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คาํนํา 
 
 โรงเรียนบา้นวา่นเข่ือนคอ้วทิยา ไดพ้ฒันาคุณภาพสถานศึกษาในรอบปีการศึกษา  ๒๕๕๘  

โดยการบริหารจดัการดา้นวชิาการ  งานบริหารงบประมาณ  งานบุคคล  งานบริหารทัว่ไป  โรงเรียนดาํเนินการ 

โดยมีแผนยทุธศาสตร์  (แผน  ๔  ปี)  และสู่การปฏิบติัโดยใชแ้ผนปฏิบติัการประจาํปี  ในรอบปีท่ีผา่นมาโรงเรียน

ประสบผลสาํเร็จเป็นไปตามเป้าหมายเป็นท่ีน่าพอใจ  ทุกฝ่ายไดใ้หค้วามร่วมมือ  ช่วยเหลืออยา่งดียิง่  ผูเ้รียน 

ไดรั้บการพฒันาตามมาตรฐานท่ีกาํหนด  การจดัทาํรายงานผลการพฒันาคุณภาพสถานศึกษาเป็นการนาํเสนอ 

ผลการดาํเนินงานท่ีผา่นมาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ๑๕  มาตรฐาน  ซ่ึงประกอบดว้ย  คุณภาพ 

ดา้นผูเ้รียน  ดา้นการจดัการเรียนการสอน  ดา้นการบริหารและจดัการศึกษาและดา้นการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้  

โดยรายงานเป็นรายมาตรฐาน  ประกอบดว้ยการดาํเนินการ  ผลการดาํเนินการ  ผลการประเมินภายนอกรอบท่ี ๓  

สมัฤทธิผล  ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะ 
 หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่เอกสารรายงานผลการพฒันาคุณภาพสถานศึกษาเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา

คุณภาพการศึกษาและเป็นขอ้มูลในการวางแผนการจดัการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 
 
   
             โรงเรียนบา้นวา่นเข่ือนคอ้วิทยา 

                       ๓๑ มีนาคม  ๒๕๕๙ 
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ตอนที ่๑ ข้อมูลพืน้ฐาน 

 ๑ ข้อมูลทัว่ไป 

 ช่ือโรงเรียนบา้นวา่นเข่ือนคอ้วิทยา   

      ท่ีตั้ง  เลขท่ี ๘๔  หมู่ ๑๑   ตาํบลโคกสะอาด    อาํเภอลาํปลายมาศ    จงัหวดั บุรีรัมย ์  รหสัไปรษณีย ์

๓๑๑๓๐   โทรศพัท ์๐๔๔ -๑๘๗๗๑๒    E-mail: http : // www. banvan.ac.th   สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต ๑ 

  ๑.๑ เปิดสอนระดบัชั้นอนุบาลปีท่ี ๑  ถึง  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓  มีเน้ือท่ี   ๒๒ ไร่ ๒ งาน ๓ ตารางวา      

  ๑.๒ เขตพื้นท่ีบริการมี  ๑๓  หมู่บา้น  ไดแ้ก่  บา้นวา่น หมู่ ๕   บา้นวา่นพฒันา หมู่ ๑๑   บา้นเข่ือน                                     

หมู่ ๖   บา้นคอ้ หมู่ ๗  บา้นคอ้พฒันา หมู่ ๑๔   บา้นหนองเฒ่ากา หมู่ ๑   บา้นข้ีตุ่น หมู่ ๔  บา้นหนองปลิง                 

หมู่ ๘   บา้นหนองโน หมู่ ๑๐  บา้นหนองแสง หมู่ ๑๒    บา้นโนนสะอาด หมู่ ๑๖   และหมู่บา้นนอกเขตพื้นท่ี

บริการ คือบา้นหนองนกเป็ด หมู่ ๙  กบับา้นหินแร่ หมู่ ๖  ตาํบลบา้นยาง    ก่ิงอาํเภอลาํทะเมนชยั   จงัหวดั

นครราชสีมา   

      ๑.๓  ประวติัโรงเรียนโดยยอ่ 

  โรงเรียนบา้นวา่นเข่ือนคอ้วทิยา  เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนประชาบาลสาหร่าย (วดัโนนตูม) 

ตั้งข้ึนเม่ือ  วนัท่ี ๑๘ กมุภาพนัธ์ ๒๔๗๕  โดยขนุพระบาล นายอาํเภอพมิาย เป็นผูต้ ั้งข้ึนใน ปี พ.ศ. ๒๔๘๔  

ทางการใหโ้อนเขตจงัหวดันครราชสีมา โดยแยกหมู่บา้น จาํนวน ๑๗ หมู่บา้นมาข้ึนต่ออาํเภอลาํปลายมาศ  

จงัหวดับุรีรัมย ์ และไดต้ั้งช่ือโรงเรียนประชาบาล  ตาํบลโคกสะอาด(วดับา้นวา่น)โดยอาศยัศาลาวดัเป็นท่ีเรียน 

ครูใหญ่คนแรกคือ นายสมบรูณ์ ทบัขวา และในปี พ.ศ. ๒๔๙๔  นายบุญธรรม ยางนอก ครูใหญ่ขณะนั้นไดข้อ

ความร่วมมือจากประชาชนทั้ง ๓ หมู่บา้นคือ บา้นวา่น บา้นเข่ือน บา้นคอ้ ไดช่้วยกนัจดัหาไมม้าเพื่อท่ีจะปลูก

สร้างอาคารเรียน โดยยา้ยจากสถานท่ีเดิม คือ สถานท่ีจรดเขตวดัใหม่อมัพวนับา้นวา่น ดา้นทิศตะวนัออก ไป

สร้างยงัสถานท่ีใหม่ เป็นอาคาร แบบ ป.๑ ก มีมุขหนา้ ๑ มุข  ขนาด ๔ หอ้งเรียน  มีเน้ือท่ี ๒๒  ไร่ ๒ งาน ๓ 

ตารางวา  ซ่ึงศึกษาธิการอาํเภอลาํปลายมาศสมยันั้นคือ นายจรัส  พรรณวรรณ  ไดจ้บัจองท่ีดินไวแ้ละมอบให้

กระทรวงศึกษาธิการ การปลูกสร้างอาคารแลว้เสร็จในปี  ๒๕๑๐  ไดช่ื้อวา่โรงเรียนบา้นวา่น (รัฐ-ราษฎบ์าํรุง)  

ในวนัท่ี ๑๘ พฤศจิกายน  ๒๕๒๔  ไดรั้บเปล่ียนช่ือจากโรงเรียนบา้นวา่น (รัฐ-ราษฎบ์าํรุง) มาเป็นโรงเรียนบา้น

วา่นเข่ือนคอ้วทิยา  เปิดสอนตั้งแต่ระดบัก่อนประถมถึงระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓  เป็นโรงเรียนขยายโอกาส  

โดยนายสุรสิทธ์ิ  แสงโทโพธ์ิ  ดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นวา่นเข่ือนคอ้วิทยา  มีหมู่บา้นในเขต

บริการจาํนวน ๑๓ หมู่บา้น   

 



๒ 
 

แผนทีเ่ขตพืน้ทีบ่ริการโรงเรียนบ้านว่านเข่ือนค้อวทิยา 

สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต ๑ 
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   ไป อาํเภอคูเมือง 
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         อบต.โคกสะอาด 

