมัย ๓๗ ๘ ครู คศ.๒ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ป๕,๖
๖ นางสาวปญณิศา กาญจนอนกุูล ๓๘ ๑๔ ครู คศ.๒ กศ.ม เทคโนโลยีการศึกษา คอมพิวเตอร
๗ นางจุฑารัตน  คงนันทะ ๕๕ ๓๔ ครู คศ.๓ ศษ.บ ประถมศึกษา ภาษาไทยป.๔
๘ นางสาวธนพร ปกษา ๔๔ ๑๗ ครู คศ.๓ ศษ.ม การบรหิารการศึกษา ป๒/๒
๙ นางอรวรรณ สุทธิศกัดิ์ไพบูลย ๔๐ ๑๕ ครู คศ.๓ ศษ.ม การบริหารการศึกษา ภาษาอังกฤษป๔-๖

๑๐ นายแสวง  ดอกกระโทก ๕๕ ๓๖ ครู คศ.๓ ศศบ. สหวิทยาการเพื่อการ
พัฒนาทองถ่ิน

พละ ป๑-๖

๑๑ นางสาวจุฑามาศ  ทาคํา ๕๕ ๒๙ ครู คศ.๓ ค.บ. สังคมศกึษา สังคม  ป๔-๖

๑๒ นางภิรดี  เพ่ิมพูน ๓๒ ๓ ครู คศ.๑ กศ.ม เทคโนโลยีการศึกษา วิทยาศาสตร๑-๒
การงาน ป.๔

๑๓ นางกมลวัลย  รัตนกุล ๔๒ ๑๗ ครู คศ.๓ ศษ.ม การบริหารการศึกษา ป๑/๓
๑๔ นางยุพิน  ยอดดําเนิน ๖๐ ๓๗ ครู คศ.๓ ศษ.บ ประถมศึกษา ป๑/๑
๑๕ นางพิมลพรรณ  รุจิระวิจักษณ ๕๑ ๖ ครู คศ.๑ ศษ.ม การบริหารการศึกษา วิทยาศาสตรป๔-๖

๑๖ นางจํานงค  นารายณรกัษ ๕๖ ๓๕ ครู คศ.๓ คศ.บ โภชนาการชุมชน ป๑/๒
๑๗ นางเพ็ญจรัญ  พัวพัฒนกูล ๕๕ ๒๗ ครู คศ.๓ วท.บ ภูมิศาสตรแผนท่ี ป๒/๓
๑๘ นางสําราญ  มิ่งชัย ๔๒ ๑๔ ครู คศ.๒ ค.บ. การประถมศึกษา ป.๓
๑๙ นางวราภา  วงษานนท ๕๓ ๓๒ ครู คศ.๓ ศษ.บ คณิตศาสตร คณิตศาสตร/ป๓,๖

๒๐ นางสาวสุดาณิษา ปทมสกุลชัย ๓๓ ๕ ครู คศ.๑ ค.บ. ชีววิทยา ป.๒
๒๑ นางณฐัวลัญธ  เริ่มสกุลชัย ๔๖ ๑๓ ครู คศ.๓ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ป.๓ ภาษาไทย

๒๒ นางไพบูลย  ศรีมะเริง ๓๒ ๖ ครู คศ.๑ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ป.๓

๒๓ นางชญาดา  ไชยสงค ๓๔ - ครู คศ.๑ ค.บ. นาฏศิลป ป๑-ป๖
๒๔ นางสาวพิกุล  วาปกัง ๔๐ ๑๑ ครูผูชวย ค.บ. ปฐมวัยศึกษา ปฐมวัย
๒๕ นางสาวพิริยา   เหนือเกตุ ๓๐ ๑๐ ครูผูชวย ค.บ. ปฐมวัยศึกษา ปฐมวัย
๒๖ นางบุษรา  หินเหล็ก ๒๘ ๑ ครู ค.บ. ภาษาไทย
๒๗ นางฐิตชิญา  ขันทะวงค ๔๐ ๓ ครู ค.บ. คณิตศาสตร
๒๘ นางศศธิร  ชณิศรี ๓๘ ๑๑ ครู คศ.๒ ค.บ. ภาษาไทย ป.๒
๒๙ นางณฐัธยาน  ครอบกลาง ๓๙ ๒ ครู คศ.๑ ค.บ. ประถมศึกษา ป.๑



๑๒

จํานวนครูที่สอนวิชาตรงเอก ......๑๘........ คน คิดเปนรอยละ ......๖๐.๐๗....
จํานวนครูที่สอนตรงความถนัด ...๑๑......... คน คิดเปนรอยละ ...๓๙.๙๓...

พนักงานราชการ, ครอูัตราจาง

ที่ ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ ประสบการณ
การสอน (ป) วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน จางดวยเงิน

๑ นางประนอม  ตระการ
เกียรติ

๓๘ ๑๒ ค.บ. ภาษาไทย อนุบาล งบประมาณ

๒ นางสาวอุไรรักษ  จันสุ
ทิน

๓๘ ๓ ศษ.บ ภาษาไทย อนุบาล งบประมาณ

๓ นายพงษพันธ  อัศพันธ ๓๔ ๖ กศ.บ พบศึกษา ป.๓,๔,๕ งบประมาณ
๔ นางสาวนิษรา แจมจํารัส
๕ นางสาวธัญยจริา ลีนามวงษธนนั

๖ นาวสาวดวงใจ  จันทร
แสง

๓๘ ๒ ศศบ. สหวิทยาการเพื่อ
การพัฒนา
ทองถ่ิน

เด็กพิเศษ งบประมาณ

๗ นางสาวพนิดา  ดวงกระ
โทก

๒๘ ๒ คบ. ปฐมวัย ครูธุรการ งบประมาณ

๘ นายธีรศกัดิ์  ลํามะนา อ.วท. เกษตรกรรม ชางครภุณัฑ งบประมาณ

๕. ขอมูลอาคารสถานที่
อาคารเรียนจํานวน ๔ หลัง อาคารประกอบจํานวน ๓ หลัง สวม ๒ หลัง

สระวายน้ํา๑สระ   สนามเด็กเลน ๑ สนาม   สนามฟุตบอล ๑ สนาม สนามวอลเลยบอล ๑ สนาม  สนามตระกรอ๑
สนาม

๖. ขอมูลงบประมาณ (ปงบประมาณ/ปการศกึษาที่รายงาน)
งบประมาณ (รับ-จาย)

รายรับ จํานวน/บาท รายจาย จํานวน/บาท
เงนิงบประมาณ งบดําเนนิการ/เงนิเดอืน-คาจาง 492,320
เงนินอกงบประมาณ 1,230,800 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา 738,480
เงนิอื่นๆ(ระบ)ุ งบอื่นๆ(ระบุ)

รวมรายรับ 1,230,800 รวมรายจาย 1,230,800

งบดําเนนิการ/เงนิเดอืน เงนิคาจาง คิดเปนรอยละ.....40..........ของรายรับ
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา คิดเปนรอยละ.........60...........ของรายรับ



๑๓

๗. ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม
๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ  เปนชุมชนก่ึงเมืองและชนบท  ประชากรประมาณ

๑๕,๙๗๑ คน  บริเวณใกลเคียงโดยรอบโรงเรียน  ไดแก  ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา  หมวด
ทางหลวง  หองสมุดประชาชน  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชนตําบลหนองหัวแรด  วัดหนองหัวแรด  ชุมชนหมู
๒ ต.แหลมทอง  ชุมชนหมู ๒ ต.หนองหัวแรด  อาชีพหลักของชุมชนคือทําไรมันสําปะหลัง  สวนใหญนับถือ
ศาสนาพุทธ  ประเพณี/ศิลปะวัฒนธรรมทองถ่ินที่เปนที่รูจักโดยทั่วไป  คือ ประเพณีบวชนาค  แหเทียนพรรษา
สงกรานต  รดน้ําขอพรผูสูงอายุ

๒) ผูปกครองสวนใหญ จบการศึกษาระดับ ระดับชั้นป.๔ อาชีพหลัก คือ ทําไรมันสําปะหลัง สวน
ใหญนับถือศาสนาพุทธฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดโดยเฉล่ียตอครอบครัว ตอป ๓๕,๐๐๐ บาทจํานวนคนเฉล่ียตอ
ครอบครัว ๕ คน

๓) โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียน
โรงเรียนบานหนองหัวแรดมีชุมชนที่อยูในเขตบริการ ๙ หมูบาน ไดแก  หมูที่ ๑,๒,๓,๘ ตําบลแหลม

ทอง  และหมูที่ ๒,๔,๖,๑๓,๑๕ ตําบลหนองหัวแรด  ไดรับความรวมมือจากทานเจาอาวาสวัดหนองหัวแรดอยางดี
ยิ่ง  และชาวบานใหความสําคัญกับการศึกษา  ตองการใหบุตรหลานไดรับความรู  สามารถอานออกเขียนได  มี
พื้นฐานทางการศึกษา  ชุมชนใหความสนใจเขารวมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดดี  มีแหลงเรียนรู  ภูมิปญญาในทองถ่ิน
มากมาย  เชน  ภูมิปญญาตอยอดเฟองฟา  การทําไรมันสําปะหลัง จักรสาน  กอสราง  พืชยาสมุนไพร  เกษตรกรรม
เปนตน  ดานแหลงเรียนรู  เชน  ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา  หมวดทางหลวง  หองสมุด
ประชาชน  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชนตําบลหนองหัวแรด  วัดหนองหัวแรด  เปนตน
๘. โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

หลักสูตรโรงเรียนบานหนองหัวแรด  พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ ไดกําหนดโครงสรางของหลักสูตรโรงเรียน  เพื่อใหผูสอน  และผูที่เก่ียวของในการ
จัดการเรียนรูตามหลักสูตรของโรงเรียน  มีรายละเอียด ดังนี้

๑. ระดับการศึกษา  กําหนดหลักสูตรเปน  ระดับประถมศึกษา  ตามโครงสรางของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ และตามภารกิจหลักของการจัดการเรียน  การสอนในระดับ
ประถมศึกษาของโรงเรียน  ดังนี้

ระดับประถมศึกษา(ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑-๖) มุงเนนทักษะพื้นฐานดานการอาน  การเขียน  การ
คิดคํานวณ  ทักษะการคิดพื้นฐาน  การติดตอสื่อสาร  กระบวนการเรียนรูทางสังคม  และพื้นฐานความเปนมนุษย
การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางสมบรูณและสมดุลทั้งในดานรางกาย  สติปญญา อารมณ  สังคม  และวัฒนธรรม  โดย
เนนจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

๒. สาระการเรียนรู   สาระการเรียนรูในหลักสูตรโรงเรียนบานหนองหัวแรด   พุทธศักราช ๒๕๕๓
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ ประกอบดวยองคความรูทักษะหรือ
กระบวนการเรียนรู  และคุณลักษณะหรือคานิยม  คุณธรรม  จริยธรรมของผูเรียน ๙ กลุม คือ

๒.๑ ภาษาไทย



๑๔

๒.๒ คณิตศาสตร
๒.๓ วิทยาศาสตร
๒.๔ สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
๒.๕ ประวัติศาสตร
๒.๖ สุขศึกษาและพลศึกษา
๒.๗ ศิลปะ
๒.๘ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๒.๙ ภาษาอังกฤษ

๓. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  มุงใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ  พัฒนา
อยางรอบดานเพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณ  ทั้งรางกาย  สติปญญา  อารมณ  และสังคมเสริมสรางใหเปนผูมี
ศีลธรรม  จริยธรรม  มีระเบียบวินัย ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพือ่สังคม  สามารถจัดการ
ตนเองได  และอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข  แบงเปน ๔ ลักษณะ  ดังนี้

๓.๑ กิจกรรมแนะแนว  เปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหรูจักตนเอง  รูรักษสิ่งแวดลอม
สามารถคิดตัดสินใจ  คิดแกปญหา  กําหนดเปาหมาย  วางแผนชีวิตทั้งดานการเรียนและอาชีพ  สามารถปรับตนได
อยางเหมาะสม  นอกจากนี้ยังชวยใหครูรูจักและเขาใจผูเรียน  ทั้งยังเปนกิจกรรมที่ชวยเหลือและใหคําปรึกษาแก
ผูปกครองในการมีสวนรวมพัฒนาผูเรียน

๓.๒ กิจกรรมนักเรียน  เปนกิจกรรมที่มุงพัฒนาความมีระเบียบ  ความเปนผูนําผูตามที่ดี  ความ
รับผิดชอบ  การทํางานรวมกันกับผูอ่ืน   การรูจักแกปญหา  การตัดสินใจที่เหมาะสม  ความมีเหตุผล  การชวยเหลือ
แบงปน  เอ้ืออาทร  และสมานฉันท   โดยจัดใหสอดคลอง กับความสามารถ  ความถนัดและความถนัด  และความ
สนใจของผูเรียน  ใหไดปฏิบัติดวยตนเองในทุกขั้นตอน  ไดแก  การศึกษาวิเคราะหวางแผน  ปฏิบัติตามแผน
ประเมินและปรับปรุงการทํางาน  เนนการทํางานรวมกันเปนกลุม  ตามความเหมาะสมและสอดคลองกับวุฒิภาวะ
ของผูเรียน  บริบทของโรงเรียนและทองถ่ิน  กิจกรรมนักเรียนในหลักสูตรโรงเรียนบานหนองหัวแรด  พุทธศักราช
๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ประกอบดวย

๓.๒.๑ กิจกรรมลูกเสือ - -เนตรนารี
๓.๒.๒ กิจกรรมชุมนุม

๓.๓ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน  เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนบําเพ็ญตนใหเปน
ประโยชนตอสังคม  ชุมชน  และทองถ่ินตามความสนใจในลักษณะ  อาสาสมัคร  เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ
ความดีงาม  ความเสียสละตอสังคม  มีจิตสาธารณะ

๓.๔ กิจกรรมเสริม  เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีสามารถคิด
ตัดสินใจ  คิดแกปญหา  วางแผนชีวิตทั้งดานการเรียน  และอาชีพ  สามารถปรับตนไดอยางเหมาะสม  ทั้งยังเปน
กิจกรรมที่ใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติสามารถจัดการตนเองได  และอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข  ประกอบดวย

๓.๔.๑ กิจกรรมคณะสี
๓.๔.๒ กิจกรรมเตนแอรโรบิค



๑๕

๓.๔.๓ กิจกรรมสวดมนตสุดสัปดาห
๓.๔.๔ กิจกรรมเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย

๔. เวลาเรียน   หลักสูตรโรงเรียนบานหนองหัวแรด  พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ ไดกําหนดกรอบโครงสรางเวลาเรียนสําหรับกลุมสาระการเรียนรู ๙กลุม
และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ดังนี้ ระดับชั้นประถมศึกษา  (ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑-๖)  จัดเวลาเรียนเปนรายป  โดยมี
เวลาเรียนวันละ ๕ ชั่วโมง

๕. โครงสรางเวลาเรียน
โรงเรียนบานหนองหัวแรด  กําหนดกรอบโครงสรางเวลาเรียน  ดังนี้

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา
โครงสรางเวลาเรียนเทอม 1

กลุมสาระการเรียนรู / กิจกรรม
เวลาเรียน

ระดับประถมศึกษา
ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖

กลุมสาระการเรียนรู
รายวิชาพื้นฐาน ๙๒๐ ๙๒๐ ๙๒๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐
ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐
คณิตศาสตร ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐
วิทยาศาสตร ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
ประวัติศาสตร ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐
สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
ศิลปะ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
รายวิชาเพิ่มเติม - - - ๘๐ ๘๐ ๘๐
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐
กิจกรรมนักเรียน (๗๐) (๗๐) (๗๐) (๗๐) (๗๐) (๗๐)

ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ๓๕ ๓๕ ๓๕ ๓๕ ๓๕ ๓๕
ชมรม  ชุมนุม ๓๕ ๓๕ ๓๕ ๓๕ ๓๕ ๓๕

*กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ๑๐ ๑๐ ๑๐ (๑๐) (๑๐) (๑๐)
รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน ๑,๐๔๐ ๑,๐๔๐ ๑,๐๔๐ ๑,๐๔๐ ๑,๐๔๐ ๑,๐๔๐



๑๖

หมายเหตุ กิจกรรมเสริม กิจกรรมคณะสี เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ วันอังคาร
กิจกรรมเตนแอรโรบิค เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ วันพุธ
กิจกรรมสวดมนตสุดสัปดาห เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ วันศุกร
กิจกรรมเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย เวลา ๐๙.๐๐-๑๓.๐๐ วันอาทิตย

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา
โครงสรางเวลาเรียนเทอม 2

กลุมสาระการเรียนรู / กิจกรรม
เวลาเรียน

ระดับประถมศึกษา
ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖

กลุมสาระการเรียนรู
รายวิชาพื้นฐาน ๙๒๐ ๙๒๐ ๙๒๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐
ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐
คณิตศาสตร ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐
วิทยาศาสตร ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
ประวัติศาสตร ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐
สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
ศิลปะ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
รายวิชาเพิ่มเติม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐
กิจกรรมแนะแนว ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐
กิจกรรมนักเรียน (๗๐) (๗๐) (๗๐) (๗๐) (๗๐) (๗๐)

ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ๓๕ ๓๕ ๓๕ ๓๕ ๓๕ ๓๕
ชมรม  ชุมนุม ๓๕ ๓๕ ๓๕ ๓๕ ๓๕ ๓๕

*กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ๑๐ ๑๐ ๑๐ (๑๐) (๑๐) (๑๐)
รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน ๑,๐๖๐ ๑,๐๖๐ ๑,๐๖๐ ๑,๐๖๐ ๑,๐๖๐ ๑,๐๖๐
หมายเหตุ กิจกรรมเสริม กิจกรรมคณะสี เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ วันอังคาร

กิจกรรมเตนแอรโรบิค เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ วันพุธ
กิจกรรมสวดมนตสุดสัปดาห เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ วันศุกร
กิจกรรมเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย เวลา ๐๙.๐๐-๑๓.๐๐ วันอาทิตย



๑๗

๙. แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น
๑) หองสมุดมีขนาด ๑๐๘ ตารางเมตร จํานวนหนังสือในหองสมุด ๔,๓๕๓ เลม

การสืบคนหนังสือและการยืม-คืน ใชระบบ E-Library.
จํานวนนักเรียนที่ใชหองสมุดในปการศึกษาที่รายงาน เฉล่ีย ๓๖๐ คน ตอ วันคิดเปนรอยละ๕๐.๓๓

ของนักเรียนทั้งหมด
๒) หองปฏิบัติการ

หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร    จํานวน ๑ หอง
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร    จํานวน ๑ หอง
หองปฏิบัติการทางภาษา        จํานวน ๑หอง
หองคณิตศาสตร จํานวน ๒ หอง
หองอาเชียน   จํานวน ๑ หอง
หองดนตรี  จํานวน ๑ หอง
หองจริยธรรมหองเรียนสีขาว  จํานวน ๑ หอง

๓) คอมพิวเตอรจํานวน ๔๗ เครื่อง
ใชเพื่อการเรียนการสอน ๓๒ เครื่อง
ใชเพื่อสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต ๑๑ เครื่อง
จํานวนนักเรียนที่สืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ตในปการศึกษาที่รายงาน
เฉล่ีย ๑๔๐ คน ตอวัน คิดเปนรอยละ๗๖.๑๕ของนักเรียนทั้งหมด
ใชเพื่อการบริหารจัดการ ๕ เครื่อง



๑๘

๔) แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน
แหลงเรียนรูภายใน

สถิติการใชจํานวนครั้ง/ปช่ือแหลงเรียนรู
๑.หองสมุดโรงเรียน
๒.จานดาวเทียม(วังไกลกังวล)
๓.หองคอมพิวเตอร
๔.หองปฏิบัติการทางภาษา
๕.ลานกีฬาอเนกประสงค
๖.หองปฏิบัติการดนตรี
๗.สวนหยอม
๘.ปายหนาอาคารตาง ๆ
๙.หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
๑๐.สนามเด็กเลน
๑๑.หองประชุม
๑๒.ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง

๒๐๐
๑๕๐
๘๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๑๕๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๒๐๐
๘๐๐

๕) แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน
แหลงเรียนรูภายนอก สถิติการใช

จํานวนครั้ง/ปช่ือแหลงเรียนรู
๑.หองสมุดประชาชนอําเภอหนองบุญมาก (กศน.)
๒.วัดหนองหัวแรด
๓.โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชนตําบลหนองหัวแรด
๔.โรงพยาบาลอําเภอหนองบุญมาก
๕.ที่วาการอําเภอหนองบุญมาก
๖.โรงงานแปงมันสําปะหลัง  เค สตารท
๗.องคการบริหารสวนทองถ่ิน
๘.ปราสาทหินถนนหัก
๙.โรงงานทําตุกตาน้ําตาล
๑๐.สวนสัตวนครราชสีมา
๑๑.พิพิธภัณธไมกลายเปนหิน
๑๒.ไรจิมทอมสัน

ฯลฯ

๕๐
๔๐
๑๐
๑๐
๓
๒
๒
๑
๑
๑
๑
๑



๑๙

๖) ปราชญชาวบาน/ภูมิปญญาทองถ่ิน ผูทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาใหความรูแกครู นักเรียน ในป
การศึกษาที่รายงาน

๖.๑ นายพันธวัช  กีรติรวัฒน ใหความรูเรื่อง ดนตรีไทย
สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน ๒๐ ครั้ง/ป

๖.๒ นางสุวรรณี  ลภาพันธ ใหความรูเรื่อง การจัดดอกไมในงานตาง ๆ
สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน ๒๐ ครั้ง/ป

๖.๓ กลุมแมบานหมู ๒ ตําบลแหลมทอง ใหความรูเรื่อง ขนมไทย / กลวยฉาบ
สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน ๒๐ ครั้ง/ป

๖.๔ พระครูวิมลสารวิสุทธิ(แกน  อนงคโน) เจาคณะตําบลหนองหัวแรด ใหความรูเรื่อง ธรรมะ
คุณธรรม  จริยธรรม  การฝกปฏิบัติ สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน ๔๐ ครั้ง/ป

ฯลฯ



๒๐

๑๐. ผลงานดเีดนในรอบปการศกึษาที่รายงาน
๑๐.๑ ผลงานดเีดน

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล
สถานศกึษา
สถานศึกษาสขีาวดเีดน

โลรางวัลดเีดน กระทรวงศกึษาธกิาร

โรงเรยีนตนแบบลูกเสอื ตนแบบลูกเสอื สพป.นม.๒
ประกวดแถวเนตรนารสีามัญ
ระดับจังหวัด

เหรยีญทอง สพป.นม.๑

ประกวดแถวลูกเสอืสามัญ
ระดับจังหวัด

เหรยีญทอง สพป.นม.๑

ผูบรหิาร(ระบุชื่อ)
นายเสร ี เจรญิกลาง

ลูกเสอืสดุดีช้ันพเิศษ สํานักงานลูกเสอืแหงชาติ

นายเสร ี เจรญิกลาง
นายมนชัย  เยื่องกลาง

ผูบังคับบัญชาลูกเสอืดเีดน
ประจําป ๒๕๕๖ ประเภท
ผูบรหิาร

สํานักงานลูกเสอืแหงชาติ

นายเสร ี เจรญิกลาง
นายมนชัย  เยื่องกลาง

ครูดไีมมอีบายมุข สพฐ

คร(ูระบุชื่อ)

นางศศธิร  ชิณศรี ผูฝกสอนนักเรยีนเขารวม
ประกวดบรรยายธรรม ระดบั
จังหวัด ประจําป ๒๕๕๘

ศูนยวัฒนธรรม

นางวราภา  วงษานนท
นางสุพรรนณ ี วมิลธรรม
นางอรวรรณ สุทธศิักดิ์ไพบูลย
นางสาวอุไรรักษ จันสุทนิ
นางกมลวัลย รัตนกุล
นางสาวธนพร ปกษา
นางสําราญ  มิ่งชัย
นางชญาดา  ไชยสงค

ครูดไีมมอีบายมุข สพฐ



๒๑

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล
นางพัชรา  บุญยะมัย
นางประนอม  ตระการเกียรติ
นางสาวสาลี่  แครกระโทก
นางจํานง  นารายรักษ
นางเพ็ญจรัส  พัวพัฒนกุล
นางยุพนิ  ยอดดําเนนิ
นางสาวพกุิด  วาปกัง
นางสาวสุดาณษิา ปทมสกุลชัย
นางพมิลพรรณ  รุจริะวจิักขณ
นางสาวพริยิา  เหนอืเกตุ
นางไพบูลย   ศรมีะเรงิ
นางณัฐชยาญ  ครอบกลาง
นางสาวจุฑามาศ  ทาคํา
นางภริด ี เพิ่มพูน

ครูดไีมมีอบายมุข สพฐ

นางพัชรา  บุญยะมัย
นางพกุิล  วาปกัง
นางชญาดา  ไชยสงค
นางพมิลพรรณ รุจริะวจิักขณ

ครูดเีดน สพป.นม.๒

นางชญาดา  ไชยสงค หนึ่งแสนครูดี สพฐ
นางสุพรรนณ ี วมิลธรรม
นางวราภา  วงษานนท

ครูผูฝกสอนนักเรยีนแขงขัน
โครงงานคณติศาสตรประเภทที่
๒ ระดับภาค ครัง้ที่ ๖๔ ที่
จังหวัดสกลนคร

สพฐ

นางสาวปญณศิา  กาจนอนุกูล ครูผูฝกสอนนักเรยีนแขงขัน
คอมพวิเตอร เด็กพิการเรยีน
รวม ระดบัภาค ครัง้ที่ ๖๔ ที่
จังหวัดสกลนคร

สพฐ

นางพมิลพรรณ  รุจริะวจิักขณ ครูผูฝกสอนนักเรยีนแขงขันวาด
ภาพ เด็กพกิารเรยีนรวม ระดับ
ภาค ครัง้ที่ ๖๔ ที่จงัหวัด
สกลนคร

สพฐ



๒๒

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล
นักเรยีน(ระบุชื่อ)
เด็กหญงิอรปยา  โพยนอก
เด็กหญงิวรดา  ปานทอง
เด็กหญงิจรีะนันท ไทยมะเรงิ

แขงขันโครงงานคณติศาสตร
ประเภทที่ ๒ ไดรับรางวัล
เหรยีญเงนิ ในการแขงขันงาน
ศลิปหัตถกรรมระดับภาคครัง้ที่
๖๔ ที่จังหวัดสกลนคร

สพฐ

เด็กชายววิัฒน  สายกระโทก แขงขันวาดภาพระบายสี
ประเภทบกพรองทางสตปิญญา
ไดรับรางวัลเหรยีญเงนิ ในการ
แขงขันงานศลิปหัตถกรรมระดับ
ภาคครัง้ที่ ๖๔ ที่จังหวัด
สกลนคร

สพฐ

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล
เด็กชายวัชระ  วงคนก
เด็กชายขจรศักดิ์  วังลอืชา

แขงขันคอมพวิเตอร  ประเภท
บกพรองทางสตปิญญา  ไดรับ
รางวัลเหรยีญทองในการแขงขัน
งานศลิปหัตถกรรมระดับภาค
ครัง้ที่ ๖๔ ที่จังหวัดสกลนคร

สพฐ

๑๐.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม ทีป่ระสบผลสําเร็จ

ที่ ชื่อ
งาน/โครงการ/

กจิกรรม

วัตถุประสงค/เปาหมาย วธีิดําเนนิการ
(ยอๆ)

ตัวบงชี้ความสําเร็จ
(จํานวน/รอยละ)

1 โครงการ
หองสมุดมีชีวิต

1. เพื่อใหนักเรียนไดศึกษา
คนควาจากแหลงเรียนรูที่
ทันสมัย
2. เพื่อใหนักเรียนนําความรู
ที่ศึกษาคนควาไปใชใน
ชีวิตประจําวันได

-ปรับปรุงหองสมุด
ใหมโดยการสรางเปน
อาคารเอกเทศ
-จัดบรรยากาศเก้ือตอ
การเขาใชหองสมุด
-จัดกิจกรรมสงเสริม
การอาน

นักเรียนโรงเรียนบานหนองหัวแรด
รอยละ 80 มีความพึงพอใจใน
การใชหองสมุดในการคนควาหา
ความรู



๒๓

ที่ ชื่อ
งาน/โครงการ/

กจิกรรม

วัตถุประสงค/เปาหมาย วธีิดําเนนิการ
(ยอๆ)

ตัวบงชี้ความสําเร็จ
(จํานวน/รอยละ)

2 โครงการสงเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม 1.นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึง

ประสงคตามหลักสูตร
2.นักเรียนเอ้ืออาทรผูอ่ืนและ
กตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ
3.นักเรียนยอมรับความ
คิดเห็นและวัฒนธรรมที่
แตกตาง
4.นักเรียนตระหนัก  รูคุณคา
รวมอนุรักษและพัฒนา
สิ่งแวดลอม

-จัดคายอบรมธรรม
-เรียนพุทธศาสนาวัน
อาทิตย

1.  รอยละของนักเรียนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงคตาม
หลักสูตร
2.  รอยละของนักเรียนมีความเอ้ือ
อาทรผูอ่ืนและกตัญูกตเวทีตอผูมี
พระคุณ
3. รอยละของนักเรียนยอมรับความ
คิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกตาง
4. รอยละของนักเรียนมีความ
ตระหนัก  รูคุณคา รวมอนุรักษและ
พัฒนาสิ่งแวดลอม

3 โครงการพัฒนา
ผูเรียนมีสุขภาวะ
ที่ดี

1 ผูเรียนทุกคนรูจักเลือก
รับประทานอาหารที่ถูกตอง
และออกกําลังกายทุกวัน
2 ผูเรียนทุกคนไดชั่งน้ําหนัก
วัดสวนสูง  อยางนอยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง
3 ผูเรียนทุกคนไดทํากิจกรรม
รูจักปองกันตนเองจากสิ่งเสพ
ติดใหโทษและหลีกเหล่ียง
ตนเองจาก
สภาวะที่เสี่ยงตอความรุนแรง
โรค  ภัย  อุบัติเหตุ และ
ปญหาทางเพศอยางนอยภาค

-จัดการแขงขันกีฬา
-การเตนแอรโรบิกทุก
วันพุธ
-อาหารกลางวัน

1 ผูเรียนรอยละ 80 มีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพ  และออกกําลังกาย
สมํ่าเสมอ
2 ผูเรียนรอยละ 80 มีน้ําหนัก
สวนสูง  และมีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ
3 ผูเรียนรอยละ 80 รูจักปองกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและ
หลีกเหล่ียงตนเองจากสภาวะที่
เสี่ยงตอความรุนแรง  โรค  ภัย
อุบัติเหตุ  และปญหาทางเพศ
4.ผูเรียนรอยละ 80 มีความม่ันใจ
กลาแสดงออกอยางเหมาะสม
5. ผูเรียนรอยละ 80 มีมนุษย
สัมพันธที่ดีตอเพื่อน  ครูและ