      
    โรงพยาบาลชุมชน 

โรงเรียนบ้านว่าน

เข่ือนค้อวทิยา 

หมู่ ๑๑  
บา้นวา่นพฒันา 

 
หมู่  ๖ 

บา้นเข่ือน 
 หมู่ ๖ 

            หมู่  ๕ 

บา้นวา่น 

หมู่  ๑๒ 
บา้นหนองแสง 

 หมู่  ๘ 

บา้นหนองปลิง 

ทศิเหนือ 

หมู่  ๔ 

บา้นข้ีตุ่น 

หมู่  ๑๔  
บา้นคอ้ 

หมู่  ๗  
บา้นคอ้ 

หมู่  ๙  
บา้นหนองนกเป็ด  จ. นครราชสีมา 

หมู่  ๖  
บา้นหินแร่ จ. นครราชสีมา 

หมู่ ๑ 
บา้นหนอง

เฒ่ากา 

 หมู่  ๑๖ 

บา้นโนนสะอาด 

หมู่   ๑๐

บา้น

หนองโน 



๓ 
 

แผนผงับริเวณโรงเรียนบ้านว่านเข่ือนค้อวทิยา 

เหนือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประตู ๑ 

ไปบา้นหนองเฒ่ากา 

แหล่งเรียนรู้ 
สวนป่า 

 
 
 
  

 สนามฟุตบอล 

อาคาร

โรง

อาหาร

เก่า 

 
สนาม

บาสเกตบอล 

วอลเลยบ์อล 

และตระกร้อ 

 

 
อาคารเรียน 

ป.๔-๖ 

 
 

เสาธง 

 
หอ้งสมุดและ

หอ้งประชุมเลก็ 

อาคารเรียน 
อบ.๑-๒ และ

หอ้งปฏิบติัการ 

 
หอ้งดนตรี 

 

 
สระนํ้า 

 
  

หอ้งนํ้า 
หอ้งนํ้า 

      เตาเผา

 

สาํนกั

งานครู 

ประตู ๒ 

ประตู ๓ 

หอประชุม 

อาคารเรียน 
 ม. ๑-๓ 

หอ้งนํ้า 

ท่ีจอดรถ

นกัเรียน 
บา้นพกัครู 

  

อาคารเรียน 
ป.๑-๓ 

บา้นพกัครู บา้นพกัครู 

หอ้งนํ้า 

อาคารโรง

อาหาร

ใหม่ 



๔ 
 
 ๒. ข้อมูลผู้บริหาร 

  ๑)        ผูอ้าํนวยการโรงเรียน ช่ือ นายสุรสิทธ์ิ   แสงโทโพธ์ิ     วฒิุการศึกษาสูงสุด   ปริญญาโท                

( ศษม. )   สาขา  บริหารการศึกษา    โทรศพัท ์ ๐๘๙๙๔๙๗๘๒๒  ดาํรงตาํแหน่งท่ีโรงเรียนน้ี                       

ตั้งแต่  พ.ศ. ๒๕๕๓  ถึงปัจจุบนั ( เป็นเวลา  ๖  ปี กบั  ๓  เดือน) 

 ๓. ข้อมูลนักเรียน ( ณ วนัท่ี ๑๐ มิถุนายน ของปีการศึกษาท่ีรายงาน ) 

     ๑) จาํนวนนกัเรียนในเขตพื้นท่ีบริการทั้งส้ิน ๔๘๖ คน 

     ๒) จาํนวนนกัเรียนในโรงเรียนทั้งส้ิน  ๔๘๖  คน 

   จาํแนกตามระดบัชั้นท่ีเปิดสอน 

ระดันช้ันเรียน จํานวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลีย่ต่อห้อง 
ชาย หญงิ 

อ.1 2 19 13 32 16 

อ.2 2 17 27 44 22 

รวม 4 36 40 76 19 

ป.1 2 17 20 37 18.5 

ป.2 2 22 15 37 18.5 

ป.3 2 22 22 44 22 

ป.4 2 21 24 45 22.5 

ป.5 2 30 15 45 22.5 

ป.6 2 20 27 47 23.5 

รวม 12 132 123 255 21.25 

ม.1 2 29 28 57 21.5 

ม.2 2 28 15 43 14 

ม.3 2 28 27 55 27.5 

รวม 6 85 70 155 25.83 

รวมทั้งหมด 22 253 233 486 22.10 

 

 

 

 

 

 



๕ 
 
  ๓) จาํนวนนกัเรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑข์องกรมพลศึกษาหรือสาํนกังานกองทุน

สนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ๔๘๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  

  ๔) จาํนวนนกัเรียนท่ีมีนํ้ าหนกั ส่วนสูง ตามเกณฑข์องกรมอนามยั ๔๗๒ คน  

คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓๓  

  ๕) จาํนวนนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องเรียนร่วม - คน คิดเป็นร้อยละ -  

  ๖) จาํนวนนกัเรียนมีภาะทุพโภชนาการ  - คน คิดเป็นร้อยละ -  

  ๗) จาํนวนนกัเรียนปัญญาเลิศ  -  คน คิดเป็นร้อยละ -  

  ๘) จาํนวนนกัเรียนตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๑  

  ๙) จาํนวนนกัเรียนท่ีออกกลางคนั (ปัจจุบนั)   คน คิดเป็นร้อยละ   

  ๑๐) สถิติการขาดเรียน   ๑  คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๐  

  ๑๑) จาํนวนนกัเรียนท่ีเรียนซํ้าชั้น  -  คน คิดเป็นร้อยละ -  

  ๑๒) จาํนวนนกัเรียนท่ีจบหลกัสูตร 

    อ.๒ จาํนวน ๔๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  

    ป.๖ จาํนวน ๔๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  

    ม.๓ จาํนวน ๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๓๖    

  ๑๓) อตัราส่วนครู : นกัเรียน =          :  (แยกตามระดบั) 

    ระดบัปฐมวยั อตัราส่วนครู : นกัเรียน =  ๑ : ๒๖ 

    ระดบัประถมศึกษา อตัราส่วนครู : นกัเรียน = ๑ : ๑๙ 

    ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ อตัราส่วนครู : นกัเรียน =   ๑ : ๒๓ 

  ๑๔) จาํนวนนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดี และนนัทนาการ  ๔๘๖  คน 

คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐  

  ๑๕) จาํนวนนกัเรียนท่ีมีคุณลกัษณะเป็นลูกท่ีดีของพอ่แม่ ผูป้กครอง  ๔๘๖  คน  

คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐  

  ๑๖) จาํนวนนกัเรียนท่ีมีคุณลกัษณะเป็นนกัเรียนท่ีดีของโรงเรียน   ๔๘๖  คน 

คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐  

  ๑๗) จาํนวนนกัเรียนท่ีทาํกิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ต่อสงัคมทั้งในและนอกสถานศึกษา 

 ๔๘๖   คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐   

  ๑๘) จาํนวนนกัเรียนท่ีมีบนัทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบคน้จากเทคโนโลยสีารสนเทศอยา่ง

สมํ่าเสมอ   ๔๘๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
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  ๑๙) จาํนวนนกัเรียนท่ีผา่นการประเมินความสามารถดา้นการคิดตามท่ีกาํหนดในหลกัสูตร

สถานศึกษา   ...๔๘๖.......  คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  

  ๒๐) จาํนวนนกัเรียนท่ีผา่นเกณฑก์ารประเมินตามความสามารถในการปรับตวัเขา้กบัสงัคมตามท่ี

กาํหนดในหลกัสูตรสถานศึกษา  ๔๘๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  

 ๔. ข้อมูลครูและบุคลากร 

  ครูประจําการ 

ท่ี ช่ือ- สกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 

ตาํแหน่ง/

วทิยฐานะ 
วฒิุ วชิาเอก 

สอน

วชิา/ชั้น 

จาํนวนคร้ัง/

ชัว่โมงท่ีรับการ

พฒันา/ปี 

๑ นายสุรสิทธ์ิ  แสงโทโพธ์ิ ๕๗ ๓๔ ผอ.คศ.๓ กศ.ม บริหารการศึกษา แนะแนว ๘/๒๔ 

๒ นางแสงจนัทร์  พทุวงศ ์ ๕๗ ๓๒ ครู คศ.๓ พก.ศ. - อ. ๑/๑ ๓/๑๘ 

๓ นางสาวกรรณิกา  เส็งนา ๓๗ ๙ ครู คศ.๑ ค.บ. นาฎศิลป์ อ.๑/๒ ๔/๒๔ 

๔ นางประยรู  เพียงไธสง ๕๓ ๓๔ ครู คศ.๓ ศษ.บ. ประถมศึกษา อ.๒/๒ ๔/๒๔ 

๕ นางสมมาศ  หาสูง ๓๕ ๑๒ ครู คศ.๒ ค.บ. ภาษาองักฤษ ป.๑/๑ ๔/๒๔ 

๖ นายกิตติพงษ ์ โตหน่ึง ๕๐ ๒๔ ครู คศ.๓ ค.บ. เทคโนโลย ีฯ ป.๑/๒ ๓/๑๘ 

๗ นายสุทศัน์  ขนัธหงษ ์ ๕๙ ๔๐ ครู คศ.๓ ศษ.บ. ประถมศึกษา ป.๒/๑ ๔/๒๔ 

๘ นางครุณีย ์ สครรัมย ์ ๕๖ ๓๗ ครู คศ.๓ ค.บ. สังคมศึกษา ป.๓/๑ ๔/๒๔ 

๙ นายอุทยั  เพียงไธสง ๕๙ ๓๕ ครู คศ.๓ ค.บ. สังคมศึกษา ป.๓/๒ ๔/๒๔ 

๑๐ นายสุรพล  พวงมาเทศ ๔๕ ๒๐ ครู คศ.๓ ค.ม. ดนตรี ป.๔-๖ ๔/๒๔ 

๑๑ นายกมลชยั  ชุนไธสง ๕๖ ๓๓ ครู คศ.๒ ค.บ. สังคมศึกษา ป.๔-๖ ๓/๑๘ 

๑๒ นายทาํนอง  สครรัมย ์ ๕๕ ๓๗ ครู คศ.๓ ค.บ. ประถมศึกษา ป.๔-๖ ๔/๒๔ 

๑๓ นางศิริรัตน์  ประสีระเตสัง ๕๘ ๓๕ ครู คศ.๓ กศ.ม. หลกัสูตร ป.๔-๖ ๔/๒๔ 

๑๔ นายยทุธพงษ ์ ประสีระเตสัง ๕๙ ๓๘ ครู คศ.๓ ศษ.บ. ประถมศึกษา ป.๔-๖ ๔/๒๔ 

๑๕ นายกอ้งเกียรติ พลสงคราม ๕๔ ๓๑ ครู คศ.๓ ค.บ. สังคมศึกษา ม.๑-๓ ๒/๑๘ 

๑๖ นายพิเชษฐ  ท่ีรัก ๕๗ ๓๕ ครู คศ.๓ วท.บ.. เทคโนโลยเีกษตร ม.๑-๓ ๔/๒๔ 

๑๗ นายเจษฎา  พรหมบุตร ๕๓ ๓๒ ครู คศ.๓ ค.บ. ประถมศึกษา ม.๑-๓ ๔/๒๔ 

๑๘ นางบุษพร  โตหน่ึง ๕๒ ๒๔ ครู คศ.๓ ค.บ. ภาษาไทย ม.๑-๓ ๓/๒๔ 

๑๙ นางสาวสุภทัราภรณ์  สุขหนา ๔๖ ๒๒ ครู คศ.๓ กศ.ม. บริหารการศึกษา ม.๑-๓ ๔/๒๔ 

๒๐ นายบุญรอด  แสนหิน ๕๒ ๑๖ ครู คศ.๒ ค.บ. วทิยาศาสตร์ ม.๑-๓ ๓/๑๘ 

๒๑ นางทศัพร  ไตรรัตน์ ๓๕ ๑๓ ครู คศ.๒ ค.ม. ภาษาองักฤษ ม.๑-๓ ๓/๑๘ 

๒๒ นายวชิราวธุ  บุญอาํนวย ๓๓ ๖ ครู คศ.๑ วท.บ. คอมพิวเตอร์ ม.๑-๓ ๒/๑๖ 

๒๓ นางจีรพรรณ    ชาํนาญทาง ๓๘ ๑ ครูผูช่้วย ค.บ. คณิตศาสตร์ ป.๔-๖ ๒/๑๖ 

 จาํนวนครูท่ีสอนวิชาตรงเอก  ๒๐   คน       คิดเป็นร้อยละ  ๘๖.๙๖  

 จาํนวนครูท่ีสอนตรงความถนดั   ๓ คน         คิดเป็นร้อยละ  ๑๓.๐๔ 
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   บุคลากรอ่ืน ๆ  

 

ตาํแหน่ง ท่ี ช่ือ- สกลุ อาย ุ

ประสบ 

การณ์สอน 

(ปี) 

วฒิุ วชิาเอก สอนวชิา/ชั้น 

พนกังาน

ราชการ 

๑ นายนิรันดร์     บุญใบ 23 ๑ ค.บ. คณิตศาสตร์ ป.๓ 

ครูพ่ีเล้ียง ๒ นางสุมาลี  วรรณกิจ ๔๐ ๓ ม.๖ - อบ.๒ 

ครูพ่ีเล้ียง ๓ นายสุรสิทธ์ิ  จอ้ยจาํปา ๓๒ ๔ ม.๖ - อบ.๑ 

นกัการภารโรง ๔ นายเฉลิม  มุ่งดี ๒๓ - ม.๖ - - 

เจา้หนา้ท่ีธุรการ ๕ นายทศพล  สิรัมย ์ ๒๙ - วท.บ. วทิยาการ

คอมพิวเตอร์ 

งานธุรการ 

 

 ๕. ข้อมูลอาคารสถานที ่

  ๑. อาคารแบบป. ๑ ฉ  พิเศษ   ๒   ชั้น    ๖  หอ้งเรียน   งบประมาณในการก่อสร้าง  ๔๘๐,๐๐๐  