๒๔

ที่ ชื่อ
งาน/โครงการ/

กจิกรรม

วัตถุประสงค/เปาหมาย วธีิดําเนนิการ
(ยอๆ)

ตัวบงชี้ความสําเร็จ
(จํานวน/รอยละ)

เรียนละ 1 ครั้ง
4ผูเรียนทุกคนไดรวม
กิจกรรมสรางความม่ันใจ
กลาแสดงออก  อยางนอยคน
ละ 1 กิจกรรม
5 ผูเรียนรอยละ  80 ไดรวม
กิจกรรมแขงขันกีฬาสีภายใน
โรงเรียน

ผูอ่ืน

4 โครงการอาคาร
สถานที่เขมแข็ง

1. โรงเรียนมีบรรยากาศที่
สะอาด  สะดวก  ปลอดภัยใน
การจัดกิจกรรม  มีบรรยากาศ
ที่สงเสริมการเรียนรู
2. นักเรียนมีอาคารสถานที่
หองเรียน  และ
สภาพแวดลอมในการเรียน
เพียงพอ  นาดู  นาอยู  นา
เรียน

-กิจกรรมปรับปรุงภูมิ
ทัศนระดับปฐมวัย
-กิจกรรมปรับปรุง
ซอมแซมอาคาร
สถานที่

1 นักเรียนรอยละ 80 มีความพึง
พอใจในการจัดอาคารสถานที่ และ
สภาพแวดลอมภายในโรงเรียน
2 ผูปกครองนักเรียนรอยละ 80 มี
ความพึงพอใจในการจัดอาคาร
สถานที่ และสภาพแวดลอมภายใน
โรงเรียน

5 โครงการสัมพันธ
ชุมชนเขมแข็ง

1. เพื่อสรางสัมพันธอันดี
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน
2. เพื่อเปนการประสานความ
เขาใจในการดําเนินกิจกรรม
ทุกกิจกรรม
3. เพื่อระดมทรัพยากรในการ
สงเสริมการจัดการศึกษา

1. กิจกรรมกีฬา
ชาวบานสัมพันธ
2 กิจกรรมชุมชน
สัมพันธ
3. กิจกรรมประชุม
ผูปกครอง และผูนํา
ชุมชน
4. กิจกรรมประชุม
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ชุมชนมีสวนรวมในการสงเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษา
- ชุมชนรอยละ 80 รับทราบขอมูล
ขาวสารของโรงเรียน



๒๕

ที่ ชื่อ
งาน/โครงการ/

กจิกรรม

วัตถุประสงค/เปาหมาย วธีิดําเนนิการ
(ยอๆ)

ตัวบงชี้ความสําเร็จ
(จํานวน/รอยละ)

6 โครงการ
งบประมาณ
เขมแข็ง 3.1 การบริหารจัดการ

งบประมาณโปรงใส  ถูกตอง
ตามระเบียบของทางราชการ
สามารถตรวจสอบได
3.2 จัดซื้อพัสดุอยางมี
คุณภาพ  คุมคา  เพียงพอตรง
กับความตองการของผูใช
3.3 มีระบบสาธารณูปโภคที่
เอ้ืออํานวยในการจัดการเรียน
การสอน
3.4 ไดรับการสงเสริม
สนับสนุนทุนและทรัพยากร
เพื่อการจัดการศึกษา

-กิจกรรมระดมทุน/
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา
-กิจกรรมพัฒนางาน
การเงิน งานบัญชี  งาน
พัสดุ  และสินทรัพย
-กิจกรรมสนับสนุนคา
สาธารณูปโภค
- คาไฟฟา
- คาโทรศัพท

- การใชจายคาสาธารณูปโภค
ถูกตองครบถวน
- การบริการงบประมาณ  การเงิน
งานบัญชี  งานพัสดุ  โปรงใส,
ตรวจสอบได
- ไดรับทุนและทรัพยากร
สนับสนุนเพื่อการศึกษา



๒๖

ที่ ชื่อ
งาน/โครงการ/

กจิกรรม

วัตถุประสงค/เปาหมาย วธีิดําเนนิการ
(ยอๆ)

ตัวบงชี้ความสําเร็จ
(จํานวน/รอยละ)

7 โครงการ
สถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติด

1 เพื่อใหความรูเก่ียวกับสิ่ง
เสพติดแกนักเรียน และ
ผูปกครอง
2 เพื่อใหนักเรียนรูจักวิธี

ปฏิบัติตนใหหลีกเล่ียงสิ่งเสพ
ติด

3 เพื่อใหนักเรียนรูจักวิธีการ
ชวยเหลือดูแลเพื่อนจากภัยยา
เสพติด

4 เพื่อปรับปรุงพัฒนาสภาพ
สิ่งแวดลอมในโรงเรียนให
เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในโรงเรียน
และนักเรียนเปนผูหางไกล
จากอบายมุขทั้งปวง
5 เพื่อใหโรงเรียนปราศจาก

สิ่งเสพติด สื่อลามก การพนัน
และการทะเลาะวิวาท
6 เพื่อใหโรงเรียนมีชื่อเสียง

เปนที่ศรัทธาตอชุมชนในดาน
ความปลอดภัยทั้งดานรางกาย
และจิตใจ

-กิจกรรมบูรณาการการ
เรียนการสอนเรื่องยาเสพ
ติดทุกกลุมสาระ
-กิจกรรมรณรงคตอตาน
ยาเสพติด
-กิจกรรมเยี่ยมบาน
นักเรียน
-กิจกรรมอบรมให
ความรูเก่ียวกับยาเสพ
ติด
-กิจกรรมจิตอาสาตานยา
เสพติด
-กิจกรรมตํารวจประสาน
โรงเรียน 1 ตํารวจ 1
โรงเรียน

- รอยละนักเรียน ครู
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานและชุมชน มีสวนรวมใน
การปฏิบัติการ การปองกัน
ปราบปราม สิ่งเสพติดใน
สถานศึกษา จัดสภาพแวดลอมใน
โรงเรียนที่เอ้ือตอการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
- โรงเรียน ปราศจาก สิ่งเสพติด สื่อ
ลามก การพนัน และการทะเลาะ
วิวาท และสื่อที่ไมเหมาะสม
- รอยละนักเรียนไดรับการ
คุมครอง ปองกันใหปลอดภัยจาก
สารเสพติด
- จัดการอบรม การรณณรงคตาน
ภัยยาเสพติดในสถานศึกษา



๒๗

ที่ ชื่อ
งาน/โครงการ/

กจิกรรม

วัตถุประสงค/เปาหมาย วธีิดําเนนิการ
(ยอๆ)

ตัวบงชี้ความสําเร็จ
(จํานวน/รอยละ)

8 โครงการเขาคาย
ลูกเสือ

1. เพื่อใหนักเรียนไดเรียน
วิชาลูกเสือ - เนตรนารี ครบ
ตามกระบวนการของ
หลักสูตร
2. เพื่อใหนักเรียนมีระเบียบ
วินัย  เกิดความรักและสามัคคี
ในหมูคณะ
3. เพื่อพัฒนาในดานรางกาย
จิตใจ อารมณและการอยู
รวมกันในสังคม
4. เพื่อใหนักเรียนไดรวมกัน
สงเสริมปรับปรุง
สภาพแวดลอมใหดีขึ้น
5.  เพื่อใหนักเรียนไดรูจักใช
เวลาวางใหเปนประโยชน

จัดกิจกรรมเขาคายพัก
แรม ลูกเสือ-เนตรนารี
ณ คายลูกเสือสุนิตา

1.นักเรียนทุกคนมีความรูและ
ทักษะในกิจกรรมลูกเสือ - เนตร
นารี  ครบตามที่หลักสูตรกําหนด
2. นักเรียนทุกคนมีความรัก  ความ

สามัคคี  เสียสละ  และชวยเหลือ
กิจกรรมกันมากขึ้น
3. นักเรียนทุกคนสามารถนํา

ความรู  ทักษะ  และทัศนคติที่ดีไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
4.  นักเรียนทุกคนมีการอนุรักษ
หวงแหน สิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ในทองถ่ิน

9 โครงการวิถี
ลูกเสือ

1. นักเรียนทุกคนมีความรัก
ความสามัคคี  เสียสละ  และ
ชวยเหลือกิจกรรมกันมากขึ้น
2. นักเรียนทุกคนสามารถนํา

ความรู  ทักษะ  และทัศนคติที่
ดีไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได

การฝกซอมและ
แขงขันสวนสนาม
ลูกเสือ

1. นักเรียนทุกคนมีความรัก  ความ
สามัคคี เสียสละ  และชวยเหลือ
กิจกรรมกันมากขึ้น



๒๘

๑๑. ผลการประเมนิคุณภาพภายในรอบปการศกึษาที่ผานมา
๑๑.๑ ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (ปการศึกษา ๒๕๕๖)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ

ปรับปรุง พอใช ดี ดี
มาก

ดีเยี่ยม

ดานคุณภาพผูเรียน
มาตรฐานที่ ๑ ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ



มาตรฐานที่ ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม ที่พงึประสงค 
มาตรฐานที่ ๓ ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  รักการเรียนรู

และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง


มาตรฐานที่ ๔ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ                          คิด
สรางสรรค ตดัสินใจ แกปญหาไดอยางมีสติ สมเหตุผล



มาตรฐานที่ ๕ ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร 

มาตรฐานที่ ๖ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต



ดานการจัดการศกึษา
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล



มาตรฐานที่ ๘ ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสทิธิภาพและ
เกิดประสทิธิผล



มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัตงิานตาม
บทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสทิธิผล



มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน



มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่
สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ



มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง



ดานคุณภาพการสรางสงัคมแหงการเรียนรู

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษา
เปนสังคมแหงการเรียนรู





๒๙

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก ดีเยี่ยม

ดานอตัลกัษณของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมาย ตาม

วิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนที่กําหนดข้ึน



มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูป

การศึกษาเพื่อพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาให
ยกระดับคุณภาพสูงข้ึน



สรุป
โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในระดับคุณภาพ.ดีเยี่ยม..มีคาเฉล่ีย ๙๖.๗



๓๐

๑๑.๒ ผลการประเมนิคุณภาพภายในของสถานศกึษา (ปการศกึษา ๒๕๕๗)
ระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช ดี ดมีาก ดเียี่ยม

ดานคุณภาพผูเรยีน
มาตรฐานท่ี ๑ ผูเรียนมสีุขภาวะที่ดแีละมสีุนทรียภาพ

/

มาตรฐานท่ี ๒ ผูเรียนมคีณุธรรม จริยธรรม และคานยิม ที่พงึประสงค /
มาตรฐานท่ี ๓ ผูเรียนมทีกัษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  รักการ

เรียนรู และพฒันาตนเองอยางตอเนือ่ง
/

มาตรฐานท่ี ๔ ผูเรียนมคีวามสามารถในการคดิอยางเปนระบบ
คดิสรางสรรค ตัดสนิใจ แกปญหาไดอยางมสีต ิสมเหตผุล

/

มาตรฐานท่ี ๕ ผูเรียนมคีวามรูและทกัษะที่จาํเปนตามหลกัสตูร /

มาตรฐานท่ี ๖ ผูเรียนมทีักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นได และมเีจตคตทิี่ดตีออาชพีสุจริต

/

ดานการจัดการศกึษา
มาตรฐานท่ี ๗ ครูปฏบิัตงิานตามบทบาทหนาทีอ่ยางมปีระสทิธิภาพ

และเกดิประสทิธิผล

/

มาตรฐานท่ี ๘ ผูบริหารปฏบิัตงิานตามบทบาทหนาทีอ่ยางมปีระสทิธิภาพ
และเกดิประสทิธิผล

/

มาตรฐานท่ี ๙ คณะกรรมการสถานศกึษา และผูปกครอง ชมุชนปฏบิัตงิาน
ตามบทบาทหนาทีอ่ยางมปีระสทิธิภาพและเกดิ
ประสทิธิผล

/

มาตรฐานท่ี ๑๐ สถานศกึษามกีารจัดหลักสตูร กระบวนการเรียนรู
และกจิกรรมพัฒนาคณุภาพผูเรียนอยางรอบดาน

/

มาตรฐานท่ี ๑๑ สถานศกึษามกีารจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่
สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

/

มาตรฐานท่ี ๑๒ สถานศกึษามกีารประกันคุณภาพภายในของ
สถานศกึษาตามทีก่ําหนดในกฎกระทรวง

/

ดานคุณภาพการสรางสังคมแหงการเรียนรู
มาตรฐานท่ี ๑๓ สถานศกึษามกีารสราง สงเสริม สนบัสนุน ให

สถานศกึษาเปนสงัคมแหงการเรียนรู

/

ดานอัตลักษณของสถานศกึษา
มาตรฐานท่ี ๑๔ การพัฒนาสถานศกึษาใหบรรลุเปาหมายตาม

วสิัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนที่กาํหนดข้ึน

/

มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม
มาตรฐานท่ี ๑๕ การจัดกจิกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการ

ปฏรูิปการศกึษาเพือ่พัฒนาและสงเสริมสถานศกึษาให
ยกระดับคุณภาพสูงข้ึน

/



๓๑

สรุป
โรงเรยีนมผีลการประเมนิคุณภาพภายในระดบัการศกึษาขัน้พื้นฐาน ในระดับคุณภาพ.ดเียี่ยม
โดย.มีคาเฉลี่ย๙๗.๒๓
๑๒. ผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศกึษาโรงเรยีนในสงักัด ของสํานักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา เขต ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗
(ระหวางวันที่ ๑๓ – ๒๙ สงิหาคม ๒๕๕๗ )

ผลการติดตามตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนบานหนองหัวแรด...อําเภอ..หนองบุญมาก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒

องคประกอบ /ประเด็นการติดตามตรวจสอบ
คะแนน
เฉลี่ย

ระดับ
คุณภาพ

แปล
ความหมาย

องคประกอบที่ ๑ การกําหนดมาตรฐานการศึกษา ๔.๗๕ ๕ ดีเย่ียม
ของสถานศึกษา
องคประกอบที่ ๒ การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา ที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ๔.๗๙ ๕ ดีเย่ียม
ของสถานศึกษา
องคประกอบที่ ๓ การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ๕ ดีเย่ียม

๔.๖๖
องคประกอบที่ ๔ การดําเนินงานตามแผนพัฒนา ๔.๕๕ ๕ ดีเย่ียม
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
องคประกอบที่ ๕ การจัดใหมีการติดตามตรวจสอบ ๔.๖๐ ๕ ดีเย่ียม
คุณภาพการศึกษา
องคประกอบที่ ๖ การจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายใน ๔.๗๕ ๕ ดีเย่ียม
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
องคประกอบที่ ๗ การจัดทํารายงานประจาํปที่เปนรายงาน ๔.๙๓ ๕ ดีเย่ียม
การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
องคประกอบที่ ๘ การจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๔.๖๖ ๕ ดีเย่ียม
อยางตอเนื่อง

สรุปผลการติดตามตรวจสอบ ๔.๗๑ ๕
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดีเย่ียม



๓๒

๑๓. ผลการประเมนิคุณภาพภายนอก ของ สมศ.
๑๓.๑ รอบแรก  (ระหวางวันที่ ๒๖,๒๙,๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๔๖)
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศกึษา ๓ ดาน คือ ดานผูเรียน ดานครู และ ดานผูบริหาร ซ่ึงสรุปผลการ

ประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐาน ดังแสดงในตารางตอไปนี้

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวยั
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง

(๑)
พอใช
(๒)

ดี
(๓)

ดานผูเรียน
ระดับกอนประถมศึกษา
มาตรฐานท่ี ๑ ผูเรียนมีคณุธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค 

มาตรฐานท่ี ๔ ผูเรียนมีความรูและทักษะเบ้ืองตน 
มาตรฐานท่ี ๕ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิด
สังเคราะห มีความคิดริเริ่มสรางสรรค



มาตรฐานท่ี ๖ ผูเรียนรักการเรียนรู มีทักษะในการแสวงหาความรู 
มาตรฐานท่ี ๙ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นได



มาตรฐานท่ี ๑๐ ผูเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขนิสัยท่ีดี 
มาตรฐานท่ี ๑๒ ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรีและการ
เคล่ือนไหว



ดานครู
มาตรฐานท่ี ๒๒ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ



มาตรฐานท่ี ๒๔ ครูมีคุณวุฒ/ิความรู ความสามารถตรงกับงาน                  ท่ี
รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ



ดานผูบริหาร
มาตรฐานท่ี ๑๓ สถานศึกษามีการจัดองคกร /โครงสรางและ                   การ
บริหารงานอยางเปนระบบ ครบวงจร ใหบรรลุเปาหมายการศึกษา



มาตรฐานท่ี ๑๔ สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและ                          ความ
รวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
มาตรฐานท่ี ๑๘ สถานศึกษามกีารจัดกิจกรรมและการเรียน                       การ
สอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ



มาตรฐานท่ี ๒๐ ผูบริหารมีภาวะผูนา และมีความสามารถในการบริหาร 
มาตรฐานท่ี ๒๕ สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ินมีส่ือ
การเรียนการสอนท่ีเอื้อตอการเรียนรู



สรุป โรงเรียนมีผลการประเมินภายนอกรอบแรกอยูในระดับคุณภาพ ดี โดยมีคาเฉล่ีย.........
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ  รับรอง  ไมรับรอง



๓๓

รอบสอง  (ระหวางวันที่ ๗ ถึง ๙ เดือน กุมภาพันธ พ.ศ๒๕๔๙.)
มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน

เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก
ระดับคุณภาพ

ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก
ดานผูเรียน
มาตรฐานท่ี ๑ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค



มาตรฐานท่ี ๒ ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี 
มาตรฐานท่ี ๓ ผูเรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และ

กีฬา


มาตรฐานท่ี ๔ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห
มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน



มาตรฐานท่ี ๕ ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร 
มาตรฐานท่ี ๖ ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและ

พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง


มาตรฐานท่ี ๗ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นได และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต



ดานครู
มาตรฐานท่ี ๘ ครูมีคณุวุฒิ / ความรูความสามารถตรงกับงาน                        ท่ี

รับผิดชอบ และมีครูเพียงพอ



มาตรฐานท่ี ๙ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ และเนนผูเรียนเปนสําคัญ



ดานผูบริหาร
มาตรฐานท่ี ๑๐ ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหารจัดการ



มาตรฐานท่ี ๑๑ สถานศึกษามกีารจัดองคกรโครงสราง และบริหารงานอยางเปน
ระบบ ครบวงจร ใหบรรลุเปาหมายการศกึษา



มาตรฐานท่ี ๑๒ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ



มาตรฐานท่ี ๑๓ สถานศึกษามีหลักสูตร ท่ีเหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ินมีส่ือ
การเรียนการสอนท่ีเอื้อตอการเรียนรู



มาตรฐานท่ี ๑๔ สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน
ในการพัฒนาการศึกษา



โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี โดยมคีาเฉล่ีย ๓.๓๓
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ  รับรอง  ไมรับรอง



๓๔

๑๓.๓ รอบสาม  (ระหวางวันที่ ๑๕ ถึง ๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔)

ตัวบงชี้ / ระดับขั้นพ้ืนฐาน
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

ระดับคุณภาพ
ตอง

ปรับปรุง
อยาง

เรงดวน

ตอง
ปรับ
ปรุง

พอใช ดี ดีมาก

กลุมตัวบงช้ีพื้นฐาน
๑. ผูเรียนมีสุขภาพกายและสขุภาพจิตท่ีดี



๒. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค 
๓. ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเน่ือง 
๔. ผูเรียนคิดเปน ทําเปน 
๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 
๖. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
๗. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 
๘.พัฒนาการของการประกันคณุภาพภายในโดยสถานศึกษา

หรือตนสังกัด


กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ
๙. ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกจิ และ
วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา



๑๐. ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณ
ของสถานศึกษา



กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม
๑๑. ผลการดําเนินงานงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา



๑๒. ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศ ท่ีสอดคลองกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา



อัตลักษณของสถานศึกษา...คือ ไอ ซี ที เดนลํ้า  จริยธรรมงามตา  รูคุณคาศิลปกรรมโปงลาง
เอกลักษณของสถานศึกษา...คือ โรงเรียนในฝน (โรงเรียนดีใกลบาน)
โครงการตามมาตรการเสริม  คือ โครงการพัฒนาสื่อ  หองสมุด  และเทคโนโลยีทางการศึกษา



๓๕

สรุป
โรงเรียนมีผลการประเมินภายนอกรอบสามอยูในระดับคุณภาพ ดี โดยมีคาเฉล่ีย ๘๔.๐๐

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ  รับรอง  ไมรับรอง

๑๔. ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกของสถานศึกษา

๑๔.๑ การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
จุดเดน

โรงเรียนมีกิจกรรมนักเรียนที่หลากหลาย  เพื่อสนับสนุนใหผูเรียนเกิดผลสัมฤทธ์ิดานคุณธรรม  จริยธรรม
คานิยมที่พึงประสงค  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห  สังเคราะห  มีวิจารณญาณ   มีความคิดสรางสรรค  มึทักษะที่
จําเปนตามหลักสูตร  มีการแสวงหาความรูดวยตนเอง  รักการเรียนรู  พัฒนาตนเองอยูเสมอ  มีทักษะในการทํางาน  รักการ
ทํางาน  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได  มีเจตคติที่ดีตออาชีพ  มีสุขนิสัย  สุขภาพกายและจิตดี  มีสุนทรียภาพและลักษณะ
นิสัยดานศิลปะ  และกีฬา

เง่ือนไขที่ทําใหโรงเรียนประสบความสําเร็จ  ประกอบดวย  ความทุมเท  เอาใจใส  เอาจริงเอาจังของบุคลากรใน
โรงเรียน  ดานการแสวงหาความรู  แนวทางการดําเนินงาน  การพัฒนาระบบงาน  การแกปญหาอยางมีเหตุผล  การยอมรับ
ขอบกพรองและปรับปรุงแกไข   ตลอดจนการมีภาวะผูนําของผูบริหาร

จุดที่ควรพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในบางวิชา   บางชั้นเรียน  ยังมีคาคะแนนตํ่ากวาคาเฉล่ียของโรงเรียน  ตองพัฒนาให

สูงขึ้นและตรงตามเปาหมายที่วางไว
ขอแสนแนะ

๑. ความชวยเหลือดานวิทยากรที่มีความสามารถเฉพาะทาง  เพื่อเสริมและพัฒนาคุณภาพของผูเรียน
เชน  ศิลปะ  พลศึกษา

๒. ความชวยเหลือดานวัสดุ  ครุภัณฑ  แรงงาน  และงบประมาณจากชุมชน  เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
โรงเรียน  ใหทันตอการเปล่ียนแปลงของสถานการณของโลกในปจจุบัน

๓. ความชวยเหลือจากหนวยงานตนสังกัด  สนับสนุน  วัสดุ  ครุภณฑ  อุปกรณและงบประมาณอาคารเรียน
สิ่งกอสราง  เพื่อเสริมสรางโอกาสและเพิ่มศักยภาพการดําเนินการของโรงเรียน

๑๓.๒ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของ สมศ.
จุดเดน

ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงคสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา  มีการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา   ปณิธาน   พันธกิจและ
วัตถุประสงคของการจัดต้ังสถานศึกษา

จุดที่ควรพัฒนา .



๓๖

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
ขอแสนอแนะ

๑. มาตรฐานดานผลการจัดการศึกษา
ควรสงเสริมทักษะการเขียน  โดยเริ่มเขียนเรื่องงาย ๆ เก่ียวกับตัวเอง  สั้น ๆ แตทําทุก ๆวัน เพราะ

การเขียนก็เปนสวนหนึ่งของระบบการคิดวิเคราะห  สังเคราะห  ใหเด็กมีความรูสึกวาการเขียนเปนเรื่องปกติใน
ชีวิตประจําวันเชนเดียวกับการพูดคุยเพื่อการสื่อสารระหวางกัน   โดยแทนที่ครูผูสอนจะสื่อสารกับผูเรียนโดยใช
การพูดคุยแตเพียงอยางเดียว  ครูผูสอนลองใชเขียนเปนอีกชองทางในการสื่อสารกับผูเรียนดวยเชนกัน  อาทิ  การ
จัดหากระดานหรือไวทบอรดติดไวประจําในแตละหองเพื่อเปนการสื่อกลางในการสื่อสารดวยการเขียนขอความ
สื่อสารระหวางกัน  รวมถึงสงเสริมใหผูเรียนนําเสนอผลงานเขียนของผูเรียนไปใสในอินเทอรเน็ตหรือเปดBlog
ทักษะการเขียนเปนทักษะที่ครูผูสอนควรฝกฝนผูเรียนต้ังแตในเยาววัย  เพราะนอกจากเปนใบเบิกทางสําคัญในการ
เปดโอกาสสูความสําเร็จทั้งดานการเรียนและหนาที่การงานแลว  ยังเปนการฝกฝนใหผูเรียนของเราเติบโตขึ้นมา
เปนนักคิดที่มีคุณภาพของสังคมอีกดวย  ดังประโยคที่วา “การเขียนทําใหเกิดความเฉียบคมทางความคิด”

๒. มาตรฐานดานผลการบริหารจัดการศึกษา
ผูบริหารควรแตงต้ังคณะกรรมการการจัดทําเครื่องมือในการประเมินแบบวัดแบบทดสอบใหเปน
รูปธรรม  มี

๓. มาตรฐานดานผลการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
๑. ครูควรดําเนินการในกระบวนการจัดการเรียนรูของครู ๘ ขั้นตอนตามกระบวนการคุณภาพ ให

เปนปจจุบัน และดําเนินการอยางยั่งยืน
๒. ครูควรออกขอสอบแบบอัตนัยเพื่อสงเสริมทักษะการคิด  ทักษะการเขียน
๓. ครูควรจัดการเรียนการสอนเนนการมีสวนรวมของผูเรียนซึ่งครูควรจัดกิจกรรมใหมีความ

หลากหลาย  เชน  การจัดการเรียนการสอนโดยใชประเด็นเหตุการณหรือปญหาเปนฐานในการเรียนรู(Lssue
/Problem-base  Learning) การเรียนรูโดยผานการสนทนา (Dialogue-based  Learing) ฯลฯ  เรื่องใกลตัวของนักเรียน
และเปนการเสริมภาษาไทยไปในตัวดวย  เปนการสงเสริมใหผูเรียน “คิดเปน แกปญหาเปน” มีทักษะการคิด
สรางสรรค (Creative  Thinking) และทักษะการคิดวิเคราะห  วิจารณ(Critcal  Thinking)

๔. ควรจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝงทักษะการคนควาแสวงหาความรูเพิ่มเติมใหลึกซึ้ง  ใน
ประเด็นความรูหรือหัวขอที่ใหผูเรียนเลือก  เปนการตอยอดความรูจากการเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐาน ๘ กลุม
สาระการเรียนรู  ไมใชการสอนเนื้อหาเพิ่ม  ครูผูสอนจะไมสอนสิ่งที่เปนเนื้อหาเพิ่ม  แตสอนกระบวนการคนควา
และสืบคนความรู  โดยผูเรียนตองคนควาหาความรูเพิ่มเติมเพื่อนํามาแสดงใหเห็นวา “เรารูไดอยางไร : How  do
we  know?” และครูผูสอนจะเปนผูชี้แนะชี้นําวิธีการแสวงหาความรู(Ways  of  knowing) การใชขอมูลเปนเหตุผล
การใชขอมูลจากการคันควาโตแยงดวยความคิดสนับสนุนเห็นดวยและความติดเห็นขัดแยงยังไมเห็นดวยกับ
ความคิดที่คนพบ

๕. ครูควรนําความรูในดานคอมพิวเตอรและการใชอินเทอรเน็ตที่มีพื้นฐานดีอยูแลวมาพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและนํามาใชเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางคุมคาและเปนประโยชนสูงสุดตอเด็ก
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๖. ควรรวมมือกับตนสังกัดพัฒนาครูใหสามารถใชสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เพื่อรองรับการ
เปล่ียนแปลงการเรียนการสอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  ที่ตองใชการเรียนผานสื่ออินเทอรเน็ตมากขึ้นเพื่อพัฒนา
ผูเรียนมุงสูความเปนเลิศทางดานวิชาการตามจุดเนน

๑๕. สรุป  สภาพปญหา จุดเดน จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สภาพปญหา

จากผลการดําเนินงานในปที่ผานมา   โรงเรียนบานหนองหัวแรด  ไดดําเนินงานบริหาร  และพัฒนาการจัด
การศึกษาภายใตขอจํากัดของทรัพยากรและงบประมาณ  ปจจัยตาง ๆ  ทั้งตานอาคารสถานที่  บุคลากร  งบประมาณ  และวัสดุ
อุปกรณตาง ๆ  ทําใหการดําเนินงานยังคงมีปญหาบาง  ซึ่งพอสรุปไดดังนี้

๑. ดานวิชาการ
โรงเรียนบานหนองหัวแรด   มีหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปนปจจุบัน

และมีการปรับปรุงอยูสมํ่าเสมอ   แตยังพบปญหาผลสัมฤทธ์ิทางกาเรียนของนักเรียนยังคอนขางตํ่าในกลุมสาระการ
เรียนรูหลัก  เชน  ภาษาไทย  คณิตศาสตร  ภาษาอังกฤษ  และสังคมศึกษา  จําเปนตองมีกิจกรรม / โครงการ
เสริมสรางพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนใหมากยิ่งขึ้น   อีกทั้งตองพัฒนาทักษะดานการอาน  เขียน และคิดวิเคราะห
ของผูเรียน  ใหมากยิ่งขึ้นอีกดวย

๒. ดานบุคลากร
ในปงบประมาณ ๒๕๕๖ โรงเรียนบานหนองหัวแรด  เปดทําการเรียนการสอนจํานวน ๒๕ หองเรียน

มีนักเรียน ๖๖๔ คน   มีขาราชการครูรวม ๒๘ คน  พนักงานราชการและอัตราจาง ๔ คน  ชางครุภัณฑ ชั้น ๓
จํานวน ๑ คน  ซึ่งในการจัดครูประจําชั้นเรียน / จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามกลุมสาระฯ มีเพียงพออยูระยะ
หนึ่ง  แตดวยปจจัยจํานวนนักเรียนเพิ่มขึ้นจากปการศึกษาที่ผานมา   และมีขาราชการครูโยกยาย อีก ๑ คน  ทําให
ขาดแคลนครูผูสอนใหครบกลุมสาระฯ