บาท สร้างเม่ือปี  พ.ศ.  ๒๕๒๐ 

         ๒.  อาคารแบบ สปช. ๑๐๕/๒๖  ๒  ชั้น   ๖ หอ้งเรียน   งบประมาณในการก่อสร้าง  

๘๔๕,๐๐๐    บาท สร้างเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๒๖ 

          ๓. อาคารแบบ สปช. ๑๐๕/๒๙  ๒  ชั้น  ๘  หอ้งเรียน  งบประมาณในการก่อสร้าง  

๑,๕๐๐,๐๐๐  บาท สร้างเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๓๕ 

         ๔. อาคารแบบ สปช. ๑๐๕/๒๙  ๒  ชั้น  ๘  หอ้งเรียน  งบประมาณในการก่อสร้าง  

๑,๒๐๐,๐๐๐  บาท สร้างเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

มีอาคารประกอบดังนีคื้อ 

               ๑. อาคารแบบสามญั ๓๑๒    หอ้งดนตรี    งบประมาณในการก่อสร้าง  ๖๘,๐๐๐  บาท 

สร้างเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๒๑ 

               ๒. อาคารอเนกประสงค ์ แบบ สปช.๒๐๕/๒๖  งบประมาณในการก่อสร้าง ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท 

สร้างเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๓๗ 

              ๓. บา้นพกัครูแบบองคก์าร  ๒ หอ้ง งบประมาณในการก่อสร้าง ๔๐,๐๐๐  บาท สร้างเม่ือ                   

ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ 

             ๔. บา้นพกัครูแบบองคก์าร  ๒ หอ้ง งบประมาณในการก่อสร้าง ๖๐,๐๐๐  บาท สร้างเม่ือ 

ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ 

                     ๕. บา้นพกัครูแบบองคก์าร  ๒ หอ้ง งบประมาณในการก่อสร้าง ๗๐,๐๐๐  บาท สร้างเม่ือ                          

ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ 

                     ๖. สว้มแบบสปช. ๖๐๑/๒๖    ๘  ท่ี    งบประมาณ  ๘๐,๐๐๐  บาท  สร้างปีพ.ศ. ๒๕๒๖ 
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                    ๗. สว้มแบบสปช. ๖๐๑/๒๖    ๔  ท่ี    งบประมาณ  ๙๐,๐๐๐  บาท  สร้างปีพ.ศ. ๒๕๓๗ 

                    ๘. สว้มแบบสปช. ๖๐๑/๒๖    ๒  ท่ี    งบประมาณ  ๔๕,๐๐๐  บาท  สร้างปีพ.ศ. ๒๕๔๐ 

                   ๙. บ่อเล้ียงปลา  ขนาด กวา้ง ๒๕ เมตร  ยาว  ๓๐  เมตร  ลึก ๒.๕๐  เมตร สร้างเม่ือ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

                   ๑๐. สนามฟุตบอล  แบบ  ฟ. ๑  สร้างเม่ือ ปี  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

                   ๑๑. สนามวอลเลยบ์อล   ขนาดกวา้ง  ๙  เมตร  ยาว ๑๘  เมตร งบประมาณ  ๘๐,๐๐๐  บาท   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

                  ๑๒. สนามบาสเกตบอล ขนาดกวา้ง ๑๔ เมตร  ยาว ๒๖  เมตร     งบประมาณ  ๑๕๑,๐๐๐  บาท                                

พ.ศ.  ๒๕๓๖ 

                 ๑๓. สนามตะกร้อ  ขนาด  กวา้ง ๑๐  เมตร  ยาว  ๒๐  เมตร  งบประมาณ  ๘๕,๐๐๐  บาท  สร้าง                    

พ.ศ. ๒๕๔๕  

                 ๑๔. ถงันํ้าซีเมนต ์ แบบ ฝ. ๓๓    จาํนวน ๓  คอลมัน์ สร้างเม่ือ  พ.ศ.  ๒๕๓๐  งบประมาณ  

๓๕,๐๐๐   บาท    

                 ๑๕. ถงันํ้าซีเมนต ์แบบ ฝ. ๓๐ พิเศษ  จาํนวน  ๔  คอลมัน์  สร้างเม่ือ พ.ศ. ๒๕๓๘                            

งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท 

 ๖. ข้อมูลงบประมาณ 

  งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

 

รายรับ จํานวน/บาท รายจ่าย จํานวน/บาท 

เงินงบประมาณ ๒,๓๔๗,๒๕๑ งบดาํเนินการ/เงินเดือน-ค่าจา้ง ๑,๓๙๙,๒๐๐ 

เงินนอกงบประมาณ - งบพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา   ๙๔๘,๐๕๑ 

เงินอ่ืน ๆ (ระบุ) อาหารกลางวนั - งบอ่ืน ๆ (ระบุ) - 

รวมรายรับ ๒,๓๔๗,๒๕๑ รวมรายจ่าย ๒,๓๔๗,๒๕๑ 

     

    งบดาํเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจา้ง  คิดเป็นร้อยละ  ๕๙.๖๑  ของรายรับ 

    งบพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา คิดเป็นร้อยละ  ๔๐.๓๙   ของรายรับ 

              ๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

         ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลกัษณะ พื้นท่ีราบ  มีประชากรประมาณ ๑,๒๐๐ คน 

บริเวณใกลเ้คียงโดยรอบโรงเรียน ไดแ้ก่   โรงพยาบาลชุมชนตาํบลโคกสะอาด   สาํนกังานองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลโคกสะอาด  อาชีพหลกัของชุมชน คือ ทาํนา ส่วนใหญ่นบัถือศาสนา พทุธ    ประเพณี/ศิลปวฒันธรรม

ทอ้งถ่ินท่ีเป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไป คือ  ประเพณีการทาํบุญบุญพะเหวด  ประเพณีตกับาตรเทโว  ประเพณีบุญขา้วจ่ี   
ประเพณีสงกรานต ์  เทศน์มหาชาติ และ พิธีเซ่นไหวศ้าลปู่ตา 
  ๒)  ผูป้กครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบั ป.๖ อาชีพหลกั คือ ทาํนา   ส่วนใหญ่นบัถือ

ศาสนา พทุธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อครอบครัวต่อปี    ๒๐,๐๐๐  บาท  จาํนวนคนเฉล่ียต่อ

ครอบครัว ๕ คน 
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  ๓) โอกาสและขอ้จาํกดัของโรงเรียน 

  โรงเรียนบา้นวา่นเข่ือนคอ้วทิยา  ตั้งอยูร่ะหวา่งหมู่บา้นและใกลก้บัโรงพยาบาลชุมชน องคก์าร

บริหารส่วนตาํบลโคกสะอาด  ซ่ึงผูน้าํชุมชน และผูป้กครอง ชุมชนใหค้วามร่วมมือในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ             

ทาํใหโ้รงเรียนมีการพฒันาท่ีดี  ไม่วา่จะเป็นสภาพภูมิทศัน์  การดูแลช่วยเหลือนกัเรียนจะมีการติดต่อส่ือสาร

ระหวา่งชุมชนและโรงเรียนอยา่งสมํ่าเสมอ  เช่น อยูใ่กลแ้หล่งเรียนรู้ อยูใ่กลว้ดัใหม่อมัพวนับา้นวา่น ไดรั้บการ

ส่งเสริม สนบัสนุนจากชุมชน ผูน้าํชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โรงพยาบาลชุมชนตาํบลโคกสะอาด   

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกสะอาด 

     ขอ้จาํกดั ผูป้กครองมีรายไดน้อ้ย และไปทาํงานต่างประเทศ หรือต่างจงัหวดั ไปประกอบอาชีพท่ีอ่ืน 

ทาํใหน้กัเรียนไม่ไดอ้ยูก่บับิดา มารดา  จึงอาศยัอยูก่บัปู่ยา่ ตายาย ทาํใหน้กัเรียนขาดความอบอุ่น ขาดโอกาสใน

การศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึน 

 ๘. โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา 

โครงสร้างและอตัราเวลาการจัดการเรียนรู้หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านว่านเข่ือนค้อวทิยา 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ระดบัช้ันประถมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดบัประถมศึกษา 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้  

๑. ภาษาไทย ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

๒. คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

๓. วทิยาศาสตร์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

๔. สังคมศึกษา ศาสนา     และวฒันธรรม ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

- ประวตัิศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

๕. สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

๖. ศิลปะ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

๗.การงานอาชีพและ     เทคโนโลย ี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

๘. ภาษาต่างประเทศ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

รวมเวลาเรียน (พืน้ฐาน) ๘๘๐ ๘๘๐ ๘๘๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 

 กจิกรรมพฒันาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

     ๑.  กจิกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

     ๒.  ลูกเสือ – เนตรนารี ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

       ๓.  กจิกรรมชุมนุม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

       ๔.  กจิกรรมเพ่ือสังคม    และสาธารณประโยชน์ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

รายวิชาเพิม่เติม ๔๐ ช่ัวโมง 

คอมพิวเตอร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด   ๑,๐๐๐ ช่ัวโมง/ปี 



๑๐ 
 
 

โครงสร้างและอตัราเวลาการจัดการเรียนรู้ 

หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านว่านเข่ือนค้อวทิยา พุทธศักราช ๒๕๕๑ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กจิกรรม 

เวลาเรียน 

ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น 

ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
๑.  ภาษาไทย ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) 
๒. คณิตศาสตร์ ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) 
๓. วิทยาศาสตร์ ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) 
๔. สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) 
 - ประวตัศิาสตร์        ๔๐ ( ๑ นก ) ๔๐ ( ๑ นก ) ๔๐ ( ๑ นก ) 
๕. สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐  (๒นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) 
๖. ศิลปะ 
- ดนตรี/นาฎศิลป์ 

๘๐  (๒นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) 

๗. การงานอาชีพและ เทคโนโลย ี ๘๐  (๒นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) 
๘. ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) 

รวมเวลาเรียน (พืน้ฐาน) ๘๘๐  (๒๒นก.) ๘๘๐  (๒๒นก.) ๘๘๐  (๒๒นก.) 
 กจิกรรมพฒันาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
๑.  กจิกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
๒.  ลูกเสือ – เนตรนารี ๓๕ ๓๕ ๓๕ 
๓.  กจิกรรมชุมนุม ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
๔.  กจิกรรมเพ่ือสังคม ฯ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 
รายวิชาเพิม่เติม  ปีละ ๒๐๐ ช่ัวโมง 
๑.  ภาษาไทย ๔๐  (๑นก.) ๔๐  (๑นก.) ๔๐  (๑นก.) 
๒.  คณิตศาสตร์ ๘๐  (๒นก.) ๘๐  (๒นก.) ๘๐  (๒นก.) 
๓. พละ ๘๐  (๒นก.) ๘๐  (๒นก.) ๘๐  (๒นก.) 
๔. นาฏศิลป์ ๘๐  (๒นก.) ๘๐  (๒นก.) ๘๐  (๒นก.) 
๕.  ศิลปะ ๘๐  (๒นก.) ๘๐  (๒นก.) ๘๐  (๒นก.) 
๖.  คอมพวิเตอร์ ๘๐  (๒นก.) ๘๐  (๒นก.) ๘๐  (๒นก.) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่เกนิ ๑,๒๐๐ ช่ัวโมง/ปี 
 

• จาํนวนชัว่โมงท่ีจดัใหน้กัเรียน เรียนทั้งปี เท่ากบั ประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ จาํนวน ๑๐๐๐ ชัว่โมง   

  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จาํนวน ๑๒๐๐  ชัว่โมง 



๑๑ 
 

•   แผนการเรียนรู้/จุดเนน้การพฒันาผูเ้รียนท่ีตอ้งการเนน้เป็นพิเศษ คือ เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  จดัการ

เรียนการนสอนโดยเนน้การพฒันาทกัษะกระบวนการคิด   

 ๙. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

  ๑) หอ้งสมุดมีขนาด  ๑๔๐ ตารางเมตร  จาํนวนหนงัสือในหอ้งสมุด  ๘,๕๒๐ เล่ม 

การสืบคน้หนงัสือและการยมื- คืน ใชร้ะบบ..โปรแกรมการสืบคน้ดว้ยคอมพิวเตอร์ มีครูและนกัเรียนทาํหนา้ท่ี

เจา้หนา้ท่ีหอ้งสมุดคอยใหบ้ริการผูใ้ชบ้ริการหอ้งสมุด   

   จาํนวนนกัเรียนท่ีใชห้อ้งสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงานเฉล่ีย ๒๐๐ คนต่อวนั คิดเป็นร้อยละ                    

๔๓.๗๖  ของนกัเรียนทั้งหมด 

  ๒) หอ้งปฏิบติัการ 

   หอ้งปฏิบติัการวิทยาศาสตร์  จาํนวน      ๒     หอ้ง 

   หอ้งปฏิบติัการทางภาษาไทย จาํนวน      ๑     หอ้ง 

   หอ้งปฏิบติัการทางภาษาองักฤษ จาํนวน      ๑     หอ้ง 

   หอ้งปฏิบติัการคณิตศาสตร์  จาํนวน      ๑     หอ้ง 

   หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  จาํนวน      ๑     หอ้ง 

   หอ้งสงัคม                 จาํนวน     ๑     หอ้ง 

  ๓) คอมพิวเตอร์   จาํนวน   ๓๖   เคร่ือง 

   ใชเ้พื่อการเรียนการสอน  ๒๙  เคร่ือง 

   ใชเ้พื่อการสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต  ๒๐  เคร่ือง 

   จาํนวนนกัเรียนท่ีสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาท่ีรายงานเฉล่ีย  ๑๘๗  คนต่อวนั 

 คิดเป็นร้อยละ  ๓๘.๔๐  ของนกัเรียนทั้งหมด 

   ใชเ้พื่อการบริหารจดัการจาํนวน      ๑๐     เคร่ือง 

๔) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จํานวนคร้ัง/ปี 

ช่ือแหล่งเรียนรู้ 

๑. หอ้งสมุด 

๒. หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 

๓. สวนวิชาการ 

๔. หอ้งนาฏศิลป์ 

๕. หอ้งดนตรี 

๖.  แปลงเกษตร 

๗. สวนเกษตร 

๘. หอ้งปฏิบติัการวิทยาศาสตร์ 

๒๐๐  คร้ัง 

๒๐๐  คร้ัง 

๒๐๐  คร้ัง 

๒๐๐  คร้ัง 

๒๐๐  คร้ัง 

๒๐๐  คร้ัง 

๒๐๐  คร้ัง 

 