สภาพปญหาการปฏิบัติงานของครูสวนใหญพบวามีภาระงานคอนขางมาก  นอกจากงานประจําชั้น  /
ประจําวิชา/กลุมสาระฯ  แลวยังตองรับผิดชอบงานพิเศษเพิ่มเติม  เชน  งานดานงบประมาณ  งานเอกสาร
การกรอกขอมูลในโปรแกรมพิเศษตางๆ งานขอมูลเรงดวนที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ   หรือหนวยงานอ่ืนๆ
มอบหมายให   ทั้งนี้ดวยความไมพรอมดานบุคลากร   อุปกรณที่สนับสนุน   ศักยภาพการใชเทคโนโลยีของครูที่
แตกตางกัน    อีกทั้งครูหลายทานไมมีความรูความชํานาญ  ในงานดานเอกสาร  เชน งานพัสดุ  งบประมาณ  เปนตน
รวมถึงการจัดอบรมนอกสถานที่ตางๆ ทําใหการปฏิบัติงานของครูเกิดความเหล่ือมลํ้ากับภาระการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนปกติ มีผลใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนไปอยางไมตอเนื่อง และเกิดประสิทธิผล
ประสิทธิภาพกับผูเรียนอยางเต็มที่
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๓. ดานวัสดุอุปกรณ
วัสดุอุปกรณ  สื่อนวัตกรรม  สื่อเทคโนโลยีตางๆ  อุปกรณคอมพิวเตอรที่มีอยูเดิมนั้นคอนขางมีสภาพที่เกา

และ คุณภาพคอนขางตํ่า  ไมสามารถรองรับระบบโปรแกรม  หรือ Software ใหมๆ  ได ซึ่งจําเปนตองใช
งบประมาณในการซอมแซม  ปรับปรุงอัพเกรดอุปกรณ  และปรับปรุงหองปฏิบัติการดังกลาวมากพอสมควร  อีกทั้ง
ยังขาดแคลนบุคลากรดานการซอมบํารุงอีกดวย

๔.  ดานอาคารสถานที่
โรงเรียนบานหนองหัวแรด   มีจํานวนหองเรียนไมเพียงพอ  เนื่องจากมีสภาพหองเรียนที่คอนขางเกา

เนื่องจากผานการใชงานมาเปนระยะเวลานาน  อีกทั้งตองประสบปญหาการกัดกินของปลวกตามอาคารเรียน
(อาคารไม)  และการรบกวนจากแมลงปกแข็งในชวงที่มีฝนตก และยังขาดงบประมาณในการปรับปรุงซอมแซม
อาทิเชน  หนาตาง  หลังคา   พื้นหองเรียนมีสภาพขรุขระ เปนตน

๕. ดานงบประมาณ

งบประมาณที่ไดรับจัดสรรยังมีไมเพียงพอ  โดยเฉพาะงบประมาณดานปรับปรุงซอมแซมอาคารสถานที่
และสาธารณูปโภค  เนื่องจากโรงเรียนบานหนองหัวแรด เปนโรงเรียนตนแบบโรงเรียนดีใกลบาน (ในฝน รุน ๒)
จําเปนตองมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเรียนรูทําใหมีการใชงานของเครื่องใชไฟฟาในปริมาณ
ที่มากขึ้นตอเนื่องทุกป   อีกทั้งโรงเรียนบานหนองหัวแรดยังเปนที่ต้ังศูนยกลางการใหบริการของหนวยงานตางๆ
เชน  ศูนยประสานงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ประจําอําเภอหนองบุญมาก  เปนตน  ทําใหโรงเรียน
มีคาใชจายในสวนของคาไฟฟาในการใหบริการกิจกรรมการประชุม  อบรมตางๆ  เพิ่มขึ้น    ซึ่งในปจจุบันนี้อัตรา
คาบริการน้ําประปา  ไฟฟา  มีอัตราสูงขึ้น   ทําใหโรงเรียนมีภาระคาใชจายดานคาสาธารณูปโภคเพิ่มมากขึ้นตามไป
ดวย   ทําใหโรงเรียนตองจัดสรรงบประมาณจากโครงการ หรือกิจกรรมอ่ืนๆ มาบริหารใหเกิดประสิทธิสูงสุด  ซึ่ง
ทําใหการดําเนินงานในกิจกรรม หรือโครงการตางๆ  ไดรับผลกระทบ  ทําใหไมสามารถดําเนินงานตามกิจกรรม
หรือโครงการตาง ๆ  ไดตรงวัตถุประสงคเทาที่ควรจะเปน ตลอดจนมีบุคลากรที่ดําเนินงานดานงบประมาณ
คอนขางนอย  และในปงบประมาณ ๒๕๕๕ที่ผานมาทางโรงเรียนไดรับจัดสรรงบประมาณจากสวนราชการ
เพิ่มเติมจากงบอุดหนุนทั่วไป  ทําใหตองจัดเตรียมเอกสารและเพิ่มภาระการดําเนินงานดานงบประมาณเพิ่มมาก
ยิ่งขึ้น  แตจํานวนบุคลากรและขาดประสบการณการทํางานดานงบประมาณอีกทั้งมีภาระงานประจําหองเรียนและ
วิชาที่รับผิดชอบคอนขางมากอยูแลว ทําใหการดําเนินงานดานงบประมาณในบางครั้งลาชาและกระชั้นชิด   และยัง
ประสบปญหาการจัดเก็บเอกสารที่ยังไมเปนระเบียบเทาที่ควร

๖.  ดานระบบการติดตอส่ือสาร
การรับ-สงหนังสือราชการ  การติดตอหนวยงานตางๆ มีความสะดวกในระดับหนึ่งดวยจากการเลือกใช

ระบบอินเตอรเน็ตที่มีความเร็วในการรับ – สง สัญญาณมากขึ้น  สวนระบบอินเทอรเน็ตที่ใชในการเรียนการสอน
ไดรับการอัพเกรดและมีประสิทธิภาพดีในระดับหนึ่ง  ปจจุบันใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของ TOT ภายใตการ
ดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ (Lease Line) ความเร็ว ๒ GHz แตยังประสบปญหาการเชื่อมตอสัญญาณระหวาง
อาคารคอนขางไกล  และประสิทธิภาพการรับ-สงสัญญาณอินเทอรเน็ตยังไมเพียงพอตอการใชงาน   และระบบ



๓๙

เครือขายภายในโรงเรียนยังเชื่อมโยงไดไมครบทุกอาคารเรียนเนื่องดวยอุปกรณบางสวนชํารุด  และขาดงบประมาณ
ในการดําเนินการซอมแซมเพิ่มเติม

จุดเดน
ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงคสถานศึกษามี

ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา  มีการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา   ปณิธาน   พันธกิจและ
วัตถุประสงคของการจัดต้ังสถานศึกษา

จุดที่ควรพัฒนา .
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
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สภานกัเรียน

ตอนท่ี ๒
แผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา

๑. การบริหารจัดการศึกษา
โรงเรียนบานหนองหัวแรดแบงโครงสรางการบริหารงานเปน ๔ ดานไดแก  ดานการบริหารงาน

วิชาการ ดานการบริหารงานงบประมาณ   ดานการบริหารบุคคล  ดานการบริหารทั่วไป ผูบริหารยึดหลักการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (SBM) และเทคนิคการบริหารแบบมีสวนรวม  โดยมีการรวมคิด  รวมวางแผน
รวมปฏิบัติของบุคลากรทุกระดับและทุกฝาย  พัฒนางานตามกระบวนการ PDCA ในทุกกิจกรรมที่มีการดําเนินงาน
จะมีการกํากับ  ติดตามประเมินการทํางานเปนระยะ ๆ โดยที่ผูไดรับมอบหมายเปนผูรับผิดชอบดําเนินการและ
รายงานผลใหผูเก่ียวของทราบ  ทั้งนี้จุดเริ่มตนสําคัญที่โรงเรียนใชดําเนินงานคือ  การสรางความตระหนักและ
จิตสํานึกที่ดีตอการพัฒนาสถานศึกษาแกบุคลากร

โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนบานหนองหัวแรด

แผนภาพที่ ๑ โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน

นายเสรี  เจริญกลาง
ผูอํานวยการโรงเรียน

กรรมการ
สถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน

หัวหนางาน
วิชาการ

หัวหนางาน
บุคลากร

หัวหนางาน
งบประมาณ

หัวหนางาน
บริหารท่ัวไป

นายมนชัย  เยือ่งกลาง
รองผูอํานวยการโรงเรียน

หัวหนา
สายชั้น

ป.๖

หัวหนา
สายชั้น

ป.๕

หัวหนา
สายชั้น

ป.๔

หัวหนา
สายชั้น

ป.๓

หัวหนา
สายชั้น

ป.๒

หัวหนา
สายชั้น

ป.๑

หัวหนา
สายชั้น
อนุบาล
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๒. วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย อัตลักษณ และเอกลักษณของสถานศึกษา
วิสัยทัศน (Vision)
ภายในป พ.ศ. ๒๕๕๘ นักเรียนโรงเรียนบานหนองหัวแรดมีความเปนเลิศทางวิชาการ  มีความรูคู

คุณธรรม  กาวทันเทคโนโลยี  มีความพอเพียง  สามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข  บุคลากรทางการ
ศึกษาไดรับการพัฒนาสูมืออาชีพ  ผูบริหารยึดหลักธรรมาภิบาล  ชุมชนทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนา
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พันธกิจ  (Mission)
๑. สงเสริมดานคุณธรรม  จริยธรรม  และระเบียบวินัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. จัดการศึกษาแกประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการทุกคน
๓. จัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรูและคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา
๔. สงเสริมบุคลากรใหมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีในการบริหารจัดการและการจัดการเรียน

การสอน
๕. ชุมชนมีสวนรวมในการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษากับโรงเรียน
๖. บริหารการศึกษาบนหลักธรรมาภิบาล

เปาประสงค  (Corporate Objective)
เพ่ือใหการพัฒนาโรงเรียนบานหนองหัวแรด  กาวไปสูวิสัยทัศน  และการแปลงพันธกิจการพัฒนาการศกึษาของ

โรงเรียนใหเกิดขึน้อยางเปนรูปธรรม  จึงกําหนดเปาหมายการใหบริการ  ดังนี้
๑. เพ่ือพัฒนาผูเรียนทุกคนมคีุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน ผูเรียนไดรับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ ใฝ

เรียนรู มีความสามารถในการส่ือสาร การคดิ การแกปญหา การใชทักษะชีวิตและการใชเทคโนโลยี สงผลใหผูเรียนประสบ
ความสําเร็จในการเรียน เปนบุคคลท่ีมีความเชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิต
สาธารณะ และรับผิดชอบตอสังคม

๒. เพ่ือใหประชากรวัยเรียนทุกคนในเขตบรกิารไดรับโอกาสในการศึกษาอยางมีคณุภาพ และท่ัวถึง
๓. เพ่ือพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศกึษาใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
๔. เพ่ือสงเสริมการบริหารและการจัดการศกึษา สอดรับกับแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษา โดยเนนการมีสวน

รวมจากทุกภาคสวนและความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการสงเสริมและสนับสนุนการศกึษา เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ตามมาตรฐานอยางมธีรรมาภิบาล

อัตลักษณของสถานศึกษา
ไอ ซี ที เดนล้ํา  จริยธรรมงามตา  รูคุณคาศิลปกรรมโปงลาง

เอกลักษณของสถานศึกษา
โรงเรียนในฝน  (โรงเรียนดีใกลบาน)
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๓. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๑. พัฒนาคุณภาพการจัดการจัดการเรียนการสอน  และความเทาเทียมกันทางการศึกษาของนักเรียนทุก

ระดับ
๒. จัดใหมีและสงเสริมการเรียนรูดวยสื่ออิเลคทรอนิคส(E-Learning)
๓. พัฒนาสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูภาษาตางประเทศจนพูดภาษาอังกฤษ ได  และใหนักเรียนมีความรู

ความสามารถทางดานการกีฬา  และนันทนาการทุกประเภท
๔. สนับสนุนและสงเสริมความกาวหนาแกพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
๕. พัฒนาอาคารสถานที่  และวัสดุอุปกรณที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอน
๖. ผลักดันใหมีอาคารเรียนเพิ่มขึ้น  เพื่อรองรับจํานวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น

๔. กลยุทธการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
กลยุทธที่ ๑. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และสงเสริมความสามารถ

ดานเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู เพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
กลยุทธที่ ๒. ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม  ระเบียบวินัย  ความสํานึกในความเปนชาติไทย  และวิถีชีวิต

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหแกนักเรียนทุกคน
กลยุทธที่ ๓. เพิ่มอัตราการเขาเรียนในทุกระดับ  ทั้งเด็กทั่วไป  ผูพิการ  ผูดอยโอกาส  ลดอัตราการออก

กลางคัน
กลยุทธที่ ๔. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ สูครูมืออาชีพ
กลยุทธที่ ๕. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอํานาจ หลักธรรมาภิ

บาล และเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา
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๕. การดําเนินงานตามกลยุทธของสถานศึกษา
กลยุทธที่ ๑. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และสงเสริมความสามารถ

ดานเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู เพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน

โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค เปาหมาย

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัว

บงช้ี)
๑. โครงการพัฒนาคณุภาพ
วิชาการเขมแขง็
- พัฒนาคุณภาพการศกึษา
๘ กลุมสาระ และ
กิจกรรมพัศนาผูเรียน
ไดแก  ภาษาอังกฤษ,  การ
งานอาชีพฯ,  วิทยาศาสตร,
ภาษาไทย,  สังคมศึกษาฯ,
คณิตศาสตร,  สงเสริมการ
อาน,    พัฒนาการคิด
วิเคราะห,  ฯลฯ
- พัฒนาหลักสูตร
- บริหารงานวิชาการ
- วัดผลประเมินผล
- การเรียนการสอนสําหรับ
เด็กพิเศษ
- จัดการเรียนรูสูความเปน
เลิศ
- การวัดผลประเมินผล
- คายวิชาการ
- ทัศนศกึษาแหลงเรียนรู
นอกสถานท่ี
- ตลาดนัดวิชาการ
- ทดสอบและประเมินการ
อาน และการเขียน การคิด
เลข ชั้น ป.1-6
2.   โครงการหองสมุดมี

๑. เพ่ือใหนักเรียนมีความใฝรู และ
เรียนรูอยางตอเนื่อง
๒. เพ่ือใหนักเรียนคิดเปน  ทําเปน
๓. เพ่ือใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉล่ียกลุมสาระการเรียนรูท้ัง ๘
กลุมสาระการเรียนรูผานเกณฑ
มาตรฐานท่ีโรงเรียนกําหนดในระดับดี
๔. เพ่ือใหนักเรียนไดศกึษาคนควาจาก
แหลงเรียนรูท่ีทันสมัย
๕. เพ่ือใหนักเรียนนําความรูท่ีศึกษา
คนควาไปใชในชีวิตประจําวันได
๖ เพ่ือใหนักเรียนไดเพ่ิมศักยภาพ
ทางการเรียน
๗เพ่ือใหครูไดเพ่ิมศักยภาพในการ
จัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
๘.เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียน
๙.เพ่ือใหการบริหารและจัดการภายใน
โรงเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับบริบทของชุมชนและ
สังคม
๑๐.เพ่ือนําเอาปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเปนบริบทในการบริหาร
จัดการของ  โรงเรียนไดอยางเหมาะสม
และมีผลสูการดําเนินวิถีชีวิตท่ีมี
คุณภาพของนกัเรียน

๑ นักเรียนรอยละ ๘๐ มีความใฝรู
และเรียนรูอยางตอเนื่อง
๒ นักเรียนรอยละ ๘๐ คิดเปน  ทําเปน
๓ นักเรียนรอยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูผาน
เกณฑมาตรฐานท่ีโรงเรียนกําหนด
ระดับดี
๔ นักเรียนโรงเรียนบานหนองหัวแรด
รอยละ ๘๐ มีความพึงพอใจในการ
ใชหองสมุดในการคนควาหาความรู
๕ นักเรียนทุกคนตัง้แตชั้น
ประถมศึกษาปท่ี ๓ และนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี ๖ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีดีโดยไดคะแนนเฉล่ีย
จากการทดสอบขอสอบ NT/O-
NET/LAS เปนท่ีพึงพอใจ
๖ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖
สามารถนําผลการทดสอบนี้เขาสมัคร
เรียนตอได
๗นกัเรียนมีสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนท่ีดี
๘โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพ
ภายในท่ีไดมาตรฐาน
๙โรงเรียนไดรับการรับรองการประกัน
คุณภาพภายนอก  จากคณะกรรมการ
ประเมิน สมศ.
๑๐ ผูปกครองนักเรียนมคีวามพึงพอใจ
ในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียน

มฐ.ที่ ๑
ตัวบงชี้ ๑-๖

มฐ.ที่ ๒
ตัวบงชี้ ๑-๔

มฐ.ที่ ๓
ตัวบงชี้ ๑-๔

มฐ.ที่ ๔
ตัวบงชี้ ๑-๔

มฐ.ที่ ๕
ตัวบงชี้ ๑-๔

มฐ.ที่ ๖
ตัวบงชี้ ๑-๔

มฐ.ที่ ๑๐
ตัวบงชี้ ๑-๒

มฐ.ที่ ๑๑
ตัวบงชี้ ๑-๓

มฐ.ที่ ๑๕
ตัวบงชี้ ๑-๒
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โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค เปาหมาย

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัว

บงช้ี)
ชีวิต
3.  โครงการพัฒนาคณุภาพ
มาตรฐานการศกึษาเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน
4.  โครงการพัฒนางาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศกึษา
5.โครงการขับเคล่ือน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.  โครงการสงเสริมและ
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  และการ
ส่ือสาร ICT ของโรงเรียน
- พัฒนาระบบการศึกษา
ทางไกล / ระบบโทรทัศน
วงจรปด
- พัฒนาหองเรียนตนแบบ
Multipoint mouse
- พัฒนาหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรและระบบ
เครือขาย  แหลงเรียนรูตาง
ท้ังในและนอกโรงเรียน
๖.โครงการพัฒนานกัเรียน
มีสุขภาวะท่ีดี
๗.โครงการเตรียมความ
พรอมเพ่ือเขาสูประชาคม
อาเซียน
๘.โครงการทัศนศึกษา
ประถม

๑๑. เพ่ือใชโรงเรียนเปนศูนยกลาง
แหลงเรียนรูหรือรูปแบบของครู
นักเรียน  ผูปกครอง      ชุมชน ในการ
ดําเนินการวิถีชีวิตตามหลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง
๑๒.โรงเรียนเปนแหลงเรียนรูท่ีสําคัญ
ในการศกึษาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงสู
สถานศึกษาพอเพียง
๑๓.ในกัเรียน  ชุมชน  ผูปกครอง ได
เรียนรูเพ่ือนําสูชีวิตจริงของชุมชน
๑๔. พัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการส่ือสาร (ICT)
ภายในโรงเรียน ใหเปนแหลงเรียนรูท่ี
เอื้ออํานวยตอการบริหารงานและการ
จัดการเรียนรูของผูเรียนไดอยางท่ัวถึง
และมีประสิทธิภาพ
๑๕.นักเรียน  และบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนไดรับบริการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร
(ICT)  มีแหลงเรียนรูดาน ICT ท่ี
เหมาะสม  เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
เพ่ือพัฒนาและสงเสริมผูเรียน  และ
บุคลากรทางการศกึษาใหมีทักษะใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศแสวงหา
ความรู  สรางองคความรูดวยตนเอง
และสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต

๑๑นักเรียนมีสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนท่ี
ดี
๑๒โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพ
ภายในท่ีไดมาตรฐาน
๑๓โรงเรียนไดรับการรับรองการ
ประกันคุณภาพภายนอก  จาก
คณะกรรมการการประเมิน สมศ.
๑๔ผูปกครองนกัเรียนมีความพึงพอใจ
ในผลลัพธทางการเรียนของนักเรยีน
๑๕ นักเรียน  ชุมชน  ครองตนดาํเนิน
ชีวิตประจําวันอยางมีความสุข
๑๖โรงเรียนมีแหลงเรียนรูท่ีมาตรฐาน
และจัดการเรียนการสอนอยางมี
คุณภาพ
๑๗ครู  และนักเรียนทุกคน ไดรับ
บริการดานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (ICT)
ท้ังในดานการบริหารงานและการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม
เพียงพอ  และมีประสิทธิภาพ
๑๘ ครู และนักเรียนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป
มีความพอใจในการไดรับบริการดาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร (ICT)  ท้ังในดานการ
บริหารงานและการจัดการเรียนการ
สอนอยูในระดับดีถึงดีมาก
๑๙นักเรียนรอยละ ๘๐ มีพัฒนาการ
ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และมี
ทักษะในการใชส่ือ ICT เพ่ือ
แสวงหาความรู  สรางองคความรูดวย



๔๕

โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค เปาหมาย

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัว

บงช้ี)
ตนเองตามกลุมสาระฯ  ตามศักยภาพ
ของตนเองท่ีดขีึ้น
๒๐ครูผูสอนรอยละ ๘๐ไดใชส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาท่ี
เหมาะสมเพ่ือการพัฒนากิจกรรม
การเรียนการสอน/การจัดการเรียนรูท่ี
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒๑ครู  และนักเรียน คิดเปนรอยละ
๘๐ มีความพอใจตอการไดรับบริการ
ดานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (ICT)
ภายในโรงเรียนท้ังในดานการ
บริหารงานและการจัดการเรียนการ
สอนอยูในระดับดีถึงดีมาก



๔๖

กลยุทธที่ ๒. ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม  ระเบียบวินัย  ความสํานึกในความเปนชาติไทย  และวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหแกนักเรียนทุกคน

โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค เปาหมาย

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัว

บงช้ี)
๑ โครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรมนกัเรียน
๒โครงการกิจกรรมเขาคาย
พักแรมลูกเสือ - เนตรนารี
๓โครงการพัฒนางาน
บริหารท่ัวไปเขมแข็ง
๔โครงการวิชาการเขมแขง็
๕.โครงการเศษรฐกิจ
พอเพียง
๖.โครงการวิถีลูกเสือ
๗.โครงการสถานศกึษาสี
ขาวปลอดยาเสพติด

๑ เพ่ือจัดการศึกษาใหสอดคลองกับวิถี
วัฒนธรรมไทย
๒ เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของเด็กให
สมบูรณไดดวยหลักไตรสิกขา คอื ศีล
สมาธิ  ปญญา
๓ นักเรียนเกง  ดี  มีความสุข  ใช
หลักธรรมคําสอนของศาสนาในการ
ดําเนินชีวิต
๔มีศีลธรรม คณุธรรม จริยธรรม
คานิยม จิตสํานึก และความภูมิใจใน
ความเปนไทย
๕เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนวิชาลูกเสือ -
เนตรนารี ครบตามกระบวนการของ
หลักสูตร
๖ เพ่ือใหนักเรียนมีระเบียบวินัย  เกิด
ความรักและสามัคคีในหมูคณะ
๗ เพ่ือพัฒนาในดานรางกาย จิตใจ
อารมณและการอยูรวมกันในสังคม
๘ เพ่ือใหนักเรียนไดรวมกันสงเสริม
ปรับปรุงสภาพแวดลอมใหดีขึ้น
๙ เพ่ือใหนักเรียนไดรูจักใชเวลาวางให
เปนประโยชน

๑นักเรียนมีคณุลักษณะท่ีพึงประสงค
ตามหลักสูตร
๒ นักเรียนเอื้ออาทรผูอื่นและกตัญู
กตเวทีตอผูมีพระคุณ
๓ นักเรียนยอมรับความคดิเห็นและ
วัฒนธรรมท่ีแตกตาง
๔ นักเรียนตระหนัก  รูคณุคา รวม
อนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม
๕ นักเรียนทุกคนมคีวามรูและทักษะใน
กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี  ครบตาม
หลักสูตรท่ีกําหนด
๖ นักเรียนทุกคนมีความรกั  ความ
สามัคคี  เสียสละ  และชวยเหลือ
กิจกรรมกันมากขึ้น
๗ นักเรียนทุกคนสามารถนําความรู
ทักษะ  และทัศนคติท่ีดีไปประยุกตใช
ในชีวิตประจําวันได
๘ นักเรียนทุกคนมกีารอนุรกัษ  หวง
แหน ส่ิงแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ในทองถ่ิน

มฐ.ท่ี ๑
ตัวบงชี้ ๑-๖

มฐ.ท่ี ๒
ตัวบงชี้ ๑-๔

มฐ.ท่ี ๖
ตัวบงชี้ ๑-๔

มฐ.ท่ี ๑๑
ตัวบงชี้ ๑-๓

มฐ.ท่ี ๑๔
ตัวบงชี้ ๑-๒

มฐ.ท่ี ๑๕
ตัวบงชี้ ๑-๒



๔๗

โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค เปาหมาย

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัว

บงช้ี)
๑๐ เพ่ือใหนักเรียนเรียนรูหลักธรรม
และนําไปใชในชีวิตประจําวันอยาง
มั่นใจ
๑๑เพ่ือใหนักเรียนปฏิบัติตนเปน
ประโยชนสวนตนและสวนรวมอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข
๑๒เพ่ือใหนักเรียนมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตท่ีสมบูรณแข็งแรง
๑๓เพ่ือใหนักเรียนมีคณุธรรม  รูจัก
ตนเอง  และพอใจในส่ิงท่ีตนเองมีอยู
๑๔เพ่ือฝกทักษะในการประกอบอาชีพ
ใหกับนักเรียนตามความสนใจและ
ความถนัด
๑๕เพ่ือใหครูและนักเรียนมีความ
ตระหนักในการจัดการทรัพยากรท่ี
เหลือใหเกิดประโยชนสูงสุด
๑๖เพ่ือใหนักเรียนมีนิสัยรักการออม
๑๗เพ่ือใหโรงเรียนใหการบริการทาง
การศกึษาครอบคลุมกลุมเปาหมาย
ดูแล ชวยเหลือ  สงเสริมศักยภาพ
เยาวชนในทองถ่ินอยางท่ัวถึง
๑๘ ครูผูสอนนําหลักธรรมไปบูรณา
การและมีแผนการจัดการเรียนรูโดย
บูรณาการหลักธรรม
๑๙นักเรียนไดเรียนรูหลักธรรม  เกิด
ประสบการณตรงจากการรวมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร
๒๐ นักเรียนมีพฤตกิรรมตามระเบียบ
แบบแผนของสังคม
๒๑ เพ่ือใหนักเรียนมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตท่ีสมบูรณแข็งแรง

๙นกัเรียนทุกคนมีความรูและทักษะใน
กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี  ครบตาม
หลักสูตรท่ีกําหนด
๑๐นักเรียนทุกคนมีความรกั  ความ
สามัคคี  เสียสละ  และชวยเหลือ
กิจกรรมกันมากขึ้น
๑๑นักเรียนทุกคนสามารถนําความรู
ทักษะ  และทัศนคติท่ีดีไปประยุกตใช
ในชีวิตประจําวันได
๑๒ นักเรียนทุกคนมกีารอนุรกัษ  หวง
แหน ส่ิงแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ในทองถ่ิน
๑๓ ผลการประเมินคุณภาพการศกึษา
อยูในระดับดีทุกมาตรฐาน
๑๔ เด็กวัยเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ
ไดรับการศกึษาอยางท่ัวถึง
๑๕ ปรับปรุงหองเรียน  หองปฏิบัติการ
หองพิเศษ  สภาพแวดลอมภายในและ
นอกหองเรียนนาดู  นาอยู  นาเรียน
๑๖ นักเรียนไดเรียนรูหลักธรรม  เกิด
ประสบการณตรงจากการรวมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร
รอยละ ๙๐
๑๗ นักเรียนมีพฤตกิรรมตามระเบียบ
แบบแผนของสังคม  รอยละ ๙0
๑๘เพ่ือใหนักเรียนมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตท่ีสมบูรณแข็งแรง รอยละ
๙0
๑๙ ครูผูสอนนําหลักธรรมไปบูรณา
การ  และมีแผนการจัดการเรียนรูโดย
บูรณาการหลักธรรม รอยละ ๙0



๔๘

โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค เปาหมาย

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัว

บงช้ี)
๒๒. นักเรียนมีคณุธรรม  รูจักตนเอง
และพอใจในส่ิงท่ีตนเองมีอยู
๒๓ นักเรียนมีทักษะในการประกอบ
อาชีพตามความสนใจและความถนัด
๒๔ ครูและนักเรียนสามารถจัดการ
ทรัพยากรท่ีเหลือใหเกิดประโยชน
สูงสุด
๒๕ นักเรียนเปนผูรักการออม
ประหยัด  และมัธยัสถ
๒๖ นกัเรียนมีความพรอมในการเขา
เรียน  การศึกษาตอ  การประกอบอาชีพ
และสามารถเรียนรูอยางอยางมีศักยภาพ
๒๗ บรรยากาศนอกหองเรียนสะอาด
สะดวก  และปลอดภัย  นาดู   นาอยู  นา
เรียน

๒๐ ครูและนักเรียนรอยละ ๙๐
สามารถจัดการทรัพยากรท่ีเหลือใหเกิด
ประโยชนสูงสุด
๒๑นักเรียนรอยละ ๙๐ เปนผูรักการ
ออม ประหยัด  และมัธยัสถ
๒๒ สงเสริมสนับสนุนงานวิชาการ
ของโรงเรียนใหดําเนินไปไดดวยดีมี
ประสิทธิภาพ



๔๙

กลยุทธที่ ๓. เพิ่มอัตราการเขาเรียนในทุกระดับ  ทั้งเด็กทั่วไป  ผูพิการ  ผูดอยโอกาส  ลดอัตราการออกกลางคัน

โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค เปาหมาย

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัว

บงช้ี)
๑โครงการพัฒนางาน
บริหารท่ัวไปเขมแข็ง

๒โครงการพัฒนางาน
สัมพันธชุมชนเขมแข็ง

๑. เพ่ือใหโรงเรียนใหการบริการทาง
การศกึษาครอบคลุมกลุมเปาหมาย
ดูแล ชวยเหลือ  สงเสริมศักยภาพ
เยาวชนในทองถ่ินอยางท่ัวถึง
๒. นักเรียนมีทักษะในการประกอบ
อาชีพตามความสนใจและความถนัด
๓. นักเรียนมีความพรอมในการเขา
เรียน  การศึกษาตอ  การประกอบอาชีพ
และสามารถเรียนรูอยางอยางมีศักยภาพ
๔.บุคลากรและชุมชนรับรูขอมูล
ขาวสารจากโรงเรียนอยางนอยภาค
เรียนละ ๑ ครั้ง
๕.ครูและนักเรียนสามารถนําเสนอ
ขอมูลขาวสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
๖.ชุมชนมีสวนรวมในการสงเสริม
สนับสนุนสถานศึกษาในการพัฒนา
โรงเรียน

๑.ครูและนักเรียนรอยละ ๙๐ สามารถ
จัดการทรัพยากรท่ีเหลือใหเกิด
ประโยชนสูงสุด
๒.ประชากรวัยเรียนรอยละ ๑๐๐
ไดรับการการศึกษาระดับปฐมวัย
๓.บุคลากรและชุมชนรับรูขอมูล
ขาวสารจากโรงเรียนอยางนอยภาค
เรียนละ ๑ ครั้ง
๕.ครูและนักเรียนสามารถนําเสนอ
ขอมูลขาวสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
๖.ชุมชนมีสวนรวมในการสงเสริม
สนับสนุนสถานศึกษาในการพัฒนา
โรงเรียน