๑๒ 
 

แหล่งเรียนรู้ภายใน สถิติการใช้จํานวนคร้ัง/ปี 

ช่ือแหล่งเรียนรู้ 

   

๙.  หอ้งปฏิบติัการทางภาษาไทย   

๑๐.หอ้งปฏิบติัการทางภาษาองักฤษ  

๑๑.หอ้งปฏิบติัการคณิตศาสตร์     

๑๒.หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์     

๑๓. หอ้งสงัคม  

๑๔.สนามกีฬา 

๑๕.สนามเดก็เล่น             

 

 

๒๐๐  คร้ัง 

๒๐๐  คร้ัง 

๒๐๐  คร้ัง 

๒๐๐  คร้ัง 

๒๐๐  คร้ัง 

๒๐๐  คร้ัง 

๒๐๐  คร้ัง 

 ๕) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
สถิติการใช้จํานวนคร้ัง/ปี 

ช่ือแหล่งเรียนรู้ 

๑.  โรงพยาบาลชุมชน ตาํบลโคกสะอาด 

๒. วดัเข่ือนคงคา 

๓. ศูนยกี์ฬา อ.บ.ต. 

๔. วดัใหม่อมัพวนับา้นวา่น 

๕. สวนสตัวน์ครราชสีมา 

๖.  อุทยานประวติัศาสตร์ เขากระโดง 

๗. อุทยานประวติัศาสตร์ ปราสาทหินพนมรุ้ง 

๘.  สนามกีฬาไอโมบาย 

๙.   อุทยานประวติัศาสตร์ ปราสาทหินพิมาย 

๑๐  คร้ัง 

๑๐  คร้ัง 

๑๐ คร้ัง 

 ๑๐  คร้ัง 

 ๒   คร้ัง 

 ๒   คร้ัง 

๒  คร้ัง 

๒  คร้ัง 

๒  คร้ัง 

 

  ๖. ปราชญช์าวบา้น/ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ผูท้รงคุณวฒิุท่ีสถานศึกษาเชิญมาใหค้วามรู้แก่ครู นกัเรียน  

ในปีการศึกษาท่ีรายงาน 

      ๖.๑ นายนอ้ย  อินเถ่ือนพะเนา  ใหค้วามรู้เร่ืองเกษตรทฤษฎีใหม่ สถิติการใหค้วามรู้                    

จาํนวน  ๖ คร้ัง/ปี 

               ๖.๒ นายยอน   แกว้โกย  ใหค้วามรู้เร่ือง การสานตระกร้าไมไ้ผ ่สถิติการใหค้วามรู้                              

จาํนวน  ๖ คร้ัง/ปี 

    ๖.๓. นางโสภี   เส็งนา    ใหค้วามรู้เร่ืองการเกษตร สถิติการใหค้วามรู้ จาํนวน  ๖ คร้ัง/ปี 

    ๖.๔. นายสายลม    บุญหวา่น  ใหค้วามรู้เร่ือง อาชีพโรงสีขา้ว สถิติการใหค้วามรู้ 

จาํนวน  ๖ คร้ัง/ปี 



๑๓ 
 
    ๖.๕  นายหา้ว     รัตนธรรม   ใหค้วามรู้เร่ือง เกษตรผสมผสาน สถิติการใหค้วามรู้                       

จาํนวน  ๖ คร้ัง/ปี 

    ๖.๖ นายเพง็     วรรณกิจ ใหค้วามรู้เร่ือง ดนตรีพื้นบา้น สถิติการใหค้วามรู้ จาํนวน  ๖    คร้ัง/ปี 

    ๖.๗ นางหน่อย     ท่ีรัก   ใหค้วามรู้เร่ือง การตดัเยบ็เส้ือผา้ สถิติการใหค้วามรู้ จาํนวน  ๖ คร้ัง/ปี 

    ๖.๘  นายทองฮวด  เฉ่ือยนอก   ใหค้วามรู้เร่ือง การทาํขนมจีน สถิติการใหค้วามรู้                                       

จาํนวน  ๖ คร้ัง/ปี 

      ๖.๙  นายชยัศรี   พนัธ์รัมย ์     ใหค้วามรู้เร่ือง งานก่อสร้าง สถิติการใหค้วามรู้ จาํนวน  ๖ คร้ัง/ปี 

          ๖.๑๐   นายชู    มูลวนัดี       ใหค้วามรู้เร่ือง การต่อสายไฟฟ้า  สถิติการใหค้วามรู้                          

จาํนวน  ๖ คร้ัง/ปี 

๑๐. ผลงานดีเด่นในรอบปีทีผ่่านมา 

1.  ผลงานดีเด่น 

ลาํดับ ประเภท ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงานทีม่อบรางวลั 

 สถานศึกษา โรงเรียนในฝัน 

โรงเรียนมาตรฐานสากล 

สถานศึกษาพอเพียง 

สพฐ. 

สพฐ. 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 

 ผูอ้าํนวยการโรงเรียน สถานศึกษาพอเพียง สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 

 นักเรียน   

1. ด.ญ.สโรชา  สาํราญพนัธ์ ชนะเลิศ เหรียญทองการแข่งขนั

เด่ียวซอดว้ง  ม.1-ม.3 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 

2. ด.ช.แสวง  สาํเริงรัมย ์ ชนะเลิศ เหรียญทองการแข่งขนั

เด่ียวซออู ้ ม.1-ม.3 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 

3. ด.ญ.จุรีรัตน์ ผมทาํ ชนะเลิศ เหรียญทองการแข่งขนั

เด่ียวขลุ่ยเพยีงออ  ม.1-ม.3 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 

4. ด.ช.ธีรเดช  มัน่คง 

ด.ช.นฤบดี  สิงหชยั 

ด.ช.พิทกัษ ์นาขวญั 

ด.ช.ศรัญธร  บุญเรือง 

ด.ช.สุทธิพงษ ์ บูญเท่ียง 

 

 

ชนะเลิศ เหรียญทองการแข่งขนั 

รําวงมาตรฐาน  ม.1-ม.3 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 



๑๔ 
 
ลาํดับ ประเภท ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงานทีม่อบรางวลั 

4. ต่อ 

ด.ญ.นนัทกานต ์ ไมก้ระโทก 

ด.ญ.พรรณราย  รัตนดี 

ด.ญ.ศิริกญัญา  ตองติรัมย ์

ด.ญ.ศิริณภทัร  โพธ์ิศรีดี 

ด.ญ.สุพรรณิกา ตอรบรัมย ์

  

5. นางสาวรัตติกาล  แทนไธสง 

เดก็หญิงสุทินา  สุหา 

ชนะเลิศ เหรียญทองการแข่งขนั 

การสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน่ 

  ม.1-ม.3 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 

6. นายณฐัวฒิุ  เวยีงสิมมา ชนะเลิศ เหรียญทองการแข่งขนั

เด่ียวแคน  ม.1-ม.3 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 

7. ด.ญ.กลุธิดา  ทองไสว รองชนะเลิศอนัดบั 1   เหรียญทอง

การแข่งขนัเด่ียวซออู ้ป.1-ป.6 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 

8. นายธนานนท ์ เพช็รชาย 

นายธิติ  เทศเพญ็ 

ด.ช.พิรภพ  ปะนามะสา 

ด.ช.ศิริศกัด์ิ  รักพร้า 

ด.ช.อสันะ  หงส์หาชาติ 

ด.ญ.จามจุรี  ตามใจรัมย ์

ด.ญ.จุฑามาศ  ศรีมหาพรหม 

ด.ญ.ทอฝัน   มาก 

น.ส.ตติยาพร  ชมชยั 

รองชนะเลิศอนัดบั 1 เหรียญทอง

การแข่งขนัรําวงมาตรฐาน   

ระดบั ม.1-ม.3 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 

9. นายอศักร  ผลทาํมา  รองชนะเลิศอนัดบั 1   เหรียญทอง

การแข่งขนัเด่ียวโหวด ม.1-ม.3 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 

10. ด.ญ.ชนาพร  แกว้ศรีนวล รองชนะเลิศอนัดบั 2   เหรียญทอง

การแข่งขนัเด่ียวขลุ่ยเพียงออ 

ระดบั ป.1-ป.6 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 

11. ด.ช.สิรภพ  แยม้ศรี 

 

 

 

รองชนะเลิศอนัดบั 2   เหรียญทอง

การแข่งขนัขบัร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 

ชาย  ระดบั ป.1-ป.6 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 



๑๕ 
 
ลาํดับ ประเภท ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงานทีม่อบรางวลั 

12. ด.ช.ณฐัวตัร  ตลาดเงิน 

ด.ช.ณฐัวฒิุ  ธรรมประกาศิต 

เหรียญทอง อนัดบั 4 การแข่งขนั 

เคร่ืองร่อนไกล  ป.4-ป.6 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 

13. ด.ช.วนัธิชา  หาดี เหรียญทอง อนัดบั 4 การแข่งขนั 

ขบัร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 

ประเภทหญิง  ม. 1  - ม. 3 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 

14. นางสาวปาริชาติ เศษลือ 

นางสาววชิรา เตียงตั้งรัมย ์

นางสาววนชัพร  ลือนาม 

ด.ญ.รุ่งวิภา  เจริญรัมย ์

ด.ญ.กรรณิกา  ประเสริฐ 

ด.ช.ธีรยทุธ  ทะกาเนนะ 

เหรียญทอง อนัดบั 4 การแข่งขนั 

ประดิษฐก์ระทงดอกไม ้

ธูปเทียนแพ  ม. 1  - ม. 3 

 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 

15. ด.ช.ประพนัธ์  บุญเท่ียง 

ด.ญ.พิมพอ์ปัสร  พนัธ์คาํ 

เหรียญทอง อนัดบั 9 การแข่งขนั 

การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 

16. ด.ญ.รินลดา  เกิดเกตุ 

ด.ญ.อภิชญา  ดว้งเนตร 

ด.ญ.เกศรินทร์  เขม็มา 

เหรียญทอง อนัดบั 13 การแข่งขนั 

จดัสวนถาดแบบแหง้ ป.1-ป.6 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 

17. ด.ญ.ไพจิตร  ลายบรรจบ เหรียญทอง อนัดบั 11  การ

แข่งขนัขบัร้องเพลงสากล 

ประเภท หญิง  ระดบั ม.1-ม.3 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 

18. ด.ญ.สลิลทิพย ์ พนัโนราช เหรียญทองแดง อนัดบั 7            

การแข่งขนัการวาดภาพลายเสน้ 

ม.1-ม.3 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 

19. ด.ช.ธวชัชยั  ไพเราะ 

ด.ญ.บุศรินทร์  คาํมูล 

เหรียญเงิน อนัดบั 7 การแข่งขนั 

การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 

20. ด.ญ.กญัญาณฐั  ชูรัมย ์

ด.ญ.ณฐัพร   ชาลีพร 

ด.ญ.ภิชญนนัท ์ สีแดงกํ่า   

 

 

 

เหรียญเงิน อนัดบั 8 การแข่งขนั 

หนงัสือเล่มเลก็   ป.4-ป.6 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 

 

 

 



๑๖ 
 
ลาํดับ ประเภท ระดับรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงานทีม่อบรางวลั 

21. ด.ญ.กลัยกร  สหะวงษ ์ เหรียญเงิน อนัดบั 10  การแข่งขนั

ขบัร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง  

ระดบั ม.1-ม.3 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 

22. ด.ช.จีรภทัร  โคดศรีเมือง 

ด.ช.วรวฒิุ  บุญเท่ียง 

ด.ญ.สุกญัญา พิลึกนา 

เหรียญเงิน อนัดบั 14  การแข่งขนั 

ป้ันดินนํ้ามนั ระดบั ปฐมวยั 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 

23. ด.ช.สราวฒิุ ศรีสุวรรณ 

ด.ญ.ทิพยสุ์ดา  ติวงษา 

เหรียญเงิน อนัดบั 17 การแข่งขนั 

การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 

24. นายปกรณ์ ลิไธสง 

นายอลงัการ วรรณกิจ 

เขา้ร่วม  อนัดบั 9  การแข่งขนั 

เคร่ืองบินพลงัยาง ประเภทบิน

นาน (โดยติดลอ้บินข้ึนจากพื้น) 

ม.1-ม.3 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 

25. นายธนากร  สกลุไทย 

นายพงศกร  ลือนาม 

เขา้ร่วม  อนัดบั 11  การแข่งขนั 

เคร่ืองบินพลงัยาง ประเภทบิน

ไกล (โดยการปล่อยมือ) ม.1-ม.3 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 

26. ด.ญ.สมฤทยั  มงคลยทุธ เขา้ร่วม การแข่งขนัขบัร้องเพลง

ไทยลูกกรุง หญิง  ระดบั ม.1-ม.3 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 

27. ด.ญ.วนัธิชา  หาดี เขา้ร่วม การแข่งขนัขบัร้องเพลง

พระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง  

ระดบั ม.1-ม.3 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 

 

28. ด.ช.กฤษฎา  ทิพยอ์กัษร เขา้ร่วม การแข่งขนัเขียนภาพไทย

ประเพณี    ระดบั ม.1-ม.3 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 1 

 

 

 

 

    
  

 



๑๗ 
 
   ๒. งาน/โครงการ/กจิกรรมที่ประสบความสําเร็จ 

 

ที ่

ช่ือ 

งาน/โครงการ/

กจิกรรม 

วตัถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
วธีิดําเนินการ(ย่อ ๆ) 

ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ 

(จํานวน/ร้อยละ) 

๑. ส่งเสริมความสามารถ

ในการเรียนรู้ศิลปะ

ดนตรีพื้นบา้นไทย  

 

 

 