มฐ.ท่ี ๑๐
ตัวบงชี้ ๖
มฐ.ท่ี ๑๔

ตัวบงชี้ ๑-๒
มฐ.ท่ี ๑๕

ตัวบงชี้ ๑-๒



๕๐

กลยุทธที่ ๔. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ สูครูมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค เปาหมาย

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัว

บงช้ี)
1โครงการพัฒนางาน
บริหารบุคคลเขมแข็ง

2โครงการพัฒนาการ
จัดระบบการบริหารและ
พัฒนาองคกรเขมแขง็

๑ เพ่ือใหครูจัดกระบวนการเรียนรูโดย
เนนผูเรียนเปนสําคัญ
๒ เพ่ือปรับการเรียนเปล่ียนการสอน
ของครูใหเปนผูนําทางวิชาการ และ
ประเมินตนเองอยางเปนระบบตอเนื่อง
๓ สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมี
ความรูโดยการอบรม  ประชุมสัมมนา
ศึกษาดูงาน  เพ่ือนํามาพัฒนาการเรียน
การสอนอยางนอยไมต่ํากวา ๒๐
ชั่วโมงตอป
๔บุคลากรทุกคนไดรับการพัฒนาอยาง
สม่ําเสมอ
๕ บุคลการมีขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานตั้งใจทํางานดี
๖ บุคลากรมีความรู  ทักษะและ
อุดมการณของความเปนครู
๗ ปรับการเรียนเปล่ียนการสอนของ
ครูใหเปนผูนําทางวิชาการทันตอการ
เปล่ียนแปลง
๘ เพ่ือนําเสนอกิจกรรมของโรงเรียนสู
ชุมชน
๙ เพ่ือเปนการประสานความเขาใจใน
การดําเนินกิจกรรมทุกกิจกรรม
๑๐ เพ่ือเปนส่ือกลางระหวางบุคลากร
ทุกฝาย
๑๑เพ่ือระดมทรัพยากรในการสงเสริม
การจัดการศกึษา
๑๒ การดําเนินงานธุรการ  งานสาร
บรรณ  งานทะเบียน  งานวิชาการ  เปน

๑ ครูรอยละ ๘๐ มีความรูมีทักษะการ
จัดการะบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญ
๒ครูรอยละ ๘๐ สามารถปรับการ
เรียนเปล่ียนการสอน  เปนผูนําทาง
วิชาการ  และประเมินตนเองอยางเปน
ระบบตอเนื่อง
๓ บุคลากรรอยละ ๘๐ มีความรูโดย
การอบรม  ประชุมสัมมนา  ศึกษาดูงาน
เพ่ือนํามาพัฒนาการเรียนการสอนอยาง
นอยไมต่ํากวา ๒๐ ชั่วโมงตอป
๔ บุคลากรทุกคนมีความพึงพอใจใน
การสนับสนุนสงเสริม  การใหขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติงาน
๕ นักเรียนรอยละ ๘๐ มีความพึง
พอใจในการจัดการศกึษาของโรงเรียน
๖ ผูปกครองนักเรียนรอยละ ๘๐ มี
ความพึงพอใจในการจัดการศกึษาของ
โรงเรียน
๗ ครูรอยละ ๘๐ มีความพึงพอใจใน
การจัดการศกึษาของโรงเรียน

มฐ.ท่ี ๗
ตัวบงชี้ ๑-๙

มฐ.ท่ี ๘
ตัวบงชี้ ๑-๖

มฐ.ท่ี ๑๐
ตัวบงชี้ ๑-๖



๕๑

โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค เปาหมาย

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัว

บงช้ี)
1โครงการพัฒนางาน
บริหารบุคคลเขมแข็ง

2โครงการพัฒนาการ
จัดระบบการบริหารและ
พัฒนาองคกรเขมแขง็

ระบบ  เรียบรอย  เปนปจจุบัน
๑๓ จัดทําขอมูลสารสนเทศท่ี
ครอบคลุม  เสร็จสมบูรณทุกรายการ
๑๔ สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหมี
ความรูความเขาใจ สามารถเปนครูผูนํา
การเปล่ียนแปลง  มีคุณธรรมนําความรู
และมีการพัฒนาสมรรถนะแหงความ
เปนครู
๑๕ เพ่ือใหครูมีความรูความเขาใจใน
การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน
๑๖ การบริหารจัดการโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพ  สงเสริมสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
๑๗ บุคลากรและชุมชนเกิดทัศนคติท่ีดี
พรอมใหความรวมมือเปนอยางดีตอ
โรงเรียน
๑๘ สามารถนําขอมูลสารสนเทศมาใช
เปนขอมูลในการบริหารและการจัดการ
เรียนการสอนอยางทันทวงทีและมี
ประสิทธิภาพ
๑๙ ปรับการเรียนเปล่ียนการสอนของ
ครูใหเปนผูนําทางวิชาการทันตอการ
เปล่ียนแปลง
๒๐ ครูสามารถดําเนินงานดชูวยเหลือ
นักเรียนไดอยางเปนระบบ  และมี
ประสิทธิภาพ
เยาชนในทองถ่ินไดรับการศกึษาอยาง
ท่ัวถึงและตรงตามชวงอายุ
๒๑ นักเรียนมคีวามพรอมในการเขา
เรียน  การศึกษาตอ  การประกอบอาชีพ
และสามารถเรียนรูอยางมีศักยภาพ



๕๒

กลยุทธที่ ๕. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอํานาจ หลักธรรมาภิบาล และ
เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการ
จัดการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค เปาหมาย

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัว

บงช้ี)
๑โครงการพัฒนางาน
งบประมาณเขมแข็ง

๒โครงการพัฒนาการ
จัดระบบการบริหารและ
พัฒนาองคกรเขมแขง็

๓โครงการพัฒนางาน
อาคารสถานท่ีเขมแข็ง

๔โครงการพัฒนางาน
สัมพันธชุมชนเขมแข็ง

๕โครงการพัฒนางาน
บริหารท่ัวไปเขมแข็ง

๖โครงการยกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
๗.โครงการประกันคณุภาพ

๑.การบริหารจัดการโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพ  สงเสริมสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
๒.ครูสามารถดําเนินงานดูแลชวยเหลือ
นักเรียนไดอยางมีระบบ  และมี
ประสิทธิภาพ
๓.งานธุรการ  งานสารบรรณ  งาน
ควบคุมภายใน  งานขอมูลสารสนเทศ
ถูกตอง  เสร็จทันตามกําหนดเวลา
คนหาตรวจสอบไดงาย
๔.บุคลากรและชุมชนเกิดทัศนคติท่ีดี
พรอมใหความรวมมือเปนอยางดีตอ
โรงเรียน
๕.บุคลากรพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานสูครูมืออาชีพ
๖.ปรับปรุงซอมแซมหองเรียน
หองปฏิบัติการ  หองพิเศษ
สภาพแวดลอมภายในและภายนอก
หองเรียนทุกหองนาดู นาอยู นาเรียน
๗. พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดลอม
ระบบไฟฟาในโรงเรียนใหสามารถ
รองรับกิจกรรมการเรียนการสอนดาน
ICT

๑.การบริหารจัดการโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพ  สงเสริมสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
๒.ครูสามารถดําเนินงานดูแลชวยเหลือ
นักเรียนไดอยางมีระบบ  และมี
ประสิทธิภาพ
๓.งานธุรการ  งานสารบรรณ  งาน
ควบคุมภายใน  งานขอมูลสารสนเทศ
ถูกตอง  เสร็จทันตามกําหนดเวลา
คนหาตรวจสอบไดงาย
๔.บุคลากรและชุมชนเกิดทัศนคติท่ีดี
พรอมใหความรวมมือเปนอยางดีตอ
โรงเรียน
๕.บุคลากรพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานสูครูมืออาชีพ
๖.ปรับปรุงซอมแซมหองเรียน
หองปฏิบัติการ  หองพิเศษ
สภาพแวดลอมภายในและภายนอก
หองเรียนทุกหองนาดู นาอยู นาเรียน
๗. พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดลอม
ระบบไฟฟาในโรงเรียนใหสามารถ
รองรับกิจกรรมการเรียนการสอนดาน
ICT

มฐ.ท่ี ๗
ตัวบงชี้ ๑-๙

มฐ.ท่ี ๘
ตัวบงชี้ ๑-๖

มฐ.ท่ี ๑๐
ตัวบงชี้ ๑-๖



๕๓

โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค เปาหมาย

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัว

บงช้ี)
๑โครงการพัฒนางาน
งบประมาณเขมแข็ง

๒โครงการพัฒนาการ
จัดระบบการบริหารและ
พัฒนาองคกรเขมแขง็

๓โครงการพัฒนางาน
อาคารสถานท่ีเขมแข็ง

๔โครงการพัฒนางาน
สัมพันธชุมชนเขมแข็ง

๕โครงการพัฒนางาน
บริหารท่ัวไปเขมแข็ง

๖โครงการยกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
๗.โครงการประกันคณุภาพ

๘.การบริหารจัดการงบประมาณ
โปรงใส  ถูกตองตามระเบียบของทาง
ราชการ  สามารถตรวจสอบได
๙.จัดซ้ือพัสดุอยางมีคุณภาพ  คุมคา
เพียงพอ  ตรงกับความตองการของผูใช
๑๐.มีระบบสาธารณูปโภคท่ีเอื้ออํานวย
ในการจัดการเรียนการสอน
๑๑.ไดรับการสงเสริมสนับสนุนทุน
และทรัพยากรเพ่ือการจัดการศกึษา

๘.การบริหารจัดการงบประมาณ
โปรงใส  ถูกตองตามระเบียบของทาง
ราชการ  สามารถตรวจสอบได
๙.จัดซ้ือพัสดุอยางมีคุณภาพ  คุมคา
เพียงพอ  ตรงกับความตองการของผูใช
๑๐.มีระบบสาธารณูปโภคท่ีเอื้ออํานวย
ในการจัดการเรียนการสอน
๑๑.ไดรับการสงเสริมสนับสนุนทุน
และทรัพยากรเพ่ือการจัดการศกึษา

มฐ.ท่ี ๗
ตัวบงชี้ ๑-๙

มฐ.ท่ี ๘
ตัวบงชี้ ๑-๖

มฐ.ท่ี ๙
ตัวบงชี้ ๑-๓

มฐ.ท่ี ๑๐
ตัวบงชี้ ๓-๕

มฐ.ท่ี ๑๑
ตัวบงชี้ ๑-๓

มฐ.ท่ี ๑๒
ตัวบงชี้ ๑-๖
มฐ.ท่ี ๑๔

ตัวบงชี้ ๑-๒



๕๔

ตอนท่ี ๓
ผลการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา

๑. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา
๑.๑ ผลการดําเนินงานโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา

กลยุทธท่ี ๑. พัฒนาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาทุกระดับตามหลักสูตร และสงเสริมความสามารถดานเทคโนโลยี
เพ่ือเปนเครื่องมือในการเรียนรู เพ่ือเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน

โครงการ/กิจกรรม
เปาหมาย

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัว

บงช้ี)
๑. โครงการพัฒนาคุณภาพ
วิชาการเขมแขง็
- พัฒนาคุณภาพการศกึษา
๘ กลุมสาระ และ
กิจกรรมพัศนาผูเรียน
ไดแก  ภาษาอังกฤษ,  การ
งานอาชีพฯ,  วิทยาศาสตร,
ภาษาไทย,  สังคมศึกษาฯ,
คณิตศาสตร,  สงเสริมการ
อาน,    พัฒนาการคิด
วิเคราะห,  ฯลฯ
- พัฒนาหลักสูตร
- บริหารงานวิชาการ
- วัดผลประเมินผล
- การเรียนการสอนสําหรับ
เด็กพิเศษ
- จัดการเรียนรูสูความเปน
เลิศ
- การวัดผลประเมินผล
- คายวิชาการ
- ทัศนศกึษาแหลงเรียนรู
นอกสถานท่ี

๑ นักเรียนรอยละ ๘๐ มีความใฝรู
และเรียนรูอยางตอเนื่อง
๒ นักเรียนรอยละ ๘๐ คิดเปน  ทําเปน
๓ นักเรียนรอยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทยผานเกณฑมาตรฐานท่ี
โรงเรียนกําหนดระดับดี
๔ นักเรียนโรงเรียนบานหนองหัวแรด
รอยละ ๘๐ มีความพึงพอใจในการ
ใชหองสมุดในการคนควาหาความรู
๕ นักเรียนทุกคนตัง้แตชั้น
ประถมศึกษาปท่ี ๓ และนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี ๖ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีดีโดยไดคะแนนเฉล่ีย
จากการทดสอบขอสอบ NT/O-
NET/LAS เพ่ิมขึ้นรอยละ ๓
๖ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖
สามารถนําผลการทดสอบนี้เขาสมัคร
เรียนตอได
๗นกัเรียนมีสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนท่ีดี
๘โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพ
ภายในท่ีไดมาตรฐาน

๑ นักเรียนรอยละ ๘๐ มีความใฝรู
และเรียนรูอยางตอเนื่อง
๒ นักเรียนรอยละ ๘๐ คิดเปน  ทําเปน
๓ นักเรียนรอยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทยผานเกณฑมาตรฐานท่ี
โรงเรียนกําหนดระดับดี
๔ นักเรียนโรงเรียนบานหนองหัวแรด
รอยละ ๘๐ มีความพึงพอใจในการ
ใชหองสมุดในการคนควาหาความรู
๕ นักเรียนทุกคนตัง้แตชั้น
ประถมศึกษาปท่ี ๓ และนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี ๖ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีดีโดยไดคะแนนเฉล่ีย
จากการทดสอบขอสอบ NT/O-
NET/LAS เพ่ิมขึ้นรอยละ ๓
๖ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖
สามารถนําผลการทดสอบนี้เขาสมัคร
เรียนตอได
๗นกัเรียนมีสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนท่ีดี
๘โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพ
ภายในท่ีไดมาตรฐาน

มฐ.ที่ ๑
ตัวบงชี้ ๑-๖

มฐ.ที่ ๒
ตัวบงชี้ ๑-๔

มฐ.ที่ ๓
ตัวบงชี้ ๑-๔

มฐ.ที่ ๔
ตัวบงชี้ ๑-๔

มฐ.ที่ ๕
ตัวบงชี้ ๑-๔

มฐ.ที่ ๖
ตัวบงชี้ ๑-๔

มฐ.ที่ ๑๐
ตัวบงชี้ ๑-๒

มฐ.ที่ ๑๑
ตัวบงชี้ ๑-๓

มฐ.ที่ ๑๕
ตัวบงชี้ ๑-๒



๕๕

โครงการ/กิจกรรม
เปาหมาย

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัว

บงช้ี)
- ตลาดนัดวิชาการ
- ทดสอบและประเมินการ
อาน และการเขียน การคิด
เลข ชั้น ป.1-6
2.   โครงการหองสมุดมี
ชีวิต
3.  โครงการพัฒนาคณุภาพ
มาตรฐานการศกึษาเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน
4.  โครงการพัฒนางาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศกึษา
5.โครงการขับเคล่ือน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.  โครงการสงเสริมและ
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  และการ
ส่ือสาร ICT ของโรงเรียน
- พัฒนาระบบการศึกษา
ทางไกล / ระบบโทรทัศน
วงจรปด
- พัฒนาหองเรียนตนแบบ
Multipoint mouse
- พัฒนาหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรและระบบ
เครือขาย  แหลงเรียนรูตาง
ท้ังในและนอกโรงเรียน

๙โรงเรียนไดรับการรับรองการประก
คุณภาพภายนอก  จากคณะกรรมการ
ประเมิน สมศ.
๑๐ ผูปกครองนักเรียนมคีวามพึงพอใจ
ในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียน
๑๑นักเรียนมีสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนท่ี
ดี๑๒โรงเรียนมีระบบประกันคณุภาพ
ภายในท่ีไดมาตรฐาน
๑๓โรงเรียนไดรับการรับรองการ
ประกันคุณภาพภายนอก  จาก
คณะกรรมการการประเมิน สมศ.
๑๔ผูปกครองนกัเรียนมีความพึงพอใจ
ในผลลัพธทางการเรียนของนักเรยีน
๑๕ นักเรียน  ชุมชน  ครองตนดาํเนิน
ชีวิตประจําวันอยางมีความสุข
๑๖โรงเรียนมีแหลงเรียนรูท่ีมาตรฐาน
และจัดการเรียนการสอนอยางมี
คุณภาพ
๑๗ครู  และนักเรียนทุกคน ไดรับ
บริการดานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (ICT)
ท้ังในดานการบริหารงานและการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม
เพียงพอ  และมีประสิทธิภาพ
๑๘ ครู  และนักเรียนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป
มีความพอใจในการไดรับบริการดาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร (ICT)  ท้ังในดานการ
บริหารงานและการจัดการเรียนการ
สอนอยูในระดับดีถึงดีมาก

๙โรงเรียนไดรับการรับรองการประกัน
คุณภาพภายนอก  จากคณะกรรมการ
ประเมิน สมศ.
๑๐ ผูปกครองนักเรียนมคีวามพึงพอใจ
ในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียน
๑๑นักเรียนมีสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนท่ี
ดี
๑๒โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพ
ภายในท่ีไดมาตรฐาน
๑๓โรงเรียนไดรับการรับรองการ
ประกันคุณภาพภายนอก  จาก
คณะกรรมการการประเมิน สมศ.
๑๔ผูปกครองนกัเรียนมีความพึงพอใจ
ในผลลัพธทางการเรียนของนักเรยีน
๑๕ นักเรียน  ชุมชน  ครองตนดาํเนิน
ชีวิตประจําวันอยางมีความสุข
๑๖โรงเรียนมีแหลงเรียนรูท่ีมาตรฐาน
และจัดการเรียนการสอนอยางมี
คุณภาพ
๑๗ครู  และนักเรียนทุกคน ไดรับ
บริการดานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (ICT)
ท้ังในดานการบริหารงานและการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม
เพียงพอ  และมีประสิทธิภาพ
๑๘ ครู  และนักเรียนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป
มีความพอใจในการไดรับบริการดาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร (ICT)  ท้ังในดานการ
บริหารงานและการจัดการเรียนการ
วย



๕๖

โครงการ/กิจกรรม
เปาหมาย

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัว

บงช้ี)
๖.โครงการพัฒนานกัเรียน
มีสุขภาวะท่ีดี
๗.โครงการเตรียมความ
พรอมเพ่ือเขาสูประชาคม
อาเซียน
๘.โครงการทัศนศึกษา
ประถม

ตนเองตามกลุมสาระฯ  ตามศักยภาพ
ของตนเองท่ีดขีึ้น
๒๐ครูผูสอนรอยละ ๘๐ไดใชส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาท่ี
เหมาะสมเพ่ือการพัฒนากิจกรรม
การเรียนการสอน/การจัดการเรียนรูท่ี
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒๑ครู  และนักเรียน คิดเปนรอยละ
๘๐ มีความพอใจตอการไดรับบริการ
ดานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (ICT)
ภายในโรงเรียนท้ังในดานการ
บริหารงานและการจัดการเรียนการ
สอนอยูในระดับดีถึงดีมาก
๑๙นักเรียนรอยละ ๘๐ มีพัฒนาการดาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และมีทักษะ
ในการใชส่ือ ICT เพ่ือ

แสวงหาความรู  สรางองค
ความรูดวย

ตนเองตามกลุมสาระฯ  ตามศักยภาพ
ของตนเองท่ีดขีึ้น
๒๐ครูผูสอนรอยละ ๘๐ไดใชส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาท่ี
เหมาะสมเพ่ือการพัฒนากิจกรรม
การเรียนการสอน/การจัดการเรียนรูท่ี
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒๑ครู  และนักเรียน คิดเปนรอยละ
๘๐ มีความพอใจตอการไดรับบริการ
ดานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (ICT)
ภายในโรงเรียนท้ังในดานการ
บริหารงานและการจัดการเรียนการ
สอนอยูในระดับดีถึงดีมาก
๑๙นักเรียนรอยละ ๘๐ มีพัฒนาการ
ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และมี
ทักษะในการใชส่ือ ICT เพ่ือ
แสวงหาความรู  สรางองคความรูด



๕๗

กลยุทธที่ ๒. ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม  ระเบียบวินัย  ความสํานึกในความเปนชาติไทย  และวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหแกนักเรียนทุกคน

โครงการ/กิจกรรม
เปาหมาย

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัว

บงช้ี)
๑ โครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรมนกัเรียน
๒โครงการกิจกรรมเขาคาย
พักแรมลูกเสือ - เนตรนารี
๓โครงการพัฒนางาน
บริหารท่ัวไปเขมแข็ง
๔โครงการวิชาการเขมแขง็
๕.โครงการเศษรฐกิจ
พอเพียง
๖.โครงการวิถีลูกเสือ
๗.โครงการสถานศกึษาสี
ขาวปลอดยาเสพติด

๑นักเรียนมีคณุลักษณะท่ีพึงประสงค
ตามหลักสูตร
๒ นักเรียนเอื้ออาทรผูอื่นและกตัญู
กตเวทีตอผูมีพระคุณ
๓ นักเรียนยอมรับความคดิเห็นและ
วัฒนธรรมท่ีแตกตาง
๔ นักเรียนตระหนัก  รูคณุคา รวม
อนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม
๕ นักเรียนทุกคนมคีวามรูและทักษะใน
กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี  ครบตาม
หลักสูตรท่ีกําหนด
๖ นักเรียนทุกคนมีความรกั  ความ
สามัคคี  เสียสละ  และชวยเหลือ
กิจกรรมกันมากขึ้น
๗ นักเรียนทุกคนสามารถนําความรู
ทักษะ  และทัศนคติท่ีดีไปประยุกตใช
ในชีวิตประจําวันได
๘ นักเรียนทุกคนมีการอนุรกัษ  หวง
แหน ส่ิงแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ในทองถ่ิน
เปนประโยชน

๑นักเรียนมีคณุลักษณะท่ีพึงประสงค
ตามหลักสูตร
๒ นักเรียนเอื้ออาทรผูอื่นและกตัญู
กตเวทีตอผูมีพระคุณ
๓ นักเรียนยอมรับความคดิเห็นและ
วัฒนธรรมท่ีแตกตาง
๔ นักเรียนตระหนัก  รูคณุคา รวม
อนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม
๕ นักเรียนทุกคนมคีวามรูและทักษะใน
กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี  ครบตาม
หลักสูตรท่ีกําหนด
๖ นักเรียนทุกคนมีความรกั  ความ
สามัคคี  เสียสละ  และชวยเหลือ
กิจกรรมกันมากขึ้น
๗ นักเรียนทุกคนสามารถนําความรู
ทักษะ และทัศนคติท่ีดีไปประยุกตใช
ในชีวิตประจําวันได
๘ นักเรียนทุกคนมกีารอนุรกัษ  หวง
แหน ส่ิงแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ในทองถ่ิน

มฐ.ท่ี ๑
ตัวบงชี้ ๑-๖

มฐ.ท่ี ๒
ตัวบงชี้ ๑-๔

มฐ.ท่ี ๖
ตัวบงชี้ ๑-๔

มฐ.ท่ี ๑๑
ตัวบงชี้ ๑-๓

มฐ.ท่ี ๑๔
ตัวบงชี้ ๑-๒

มฐ.ท่ี ๑๕
ตัวบงชี้ ๑-๒



๕๘

โครงการ/กิจกรรม
เปาหมาย

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัว

บงช้ี)
๙นกัเรียนทุกคนมีความรูและทักษะใน
กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี  ครบตาม
หลักสูตรท่ีกําหนด
๑๐นักเรียนทุกคนมีความรกั  ความ
สามัคคี  เสียสละ  และชวยเหลือกิจกรรม
กันมากขึน้
๑๑นักเรียนทุกคนสามารถนําความรู
ทักษะ  และทัศนคติท่ีดีไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได
๑๒ นักเรียนทุกคนมกีารอนุรกัษ  หวง
แหน ส่ิงแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ในทองถ่ิน
๑๓ ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาอยู
ในระดับดีทุกมาตรฐาน
๑๔ เด็กวัยเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการไดรับ
การศกึษาอยางท่ัวถึง
๑๕ ปรับปรุงหองเรียน  หองปฏิบัติการ
หองพิเศษ  สภาพแวดลอมภายในและ
นอกหองเรียนนาดู  นาอยู  นาเรียน
๑๖ นักเรียนไดเรียนรูหลักธรรม  เกิด
ประสบการณตรงจากการรวมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร
รอยละ ๙๐
๑๗ นักเรียนมีพฤตกิรรมตามระเบียบ
แบบแผนของสังคม  รอยละ ๙0
๑๘เพ่ือใหนักเรียนมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตท่ีสมบูรณแข็งแรง รอยละ ๙0
๑๙ ครูผูสอนนําหลักธรรมไปบูรณาการ
และมีแผนการจัดการเรียนรูโดย
สุขภาพจิตท่ีสมบูรณแข็งแรง

๙นกัเรียนทุกคนมีความรูและทักษะใน
กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี  ครบตาม
หลักสูตรท่ีกําหนด
๑๐นักเรียนทุกคนมีความรกั  ความ
สามัคคี  เสียสละ  และชวยเหลือกิจกรรม
กันมากขึน้
๑๑นักเรียนทุกคนสามารถนําความรู
ทักษะ  และทัศนคติท่ีดีไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได
๑๒ นักเรียนทุกคนมกีารอนุรกัษ  หวง
แหน ส่ิงแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ในทองถ่ิน
๑๓ ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาอยู
ในระดับดีทุกมาตรฐาน
๑๔ เด็กวัยเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการไดรับ
การศกึษาอยางท่ัวถึง
๑๕ ปรับปรุงหองเรียน  หองปฏิบัติการ
หองพิเศษ สภาพแวดลอมภายในและ
นอกหองเรียนนาดู  นาอยู  นาเรียน
๑๖ นักเรียนไดเรียนรูหลักธรรม  เกิด
ประสบการณตรงจากการรวมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร
รอยละ ๙๐
๑๗ นักเรียนมีพฤตกิรรมตามระเบียบ
แบบแผนของสังคม  รอยละ ๙0
๑๘เพ่ือใหนักเรียนมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตท่ีสมบูรณแข็งแรง รอยละ ๙0
๑๙ ครูผูสอนนําหลักธรรมไปบูรณาการ
และมีแผนการจัดการเรียนรูโดยบูรณา
การหลักธรรม รอยละ ๙0



๕๙

โครงการ/กิจกรรม
เปาหมาย

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัว

บงช้ี)
๒๐ ครูและนักเรียนรอยละ ๙๐
สามารถจัดการทรัพยากรท่ีเหลือใหเกิด
ประโยชนสูงสุด
๒๑นักเรียนรอยละ ๙๐ เปนผูรักการ
ออม ประหยัด  และมัธยัสถ
๒๒ สงเสริมสนับสนุนงานวิชาการ
ของโรงเรียนใหดําเนินไปไดดวยดีมี
ประสิทธิภาพ

๒๐ ครูและนักเรียนรอยละ ๙๐
สามารถจัดการทรัพยากรท่ีเหลือใหเกิด
ประโยชนสูงสุด
๒๑นักเรียนรอยละ ๙๐ เปนผูรักการ
ออม ประหยัด  และมัธยัสถ
๒๒ สงเสริมสนับสนุนงานวิชาการ
ของโรงเรียนใหดําเนินไปไดดวยดีมี
ประสิทธิภาพ



๖๐

กลยุทธที่ ๓. เพิ่มอัตราการเขาเรียนในทุกระดับ  ทั้งเด็กทั่วไป  ผูพิการ  ผูดอยโอกาส  ลดอัตราการออกกลางคัน

โครงการ/กิจกรรม
เปาหมาย

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

ผลสําร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัว

บงช้ี)
๑โครงการพัฒนางาน
บริหารท่ัวไปเขมแข็ง

๒โครงการพัฒนางาน
สัมพันธชุมชนเขมแข็ง

๑.ครูและนักเรียนรอยละ ๙๐ สามารถ
จัดการทรัพยากรท่ีเหลือใหเกิด
ประโยชนสูงสุด
๒.ประชากรวัยเรียนรอยละ ๑๐๐
ไดรับการการศึกษาระดับปฐมวัย
๓.บุคลากรและชุมชนรับรูขอมูล
ขาวสารจากโรงเรียนอยางนอยภาค
เรียนละ ๑ ครั้ง
๕.ครูและนักเรียนสามารถนําเสนอ
ขอมูลขาวสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
๖.ชุมชนมีสวนรวมในการสงเสริมเรียน
สนับสนุนสถานศึกษาในการพัฒนา
โรงเรียน

๑.ครูและนักเรียนรอยละ ๙๐ สามารถ
จัดการทรัพยากรท่ีเหลือใหเกิด
ประโยชนสูงสุด
๒.ประชากรวัยเรียนรอยละ ๑๐๐
ไดรับการการศึกษาระดับปฐมวัย
๓.บุคลากรและชุมชนรับรูขอมูล
ขาวสารจากโรงเรียนอยางนอยภาค
เรียนละ ๑ ครั้ง
๕.ครูและนักเรียนสามารถนําเสนอ
ขอมูลขาวสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
๖.ชุมชนมีสวนรวมในการสงเสริม
สนับสนุนสถานศึกษาในการพัฒนา
โรงเรียน

มฐ.ท่ี ๑๐
ตัวบงชี้ ๖
มฐ.ท่ี ๑๔

ตัวบงชี้ ๑-๒
มฐ.ท่ี ๑๕

ตัวบงชี้ ๑-๒



๖๑

กลยุทธที่ ๔. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ สูครูมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรม
เปาหมาย

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัว

บงช้ี)
1โครงการพัฒนางาน
บริหารบุคคลเขมแข็ง

2โครงการพัฒนาการ
จัดระบบการบริหารและ
พัฒนาองคกรเขมแขง็

๑ เพ่ือใหครูจัดกระบวนการเรียนรูโดย
เนนผูเรียนเปนสําคัญ
๒ เพ่ือปรับการเรียนเปล่ียนการสอน
ของครูใหเปนผูนําทางวิชาการ และ
ประเมินตนเองอยางเปนระบบตอเนื่อง
๓ สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมี
ความรูโดยการอบรม  ประชุมสัมมนา
ศึกษาดูงาน  เพ่ือนํามาพัฒนาการเรียน
การสอนอยางนอยไมต่ํากวา ๒๐
ชั่วโมงตอป
๔บุคลากรทุกคนไดรับการพัฒนาอยาง
สม่ําเสมอ
๕ บุคลการมีขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานตั้งใจทํางานดี
๖ บุคลากรมีความรู  ทักษะและ
อุดมการณของความเปนครู
๗ ปรับการเรียนเปล่ียนการสอนของ
ครูใหเปนผูนําทางวิชาการทันตอการ
เปล่ียนแปลง
๘ เพ่ือนําเสนอกิจกรรมของโรงเรียนสู
ชุมชน
๙ เพ่ือเปนการประสานความเขาใจใน
การดําเนินกิจกรรมทุกกิจกรรม
๑๐ เพ่ือเปนส่ือกลางระหวางบุคลากร
ทุกฝาย
๑๑เพ่ือระดมทรัพยากรในการสงเสริม
การจัดการศกึษา
๑๒ การดําเนินงานธุรการ  งานสาร
บรรณ  งานทะเบียน  งานวิชาการ  เปน

๑ ครูรอยละ ๘๐ มีความรูมีทักษะการ
จัดการะบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญ
๒ครูรอยละ ๘๐ สามารถปรับการ
เรียนเปล่ียนการสอน  เปนผูนําทาง
วิชาการ  และประเมินตนเองอยางเปน
ระบบตอเนื่อง
๓ บุคลากรรอยละ ๘๐ มีความรูโดย
การอบรม  ประชุมสัมมนา  ศึกษาดูงาน
เพ่ือนํามาพัฒนาการเรียนการสอนอยาง
นอยไมต่ํากวา ๒๐ ชั่วโมงตอป
๔ บุคลากรทุกคนมีความพึงพอใจใน
การสนับสนุนสงเสริม  การใหขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติงาน
๕ นักเรียนรอยละ ๘๐ มีความพึง
พอใจในการจัดการศกึษาของโรงเรียน
๖ ผูปกครองนักเรียนรอยละ ๘๐ มี
ความพึงพอใจในการจัดการศกึษาของ
โรงเรียน
๗ ครูรอยละ ๘๐ มีความพึงพอใจใน
การจัดการศกึษาของโรงเรียน

มฐ.ท่ี ๗
ตัวบงชี้ ๑-๙

มฐ.ท่ี ๘
ตัวบงชี้ ๑-๖

มฐ.ท่ี ๑๐
ตัวบงชี้ ๑-๖



๖๒

กลยุทธที่ ๕. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอํานาจ หลักธรรมาภิบาล และ
เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการ
จัดการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา

(มฐ.ที่ /ตัวบงช้ี)
๑โครงการพัฒนางาน
งบประมาณเขมแข็ง

๒โครงการพัฒนาการ
จัดระบบการบริหารและ
พัฒนาองคกรเขมแขง็

๓โครงการพัฒนางาน
อาคารสถานท่ีเขมแข็ง

๔โครงการพัฒนางาน
สัมพันธชุมชนเขมแข็ง

๕โครงการพัฒนางาน
บริหารท่ัวไปเขมแข็ง

๖โครงการยกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
๗.โครงการประกันคณุภาพ

๑.การบริหารจัดการโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพ  สงเสริมสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
๒.ครูสามารถดําเนินงานดูแลชวยเหลือ
นักเรียนไดอยางมีระบบ  และมี
ประสิทธิภาพ
๓.งานธุรการ  งานสารบรรณ  งาน
ควบคุมภายใน  งานขอมูลสารสนเทศ
ถูกตอง  เสร็จทันตามกําหนดเวลา
คนหาตรวจสอบไดงาย
๔.บุคลากรและชุมชนเกิดทัศนคติท่ีดี
พรอมใหความรวมมือเปนอยางดีตอ
โรงเรียน
๕.บุคลากรพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานสูครูมืออาชีพ
๖.ปรับปรุงซอมแซมหองเรียน
หองเรียนทุกหองนาดู นาอยู นาเรียน
๗. พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดลอม
ระบบไฟฟาในโรงเรียนใหสามารถ
รองรับกิจกรรมการเรียนการสอนดาน
ICT
๘.การบริหารจัดการงบประมาณ
โปรงใส  ถูกตองตามระเบียบของทาง
ราชการ  สามารถตรวจสอบได
๙.จัดซ้ือพัสดุอยางมีคุณภาพ  คุมคา
เพียงพอ  ตรงกับความตองการของผูใช
๑๐.มีระบบสาธารณูปโภคท่ีเอื้ออํานวย
ในการจัดการเรียนการสอน

๑.การบริหารจัดการโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพ  สงเสริมสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
๒.ครูสามารถดําเนินงานดูแลชวยเหลือ
นักเรียนไดอยางมีระบบ  และมี
ประสิทธิภาพ
๓.งานธุรการ  งานสารบรรณ  งาน
ควบคุมภายใน  งานขอมูลสารสนเทศ
ถูกตอง  เสร็จทันตามกําหนดเวลา
คนหาตรวจสอบไดงาย
๔.บุคลากรและชุมชนเกิดทัศนคติท่ีดี
พรอมใหความรวมมือเปนอยางดีตอ
โรงเรียน
๕.บุคลากรพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานสูครูมืออาชีพ
๖.ปรับปรุงซอมแซมหองเรียน
หองปฏิบัติการ  หองพิเศษ
สภาพแวดลอมภายในและภายนอก
หองเรียนทุกหองนาดู นาอยู นาเรียน
๗. พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดลอม
ระบบไฟฟาในโรงเรียนใหสามารถ
รองรับกิจกรรมการเรียนการสอนดาน
ICT
๘.การบริหารจัดการงบประมาณ
โปรงใส  ถูกตองตามระเบียบของทาง
ราชการ  สามารถตรวจสอบได

มฐ.ท่ี ๗
ตัวบงชี้ ๑-๙

มฐ.ท่ี ๘
ตัวบงชี้ ๑-๖

มฐ.ท่ี ๑๐
ตัวบงชี้ ๑-๖



๖๓

โครงการ/กิจกรรม
เปาหมาย

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัว

บงช้ี)
๑โครงการพัฒนางาน
งบประมาณเขมแข็ง

๒โครงการพัฒนาการ
จัดระบบการบริหารและ
พัฒนาองคกรเขมแขง็

๓โครงการพัฒนางาน
อาคารสถานท่ีเขมแข็ง

๔โครงการพัฒนางาน
สัมพันธชุมชนเขมแข็ง

๕โครงการพัฒนางาน
บริหารท่ัวไปเขมแข็ง
๖โครงการยกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
๗.โครงการประกันคณุภาพ

หองปฏิบัติการ  หองพิเศษ
๑๑.ไดรับการสงเสริมสนับสนุนทุน

และทรัพยากรเพ่ือการจัดการศกึษา
สภาพแวดลอมภายในและภายนอก

๙.จัดซ้ือพัสดุอยางมีคุณภาพ  คุมคา
เพียงพอ  ตรงกับความตองการของผูใช
๑๐.มีระบบสาธารณูปโภคท่ีเอื้ออํานวย
ในการจัดการเรียนการสอน
๑๑.ไดรับการสงเสริมสนับสนุนทุน
และทรัพยากรเพ่ือการจัดการศกึษา

มฐ.ท่ี ๗
ตัวบงชี้ ๑-๙

มฐ.ท่ี ๘
ตัวบงชี้ ๑-๖

มฐ.ท่ี ๙
ตัวบงชี้ ๑-๓

มฐ.ท่ี ๑๐
ตัวบงชี้ ๓-๕

มฐ.ท่ี ๑๑
ตัวบงชี้ ๑-๓

มฐ.ท่ี ๑๒
ตัวบงชี้ ๑-๖
มฐ.ท่ี ๑๔

ตัวบงชี้ ๑-๒



๖๔

๑.๒ ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายพิเศษ

โครงการ/กจิกรรม
เปาหมาย

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ผลสําเร็จ

( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี้)

……………………………
…………
……………………………
………………….…………
…………………
.................................
.................................

……………………………………………
………….………………………………
……….…………………………………
………………..…………………………
…….…
……………………………………………
….………………………………………
…………………………………

……………………………….…………
…………………
……………………………………………
….………………………………………
………………….………………
……………………………………………
….………………………………………
…………………………………

……………………….…………
………………
……………………………………
………….………………………
……………………………
……………………………………
………….………………………
……………………………

๒. ผลการดําเนนิงานตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา
ดานที่ ๑ มาตรฐานคุณภาพผูเรียน
มาตรฐานที่ มาตรฐานที่ ๑ ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ
ผลการดําเนินงานในแตละตัวบงช้ี
ตัวบงช้ีที่ ๑  ๒  ๓ ๔  ๕  ๖

โครงการ / กิจกรรมท่ีดําเนินการ ผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนางานบริหารท่ัวไปเขมแข็ง -นักเรียนรอยละ       มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมสงเสริม

สนับสนุนการจัดการศึกษา ในระดับ  ดี
โครงการพัฒนาคณุภาพวิชาการเขมแข็ง -นักเรียนรอยละ     มีนิสัยรักการอาน  รูจักแสวงหาความรูได

ดวยตนเอง
โครงการพัฒนาผูเรียนมีสุขภาวะท่ีดี -นักเรียนที่มีสุขนิสัย  สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี

-ชุมชนและผูเก่ียวของมีความพึงพอใจในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
-นักเรียนที่มีสุขนิสัย  สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี

สรุปผล ตัวบงช้ีที่ ๑  ๒  ๓ ๔  ๕  ๖ เฉลี่ยรอยละ ๔.๙๗ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
หมายเหตุ รายงานใหครบทุกตัวบงชี้ในแตละมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา



๖๕

สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๑ ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ

ท่ี ตัวบงชี้
รองรอยความพยายาม

* ระบุผลผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม
ในแตละตัวบงช้ีเปนรอยละ

ระดับ
คุณภาพ

๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และ
ออกกําลังกายสมํ่าเสมอ

๑๐๐
๕

๑.๒ มีน้ําหนักสวนสูงและมีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑมาตรฐาน

๑๐๐
๕

๑.๓ ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษ
และหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะที่
เสี่ยงตอความรุนแรงโรคภัยอุบัติเหตุ
และปญหาทางเพศ

๙๙.๒๗

๕

๑.๔ เห็นคุณคาในตนเองมีความม่ันใจกลา
แสดงออกอยางเหมาะสม

๙๙.๒๗
๕

๑.๕ มีมนุษยสัมพันธที่ดี และใหเกียรติ
ผูอ่ืน

๑๐๐
๕

๑.๖ สรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรม
ดานศิลปะดนตรี/นาฏศิลปกีฬา/
นันทนาการตามจินตนาการ

๙๙.๒๗
๕

เฉลี่ย ๔.๙๗ ๕
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนไดดําเนินการสงเสริมใหผูเรียนมีสุขภาวะที่ดี  โดยการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่

หลากหลาย  สงเสริมสุขภาพกายจิตโดยดําเนินการตามโครงการพัฒนางานบริหารทั่วไปเขมแข็ง  อันประกอบดวย
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ  กายบริหารทุกวันพุธ  กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย ตรวจสุขภาพ  ชั่งน้ําหนัก วัด
สวนสูง  กิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติด  กิจกรรมกําจัดยุงลาย  ฝกปฏิบัติตามสุขบัญญัติ ๑๐ ประการ  กิจกรรม
กีฬา  สงเสริมการเลนกีฬาและการแขงขันกีฬา ดูแลจัดสภาพแวดลอม  ในโรงเรียนใหสะอาด  ปลอดภัย  กิจกรรม
สุขานาใช  และยังไดดําเนินการสงเสริมการกลาแสดงออก  สรางมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูอ่ืนใหเกียรติผูอ่ืน  และ
สรางผลงานของตนเองโดยดําเนินการตามโครงการสงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  มีกิจกรรมชุมนุม  กีฬาและ
นันทนาการ กิจกรรมโปงลาง  กิจกรรมประกวดแขงขัน  วาดภาพเรียงความ



๖๖

๒. ผลการพัฒนา
จากการพัฒนาสถานศึกษาตามโครงการ/กิจกรรม  เพื่อพัฒนาสุขภาวะที่ดีของผูเรียน  โดยการดําเนินงาน

ตาม  โครงการพัฒนางานบริหารทั่วไปเขมแข็งและโครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการเขมแข็ง  มีผลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานที่ ๑ ในระดับดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา

โรงเรียนตองมีการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานตามโครงการตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดย
อาศัยการมีสวนรวมของทุกฝายที่เก่ียวของ  และสงเสริมการดําเนินงานดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  สงเสริม
ผูเรียนที่มีศักยภาพดีเดน  เขารวมการประกวดแขงขันในระดับทองถ่ิน  ระดับศูนยเครือขาย  ระดับเขต  และระดับที่
สูงขึ้นไป
มาตรฐานที่ ๒ ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค
ผลการดําเนินงานในแตละตัวบงช้ี
ตัวบงช้ีที่ ๑  ๒  ๓  ๔

โครงการ / กิจกรรมท่ีดําเนินการ ผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาคณุภาพวิชาการเขมแข็ง -นักเรียนรอยละ       ผานเกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึง

ประสงค
โครงการพัฒนางานบริหารท่ัวไปเขมแข็ง -นักเรียนรอยละ มคีวามพึงพอใจในการจัดกิจกรรมสงเสริม

สนับสนุนการจัดการศึกษา ในระดับ  ดี
โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 1.  นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร

2.  นักเรียนมีความเอ้ืออาทรผูอ่ืนและกตัญูกตเวทีตอผู
มีพระคุณ
3. นักเรียนยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่
แตกตาง
4. นักเรียนมีความตระหนัก  รูคุณคา รวมอนุรักษและ
พัฒนาสิ่งแวดลอม

สรุปผล ตัวบงช้ีที่ ๑  ๒  ๓  ๔ .เฉลี่ยรอยละ ๕.๐๐ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
หมายเหตุ รายงานใหครบทุกตัวบงชี้ในแตละมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา



๖๗

สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๒ ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค

ท่ี ตัวบงชี้
รองรอยความพยายาม

* ระบุผลผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม
ในแตละตัวบงช้ีเปนรอยละ

ระดับ
คุณภาพ

๒.๑ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร ๑๐๐ ๕
๒.๒ เอื้ออาทรผูอื่นและกตัญูกตเวทีตอ ผูมี

พระคุณ
๑๐๐ ๕

๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกตาง ๑๐๐ ๕
๒.๔ ตระหนัก  รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนา

ส่ิงแวดลอม
๑๐๐ ๕

เฉลี่ย ๕.๐๐ ๕
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนไดดําเนินการสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงคโดยการดําเนินงาน

ตามโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลาย  ไดแก  โครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการเขมแข็งกิจกรรมวันสําคัญ  การ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  มีกิจกรรมสวดมนตไหวพระ  กิจกรรมบันทึกความดี  ฝกการกตัญู  กิจกรรมพี่สอน
นอง  ฝกความเมตตา  เอ้ือเฟอเผื่อแผ  เสียสละ  และสามัคคี  กิจกรรมนั่งสมาธิกอนเรียน  สงเสริมมารยาทไทย  ฝก
ความภูมิใจในความเปนไทย  นิยมไทย  ดํารงความเปนไทย  สงเสริมการเรียนรูและยอมรับวัฒนธรรมจากชนชาติ
ตาง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  อบรมคุณธรรมจริยธรรม  นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนางานบริหารทั่วไป
เขมแข็ง  กิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอมสงเสริมการใชทรัพยสิน  และสิ่งของของโรงเรียนอยางประหยัด  กิจกรรม
รณรงคการประหยัดพลังงานกิจกรรมรักษสิ่งแวดลอม  อนุรักษ  และพัฒนาสิ่งแวดลอมในโรงเรียน  และชุมชน
๒. ผลการพัฒนา

จากการพัฒนาสถานศึกษาตามโครงการ/กิจกรรม  เพื่อพัฒนาใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่
พึงประสงค  โดยการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการเขมแข็ง  กิจกรรมวันสําคัญ  และโครงการ
พัฒนางานบริหารทั่วไปเขมแข็ง  กิจกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอม  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๒ ใน
ระดับ  ดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา

โรงเรียนตองมีการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานตามโครงการตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย
อาศัยการมีสวนรวมของทุกฝายที่เก่ียวของ  และมีการเก็บรวบรวมขอมูลการดําเนิน  กิจกรรมใหเปนระบบ  เปน
สารสนเทศในการพัฒนาการทํางานตอไป

มาตรฐานที่ ๓ ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเองรักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง



๖๘

ผลการดําเนินงานในแตละตัวบงช้ี
ตัวบงช้ีที่ ๑  ๒  ๓  ๔

โครงการ / กิจกรรมท่ีดําเนินการ ผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการ
เขมแข็ง

-นักเรียนรอยละ ๙๐ ไดรบัความรูและพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง

โครงการหองสมุดมีชีวิต -นักเรียนรอยละ ๙๕.๓๐ เปนผูแสวงหาความรูดวยตนเอง มี
นิสัยรักการอาน

โครงการสงเสริมและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร
ICT

-นักเรียนรอยละ ๙๔.๙๐ ไดรับความรูและทักษะพ้ืนฐานในการ
ใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการเรียนรู  ชุมชนไดรับการ
บริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

สรุปผล ตัวบงช้ีที่๑  ๒  ๓  ๔ เฉลี่ยรอยละ. ๔๖๗ .ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
หมายเหตุ รายงานใหครบทุกตัวบงชี้ในแตละมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่3 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเองรักการเรียนรูและพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง

ท่ี ตัวบงชี้
รองรอยความพยายาม

* ระบุผลผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม
ในแตละตัวบงช้ีเปนรอยละ

ระดับ
คุณภาพ

๓.๑ มีนิสัยรักการอาน และแสวงหา
ความรูดวยตนเองจากหองสมุดแหลง
เรียนรูและสื่อตางๆรอบตัว

๙๐.๙๓ ๕

๓.๒ มีทักษะในการอานฟงดูพูดเขียนและ
ต้ังคําถามเพื่อคนควาหาความรู
เพิ่มเติม

๙๓.๖๓ ๕

๓.๓ เรียนรูรวมกันเปนกลุมแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรูระหวาง
กัน

๙๔.๗๔ ๕

๓.๔ ใชเทคโนโลยีในการเรียนรู และ
นําเสนอผลงาน

๙๒.๙๒ ๕

เฉลี่ย ๔.๖๗ ดีเยี่ยม
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ๕



๖๙

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนไดดําเนินการสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  รักเรียนรูและพัฒนา

ตนเองอยางตอเนื่อง  โดยการดําเนินงานตามโครงการ / กิจกรรมที่หลากหลาย  ไดแก  โครงการพัฒนาคุณภาพ
วิชาการเขมแข็ง  กิจกรรมหองสมุดมีชีวิต  มีกิจกรรมสงเสริมการอานโดยใชกิจกรรมของหองสมุดมีชีวิต  อาทิ  เลา
นิทานใหนองฟง  หนังสือที่ฉันรัก  บันทึกการอาน  และสงเสริมการเรียนรูโดยการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู   และ
บันทึกขอมูลจากแหลงเรียนรูนอกจากนี้ยังมี  กิจกรรมการจัดการเรียนรูสูความเปนเลิศ  และโครงการสงเสริมและ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร ICT ของโรงเรียน  ประกอบดวยกิจกรรมพัฒนาทักษะในการ
แสวงหาความรู  รักการเรียนรู  ไดแกการสืบคนทางอินเทอรเน็ต  ของนักเรียน  ต้ังแต  ป.๑-ป.๖ กิจกรรมหองเรียน
IT กิจกรรมเรียนรูจากแหลงเรียนรู ทั้งในและนอกหองเรียน  กิจกรรมพัฒนาทักษะการฟง  พูด อาน เขียน และต้ัง
คําถาม  และแสวงหาความรูจากการเรียนรูเปนกลุม  จากการเรียนการสอนในหองเรียน
๒. ผลการพัฒนา

จากการพัฒนาสถานศึกษาตามโครงการ / กิจกรรมเพื่อพัฒนาใหผูเรียนมีทักษะการแสวงหาความรูดวย
ตนเอง  รักเรียนรู  และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  โดยการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการเขมแข็ง
โครงการหองสมุดมีชีวิต  กิจกรรมสงเสริมการอาน  กิจกรรมทัศนศึกษาแหลงเรียนรู  โครงการสงเสริมและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร ICT ของโรงเรียนและกิจกรรมการจัดการเรียนรูสูความเปนเลิศ  การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียนและนอกหองเรียน  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ ในระดับดี
เยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา

โรงเรียนตองมีการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานตามโครงการตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดย
อาศัยการมีสวนรวมของทุกฝายที่เก่ียวของ   และมีการเก็บขอมูลผลงานนักเรียนเปนตัวอยางใหแกนอง ๆ เชน
บันทึกการอาน  บันทึกการคนควาขอมูลทางอินเทอรเน็ต  บันทึกการเรียนรูจากแหลงเรียนรู  โดยจัดมุมนําเสนองาน
ที่หองสมุดหรือหองเรียนของนักเรียน
มาตรฐานที่ ๔ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบคิดสรางสรรคตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสม
เหตุผล
ผลการดําเนินงานในแตละตัวบงช้ี
ตัวบงช้ีที่ ๑  ๒  ๓  ๔

โครงการ / กิจกรรมท่ีดําเนินการ ผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการเขมแข็ง -นักเรียนรอยละ ๙๕.๓๐ มีนิสัยรักการอาน  รูจักแสวงหาความรู

ไดดวยตนเอง

สรุปผล ตัวบงช้ีที่ ๑  ๒  ๓  ๔ เฉลี่ยรอยละ ๔.๖๘ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
หมายเหตุ รายงานใหครบทุกตัวบงชี้ในแตละมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา



๗๐

สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบคิดสรางสรรคตัดสินใจแกปญหาได
อยางมีสติสมเหตุผล

ท่ี ตัวบงชี้
รองรอยความพยายาม

* ระบุผลผลการดําเนินการ
โครงการ/กิจกรรม

ในแตละตัวบงช้ีเปนรอยละ

ระดับ
คุณภาพ

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อานฟงและดูและสื่อสาร
โดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง

๙๓.๒๘ ดีเยี่ยม

๔.๒ นําเสนอวิธีคิดวิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการ
ของตนเอง

๙๓.๑๐
ดีเยี่ยม

๔.๓ กําหนดเปาหมายคาดการณตัดสินใจแกปญหา
โดยมีเหตุผลประกอบ

๙๒.๒๐ ดีเยี่ยม

๔.๔ มีความคิดริเริ่มและสรางสรรคผลงานดวยความ
ภาคภูมิใจ

๙๖.๓๗ ดีเยี่ยม

เฉลี่ย ๔.๖๘
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนไดดําเนินการสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ  คิดสรางสรรคตัดสินใจ

แกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุสมผล  โดยการดําเนินงานตามโครงงาน/กิจกรรมที่หลากหลาย  ไดแก  โครงการ
พัฒนาคุณภาพวิชาการเขมแข็ง  กิจกรรมจัดการเรียนรูสูความเปนเลิศพัฒนาสงเสริมอานคลอง   เขียนคลอง  คาย
วิชาการ  พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหสังเคราะห  ฝกการคิดวิเคราะหทุกกลุมสาระ  จัดการสอนแบบโครงงาน  ฝก
การประเมินผลงานของตนเองและของเพื่อน ๆ ฝกเขียนแผนผังความคิด  การประดิษฐของเลนของใช  กิจกรรม
ประกวดเขียนเรียงความวาดภาพ  และเขียนบรรยายใตภาพ   และเนนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ  ฝกกระบวนการคิดวิเคราะหสังเคราะหใหเปนระบบ
๒. ผลการพัฒนา

จากการพัฒนาสถานศึกษาตามโครงการ/ กิจกรรม  เพื่อพัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปน
ระบบ  คิดสรางสรรคตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุสมผล  โดยการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพ
วิชาการเขมแข็ง  และเนนการจัดกิจกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๔
ในระดับดีมาก
๓. แนวทางการพัฒนา

โรงเรียนตองมีการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานตามโครงการตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดย
อาศัยการมีสวนรวมของทุกฝายที่เก่ียวของ  ครูตองมีการจัดการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการคิด  ดวยเทคนิคการ



๗๑

สอนที่หลากหลาย  โดยการสอนทางไกลผานดาวเทียม  ครูตองมีการเตรียมการและมีกิจกรรมทบทวน  มีการบาน
และกิจกรรมซอมเสริม  เพื่อใหแนใจวาผูเรียนมีการเรียนรูอยางแทจริง

มาตรฐานที่ ๕ ผูเรียนมีความรู และทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร
ผลการดําเนินงานในแตละตัวบงช้ี
ตัวบงช้ีที่ ๑ ๒  ๓  ๔

โครงการ / กิจกรรมท่ีดําเนินการ ผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการเขมแข็ง
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

-ผลการทดสอบ O-Net ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ เฉลี่ยเพ่ิมขึ้น
รอยละ ๔

สรุปผล ตัวบงช้ีที่ ๑ ๒  ๓  ๔ เฉลี่ยรอยละ ๓.๙๙ ระดับคุณภาพ ดีมาก
หมายเหตุ รายงานใหครบทุกตัวบงชี้ในแตละมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๕ ผูเรียนมีความรู และทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร

ท่ี ตัวบงชี้
รองรอยความพยายาม

* ระบุผลผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม
ในแตละตัวบงช้ีเปนรอยละ

ระดับ
คุณภาพ

๕.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียแตละ
กลุมสาระเปนไปตามเกณฑ

๗๗.๕๐ ดี

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตาม
หลักสูตรเปนไปตามเกณฑ

๙๓.๑๐ ดีมาก

๕.๓ ผลการประเมินการอานคิดวิเคราะห
และเขียนเปนไปตามเกณฑ

๘๖.๓๙ ดีมาก

๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเปนไปตาม
เกณฑ

๘๐.๐๐ ดีมาก

เฉลี่ย ๓.๙๙
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีมาก

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนไดดําเนินการสงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร  โดยการดําเนินงานตาม

โครงการ / กิจกรรมที่หลากหลาย  ไดแก  โครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการเขมแข็งยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
มีการพัฒนาแบบทดสอบวัดผลประเมินผล  ซอมเสริมยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ๘ กลุมสาระ  โดยเฉพาะ



๗๒

กลุมสาระหลัก  ภาษาไทย  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  สังคมฯ  และภาษาตางประเทศ  ขึ้นรอยละ ๔ เนนใหผูเรียน
อานออก  อานคลอง  เขียนได  เขียนคลอง  คิดเลขเปนตามจุดเนนพัฒนาคุณภาพผูเรียนดวย
๒. ผลการพัฒนา

จากการพัฒนาสถานศึกษาตามโครงการ/ กิจกรรม  เพื่อพัฒนาใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตาม
หลักสูตร  โดยการดําเนินงานตาม  โครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการเขมแข็ง  ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  และ
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนอานออก  อานคลอง  เขียนได  เขียนคลอง  คิดเลขเปน  มีผลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานที่ ๕ ในระดับ  ดีมาก
๓. แนวทางการพัฒนา

โรงเรียนตองมีการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานตามโครงการตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดย
อาศัยการมีสวนรวมของทุกฝายที่เก่ียวของ  ควรจัดกิจกรรมซอมเสริมผูเรียนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิใหแกนักเรียนอยาง
เรงดวน

มาตรฐานที่ ๖ ผูเรียนมีทักษะในการทํางานรักการทํางานสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดและมีเจตคติที่ดีตออาชีพ
สุจริต
ผลการดําเนินงานในแตละตัวบงช้ี
ตัวบงช้ีที่ ๑ ๒ ๓ ๔

โครงการ / กิจกรรมท่ีดําเนินการ ผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนางานบริหารท่ัวไปเขมแข็ง -นักเรียนรอยละ ๙๐.๕๖ มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม

สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา  ในระดับ  ดี
โครงการพัฒนาคณุภาพวิชาการเขมแข็ง -นักเรียนรอยละ ๙๕.๔๔ มนีิสัยรักการอาน รูจักแสวงหา

ความรูไดดวยตนเอง

สรุปผล ตัวบงช้ีที่.๑ ๒ ๓ ๔ เฉลี่ยรอยละ ๔.๖๗ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
หมายเหตุ รายงานใหครบทุกตัวบงชี้ในแตละมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา



๗๓

สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๖ ผูเรียนมีทักษะในการทํางานรักการทํางานสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดและมีเจต
คติที่ดีตออาชีพสุจริต

ท่ี ตัวบงชี้
รองรอยความพยายาม

* ระบุผลผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม
ในแตละตัวบงช้ีเปนรอยละ

ระดับ
คุณภาพ

๖.๑ วางแผนการทํางานและดําเนินการจน
สําเร็จ

๘๘.๗๕ ดีมาก

๖.๒ ทํางานอยางมีความสุขมุงม่ันพัฒนา
งานและภูมิใจในผลงานของตนเอง

๙๖.๑๙ ดีเยี่ยม

๖.๓ ทํางานรวมกับผูอ่ืนได ๙๖.๓๗ ดีเยี่ยม

๖.๔ มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริต และหา
ความรูเก่ียวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ

๙๖.๕๕ ดีเยี่ยม

เฉลี่ย ๔.๖๗
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนไดดําเนินการสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะในการทํางาน  รักการทํางาน  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน

ไดและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต  โดยการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลายไดแก  โครงการพัฒนา
งานบริหารทั่วไปเขมแข็ง  กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน  มีการรณรงคการเลือกต้ัง  การเลือกต้ังสภานักเรียน
การประชุมสภานักเรียน  แกปญหาตาง ๆ ในโรงเรียนโดยใชระบบสภานักเรียน  แบงเขตรับผิดชอบ  เลือกต้ัง
หัวหนาหอง  โครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการเขมแข็ง กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๘ กลุมสาระ  และ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ไดแก  กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการกลุมที่มีครบตามลําดับขั้นตอน  การเรียนรูแบบ
โครงงาน  ตามวงจร PDCA สํารวจความพึงพอใจในการทํางาน  บันทึกการทํางานที่เนนการทํางานรวมกัน  มีการ
แกปญหารวมกัน  ฝกการประเมิน  เสนอแนะตอผลงานของผูอ่ืน  ของกลุม  การทําแฟมพัฒนางานนักเรียน  การ
เรียนแนะแนว  สรางความตระหนักและทัศนคติที่ดีตออาชีพสุจริต
๒. ผลการพัฒนา

จากการพัฒนาสถานศึกษาตามโครงการ/กิจกรรม  เพื่อพัฒนาใหผูเรียนมีทักษะในการทํางานรักการทํางาน
สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต  โดยการดําเนินงานตามโครงการพัฒนางานบริหาร
ทั่วไปเขมแข็ง  กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน  โครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการเขมแข็งกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ๘ กลุมสาระ  และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  กิจกรรมอาหารกลางวัน  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่
๖ ในระดับดีเยี่ยม



๗๔

๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนตองมีการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานตามโครงการตาง ๆใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดย

อาศัยการมีสวนรวมของทุกฝายที่เก่ียวของ  และมีการบันทึกขอมูลสารสนเทศในการดําเนินงานอยางเปนระบบ
เพื่อใชเปนฐานขอมูลในการดําเนินงานโครงการในปตอไป

ดานที่ ๒ มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ผลการดําเนินงานในแตละตัวบงช้ี
ตัวบงช้ีที่ ๑  ๒  ๓ ๔  ๕  ๖ ๗ ๘  ๙

โครงการ / กิจกรรมท่ีดําเนินการ ผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนางานบริหารบุคคลเขมแข็ง -ครูทุกคนไดรับการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

-ครูรอยละ ๙๐.๐๐ มีความรูมีทักษะการจัดการเรียนการสอนท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญ
-บุคลากรทุกคนมคีวามพึงพอใจในการสนับสนุนสงเสริม  การ
ใหขวัญและกําลังใจในการปฏิบัตงิาน

โครงการพัฒนาการจัดระบบการบริหารและ
พัฒนาองคกรเขมแขง็

-มีระบบการจัดการท่ีดี  มีเอกลักษณอันโดดเดน  โดยใช
โรงเรียนเปนฐานในการพัฒนา
-รอยละ ๙๐ ของครู  ผูบริหาร  กรรมการสถานศกึษา บุคลากร
ทางการศึกษา  มีความรูสามารถในการพัฒนาคุณภาพการศกึษา

สรุปผล ตัวบงช้ีที่ ๑  ๒  ๓ ๔  ๕  ๖ ๗ ๘  ๙ เฉลี่ยรอยละ ๕ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม



๗๕

สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ท่ี ตัวบงชี้
รองรอยความพยายาม

* ระบุผลผลการดําเนินการโครงการ/
กิจกรรม

ในแตละตัวบงช้ีเปนรอยละ

ระดับ
คุณภาพ

๗.๑ ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนทั้ง
ดานความรูทักษะกระบวนการสมรรถนะ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค

๑๐๐
๕

๗.๒ ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลและ
ใชขอมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน

๑๐๐
๕

๗.๓ ครูออกแบบ และการจัดการเรียนรูที่
ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล และ
พัฒนาการทางสติปญญา

๑๐๐
๕

๗.๔ ครูใชสื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวก
กับการนําบริบทและภูมิปญญาของทองถ่ิน
มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู

๑๐๐
๕

๗.๕ ครูมีการวัด และประเมินผลที่มุงเนนการ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการที่
หลากหลาย

๑๐๐
๕

๗.๖ ครูใหคําแนะนําคําปรึกษาและแกไขปญหา
ใหแกผูเรียนทั้งดานการเรียน และคุณภาพ
ชีวิตดวยความเสมอภาค

๑๐๐
๕

๗.๗ ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรูในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใชผลใน
การปรับการสอน

๑๐๐
๕

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีและ
เปนสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา

๑๐๐
๕

๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ไดรับ
มอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ

๑๐๐
๕

เฉลี่ย ๕
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม



๗๖

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนไดดําเนินการสงเสริมใหครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

โดยการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลาย  ไดแก  โครงการพัฒนางานบริหารบุคคลเขมแข็ง  และ
โครงการพัฒนาการจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกรเขมแข็ง  กิจกรรมการนิเทศการศึกษา  สงเสริมครูใหมี
การจัดการเรียนการสอนโดยเนนนักเรียนเปนสําคัญ  จัดทําแผนการเรียนรู  สื่อและนวัตกรรม  นอกจากนี้ยัง
ดําเนินการตามโครงการนิเทศการศึกษา   วิเคราะหหลักสูตร  กําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนทั้งดานความรู  ทักษะ
กระบวนการ  สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค  วิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล  และใชขอมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู  พัฒนาศักยภาพของผูเรียน  ออกแบบและจัดการเรียนการสอนแบบผูเรียนเปนสําคัญ  ผลิต
สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  นําภูมิปญญาทองถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรูวิเคราะหคุณภาพ
แบบทดสอบ  วัดผลประเมินผลตามสภาพจริงสอนซอมเสริม  กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน  งานวิจัย
หรือรายงานพัฒนาคุณภาพนักเรียนอยางนอย ๑ เรื่อง/คน/ป  สงเสริมใหครูปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณครู
๒. ผลการพัฒนา

จากการพัฒนาสถานศึกษาตามโครง/กิจกรรม เพื่อพัฒนาใหครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยการดําเนินงานตาม  โครงการพัฒนางานบริหารบุคคลเขมแข็งและโครงการ
พัฒนาการจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกรเขมแข็ง  กิจกรรมการนิเทศการศึกษา  มีผลการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานที่ ๗ ในระดับดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา

โรงเรียนตองมีการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานตามโครงการตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยนํา
ขอบกพรองและขอเสนอแนะจากรายงานผลการปฏิบัติงานของครูมาใชใหเกิดประโยชน  สงเสริมการวิจัยในชั้น
เรียนใหครอบคลุมในทุกกลุมสาระ

สรุปผล ตัวบงช้ีที่ ๑  ๒  ๓ ๔  ๕  ๖ เฉลี่ยรอยละ ๕ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๘ ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและ  เกิดประสิทธิผล
ผลการดําเนินงานในแตละตัวบงช้ี
ตัวบงช้ีที่ ๑  ๒  ๓ ๔  ๕  ๖

โครงการ / กิจกรรมท่ีดําเนินการ ผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนางานบริหารบุคคลเขมแข็ง -ครูทุกคนไดรับการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

- -บุคลากรทุกคนมีความพึงพอใจในการสนับสนุนสงเสริม  การใหขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน

โครงการพัฒนาการจัดระบบการบริหารและ
พัฒนาองคกรเขมแขง็

-มีระบบการจัดการท่ีดี  มีเอกลักษณอันโดดเดน  โดยใชโรงเรียนเปนฐานใน
การพัฒนา
-รอยละ ๙๐ ของครู  ผูบริหาร  กรรมการสถานศกึษา บุคลากรทางการศกึษา  มี
ความรูสามารถในการพัฒนาคณุภาพการศกึษา



๗๗

สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๘ ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและ  เกิด
ประสิทธิผล

ท่ี ตัวบงชี้
รองรอยความพยายาม

* ระบุผลผลการดําเนินการโครงการ/
กิจกรรม

ในแตละตัวบงช้ีเปนรอยละ

ระดับ
คุณภาพ

๘.๑ ผูบริหารมีวิสัยทัศนภาวะผูนําและความคิด
ริเริ่มที่เนนการพัฒนาผูเรียน

๑๐๐
๕

๘.๒ ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม
และใชขอมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย
เปนฐานคิดทั้งดานวิชาการ และการจัดการ

๑๐๐
๕

๘.๓ ผูบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให
บรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวใน
แผนปฏิบัติการ

๑๐๐
๕

๘.๔ ผูบริหารสงเสริม และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรใหพรอมรับการกระจายอํานาจ

๑๐๐
๕

๘.๕ นักเรียนผูปกครองและชุมชนพึงพอใจผล
การบริหารการจัดการศึกษา

๑๐๐
๕

๘.๖ ผูบริหารใหคําแนะนําคําปรึกษาทางวิชาการ
และเอาใจใสการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ
และเต็มเวลา

๑๐๐
๕

เฉลี่ย ๕
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนจัดระบบบริหารจัดการเพื่อใหผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  โดยไดดําเนินงานตามโครงการพัฒนาการจัดระบบการบริหารและพัฒนา  และ
พัฒนาองคกรเขมแข็ง โดยจัดโครงสรางการทํางานเปน ๔ ฝาย  คือ งานบริหารวิชาการ  งานบริหารงบประมาณ
งานบริหารบุคคล  และงานบริหารทั่วไป  วางตัวบุคลากรซึ่งมีจํานวนไมเพียงพอ  รวมกันทํางานตามความเหมาะสม
กับความรูความสามารถและชวยเหลือซึ่งกันและกันมีการสํารวจความพึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษาและ
ประชุมสงเสริมการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา  ผูปกครอง  และชุมชน  มีการระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการรบริหารจัดการดานอาคารสถานที่  และบุคลากร  นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนางาน
บริหารบุคคลเขมแข็ง  อันจะเปนการสงเสริมใหบุคลากรในโรงเรียนพัฒนาศักยภาพและมีประสิทธิภาพ  โดย



๗๘

ผูบริหาร  ครูและบุคลากรทําแผนพัฒนาตนเอง  และเขารับการอบรม   ไมนอยกวา ๒๐ ชั่วโมงตอคนตอป
สนับสนุนการใหครูเขารับการอบรมการผลิตสื่อ  นวัตกรรมเพื่อใชในการเรียนการสอน  และดําเนินการใน
โครงการนิเทศการศึกษา  จัดกิจกรรมนิเทศการสอน  และเพื่อนครูชวยเพื่อนครู  แบบกัลยาณมิตร  ผูบริหารมีการ
ประชุม  ครู  และคณะครูทํางานสัปดาหละ ๑ ครั้ง  พัฒนางานวิชาการ  เนนใหมีกิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน
๒. ผลการพัฒนา

จากการพัฒนาสถานศึกษาตามโครง/กิจกรรม เพื่อพัฒนาใหครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพ มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๘ ในระดับดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา

ผูบริหารตองมีการนิเทศติดตาม  สงเสริมการพัฒนาครู  อยางสมํ่าเสมอ  โดยเฉพาะการสื่อ คิดวิเคราะห
สังเคราะห  การสอนแบบโครงงาน  การแกไขปญหาทางการเรียนดวยการวิจัยในชั้นเรียน

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษาและผูปกครองชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
ผลการดําเนินงานในแตละตัวบงช้ี
ตัวบงช้ีที่ ๑  ๒  ๓

โครงการ / กิจกรรมท่ีดําเนินการ ผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาการจัดระบบการบริหารและ
พัฒนาองคกรเขมแขง็

-มีระบบการจัดการท่ีดี  มีเอกลักษณอันโดดเดน  โดยใช
โรงเรียนเปนฐานในการพัฒนา
-รอยละ ๙๐ ของครู  ผูบริหาร  กรรมการสถานศกึษา บุคลากร
ทางการศึกษา  มีความรูสามารถในการพัฒนาคุณภาพการศกึษา

สรุปผล ตัวบงช้ีที่ ๑  ๒  ๓ เฉลี่ยรอยละ ๕ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม



๗๙

สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษาและผูปกครองชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ท่ี ตัวบงชี้
รองรอยความพยายาม

* ระบุผลผลการดําเนินการโครงการ/
กิจกรรม

ในแตละตัวบงช้ีเปนรอยละ

ระดับ
คุณภาพ

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู และปฏิบัติ
หนาที่ตามที่ระเบียบกําหนด

๑๐๐
๕

๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตามดูแล
และขับเคล่ือนการดําเนินงานของ
สถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย

๑๐๐
๕

๙.๓ ผูปกครอง และชุมชนเขามามีสวนรวมใน
การพัฒนาสถานศึกษา

๑๐๐
๕

เฉลี่ย ๕
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนไดดําเนินการสงเสริมให  คณะกรรมการสถานศึกษา  และผูปกครอง  ชุมชนปฏิบัติงานตาม

บทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิภาพ  โดยการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลาย
ไดแก  โครงการพัฒนาการจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกรเขมแข็งดําเนินการประชุมปฏิบัติการแบบมีสวน
รวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานการประชุมผูปกครองนักเรียน
คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการฯ การกําหนดการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษา  แลวรวมกันวางแผน
ดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งในปนี้คณะกรรมการและผูปกครอง  ชุมชน รวมกันปรับปรุงภูมิ
ทัศนภายในและบริเวณหนาโรงเรียน   เปล่ียนหลังคาโรงอาหาร   ปรับถนนภายในโรงเรียนโดยลาดคอนกรีต  ทํา
ปายหนาโรงเรียนใหม  เพิ่มปายแหลงเรียนรูภายใน  ทาสีอาคารเรียนใหม
๒. ผลการพัฒนา

จากการพัฒนาสถานศึกษาตามโครง/กิจกรรม เพื่อพัฒนาใหคณะกรรมการสถานศึกษาและผูปกครอง
ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  โดยการดําเนินงานตาม โครงการ
พัฒนาการจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกรเขมแข็ง  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๙ ในระดับดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา

โรงเรียนตองมีการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานตามโครงการตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดย
อาศัยการมีสวนรวมของทุกฝายที่เก่ียวของ



๘๐

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบ
ดาน
ผลการดําเนินงานในแตละตัวบงช้ี
ตัวบงช้ีที่ ๑  ๒  ๓ ๔  ๕  ๖

โครงการ / กิจกรรมท่ีดําเนินการ ผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนางานบริหารบุคคลเขมแข็ง -นักเรียนรอยละ ๙๕.๓๐ มีนิสัยรักการอาน  รูจักแสวงหาความรู

ไดดวยตนเอง
โครงการพัฒนาการจัดระบบการบริหารและ
พัฒนาองคกรเขมแขง็

-มีระบบการจัดการท่ีดี  มีเอกลักษณอันโดดเดน  โดยใช
โรงเรียนเปนฐานในการพัฒนา
-รอยละ ๙๐ ของครู  ผูบริหาร  กรรมการสถานศกึษา บุคลากร
ทางการศึกษา  มีความรูสามารถในการพัฒนาคุณภาพการศกึษา

โครงการพัฒนางานวิชาการเขมแข็ง -ครูรอยละ ๙๐.๐๐ มีความรูมีทักษะการจัดการเรียนการสอนท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญ

โครงการทัศนศึกษาประถม - นักเรียนรอยละ ๘๐ มีความรูจากประสบการณตรง
ในการไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา
- นักเรียนรอยละ ๘๐ มีความพึงพอใจในการไปทัศน
ศึกษานอกสถานศึกษา

โครงการเขาคายลูกเสือ ๑.นักเรียนทุกคนมีความรูและทักษะในกิจกรรมลูกเสือ
- เนตรนารี  ครบตามที่หลักสูตรกําหนด
๒. นักเรียนทุกคนมีความรัก  ความสามัคคี  เสียสละ

และชวยเหลือกิจกรรมกันมากขึ้น
๓. นักเรียนทุกคนสามารถนําความรู  ทักษะ  และ
ทัศนคติที่ดีไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
๔.  นักเรียนทุกคนมีการอนุรักษ  หวงแหน สิ่งแวดลอม
และทรัพยากรธรรมชาติ ในทองถ่ิน

โครงการวิถีลูกเสือ ๑. นักเรียนทุกคนมีความรัก  ความสามัคคี  เสียสละ
และชวยเหลือกิจกรรมกันมากขึ้น
๒.นักเรียนมีระเบียบวินัย

โครงการเตรียมความพรอมกาวสูประชาคม
อาเซียน

1. นักเรียน  ชุมชน  ครองตนดําเนินชีวิตประจําวันอยาง
มีความสุข
2. ความพึงพอใจของนักเรียน และชุมชนในการใช
แหลงเรียนรูจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ



๘๑

โครงการ / กิจกรรมท่ีดําเนินการ ผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 1. นักเรียน  ชุมชน  ครองตนดําเนินชีวิตประจําวันอยาง

มีความสุข
2. ความพึงพอใจของนักเรียน และชุมชนในการใช
แหลงเรียนรูจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ

โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 1. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร
2. นักเรียนมีความเอ้ืออาทรผูอ่ืนและกตัญูกตเวทีตอผู
มีพระคุณ
3. นักเรียนยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่
แตกตาง
4. นักเรียนมีความตระหนัก  รูคุณคา รวมอนุรักษและ
พัฒนาสิ่งแวดลอม

สรุปผล ตัวบงช้ีที่ ๑  ๒  ๓ ๔  ๕  ๖ เฉลี่ยรอยละ ๕ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนอยางรอบดาน

ท่ี ตัวบงชี้
รองรอยความพยายาม

* ระบุผลผลการดําเนินการโครงการ/
กิจกรรม

ในแตละตัวบงช้ีเปนรอยละ

ระดับ
คุณภาพ

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสม และ
สอดคลองกับทองถ่ิน

๑๐๐ ๕

๑๐.๒ จัดรายวชิาเพิ่มเติมที่หลากหลายใหผูเรียน
เลือกเรียนตามความถนัดความสามารถ และ
ความสนใจ

๑๐๐
๕

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริม และ
ตอบสนองความตองการความสามารถความ
ถนัดและความสนใจของผูเรียน

๑๐๐
๕

๑๐.๔ สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูที่ให
ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูได
ดวยตนเอง

๑๐๐
๕

๑๐.๕ นิเทศภายในกํากับติดตามตรวจสอบและนํา
ผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน
อยางสม่ําเสมอ

๑๐๐
๕



๘๒

ท่ี ตัวบงชี้
รองรอยความพยายาม

* ระบุผลผลการดําเนินการโครงการ/
กิจกรรม

ในแตละตัวบงช้ีเปนรอยละ

ระดับ
คุณภาพ

๑๐.๖ จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ และครอบคลุมถึงผูเรียนทุก
คน

๑๐๐
๕

เฉลี่ย ๕
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนไดดําเนินการสงเสริมสถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู  และกิจกรรมพัฒนา

คุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน  โดยการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลาย  ไดแก  โครงการพัฒนาการ
จัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกรเขมแข็ง  โครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการเขมแข็ง  เนนการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  โดยแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  ประกาศการใชหลักสูตร
สถานศึกษา  จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับทองถ่ินและอัตลักษณของทองถ่ิน   จัดทําหลักสูตรกลุม
สาระฯ  สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  กิจกรรมการเรียนรูที่เนนกระบวนการคิด
กิจกรรมการสอนโครงงาน  กิจกรรมการสอนที่เนนกระบวนการทางวิทยาศาสตร  กิจกรรมการสอนที่เนน
กระบวนการทํางาน ฯลฯ  โครงการพัฒนางานบริหารบุคคลเขงแข็ง  สงเสริมใหครูพัฒนานวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู  นิเทศ  การศึกษาจัดทําแผนนิเทศ  ดําเนินการนิเทศ  การปฏิบัติงานตามแผนนิเทศ  การจัดทําเอกสารทบทวน
ปรับปรุงการดําเนินงาน  การจัดทํารายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนทั้ง ๕ ขั้นตอน  รูจักนักเรียนรายบุคคลคัดกรองนักเรียน  แกไขปญหา
ชวยเหลือ สงเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถ  และสงตอในกรณีที่ทางโรงเรียนไมสามารถแกไขปญหาได
๒. ผลการพัฒนา

จากการพัฒนาสถานศึกษาตามโครง/กิจกรรม เพื่อพัฒนาใหมีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู  และ
กิจกรรมพัฒนา คุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๐ ในระดับดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา

โรงเรียนตองมีการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานตามโครงการตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดย
อาศัยการมีสวนรวมของทุกฝายที่เก่ียวของ  พัฒนาครูทุกคนใหมีความรูเรื่องการจัดการหลักสูตรอยางตอเนื่องเนน
ประสิทธิภาพดานการนําหลักสูตรไปใช  จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  และการวัดประเมินผลตาม
หลักสูตรอยางสมํ่าเสมอ
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอม และการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
ผลการดําเนินงานในแตละตัวบงช้ี
ตัวบงช้ีที่ ๑  ๒  ๓



๘๓

โครงการ / กิจกรรมท่ีดําเนินการ ผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนางานอาคารสถานท่ีเขมแข็ง -นักเรียนรอยละ ๑๐๐ มีความพึงพอใจในการจัดสภาพแวดลอม

และอาคารสถานท่ีในระดับดี
โครงการพัฒนางานบริหารท่ัวไปเขมแข็ง -นักเรียนรอยละ ๙๗.๐๖ มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม

สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา  ในระดับดี
โครงการพัฒนาคณุภาพวิชาการเขมแข็ง -ครูรอยละ ๘๗.๕๖ มีนิสัยรกัการอาน  รูจักแสวงหาความรูได

ดวยตนเอง
โครงการสงเสริมและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร
ICT

-นักเรียนรอยละ ๙๓.๒ไดรับความรูและทักษะพ้ืนฐานในการ
ใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการเรียนรู  ชุมชนไดรับการ
บริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

สรุปผล ตัวบงช้ีที่ ๑  ๒  ๓ เฉลี่ยรอยละ ๕ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม

สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอม และการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนา
เต็มศักยภาพ

ท่ี ตัวบงชี้
รองรอยความพยายาม

* ระบุผลผลการดําเนินการโครงการ/
กิจกรรม

ในแตละตัวบงช้ีเปนรอยละ

ระดับ
คุณภาพ

๑๑.๑ หองเรียนหองปฏิบัติการอาคารเรียนม่ันคง
สะอาดและปลอดภัยมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกพอเพียงอยูในสภาพใชการไดดี
สภาพแวดลอมรมรื่นและมีแหลงเรียนรู
สําหรับผูเรียน

๑๐๐

๕

๑๑.๒ จัดโครงการกิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพ
อนามัย และความปลอดภัยของผูเรียน

๑๐๐
๕

๑๑.๓ จัดหองสมุดที่ใหบริการสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอ้ือใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง
และหรือเรียนรูแบบมีสวนรวม

๑๐๐
๕

เฉลี่ย ๕
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนไดดําเนินการสงเสริมสถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู  และกิจกรรมพัฒนา

คุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน  โดยการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลาย  ไดแก  โครงการพัฒนางาน



๘๔

อาคารสถานที่เขมแข็ง  ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงหองเรียน  หองปฏิบัติการ  อาคารสถานที่ปรับปรุงภูมิทัศน
แหลงเรียนรูในโรงเรียน  ใหเหมาะสมเพียงพอ  โครงการพัฒนางานบริหารทั่วไปเขมแข็ง  กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ
จัดกิจกรรมใหความรูสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย  โครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการเขมแข็ง  โครงการ
สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร ICT ของโรงเรียน  จัดกิจกรรมหองสมุดมีชีวิต
ดําเนินการจัดบรรยากาศในหองสมุดเอ้ือตอการเรียนรูใหบริการสืบคนขอมูลสารสนเทศ
๒. ผลการพัฒนา

จากการพัฒนาสถานศึกษาตามโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาใหสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและ
การบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  โดยการดําเนินงานตามกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ  และกิจกรรม
หองสมุดมีชีวิต  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๑ ในระดับ ดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา

โรงเรียนตองมีการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานตามโครงการตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดย
อาศัยการมีสวนรวมของทุกฝายที่เก่ียวของ  โดยเฉพาะดานการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ของโรงเรียนบาน
หนองหัวแรดใหเปนแหลงเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ  และเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ผลการดําเนินงานในแตละตัวบงช้ี
ตัวบงช้ีที่ ๑  ๒  ๓ ๔  ๕  ๖

โครงการ / กิจกรรมท่ีดําเนินการ ผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาการจัดระบบการบริหารและ
พัฒนาองคกรเขมแขง็

-โรงเรียนมีขอมูลพ้ืนฐาน ขอมูลนักเรียน  ขอมูลบุคลากร  ขอมูล
ครุภณัฑและส่ิงกอสราง ถูกตอง  ครบถวนเปนปจจุบันทุก
รายการ

โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพ
การศกึษาภายในสถานศึกษา

1. คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
- ดานคุณภาพผูเรียน
- ดานการเรียนการสอน
- ดานการบริหารและการจัดการศึกษา
- ดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู
อยูในระดับ ๕ ดีเยี่ยม

2. มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ๑๐๐ %

สรุปผล ตัวบงช้ีที่ ๑  ๒  ๓ ๔  ๕  ๖ เฉลี่ยรอยละ ๕ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม



๘๕

สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง

ท่ี ตัวบงชี้
รองรอยความพยายาม

* ระบุผลผลการดําเนินการโครงการ/
กิจกรรม

ในแตละตัวบงช้ีเปนรอยละ

ระดับ
คุณภาพ

๑๒.๑ กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๑๐๐ ๕
๑๒.๒ จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาที่มุงพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา

๑๐๐

๕

๑๒.๓ จัดระบบขอมูลสารสนเทศ และใช
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา

๑๐๐
๕

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา

๑๐๐
๕

๑๒.๕ นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน และ
ภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง

๑๐๐
๕

๑๒.๖ จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน

๑๐๐
๕

เฉลี่ย ๕
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนไดดําเนินการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

โดยดําเนินงานตามโครงการประกันคุณภาพภายใน  มีการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามวงจร PDCA เริ่ม
ต้ังแตการกําหนดมาตรฐานสถานศึกษาของสถานศึกษา  จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจําป  จัดระบบขอมูลสารสนเทศ ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป    ติดตามตรววจสอบคุณภาพการศึกษา
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  จัดทํารายงานประจําปเสนอคณะกรรมการ
สถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัดและเปดเผยตอสาธารณชน  และพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใชผลการประเมิน
คุณภาพภายในปการศึกษาตอไป
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๒. ผลการพัฒนา
จากการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน  เพื่อใหสถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ที่มีประสิทธิภาพ   มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๒ ในระดับ ดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา

โรงเรียนตองนําผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามาใชในการปรับปรุงพัฒนาการบริหาร
จัดการอยางจริงจัง  และพัฒนาบุคลากรทุกคนใหมีความรูความเขาใจในเรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เพื่อจะไดรวมกันพัฒนาการทํางานอยางเปนระบบตอไป

ดานที่ ๓ มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรยีนรู
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสรางสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู
ตัวบงช้ีที่ ๑  ๒

โครงการ / กิจกรรมท่ีดําเนินการ ผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนางานสัมพันธชุมชนเขมแข็ง -ชุมชนมีสวนรวมในการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา

-ชุมชนรอยละ ๘๘ รับทราบขอมูลขาวสารของโรงเรียน
โครงหองสมุดมชีีวิต -นักเรียนโรงเรียนบานหนองหัวแรด รอยละ 80 มี

ความพึงพอใจในการใชหองสมุดในการคนควาหา
ความรู

โครงการอาคารสถานท่ีเขมแข็ง - รอยละผูปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจในการจัด
อาคารสถานที่ และสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน

สรุปผล ตัวบงช้ีที่ ๑  ๒ เฉลี่ยรอยละ ๕ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสรางสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการ
เรียนรู

ท่ี ตัวบงชี้
รองรอยความพยายาม

* ระบุผลผลการดําเนินการโครงการ/
กิจกรรม

ในแตละตัวบงช้ีเปนรอยละ

ระดับ
คุณภาพ

๑๓.๑ มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายใน
สถานศึกษาและใชประโยชนจากแหลง
เรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน และ
บุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผูที่เก่ียวของ

๑๐๐

๕
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ท่ี ตัวบงชี้
รองรอยความพยายาม

* ระบุผลผลการดําเนินการโครงการ/
กิจกรรม

ในแตละตัวบงช้ีเปนรอยละ

ระดับ
คุณภาพ

๑๓.๒ มีการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางบุคลากร
ภายในสถานศึกษาระหวางสถานศึกษากับ
ครอบครัวชุมชนและองคกรที่เก่ียวของ

๑๐๐
๕

เฉลี่ย ๕
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนไดดําเนินการสงเสริมสถานศึกษาใหมีการสราง  สงเสริม  สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนสังคมแหง

การเรียนรู  โดยการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลาย   ไดแก  โครงการพัฒนางานสัมพันธชุมชน
เขมแข็ง  มีกิจกรรมเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางบุคลากรในสถานศึกษา  ระหวางสถานศึกษา  ครอบครัว ชุมชน
โดยการ  ทําจุลสารประชาสมัพันธ  จัดทําเว็บไซตโรงเรียน  รวมกิจกรรมวันสําคัญของชุมชน  รับฟงความคิดเห็น
ผานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผูปกครอง  ชุมชน  จัดทําแบบสอบถามผูปกครองและ
ชุมชน  เพื่อประเมินผลปละ ๑ ครั้ง  กิจกรรมบริการชุมชน  บริการชุมชนดานอาคารสถานที่  สรางเครือขาย
ความสัมพันธกับชุมชนนอกจากนี้ยังไดดําเนินการ  แลกเปล่ียนเรียนรูโดยใชภูมิปญญาทองถ่ิน  เปนวิทยากรชวย
สอนนักเรียนในเรื่อง  หัตถกรรมพื้นบาน การจักสาน ฯลฯ
๒. ผลการพัฒนา

จากการพัฒนาสถานศึกษาตามโครงการ /กิจกรรม เพื่อพัฒนาสงเสริมสถานศึกษาใหมีการสราง สงเสริม
สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู  โดยการดําเนินงานตามโครงการพัฒนางานสัมพันธชุมชน
เขมแข็ง  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๓ ในระดับ  ดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา

โรงเรียนตองมีการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานตามโครงการตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดย
อาศัยการมีสวนรวมของทุกฝายที่เก่ียวของ  จัดกิจกรรมสรางความสัมพันธในชุมชนอยางตอเนื่อง  และพัฒนาให
โรงเรียนเปนแหลงเรียนรูในชุมชน

ดานที่ ๔ มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา
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มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนปรัชญา และจุดเนนที่กําหนดขึ้น
ตัวบงช้ีที่ ๑  ๒

โครงการ / กิจกรรมท่ีดําเนินการ ผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนางานบริหารท่ัวไปเขมแข็ง -นักเรียนรอยละ ๙๖.๓๔ มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม

สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา  ในระดับดี
โครงการสงเสริมและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการส่ือสาร ICT
ของโรงเรียน

-นักเรียนรอยละ ๙๔.๙๐ ไดรับความรูและทักษะพ้ืนฐานในการ
ใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการเรียนรู  ชุมชนไดรับการ
บริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการพัฒนางานงบประมาณเขมแข็ง -รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียนท่ีมีวัสดุอุปกรณในการเรียนครบถวน
-การใชจายคาสาธารณูปโภคถูกตองครบถวน

สรุปผล ตัวบงช้ีที่ ๑  ๒ เฉลี่ยรอยละ ๕ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนปรัชญา และจุดเนนที่
กําหนดขึ้น

ท่ี ตัวบงชี้
รองรอยความพยายาม

* ระบุผลผลการดําเนินการโครงการ/
กิจกรรม

ในแตละตัวบงช้ีเปนรอยละ

ระดับ
คุณภาพ

๑๔.๑ จัดโครงการกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียน
บรรลุตามเปาหมายวิสัยทัศน ปรัชญาและ
จุดเนนของสถานศึกษา

๑๐๐
๕

๑๔.๒ ผลการดําเนินงานสงเสริมใหผูเรียนบรรลุ
ตามเปาหมายวิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนน
ของสถานศึกษา

๑๐๐
๕

เฉลี่ย ๕
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนดําเนินการพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน  ปรัชญา  และจุดเนนที่กําหนดขึ้น

ซึ่งสถานศึกษากําหนดวิสัยทัศนไววา “ภายในป พ.ศ. ๒๕๕๘ นักเรียนโรงเรียนบานหนองหัวแรดมีความเปนเลิศ
ทางวิชาการ  มีความรูคูคุณธรรม  กาวทันเทคโนโลยี  มีความพอเพียง  สามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางมี
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ความสุข  บุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาสูมืออาชีพ  ผูบริหารยึดหลักธรรมาภิบาล  ชุมชนทุกภาคสวนมี
สวนรวมในการพัฒนาการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ซึ่งสะทอนเปนอัตลักษณของสถานศึกษาโดด
เดนเรื่อง โครงการสงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร ICT ของโรงเรียน   โครงการ
พัฒนางานงบประมาณเขมแข็ง  และโครงการพัฒนางานบริหารทั่วไปเขมแข็ง  โดยจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม มีกิจกรรมสวดมนตไหวพระ  กิจกรรมบันทึกความดี  กิจกรรมวันสําคัญ ฝกความกตัญู  กิจกรรมพี่
สอนนอง  กิจกรรมนั่งสมาธิตอนกลางวัน  กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม
๒. ผลการพัฒนา

จากการพัฒนาสถานศึกษาตามโครงการ/กิจกรรม  เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน
ปรัชญา  และจุดเนนที่กําหนดขึ้น  โดยการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ICT ในระดับดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา

โรงเรียนตองมีการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานตามโครงการตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยอาศัย
การมีสวนรวมของทุกฝายที่เก่ียวของ  โดยเฉพาะการสงเสริมใหชุมชนทองถ่ินมีสวนรวมในการจัดทําสาระทองถ่ิน
ควรมีการพัฒนาเนื้อหาการสอนเรื่องวิถีชีวิตชุมชนใหครอบคลุมในหลาย ๆ ดานมีการนิเทศการใชหลักสูตรอยาง
ตอเนื่องสมํ่าเสมอ และนําผลการประเมินหลักสูตรมาใชอยางตอเนื่อง
ดานที่ ๕ มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเนนแนวทางการปฏิรปูการศึกษาเพื่อพัฒนาและสงเสริม
สถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
ตัวบงช้ีที่ ๑  ๒

โครงการ / กิจกรรมท่ีดําเนินการ ผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนางานบริหารท่ัวไปเขมแข็ง -นักเรียนรอยละ ๙๖.๓๔ มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนการ

จัดการศกึษา  ในระดับดี
โครงการพัฒนาคณุภาพวิชาการเขมแข็ง
โครงการยกผงสัมฤทธิ์ทางการเรียน

-ผลการทดสอบ O-Net ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ เพ่ิมขึ้น
-นักเรียนรอยละ ผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
-นักเรียนรอยละ ๙๕.๓๑ มีนิสัยรักการอาน  รูจักแสวงหาความรูไดดวยตนเอง

โครงการสถานศกึษาสีขาวปลอดยาเสพติด - นักเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชุมชน รอยละ
๙๐ มีสวนรวมในการปฏิบัติการ การปองกัน ปราบปราม สิ่งเสพติดใน
สถานศึกษา จัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนที่เอ้ือตอการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน
- โรงเรียน ปราศจาก สิ่งเสพติด สื่อลามก การพนัน และการทะเลาะ
วิวาท และสื่อที่ไมเหมาะสม
- นักเรียนไดรับการคุมครอง ปองกันใหปลอดภัยจากสารเสพติด
- จัดการอบรม การรณณรงคตานภัยยาเสพติดในสถานศึกษา



๙๐

สรุปผล ตัวบงช้ีที่ ๑  ๒ เฉลี่ยรอยละ ๑๐๐ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเนนแนวทางการปฏิรปูการศึกษาเพื่อพัฒนาและ
สงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

ท่ี ตัวบงชี้
รองรอยความพยายาม

* ระบุผลผลการดําเนินการโครงการ/
กิจกรรม

ในแตละตัวบงช้ีเปนรอยละ

ระดับ
คุณภาพ

๑๕.๑ จัดโครงการกิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนอง
นโยบายจุดเนน
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

๑๐๐
๕

๑๕.๒ ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย ๑๐๐ ๕
เฉลี่ย ๕

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนไดดําเนินการจัดกิจกรรมตามนโยบาย  จุดเนน  แนวทางการปฏิรูปการศึกษา  เพื่อพัฒนาและ

สงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น  โดยการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลาย  ไดแก
โครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการเขมแข็ง กิจกรรมหองสมุดมีชีวิต  เปนกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนสามารถอาน
ออกอานคลอง  เขียนไดเขียนคลอง  ตามจุดเนนพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  และพัฒนา
ทักษะการแสวงหาความรู  สรางนิสัยรักการอาน  สงเสริมใหนักเรียนไดฝกอานทุกวัน  และมีกิจกรรมสงเสริมการ
อานที่หลากหลาย  อาทิ  กิจกรรมพี่เลานิทานใหนองฟง  กิจกรรมแนะนําหนังสือ  กิจกรรมการประกวดเขียนเรื่อง
จากภาพ  วาดภาพประกอบนิทานนอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนางานบริหารทั่วไปเขมแข็ง  จัดกิจกรรมสงเสริม
สุขภาพ  ที่สงเสริมใหผูเรียนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี  เนื่องจากนักเรียนบางสวนยังมีน้ําหนักสวนสูงนอยกวาเกณฑ
ฯลฯ จึงตองพัฒนาใหนักเรียนเรียนรูที่จะดูแลสุขภาพของตนเอง  และขยายครอบคลุมไปถึงครอบครัว  เพื่อสรางสุข
นิสัยที่ดี  โดยจัดกิจกรรมกายบริหารทุกวันพุธ  ทดสอบสมรรถภาพทางกาย  ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง กิจกรรมตรวจ
สุขภาพ  ชั่งน้ําหนัก สวนสูง  กิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติด  กิจกรรมกําจัดลูกน้ํายุงลาย  ฝกปฏิบัติตามสุข
บัญญัติ ๑๐ ประการ  กิจกรรมจัดอาหารกลางวัน  อาหารเสริมนมใหนักเรียนไดรับประทานและดื่มทุกวัน  กิจกรรม
กีฬา  สงเสริมการเลนกีฬาดูแลจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหสะอาด  ปลอดภัย  กิจกรรมสุขานาใช  นอกจากนี้ยัง
ไดดําเนินการแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของสมศ.รอบสาม
๒. ผลการพัฒนา

จากการพัฒนาสถานศึกษาตามโครงการ/กิจกรรม  เพื่อจัดกิจกรรมตามนโยบาย  จุดเนนแนวทางปฏิรูป
การศึกษา  เพื่อพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น โดยการดําเนินงานตาม  มีผลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานที่ ๑๕ ในระดับดีเยี่ยม
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๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนตองมีการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานตามโครงการตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดย

อาศัยการมีสวนรวมของทุกฝายที่เก่ียวของ  สงเสริมใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในการพัฒนานักเรียนตามจุดเนน
อาทิ  การยืมหนังสือหองสมุดใหผู ปกครองชวยสอนอานที่บานดวย  หรือเลาใหนักเรียนฟง  ปลูกฝงนิสัยรักการอาน
การสงเสริมรักษาสุขภาพ  สุขอนามัยของนักเรียนที่บานผูปกครองจะเปนผูมีบทบาทสําคัญมากในการปลูกฝ งนิสัย
ที่ดีแกนักเรียน
๓. สรุปผลการประเมนิคุณภาพมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา ปการศกึษา ๒๕๕๗

ระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน
๑๑.๒ ผลการประเมนิคุณภาพภายในของสถานศกึษา (ปการศกึษา ๒๕๕๗)
ระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช ดี ดมีาก ดเียี่ยม

ดานคุณภาพผูเรยีน
มาตรฐานท่ี ๑ ผูเรียนมสีุขภาวะที่ดแีละมสีุนทรียภาพ

/

มาตรฐานท่ี ๒ ผูเรียนมคีณุธรรม จริยธรรม และคานยิม ที่พงึประสงค /
มาตรฐานท่ี ๓ ผูเรียนมทีกัษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  รักการ

เรียนรู และพฒันาตนเองอยางตอเนือ่ง
/

มาตรฐานท่ี ๔ ผูเรียนมคีวามสามารถในการคดิอยางเปนระบบ
คดิสรางสรรค ตัดสนิใจ แกปญหาไดอยางมสีต ิสมเหตผุล

/

มาตรฐานท่ี ๕ ผูเรียนมคีวามรูและทกัษะที่จาํเปนตามหลกัสตูร /

มาตรฐานท่ี ๖ ผูเรียนมทีักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นได และมเีจตคตทิี่ดตีออาชพีสุจริต

/

ดานการจัดการศกึษา
มาตรฐานท่ี ๗ ครูปฏบิัตงิานตามบทบาทหนาทีอ่ยางมปีระสทิธิภาพ

และเกดิประสทิธิผล

/

มาตรฐานท่ี ๘ ผูบริหารปฏบิัตงิานตามบทบาทหนาทีอ่ยางมปีระสทิธิภาพ
และเกดิประสทิธิผล

/

มาตรฐานท่ี ๙ คณะกรรมการสถานศกึษา และผูปกครอง ชมุชนปฏบิัตงิาน
ตามบทบาทหนาทีอ่ยางมปีระสทิธิภาพและเกดิ
ประสทิธิผล

/

มาตรฐานท่ี ๑๐ สถานศกึษามกีารจัดหลักสตูร กระบวนการเรียนรู
และกจิกรรมพัฒนาคณุภาพผูเรียนอยางรอบดาน

/

มาตรฐานท่ี ๑๑ สถานศกึษามกีารจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่
สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

/

มาตรฐานท่ี ๑๒ สถานศกึษามกีารประกันคุณภาพภายในของ
สถานศกึษาตามทีก่ําหนดในกฎกระทรวง

/
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช ดี ดมีาก ดเียี่ยม

ดานคุณภาพการสรางสังคมแหงการเรียนรู
มาตรฐานท่ี ๑๓ สถานศกึษามกีารสราง สงเสริม สนบัสนุน ให

สถานศกึษาเปนสงัคมแหงการเรียนรู

/

ดานอัตลักษณของสถานศกึษา
มาตรฐานท่ี ๑๔ การพัฒนาสถานศกึษาใหบรรลุเปาหมายตาม

วสิัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนที่กาํหนดข้ึน

/

มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม
มาตรฐานท่ี ๑๕ การจัดกจิกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการ

ปฏรูิปการศกึษาเพือ่พัฒนาและสงเสริมสถานศกึษาให
ยกระดับคุณภาพสูงข้ึน

/

สรุป
โรงเรยีนมผีลการประเมนิคุณภาพภายในระดบัการศกึษาขัน้พื้นฐาน ในระดับคุณภาพ.ดเียี่ยม
โดย.มีคาเฉลี่ย๙๗.๒๓



๙๓

๔. ผลการจัดการเรยีนรูตามหลักสูตรสถานศกึษา

ระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน
๔.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน ๘ กลุมสาระการเรยีนรูทุกระดับช้ัน

(ป.๑-ป.๖, ม.๑-ม.๓) ปการศึกษา ๒๕๕๗

กลุมสาระการเรียนรู

ชัน้ประถมศกึษาปท่ี ๑ จํานวน
นร.ที่ได
ระดับ ๓
ข้ึนไป

รอยละ
นร.ที่ได
ระดับ ๓
ข้ึนไป

จํานวน
ท่ีเขา
สอบ

จํานวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔

ภาษาไทย ๑๐๘ ๗ ๐ ๐ ๒ ๐ ๖ ๑๖ ๗๗ ๙๙ ๙๑.๖๗
คณติศาสตร ๑๐๘ ๗ ๐ ๐ ๑ ๒ ๓ ๑๓ ๘๒ ๙๘ ๙๐.๗๔
วทิยาศาสตร ๑๐๘ ๓ ๑ ๑ ๒ ๐ ๓ ๙ ๘๙ ๑๐๑ ๙๓.๕๒
สังคมศกึษา ฯ ๑๐๘ ๔ ๐ ๑ ๒ ๐ ๒ ๔ ๙๕ ๑๐๑ ๙๓.๕๒
ประวัตศิาสตร ๑๐๘ ๓ ๑ ๓ ๑ ๑ ๙ ๙ ๘๑ ๙๙ ๙๑.๖๗
หนาท่ีพลเมอืง ๑๐๘ ๔ ๑ ๒ ๐ ๑ ๑ ๒ ๙๗ ๑๐๐ ๙๒.๕๙
สุขศกึษาและพลศกึษา ๑๐๘ ๓ ๑ ๐ ๑ ๓ ๐ ๒ ๙๘ ๑๐๐ ๙๒.๕๙
ศลิปะ ๑๐๘ ๔ ๐ ๐ ๒ ๑ ๑ ๒ ๙๘ ๑๐๑ ๙๓.๕๒
การงานอาชพีฯ ๑๐๘ ๓ ๑ ๐ ๐ ๔ ๐ ๕ ๙๕ ๑๐๐ ๙๒.๕๙
ภาษาตางประเทศ ๑๐๘ ๔ ๐ ๒ ๔ ๑๐ ๒๐ ๑๙ ๔๙ ๘๘ ๘๑.๔๘

กลุมสาระการเรียนรู

ชัน้ประถมศกึษาปท่ี ๒ จํานวน
นร.ที่ได
ระดับ ๓
ข้ึนไป

รอยละ
นร.ที่ได
ระดับ ๓
ข้ึนไป

จํานวน
ท่ีเขา
สอบ

จํานวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔

ภาษาไทย ๑๑๑ ๑ ๘ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๒๐ ๑๕ ๓๑ ๖๖ ๕๙.๔๕
คณิตศาสตร ๑๑๑ ๑ ๘ ๑๐ ๔ ๑๒ ๑๓ ๓๓ ๓๐ ๗๖ ๖๘.๔๗
วิทยาศาสตร ๑๑๑ ๑ ๐ ๖ ๑๐ ๑๕ ๒๔ ๒๙ ๒๖ ๗๙ ๗๑.๑๗
สังคมศกึษา ฯ ๑๑๑ ๑ ๐ ๔ ๑๑ ๑๙ ๒๔ ๓๒ ๒๐ ๗๖ ๖๘.๔๗
ประวัติศาสตร ๑๑๑ ๒ ๐ ๕ ๘ ๑๖ ๑๔ ๒๖ ๔๐ ๘๐ ๗๒.๐๗
หนาท่ีพลเมือง ๑๑๑ ๒ ๐ ๑ ๔ ๑๒ ๑๕ ๓๓ ๔๔ ๙๒ ๘๒.๘๘
สุขศกึษาและพลศึกษา ๑๑๑ ๑ ๑ ๗ ๐ ๔ ๑๑ ๒๙ ๖๕ ๑๐๕ ๙๔.๕๙
ศิลปะ ๑๑๑ ๑ ๐ ๑ ๐ ๒ ๔ ๒๑ ๘๒ ๑๐๗ ๙๖.๔๐
การงานอาชีพฯ ๑๑๑ ๑ ๐ ๑ ๑ ๖ ๗ ๑๙ ๗๖ ๑๐๒ ๙๑.๘๙
ภาษาตางประเทศ ๑๑๑ ๑ ๓ ๖ ๓ ๒๓ ๑๗ ๒๖ ๓๒ ๗๕ ๖๗.๕๗
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กลุมสาระการเรียนรู

ชัน้ประถมศกึษาปท่ี ๓ จํานวน
นร.ที่ได
ระดับ ๓
ข้ึนไป

รอยละ
นร.ที่ได
ระดับ ๓
ข้ึนไป

จํานวน
ท่ีเขา
สอบ

จํานวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔

ภาษาไทย ๗๘ ๑ ๐ ๑ ๑๑ ๘ ๕ ๑๔ ๓๘ ๕๗ ๗๓.๐๘
คณิตศาสตร ๗๘ ๑ ๐ ๑ ๙ ๑๔ ๙ ๑๖ ๒๘ ๕๓ ๖๗.๙๕
วิทยาศาสตร ๗๘ ๑ ๐ ๐ ๙ ๔ ๔ ๑๐ ๕๐ ๖๔ ๘๒.๐๕
สังคมศกึษา ฯ ๗๘ ๑ ๐ ๐ ๙ ๔ ๑๑ ๑๙ ๓๔ ๖๔ ๘๒.๐๕
ประวัติศาสตร ๗๘ ๑ ๐ ๐ ๑ ๑ ๙ ๒๑ ๔๕ ๗๕ ๙๖.๑๕
หนาท่ีพลเมือง ๗๘ ๑ ๐ ๐ ๘ ๑๑ ๗ ๙ ๔๒ ๕๘ ๗๔.๓๖
สุขศกึษาและพลศึกษา ๗๘ ๑ ๐ ๐ ๑ ๑ ๖ ๑๕ ๕๔ ๗๕ ๙๖.๑๕
ศิลปะ ๗๘ ๑ ๐ ๐ ๐ ๒ ๗ ๔ ๖๔ ๗๕ ๙๖.๑๕
การงานอาชีพฯ ๗๘ ๑ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑๕ ๑๑ ๕๐ ๗๖ ๙๗.๔๔
ภาษาตางประเทศ ๗๘ ๑ ๐ ๐ ๐ ๕ ๑๔ ๓๐ ๒๕ ๖๙ ๘๘.๔๖

กลุมสาระการเรียนรู

ชัน้ประถมศกึษาปท่ี ๔ จํานวน
นร.ที่ได
ระดับ ๓
ข้ึนไป

รอยละ นร.
ที่ไดระดบั ๓

ข้ึนไป
จํานวน
ท่ีเขา
สอบ

จํานวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔

ภาษาไทย ๙๒ ๓ ๐ ๑ ๒ ๙ ๒๘ ๒๘ ๒๑ ๗๗ ๘๓.๗๐
คณติศาสตร ๙๒ ๓ ๒ ๑๒ ๑๕ ๑๗ ๑๘ ๑๗ ๘ ๔๓ ๔๖.๗๔
วทิยาศาสตร ๙๒ ๓ ๒ ๐ ๑ ๑๘ ๑๙ ๓๑ ๑๘ ๖๘ ๗๓.๙๑
สังคมศกึษา ฯ ๙๒ ๓ ๐ ๑ ๕ ๓๒ ๒๖ ๑๘ ๗ ๕๑ ๕๕.๔๓
สุขศกึษาและพลศกึษา ๙๒ ๓ ๐ ๐ ๑๐ ๓๖ ๓๑ ๑๐ ๒ ๔๓ ๔๖.๗๔
ประวัตศิาสตร ๙๒ ๓ ๒ ๑ ๖ ๘ ๑๙ ๒๖ ๒๖ ๗๑ ๗๗.๑๗
หนาท่ีพลเมอืง ๙๒ ๓ ๐ ๐ ๔ ๑๓ ๓๑ ๓๒ ๙ ๗๒ ๗๘.๒๖
ศลิปะ ๙๒ ๓ ๐ ๐ ๐ ๑ ๔ ๓๕ ๔๙ ๘๘ ๙๕.๖๕
การงานอาชพีฯ ๙๒ ๓ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๑ ๔๗ ๓๑ ๘๙ ๙๖.๗๔
ภาษาตางประเทศ ๙๒ ๓ ๐ ๑ ๙ ๒๔ ๒๘ ๑๖ ๑๑ ๕๕ ๕๙.๗๘
คอมพวิเตอร ๙๒ ๓ ๐ ๓ ๙ ๒๑ ๒๙ ๒๐ ๗ ๕๖ ๖๐.๘๗
อังกฤษเสริม ๙๒ ๓ ๐ ๐ ๖ ๘ ๒๒ ๑๕ ๓๘ ๗๕ ๘๑.๕๒



๙๕

กลุมสาระการเรียนรู

ชัน้ประถมศกึษาปท่ี ๕ จํานวน
นร.ที่ได
ระดับ ๓
ข้ึนไป

รอยละ นร.
ที่ไดระดบั ๓

ข้ึนไป
จํานวน
ท่ีเขา
สอบ

จํานวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔

ภาษาไทย ๗๒ ๑ ๑ ๑๒ ๑๕ ๖ ๙ ๑๓ ๑๕ ๓๗ ๔๑.๓๙
คณติศาสตร ๗๒ ๑ ๕ ๙ ๒๑ ๑๙ ๑๒ ๔ ๑ ๑๗ ๒๓,๖๑
วทิยาศาสตร ๗๒ ๑ ๔ ๐ ๑ ๑๑ ๒๔ ๒๔ ๗ ๕๕ ๗๖.๓๙
สังคมศกึษา ฯ ๗๒ ๑ ๔ ๑๔ ๒๐ ๑๗ ๑๑ ๒ ๓ ๑๖ ๒๒.๒๒
สุขศกึษาและพลศกึษา ๗๒ ๑ ๑๓ ๑๙ ๑๖ ๑๕ ๕ ๓ ๐ ๘ ๑๑.๑๑
ประวัตศิาสตร ๗๒ ๑ ๕ ๐ ๐ ๒๐ ๓๓ ๕ ๘ ๔๖ ๖๓.๘๙
หนาท่ีพลเมอืง ๗๒ ๑ ๑ ๒ ๒ ๘ ๒๘ ๒๗ ๓ ๕๘ ๘๐.๕๖
ศลิปะ ๗๒ ๑ ๕ ๓ ๑ ๖ ๙ ๒๒ ๒๕ ๕๖ ๗๗.๗๘
การงานอาชพีฯ ๗๒ ๑ ๐ ๐ ๑ ๐ ๘ ๒๗ ๓๕ ๗๐ ๙๗.๒๒
ภาษาตางประเทศ ๗๒ ๑ ๕ ๑๕ ๑๗ ๑๖ ๗ ๖ ๕ ๑๘ ๒๕.๐๐
คอมพวิเตอร ๗๒ ๑ ๕ ๑๒ ๒๑ ๑๖ ๑๑ ๖ ๐ ๑๗ ๒๓.๖๑
อังกฤษเสริม ๗๒ ๑ ๔ ๐ ๕ ๘ ๑๓ ๑๖ ๒๕ ๕๔ ๗๕.๐๐

กลุมสาระการเรียนรู

ชัน้ประถมศกึษาปท่ี ๖ จํานวน
นร.ที่ได
ระดับ ๓
ข้ึนไป

รอยละ นร.
ที่ไดระดบั ๓

ข้ึนไป
จํานวน
ท่ีเขา
สอบ

จํานวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔

ภาษาไทย ๙๒ ๔ ๐ ๓ ๓๘ ๒๐ ๒๐ ๗ ๐ ๒๗ ๒๙.๓๕
คณติศาสตร ๙๒ ๔ ๖ ๑๑ ๑๗ ๒๔ ๑๖ ๗ ๗ ๓๐ ๓๒,๖๑
วทิยาศาสตร ๙๒ ๔ ๐ ๐ ๐ ๑ ๓๐ ๓๕ ๒๒ ๘๗ ๙๔,๕๗
สังคมศกึษา ฯ ๙๒ ๕ ๑๖ ๑๕ ๓๓ ๑๓ ๑๐ ๐ ๐ ๑๐ ๑๐.๘๗
สุขศกึษาและพลศกึษา ๙๒ ๔ ๒๑ ๒๖ ๒๐ ๖ ๑๑ ๔ ๐ ๑๕ ๑๖.๓๐
ประวัตศิาสตร ๙๒ ๔ ๐ ๐ ๐ ๖ ๑๕ ๒๔ ๔๓ ๘๒ ๘๙.๑๓
หนาท่ีพลเมอืง ๙๒ ๔ ๐ ๐ ๐ ๑๔ ๔๑ ๒๒ ๑๑ ๗๔ ๘๐.๔๓
ศลิปะ ๙๒ ๔ ๐ ๐ ๐ ๙ ๒๘ ๓๔ ๑๗ ๗๙ ๘๕.๘๗
การงานอาชพีฯ ๙๒ ๔ ๐ ๐ ๘ ๕ ๗ ๓๒ ๓๖ ๗๕ ๘๑.๕๒
ภาษาตางประเทศ ๙๒ ๔ ๐ ๒๔ ๓๕ ๒๐ ๒ ๑ ๖ ๙ ๙.๗๘
คอมพวิเตอร ๙๒ ๔ ๐ ๑๔ ๒๗ ๒๕ ๑๐ ๗ ๕ ๒๒ ๒๓.๙๑
อังกฤษเสริม ๙๒ ๔ ๐ ๑ ๑๔ ๘ ๑๕ ๑๔ ๓๖ ๖๕ ๗๐.๖๕



๙๖

๔.๒ ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ
ชั้นประถมศกึษาปที่ ๓

สาระวชิา
จํานวน

คน
คะแนน
เฉลี่ย

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน

เฉลี่ย
รอยละ

จํานวนรอยละของนักเรียนท่ีได
ระดับ

ปรับปรุง พอใช ดี
ดานคํานวณ
ดานภาษา
ดานเหตุผล

ชั้นประถมศกึษาปที่ ๖

สาระวชิา
จํานวน

คน
คะแนน
เฉลี่ย

สวน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน

เฉลี่ย
รอยละ

จํานวนรอยละของนักเรียนท่ีได
ระดับ

ปรับปรุง พอใช ดี
คณติศาสตร ๖๒ ๓๙.๖๘ ๑๔.๕๙
ภาษาไทย ๖๒ ๔๖.๕๘ ๑๐.๔๑
วทิยาศาสตร ๖๒ ๓๘.๐๔ ๑๗.๔๑
ภาษาอังกฤษ ๖๒ ๓๐.๖๕ ๑๒.๙๖
สุขศกึษาและพล
ศกึษา

๖๒ ๕๕.๑๐ ๑๑.๘๘

ศลิปะ ๖๒ ๔๔.๒๗ ๑๓.๗๐
การงานอาชพีฯ ๖๒ ๖๓.๔๒ ๑๐.๙๖
ภาษาตางประเทศ ๖๒ ๓๐.๖๕ ๑๒.๙๖

๔.๓ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรยีนระดับทองถ่ิน
ชั้นประถมศกึษาปที่ ๒

สาระวชิา
จํานวน

คน
คะแนน
เฉลี่ย

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน

เฉลี่ย
รอยละ

จํานวนรอยละของนักเรียนท่ีไดระดับ
ปรับปรุง พอใช ดี

คณติศาสตร
ภาษาไทย
วทิยาศาสตร

ฯลฯ



๙๗

ชั้นประถมศกึษาปที่ ๕

สาระวชิา
จํานวน

คน
คะแนน
เฉลี่ย

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน

เฉลี่ย
รอยละ

จํานวนรอยละของนักเรียนท่ีไดระดับ
ปรับปรุง พอใช ดี

คณติศาสตร
ภาษาไทย
วทิยาศาสตร
ภาษาอังกฤษ

ฯลฯ

๔.๔ ผลการประเมนิคุณลักษณะอันพงึประสงค

ระดับช้ัน จํานวน นร.
ท้ังหมด

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(คุณลักษณะอันพงึประสงค)

ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน
ประถมศกึษาปท่ี ๑ ๑๐๘ ๑๐๘
ประถมศกึษาปท่ี ๒ ๑๑๑ ๑๑๑
ประถมศกึษาปท่ี ๓ ๗๘ ๗๘
ประถมศกึษาปท่ี ๔ ๙๒ ๙๒
ประถมศกึษาปท่ี ๕ ๗๒ ๗๒
ประถมศกึษาปท่ี ๖ ๙๒ ๙๒
มัธยมศกึษาปท่ี ๑
มัธยมศกึษาปท่ี ๒
มัธยมศกึษาปท่ี ๓

รวม ๕๕๔ ๕๕๔
เฉลี่ยรอยละ ๑๐๐



๙๘

๔.๕ ผลการประเมนิการอาน คิดวเิคราะห และเขยีน

ระดับช้ัน จํานวน นร.
ท้ังหมด

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(การอานคดิ วเิคราะห และเขยีน)

ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน
ประถมศกึษาปท่ี ๑ ๑๐๘ ๖๓ ๒๐ ๒๑ ๔
ประถมศกึษาปท่ี ๒ ๑๑๑ ๔๗ ๒๔ ๓๘ ๒
ประถมศกึษาปท่ี ๓ ๗๘ ๖๐ ๘ ๑๐
ประถมศกึษาปท่ี ๔ ๙๒ ๗๖ ๘ ๖ ๒
ประถมศกึษาปท่ี ๕ ๗๒ ๓๘ ๒๐ ๑๔
ประถมศกึษาปท่ี ๖ ๙๒ ๕๙ ๓๐ ๓
มัธยมศกึษาปท่ี ๑
มัธยมศกึษาปท่ี ๒
มัธยมศกึษาปท่ี ๓

รวม ๕๕๔ ๓๔๓ ๑๑๐ ๙๒ ๘
เฉลี่ยรอยละ ๖๑.๙๑ ๑๙.๘๖ ๑๖.๖๐ ๑.๔๔

๔.๖ ผลการประเมนิกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน

ระดับช้ัน จํานวน นร.
ท้ังหมด

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(กจิกรรมพัฒนาผูเรียน)

ผาน ไมผาน
ประถมศกึษาปท่ี ๑ ๑๐๘ ๑๐๘
ประถมศกึษาปท่ี ๒ ๑๑๑ ๑๑๑
ประถมศกึษาปท่ี ๓ ๗๘ ๗๘
ประถมศกึษาปท่ี ๔ ๙๒ ๙๒
ประถมศกึษาปท่ี ๕ ๗๒ ๗๒
ประถมศกึษาปท่ี ๖ ๙๒ ๙๒
มัธยมศกึษาปท่ี ๑
มัธยมศกึษาปท่ี ๒
มัธยมศกึษาปท่ี ๓

รวม ๕๕๔ ๕๕๔
เฉลี่ยรอยละ ๑๐๐



๙๙

๔.๗ ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน ๕ ดาน
๑) ดานความสามารถในการสื่อสาร

มีความสามารถในการรับและสงสาร  มีวัฒนธรรมในการใชภาษาถายทอดความคิด
ความรูความเขาใจ  ความรูสึก  และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารและประสบการณอันจะเปน
ประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม  รวมทั้งการเจรจาตอรองเพื่อขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ การ
เลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและความถูกตอง  ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสาร  ที่มี
ประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเองและสังคม

๒) ดานความสามารถในการคิด
มีความสามารถในการวิเคราะห  การคิดสังเคราะห  การคิด  อยางสรางสรรค  การคิดอยาง

มีวิจารญาณ  และการคิดเปนระบบ  เพื่อนําไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินในเก่ียวกับ
ตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม

๓) ดานความสามารถในการแกปญหา
มีความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรตาง ๆ ที่เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบน

พื้นฐานของหลักเหตุผล  คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ  เขาใจความสัมพันธและการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ
ตาง ๆในสังคม  แสวงหาความรู  ประยุกตความรูมาใชในการปองกันและแกไขปญหา  และมีการตัดสินใจที่มี
ประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น  ตอตนเอง  สังคมสิ่งแวดลอม

๔) ดานความสามารถในการใชทักษะชีวิต
มีความสามารถในการนํากระบวนการตาง ๆ ไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน  การ

เรียนรูดวยตนเอง  การเรียนรูอยางตอเนื่อง  การทํางาน  และการอยูรวมกันในสังคมดวยการสรางเสริม
ความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล  การจัดการปญหาและความขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม  การปรับตัวใหทันกับ
การเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม  และการรูจักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอ
ตนเองและผูอ่ืน

๕) ดานความสามารถในการใชเทคโนโลยี
มีความสามารถในการเลือก  และใช เทคโนโลยีดานตาง ๆ และมีทักษะกระบวนการทาง

เทคโนโลยี  เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม  ในดานการเรียนรู  การสื่อสารการทํางาน  การแกปญหาอยาง
สรางสรรค  ถูกตอง  เหมาะสม  และมีคุณธรรม



๑๐๐

ตอนที่ ๔
สรุปผลการพัฒนาและการนําไปใช

ผลการดําเนินงานในภาพรวม
จากการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนบานหนองหัวแรดทั้ง ๑๕ มาตรฐานพบวา  มีมาตรฐานที่มี

คุณภาพในระดับดีเยี่ยม จํานวน ๑๓ มาตรฐาน  คือ  มาตรฐานที่ ๑  ๒  ๓ ๕ ๖  ๗  ๘  ๙  ๑๐  ๑๑  ๑๒  ๑๓  ๑๔  ๑๕
มาตรฐานที่มีคุณภาพในระดับ  ดีมาก จํานวน ๒ มาตรฐาน  คือ  มาตรฐานที่ ๕
โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลสําเร็จ

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ปจจัยสนับสนุน
๑. โครงการพัฒนาคณุภาพวิชาการเขมแข็ง - นักเรียนรอยละ 90 ผานมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตร

- นักเรียนผานการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนทุกคน
- รอยละ 80 ของนกัเรียนท่ีเปนบุคคลแหงการเรียนรู  คดิวิเคราะห
- รอยละ 80 ของนกัเรียนท่ีมีความเปนไทย
- รอยละ 80 ของนักเรียนท่ีมีความพรอมในการเขาเรียน  การศกึษาตอ  และสามารถ
เรียนรูอยางมีศักยภาพ

๒.  โครงการหองสมุดมีชีวิต - นักเรียนรอยละ ๑๐๐ มีความพึงพอใจในการใชบรกิารหองสมุดในการคนควาหา
ความรู

๓.  โครงการพัฒนาคณุภาพมาตรฐาน
การศกึษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

- ผลการทดสอบ O-Net,  NT, LAS เปนท่ีพึงพอใจ

๔.  โครงการพัฒนางานประกันคณุภาพ
การศกึษาภายในสถานศึกษา

- ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยเฉล่ียอยูในระดับ  ดีเยี่ยม

๕. โครงการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

- รอยละ ๘๑.๗๓ ของนกัเรียนท่ีมีนิสัยรักการออม

๖.  โครงการสงเสริมคุณธรรมจรยิธรรม
นักเรียน

- นักเรียนรอยละ ๑๐๐ รักความเปนไทย  มีความจงรักภกัดีตอชาต ิ ศาสนา
พระมหากษัตริย

๗. โครงการสงเสริมและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการส่ือสาร ICT

ของโรงเรียน

- นักเรียนรอยละ ๙๓.๒ ไดรับความรูและทักษะพ้ืนฐานในการใชเทคโนโลยีเปน
เครื่องมือในการเรียนรู
- ชุมชนไดรับการบรกิารดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีในการบริหารจัดการรอยละ 90

๘.  โครงการพัฒนาผูเรียนใหมีสุขภาวะท่ีดี
และมีสุนทรียภาพ

- นักเรียนรอยละ ๑๐๐ ผานเกณฑการทดสอบสมรรถภาพรางกาย
- นักเรียนรอยละ ๑๐๐ มีน้ําหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน
- นักเรียนรอยละ ๑๐๐ เขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับสุนทรียภาพ

๙.  โครงการอาเซียนศกึษา - นักเรียนรอยละ ๙๓.๒๕ มีความตระหนัก  และมีคุณลักษณะพรอมเขาสูประชาคม
อาเซียน



๑๐๑

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ปจจัยสนับสนุน
๑๐. โครงการพัฒนางานบุคลากรเขมแข็ง - ครู  ผูบริหาร และบุคลากรทางการศกึษารอยละ 100 มีความรูพ้ืนฐานและทักษะ

การใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
- ครูรอยละ 80 มีความรูมีทักษะการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
- ครูรอยละ 80 สามารถปรับการเรียนเปล่ียนการสอน  เปนผูนําทางวิชาการ  และ
ประเมินตนเองอยางเปนระบบตอเนื่อง
- บุคลากรทุกคนมีความพึงพอใจในการสนับสนุนสงเสริม การใหขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบัติงาน

๑๑. โครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ
เขมแข็ง

- รอยละของการมีทรัพยากรท่ีเหมาะสม  และนํามาใชอยางมีประสิทธิภาพ
- รอยละของนักเรียนท่ีมีวัสดุอุปกรณในการเรียนครบถวน
- การใชจายคาสาธารณูปโภคถูกตองครบถวน

๑๒. โครงการพัฒนาการจัดระบบการบริหาร
และพัฒนาองคกรเขมแข็ง

- รอยละของการมีระบบการจัดการท่ีดี  มีเอกลักษณอนัโดดเดน  โดยใชโรงเรียนเปน
ฐานในการพัฒนา
- รอยละของครู  ผูบริหาร  กรรมการสถานศกึษา  บุคลากรทางการศึกษา  มีความรู
ความสามารถและจิตวิญญาณในการพัฒนาคณุภาพการศึกษา
- โรงเรียนมีขอมูลพ้ืนฐาน,ขอมูลนักเรียน, ขอมูลบุคลากร, ขอมูลครุภัณฑและ
ส่ิงกอสราง ถูกตอง  ครบถวนเปนปจจุบันทุกรายการ

๑๓. โครงการพัฒนางานอาคารสถานท่ี
เขมแข็ง

- สภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองเรียนนาดู  นาอยู  นาเรียน
- นักเรียนและผูปกครองมีความพึงพอใจในการจัดสภาพแวดลอมและอาคารสถานท่ี

๑๔. โครงการพัฒนางานความสัมพันธกับ
ชุมชนเขมแขง็

- ชุมชนมีสวนรวมในการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
- ชุมชนรอยละ ๘๐ รับทราบขอมูลขาวสารของโรงเรียน

๑๕. โครงการพัฒนางานบริหารท่ัวไปเขมแข็ง - นักเรียนรอยละ ๘๐ มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนการจัด
การศกึษา  ในระดับ  ดี

๑๖.โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด -ไดรับโลรางวัลดีเดนสถานศึกษาสีขาว
-นักเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชุมชน มีสวนรวม
ในการปฏิบัติการ การปองกัน ปราบปราม สิ่งเสพติดในสถานศึกษา จัด
สภาพแวดลอมในโรงเรียนที่เอ้ือตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
- โรงเรียน ปราศจาก สิ่งเสพติด สื่อลามก การพนัน และการทะเลาะวิวาท
และสื่อที่ไมเหมาะสม
- นักเรียนไดรับการคุมครอง ปองกันใหปลอดภัยจากสารเสพติด
- จัดการอบรม การรณณรงคตานภัยยาเสพติดในสถานศึกษา

๑๗.  โครงการเขาคายลูกเสือ – เนตรนารี - นักเรียนรอยละ ๑๐๐ ผานการเขาคายในระดับดี



๑๐๒

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ปจจัยสนับสนุน
๑๘.โครงการทัศนศึกษาประถม - นักเรียนรอย ๙๐ มีความรูจากประสบการณตรงในการไปทัศนศึกษา

นอกสถานศึกษา
- นักเรียนรอยละ ๙๐ มีความพึงพอใจในการไปทัศนศึกษานอก
สถานศึกษา

๑๙.โครงการวิถีลูกเสือ .- นักเรียนทุกคนมีความรัก  ความสามัคคี  เสียสละ  และชวยเหลือ
กิจกรรมกันมากขึ้น

๒. จุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
๑) ดานคุณภาพผูเรียน

จุดเดน ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ  รวมทั้งผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่พึง
ประสงค

จุดที่ควรพัฒนา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่ากวาเกณฑที่ไดกําหนดไวในบางกลุมสาระการเรียนรู

๒) ดานการจัดการศึกษา
จุดเดน ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ  สถานศึกษามีการจัด

สภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
จุดที่ควรพัฒนา ควรเพิ่มครูและบุคลากรใหเพียงพอ  พัฒนาครูใหมีความรูความเขาใจในการจัด

กระบวนการเรียนการสอน  มีวัสดุอุปกรณ  สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยเพียงพอตอนักเรียน  พัฒนาอาคาร
สถานที่ใหแข็งแรง  เพียงพอ  สวยงาม

๓) ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู
จุดเดน สถานศึกษามีการสราง  สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงหารเรียนรู
จุดที่ควรพัฒนา ความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร

๔) ดานอัตลกัษณของสถานศึกษา
จุดเดน การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน  ปรัชญา  และจุดเนนที่กําหนดขึ้น

“ภายในป พ.ศ. ๒๕๕๘ นักเรียนโรงเรียนบานหนองหัวแรดมีความเปนเลิศทางวิชาการ  มีความรูคูคุณธรรม  กาว
ทันเทคโนโลยี  มีความพอเพียง  สามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข  บุคลากรทางการศึกษาไดรับการ
พัฒนาสูมืออาชีพ  ผูบริหารยึดหลักธรรมาภิบาล  ชุมชนทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน”



๑๐๓

จุดที่ควรพัฒนา -

๕) ดานมาตรการสงเสริม
จุดเดน การจัดกิจกรรมตามนโยบาย  จุดเนน  แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและสงเสริม

สถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
จุดที่ควรพัฒนา -

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
จากผลการดําเนินงาน  โรงเรียนควรพัฒนาเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูงขึ้น  และมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร  โดยวางแผนโครงการที่สงเสริมและสนับสนุน
ดานความรูและทักษะของผูเรียน  เชน  การจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
เปนตน

๔. ความตองการและการชวยเหลือ
๑. ดานงบประมาณ  โรงเรียนตองการงบประมาณเพิ่มเติมในการนํามาบริหารจัดการในดานตาง ๆ ให

มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๒. ดานทุนการศึกษาของนักเรียน  นักเรียนสวนใหญยังขาดแคลนทุนการศึกษาเนื่องจากผูปกครอง

สวนใหญมีรายไดนอยตองไปทํางานตางจังหวัดไมไดพักอยูกับนักเรียน
๓. ดานครู  โรงเรียนตองการครูในบางสาขาวิชาเพิ่ม  เชน  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร ดนตรี  พลศึกษา



๑๐๔

ภาคผนวก
 หลักฐาน ขอมูลสาํคัญ เอกสารอางองิตางๆ ภาพกิจกรรมสําคัญ ที่แสดง

ผลงานดเีดนของสถานศึกษา
 คําสั่งแตงตัง้คณะทํางาน/คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในของสถานศกึษา
 บันทกึการใหความเห็นชอบรายงานประจําปของสถานศกึษาของคณะกรรมการสถานศึกษา



๑๐๕

คําสั่งโรงเรียนบานหนองหัวแรด
ที่ ๓๙     /   ๒๕๕๗

เรื่องการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
.................................................................................................................................... .........................

โดยที่มีการประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยระบบ  หลักเกณฑ  และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ปรับปรุงใหม  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องใหใชมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น   ทางโรงเรียนบานหนองหัวแรดตองดําเนินการตามกฎกระทรวงและ
ประกาศดังกลาว  จึงขอแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  ดังนี้
๑.กรรมการที่ปรึกษา

๑.๑.นายเสรี  เจริญกลาง        ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองหัวแรด              ประธาน
๑.๒.นายมนชัย  เยื่องกลาง    รองผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองหัวแรด รองประธาน
๑.๓.นางวราภา  วงษานนท    หัวหนางานวิชาการ                                          กรรมการ
๑.๔.นางอรวรรณ สุทธิศักดิ์ไพบูลย  หัวหนางานงบประมาณ                         กรรมการ
๑.๕.นางสาวจุฑามาศ  ทาคํา         หัวหนางานบุคคล กรรมการ
๑.๖.นางกมลวัลย  รัตนกุล   หัวหนางานบริหารทั่วไป                              กรรมการ
๑.๗.นางสุพรรนณี  วิมลธรรม     ครูชํานาญการพิเศษ                  กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่ ใหคําปรึกษา  อํานวยความสะดวกใหการดําเนินการใหเปนไปดวยความเรียบรอย
๒.กรรมการมาตรฐานที่ ๑

๒.๑. นางกมลวัลย   รัตนกุล          ครูชํานาญการ              หัวหนา
๒.๒.นางพิมลพรรณ  รุจิรัวิจักขณ    ครู ผูชวย
๒.๓.นางยุพิน  ยอดดําเนิน ครูชํานาญการ ผูชวย

มีหนาที่ เก็บรวบรวมขอมูลการประเมินใหครบทุกตัวชี้วัด และสรุปรายงานผลการประเมิน
๓.กรรมการมาตรฐานที่ ๒

๓.๑. นางเพ็ญจรัส  พัวพัฒนกุล          ครูชํานาญการพิเศษ              หัวหนา
๓.๒. นายแสวง  ดอกกระโทก           ครูชํานาญการพิเศษ ผูชวย
๓.๓. นางชญาดา  ไชยสงค                 ครู                                          ผูชวย

มีหนาที่ เก็บรวบรวมขอมูลการประเมินใหครบทุกตัวชี้วัด และสรุปรายงานผลการประเมิน
๔.กรรมการมาตรฐานที่ ๓

๔.๑.นางพัชรา  บุญยะมัย                       ครู หัวหนา
๔.๒. นางจุฑารัตน   คงนันทะ          ครูชํานาญการพิเศษ            ผูชวย



๑๐๖

๔.๓.นางสาวปญณิศา   กาจนอนุกูล  ครูชํานาญการ                     ผูชวย
มีหนาที่ เก็บรวบรวมขอมูลการประเมินใหครบทุกตัวชี้วัด และสรุปรายงานผลการประเมิน
๕.กรรมการมาตรฐานที่ ๔

๕.๑.นางสาวธนพร   ปกษา               ครูชํานาญการพิเศษ               หัวหนา
๕.๒. นางสาวสาล่ี   แครกระโทก      ครูชํานาญการ                       ผูชวย
๕.๓.นางณัฐวลันธ   เริ่มสกุลชัย       ครูชํานาญการ ผูชวย

มีหนาที่ เก็บรวบรวมขอมูลการประเมินใหครบทุกตัวชี้วัด และสรุปรายงานผลการประเมิน
๖.กรรมการมาตรฐานที่ ๕,๑๐

๑.๑. นางวราภา   วงษานนท ครูชํานาญการพิเศษ             หัวหนา
๑.๒. นางสุพรรนณี   วิมลธรรม           ครูชํานาญการพิเศษ ผูชวย
๑.๓ นางอรวรรณ  สุทธิศักดิ์ไพบูลย     ครูชํานาญการ                     ผูชวย

มีหนาที่ เก็บรวบรวมขอมูลการประเมินใหครบทุกตัวชี้วัด และสรุปรายงานผลการประเมิน
๗.กรรมการมาตรฐานที่ ๖

๕.๑. นางอรวรรณ  สุทธิศักดิ์ไพบูลย         ครูชํานาญการ               หัวหนา
๕.๒. นางจํานงค   นารายณรักษ                ครูชํานาญการพิเศษ       ผูชวย
๕.๓.นางสาวสุดาณิศา       ปทมสกุลไชย   ครู                                  ผูชวย

มีหนาที่ เก็บรวบรวมขอมูลการประเมินใหครบทุกตัวชี้วัด และสรุปรายงานผลการประเมิน
๘.กรรมการมาตรฐานที่ ๗ ,๑๓

๕.๑.นางสาวจุฑามาศ  ทาคํา               ครูชํานาญการพิเศษ               หัวหนา
๕.๒. นางสําราญ  ม่ิงชัย                      ครูชํานาญการ                       ผูชวย
๕.๓.นางภิรดี  เพิ่มพูน                         ครู ผูชวย

มีหนาที่ เก็บรวบรวมขอมูลการประเมินใหครบทุกตัวชี้วัด และสรุปรายงานผลการประเมิน
๙.กรรมการมาตรฐานที่ ๘,๑๔ ,๑๕

๕.๑.นายมนชัย  เยื่องกลาง               รองผูอํานวยการโรงเรียน          หัวหนา
๕.๒.นางวราภา  วงษานนท             ครูชํานาญการพิเศษ                   ผูชวย
๕.๓.นางสาวจุฑามาศ   ทาคํา           ครูชํานาญการพิเศษ                   ผูชวย
๕.๔.นางณัฐยาณ  ครอบกลาง ครูชํานาญการ ผูชวย

มีหนาที่ เก็บรวบรวมขอมูลการประเมินใหครบทุกตัวชี้วัด และสรุปรายงานผลการประเมิน
๑๐.กรรมการมาตรฐานที่ ๙

๕.๑.นางสาวปญณิศา   กาจนอนุกูล   ครูชํานาญการ               หัวหนา
๕.๒. นางไพบูลย     ศรีมะเริง           ครู                                  ผูชวย
๕.๓.นางเพ็ญจรัส   พัวพัฒนกุล       ครูชํานาญการพิเศษ         ผูชวย

มีหนาที่ เก็บรวบรวมขอมูลการประเมินใหครบทุกตัวชี้วัด และสรุปรายงานผลการประเมิน



๑๐๗

๑๑.กรรมการมาตรฐานที่ ๑๑
๕.๑.นายแสวง  ดอกกระโทก            ครูชํานาญการพิเศษ               หัวหนา
๕.๒. นางสาวธนพร   ปกษา             ครูชํานาญการ พิเศษ               ผูชวย
๕.๓.นางพัชรา  บุญยะมัย                  ครู                                           ผูชวย

มีหนาที่ เก็บรวบรวมขอมูลการประเมินใหครบทุกตัวชี้วัด และสรุปรายงานผลการประเมิน
๑๒.กรรมการมาตรฐานที่ ๑๒

๕.๑.นางสุพรรนณี   วิมลธรรม               ครูชํานาญการพิเศษ หัวหนา
๕.๒. นางสาวปญณิศา   กาจนอนุกูล      ครูชํานาญการ                       ผูชวย
๕.๓.นางอรวรรณ  สุทธิศักดิ์ไพบูลย      ครูชํานาญการ              ผูชวย

มีหนาที่ เก็บรวบรวมขอมูลการประเมินใหครบทุกตัวชี้วัด และสรุปรายงานผลการประเมิน
ขอใหคณะครูที่ไดรับการแตงต้ังปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความรูความสามารถและอยางเครงครัด  เพื่อใหงาน

ไดสําเร็จลุลวงอยางมีประสิทธิภาพ  หากมีปญหาใหรายงานผูบริหารทราบ  เพื่อแกไขตอไป

สั่ง  ณ  วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗

(นายเสรี   เจริญกลาง)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองหัวแรด



๑๐๘

คําสั่งโรงเรียนบานหนองหัวแรด
ที่ ๔๐ /   ๒๕๕๗

เรื่องการแตงต้ังคณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาปการศึกษา ๒๕๕๘
............................................................................................................................. ................................

โดยที่มีการประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยระบบ  หลักเกณฑ  และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ปรับปรุงใหม  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องใหใชมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น   ทางโรงเรียนบานหนองหัวแรดตองดําเนินการตามกฎกระทรวงและ
ประกาศดังกลาว จึงขอแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  ดังนี้

๑.นายสุพัชษ อภิวัสตรโชคชัย  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประธาน
๒.นายเสรี  เจริญกลาง        ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองหัวแรด              รองประธาน
๓.นายวรรณษา  ซิตรัตถา ผูอํานวยการโรงเรียนบานสารภี ผูทรงคุณวุฒิ
๔.นายมหัศวินอภิญญา  บุญอยู   ผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองสารเพชร ผูทรงคุณวุฒิ
๕.นายประสิทธ์ิ  ดีประเสริฐ ผูอํานวยการโรงเรียนบานซับตะครอ ผูทรงคุณวุฒิ
๖.นายมนชัย  เยื่องกลาง    รองผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองหัวแรด           กรรมการ
๗.นางวราภา  วงษานนท    หัวหนางานวิชาการ                                                กรรมการ
๘.นางอรวรรณ สุทธิศักดิ์ไพบูลย  หัวหนางานงบประมาณ                              กรรมการ
๙.นางสาวจุฑามาศ  ทาคํา         หัวหนางานบุคคล                                           กรรมการ
๑๐.นางกมลวัลย  รัตนกุล   หัวหนางานบริหารทั่วไป                                          กรรมการ
๑๑.นางสุพรรนณี  วิมลธรรม     ครูชํานาญการพิเศษ                  กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่ ใหคําปรึกษา   ชี้แนะ  ตรวจสอบการดําเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาใหเปนไปดวยความเรียบรอย

ขอใหผูที่ไดรับการแตงต้ังปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความรูความสามารถและอยางเครงครัด  เพื่อใหงานได
สําเร็จลุลวงอยางมีประสิทธิภาพ  หากมีปญหาใหรายงานผูบริหารทราบ  เพื่อแกไขตอไป

สั่ง  ณ  วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗

(นายเสรี   เจริญกลาง)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองหัวแรด



๑๐๙

ประกาศโรงเรียนบานหนองหัวแรด
เรื่อง  การใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
.....................................................

โดยที่มีประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยระบบ  หลักเกณฑ  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.
๒๕๕๓ ที่ปรับปรุงใหม  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ใหใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   ประกาศคณะกรรมการการการประกันคุณภาพภายใน  ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กําหนดเปาหมายและยุทธศาสตรอยางชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพ
คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  รวมทั้งอัตลักษณและจุดเนนของสถานศึกษา   โรงเรียนบานหนองหัวแรด จึง
ปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษา  และการมีสวนรวมของผูเก่ียวของ  ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผูปกครอง  และประชาชนในชุมชน
ใหเหมาะสมและสอดคลองกันเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  การประเมินคุณภาพภายในและ
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

โรงเรียนบานหนองหัวแรด  จึงประกาศการใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน   ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้  เพื่อเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  และการประเมินคุณภาพภายใน

ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗

(  นายเสรี             เจริญกลาง )
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองหัวแรด



๑๑๐

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  แนบทายประกาศโรงเรียนบานหนองหัวแรด
เรื่อง  การใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐาน / /ตัวบงช้ี น้ําหนัก(คะแนน)

ตัวบงช้ี รวม
ดานคุณภาพผูเรียน ๓๐
มาตรฐานที่ ๑ ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

๕

๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกาย ๐.๕
๑.๒ มีน้ําหนัก  สวนสูง  และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน ๐.๕
๑.๓ ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษ และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงตอความ

รุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ
๑

๑.๔ เห็นคุณคาในตนเอง มีความม่ันใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม ๑
๑.๕ มีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติผูอ่ืน ๑
๑.๖ สรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป กีฬา/

นันทนาการตามจินตนาการ
๑

มาตรฐานที่ ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่พึ่งประสงค
๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร ๒

๕
๒.๒ เอ้ืออาทรผูอ่ืนและกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ ๑
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง ๑
๒.๔ ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนา สิ่งแวดลอม ๑
มาตรฐานที่ ๓ ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  รักเรียนรู  และ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
๓.๑ มีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรู

และสื่อตางๆรอบตัว ๒

๕
๓.๒ มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูดเขียน และต้ังคําถามเพื่อคนควาหาความรู

เพิ่มเติม
๑

๓.๓ เรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรูระหวางกัน ๑
๓.๔ ใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอผลงาน ๑



๑๑๑

มาตรฐาน / /ตัวบงช้ี น้ําหนัก(คะแนน)
ตัวบงช้ี รวม

ดานคุณภาพผูเรียน ๓๐
มาตรฐานที่ ๔ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ  คิดสรางสรรค
ตัดสินใจ  แกปญหาไดอยางมสีติสมเหตสุมผล

๕

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อาน ฟง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน
ตามความคิดของตนเอง

๒

๔.๒ เสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง ๑
๔.๓ กําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบ ๑
๔.๔ ความคิดริเริ่ม และสรางสรรคผลงานดวยความภาคภูมิใจ ๑
มาตรฐานที่ ๕ ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร
๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑ ๑

๕
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ ๑
๕.๓ ผลการประเมินการอาน  คิดวิเคราะห  และเขียนเปนไปตามเกณฑ ๒
๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเปนไปตามเกณฑ ๑
มาตรฐานที่ ๖ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน  รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่นได  และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต
๖.๑ วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ ๒

๕
๖.๒ ทํางานอยางมีความสุข มุงม่ันพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง ๑
๖.๓ ทํางานรวมกับผูอ่ืนได ๑
๖.๔ มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ ๑
มาตรฐานดานการศึกษา ๕๐
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๗.๑ ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนทั้งดานความรู  ทักษะ

กระบวนการสมรรถนะ  และคุณลักษณะอันพึงประสงค
๑

๑๐

๗.๒ ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล  และใชขอมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน

๑

๗.๓ ครูออกแบบและการจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล
และพัฒนาการทางสติปญญา

๒

๗.๔ ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมิปญญา
ของทองถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู

๑

มาตรฐาน / /ตัวบงช้ี น้ําหนัก(คะแนน)
ตัวบงช้ี รวม



๑๑๒

มาตรฐานดานการศึกษา ๕๐
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน  ดวย

วิธีการที่หลากหลาย
๑

๗.๖ ครูใหคําแนะนํา  คําปรึกษา  และแกไขปญหาใหแกผูเรียนทั้งดานการเรียน
และคุณภาพชีวิตดวยความเสมอภาค

๑

๗.๗ ครูมีการศึกษา  วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชาที่ตนรับผิดชอบ
และใชผลในการปรับการสอน

๑

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี  และเปนสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา

๑

๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ไดรับมอบหมายเต็มเวลา  เต็ม
ความสามารถ

๑

มาตรฐานที่ ๘ ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
๘.๑ ผูบริหารมีวิสัยทัศน  ภาวะผูนํา  และความคิดริเริ่มที่เนนการพัฒนาผูเรียน ๑

๑๐

๘.๒ ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัย  เปนฐานคิดทั้งดานวิชาการและการจัดการ

๒

๘.๓ ผูบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนด
ไวในแผนปฏิบัติการ

๒

๘.๔ ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับการกระจาย
อํานาจ

๒

๘.๕ นักเรียน  ผูปกครอง  แลชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา ๑
๘.๖ ผูบริหารใหคําแนะนํา  คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสการจัด

การศึกษา
๒

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา  และผูปกครอง  ชุมชนปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัติหนาที่ตามที่ระเบียบกําหนด ๒

๕
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม  ดูแล  และขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานของสถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย
๑

๙.๓ ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา ๒



๑๑๓

มาตรฐาน / /ตัวบงช้ี น้ําหนัก(คะแนน)
ตัวบงช้ี รวม

มาตรฐานดานการศึกษา ๕๐
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู  และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน
๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลองกับทองถิ่น ๒

๑๐

๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด
ความสามารถและความสนใจ

๒

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมและตอบสนองความตองการ
ความสามารถ  ความถนัด  และความสนใจของผูเรียน

๑

๑๐.๔ สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรูไดดวยตนเอง

๑

๑๐.๕ นิเทศภายใน  กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการ
สอนอยางสมํ่าเสมอ

๒

๑๐.๖ จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเรียนทุก
คน

๒

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมให
ผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
๑๑.๑ หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนม่ันคง  สะอาดและปลอดภัย มีสิ่ง

อํานวยความสะดวก พอเพียง อยูในสภาพใชการไดดี  สภาพแวดลอมรม
รื่น และมีแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน

๔

๑๐๑๑.๒ จัดโครงการ  กิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ
ผูเรียน

๓

๑๑.๓ จัดหองสมุดที่ใหบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือใหผูเรียนเรียนรู
ดวยตนเองและหรือเรียนรูแบบมีสวนรวสม

๓

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง
๑๒.๑ กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๑

๕๑๒.๒ จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่
มุงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

๑

๑๒.๓ จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ ๒



๑๑๔

มาตรฐาน / /ตัวบงช้ี น้ําหนัก(คะแนน)
ตัวบงช้ี รวม

มาตรฐานดานการศึกษา ๕๐
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ๑

๕

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

๐.๕

๑๒.๕ นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง

๐.๕

๑๒.๖ จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ๑
มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู ๑๐
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศกึษามีการสราง  สงเสริม  สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปน
สังคมแหงการเรียนรู
๑๓.๑ มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาและใชประโยชน

จากแหลงเรียนรู  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพื่อพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษา  รวมทั้งผูที่เกี่ยวของ

๕

๑๐
๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา  ระหวาง

สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน  และองคกรที่เกี่ยวของ
๕

มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา ๕
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน  ปรัชญา และจุดเนน
ที่กําหนดขึ้น
๑๔.๑ จัดโครงการ  กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนมีจิตอาสาในการชวยเหลือบุคคล

และชุมชน
๓

๕
๑๔.๒ ผลการดําเนินงานสงเสริมใหผูเรียนบรรลุมีจิตอาสาในการชวยเหลือบุคคล

และชุมชน
๒



๑๑๕

มาตรฐาน / /ตัวบงช้ี น้ําหนัก(คะแนน)
ตัวบงช้ี รวม

มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม ๕
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย  จุดเนน  แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
พัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
๑๕.๑ จัดโครงการ  กิจกรรมการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา
๓

๕
๑๔.๒ ผลการดําเนินงานนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา  บรรลุตามเปาหมาย
๒

...........................................................................................



๑๑๖

กิจกรรมคายคณิตศาสตร
๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗



๑๑๗

กิจกรรมคายคณิตศาสตร
๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗



๑๑๘

กิจกรรมคายคณิตศาสตร
๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗



๑๑๙

กิจกรรมคายคณิตศาสตร
๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗



๑๒๐

กิจกรรมคายภาษาไทย
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗



๑๒๑

กิจกรรมคายภาษาไทย
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗



๑๒๒

กิจกรรมวันสุนทรภู
๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗



๑๒๓

กิจกรรมวันสุนทรภู
๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗



๑๒๔

แขงประกวดสวนสนามกองเนตรนารีระดับเขตพื้นที่
๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗



๑๒๕

แขงประกวดสวนสนามกองเนตรนารีระดับเขตพื้นที่
๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗



๑๒๖

แขงประกวดสวนสนามกองเนตรนารีระดับจังหวัด
๒๘กรกฎาคม ๒๕๕๗



๑๒๗



๑๒๘

รวมแหเทียนพรรษาอําเภอหนองบุญมาก
๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗



๑๒๙



๑๓๐

อบรมธรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่๔-๖
๙-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗



๑๓๑

อบรมธรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่๔-๖
๙-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗



๑๓๒

กิจกรรมทดสอบความสามารถดานการอานนกัเรียน



๑๓๓

กิจกรรมทดสอบความสามารถดานการอานนกัเรียน



๑๓๔

กิจกรรมวันครูป ๒๕๕๘



๑๓๕

กิจกรรมเขาคายพักแรม คายกิตตนิันท
วันท่ี ๒๐-๒๑ กุมภาพนัธ ๒๕๕๘



๑๓๖

กิจกรรมเขาคายพักแรม คายกิตตนิันท
วันท่ี ๒๐-๒๑ กุมภาพนัธ ๒๕๕๘