๑. เพื่อปลูกฝังใหน้กัเรียนรัก

ความเป็นไทย 

๒. เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียม 

วฒันธรรม ประเพณี และค่านิยม

ในความเป็นไทยใหค้งไวใ้น

สภาพท่ีดีงาม 

๓. เพื่อส่งเสริมศกัยภาพนกัเรียน

ดา้นดนตรีและนาฎศิลป์  

๔.เพื่อใหน้กัเรียนรู้จกั เขา้ใจ 

และเล่นเคร่ืองดนตรีไทยไดอ้ยา่ง

นอ้ยคนละ ๑ ช้ิน 

๑. จดัทาํโครงการ 

๒.เสนอโครงการเพื่อ 

พิจารณาอนุมติั 

๓.ประชุมวางแผน 

๔.ดาํเนินการตาม 

โครงการ 

   - การเรียนดนตรี

ตามกลุ่มสนใจ เช่น 

ขลุ่ย ซอ แคน 

โปงลาง ระนาด   

   -  เขา้ค่ายเรียน

ดนตรีพื้นบา้นของ

ไทยระหวา่งปิดภาค

เรียนและเรียนตอน

พกัเท่ียงโดยการ

ปฏิบติัจริง  

     - ควบคุม กาํกบั 

ติดตาม ประเมินผล 

     - สรุปรายงานผล  

๑๐๐ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบทีผ่่านมา 



๑๘ 
 
  ๑๑.๑ ระดับการศึกษาปฐมวยั (ปีการศึกษา ๒๕๕๘) 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก ดีเยีย่ม 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐานท่ี ๑  เดก็มีพฒันาการดา้นร่างกาย 

     

 

มาตรฐานท่ี ๒  เดก็มีพฒันาการดา้นอารมณ์ และจิตใจ      

มาตรฐานท่ี ๓  เดก็มีพฒันาการดา้นสงัคม      

มาตรฐานท่ี ๔  เดก็มีพฒันาการดา้นสติปัญญา      

ด้านการจัดการศึกษา 

มาตรฐานท่ี ๕ ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

    

 

 

 

 

มาตรฐานท่ี ๖  ผูบ้ริหารปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล 

     

 

มาตรฐานท่ี ๗  แนวการจดัการศึกษา      

มาตรฐานท่ี ๘  สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 

     

 

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

มาตรฐานท่ี ๙  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนบัสนุนให้

สถานศึกษาเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ 

    

 

 

 

 

 

ด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี ๑๐  การพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมาย

ตามปรัชญา วิสยัทศัน์ และจุดเนน้ของการศึกษาปฐมวยั 

     

 

 

ด้านมาตรการส่งเสริม 

มาตรฐานท่ี ๑๑  การจดักิจกรรมตามนโยบายแนวทางการ

ปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดบัคุณภาพใหสู้งข้ึน 

     

 

 

มาตรฐานทีส่ถานศึกษาเพิม่เตมิ 

มาตรฐานท่ี.................... 

     

รวม      

 

โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดบัการศึกษาปฐมวยัในระดบัคุณภาพ  ดีมาก มีค่าเฉล่ีย ๔.๗๒ 

คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๕๕ 

  ๑๑.๒ ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (ปีการศึกษา ๒๕๕๘) 



๑๙ 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก ดีเยีย่ม 

ด้านผู้เรียน 

มาตรฐานท่ี ๑  ผูเ้รียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

     

 

มาตรฐานท่ี ๒  ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ

ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์

    

 

 

มาตรฐานท่ี ๓  ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหา

ความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้ และพฒันาตนเอง

อยา่ง ต่อเน่ือง 

   

 

 

  

มาตรฐานท่ี ๔  ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิด

อยา่งเป็นระบบ คิดสร้างสรรค ์ตดัสินใจแกปั้ญหา

ไดอ้ยา่งมีสติ สมเหตุสมผล 

   

 

 

  

มาตรฐานท่ี ๕ ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็น

ตามหลกัสูตร 

     

มาตรฐานท่ี ๖ ผูเ้รียนมีทกัษะในการทาํงาน รักการ

ทาํงาน สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้และมีเจตคติ

ท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

    

 

 

 

ด้านการจัดการศึกษา 

มาตรฐานท่ี ๗  ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี

อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

     

 

 

มาตรฐานท่ี ๘  ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาท

หนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

     

 

มาตรฐานท่ี ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และ

ผูป้กครอง ชุมชน ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี

อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

     

มาตรฐานท่ี ๑๐  สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตร 

กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพฒันาคุณภาพ

ผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น 

     

มาตรฐานท่ี ๑๑  สถานศึกษามีการจดั

สภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียน

พฒันาเตม็ศกัยภาพ 

     

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับคุณภาพ 



๒๐ 
 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก ดีเยีย่ม 

มาตรฐานท่ี ๑๒  สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษาตามท่ีกาํหนดใน

กฎกระทรวง 

     

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

มาตรฐานท่ี ๑๓  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม 

สนบัสนุน ใหส้ถานศึกษาเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ 

     

 

 

ด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี ๑๔  การพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุ 

เป้าหมายตามวิสยัทศัน์ ปรัชญา และจุดเนน้ท่ี

กาํหนด 

 

 

 

     

 

 

ด้านมาตรการส่งเสริม 

มาตรฐานท่ี ๑๕ การจดักิจกรรมตามนโยบาย 

จุดเนน้ แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพฒันาและ

ส่งเสริมสถานศึกษาใหย้กระดบัคุณภาพสูงข้ึน 

     

 

 

มาตรฐานทีส่ถานศึกษาเพิม่เติม 

มาตรฐานท่ี ...... 

     

 

โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดบัคุณภาพ  ดีมาก มีค่าเฉล่ีย  ๔.๓๓ 

คิดเป็นร้อยละ  ๘๖.๖๗ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบทีผ่่านมา ( ประเมินรอบสาม จาก สมศ.  ) 



๒๑ 
 
   ๑๒.๑ ระดับการศึกษาปฐมวยั  

 

ช่ือตัวช้ีวดั 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก 

มาตรฐานที ่๑ มาตรฐานทีว่่าด้วยผลการจัดการศึกษา     

กลุ่มตัวบ่งช้ี     

ตัวบ่งช้ีที ่๑ เดก็มีพฒันาการดา้นร่างกายสมวยั     

ตังบ่งช้ีที ่๒ เดก็มีพฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจสมวยั     

ตังบ่งช้ีที ่ ๓ เดก็มีพฒันาการดา้นสงัคมสมวยั     

ตังบ่งช้ีที ่ ๔ เดก็มีพฒันาการดา้นสติปัญญาสมวยั     

ตังบ่งช้ีที ่๕ เดก็มีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป     

กลุ่มตัวบ่งช้ีอตัลกัษณ์     

ตังบ่งช้ีที ่๙              ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา ปริธาน/

วิสยัทศัน์พนัธกิจและวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา 

    

ตังบ่งช้ีที ่๑๐ ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผล

สะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

    

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรฐานการส่งเสริม     

ตังบ่งช้ีที ่๑๑ ผลการดาํเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริม

บทบาทของสถานศึกษา 

 

 

 

   

 

 

มาตรฐานที ่๒ มาตรฐานทีว่่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา     

กลุ่มตัวบ่งช้ีพืน้ฐาน     

ตัวบ่งช้ีที ่๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการ

พฒันาสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

    

ช่ือตัวช้ีวดั ระดับคุณภาพ 



๒๒ 
 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม     

ตัวบ่งช้ีที ่๑๒ ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดบั

มาตรฐาน รักษามาตรฐานและพฒันาสู่ความ

เป็นเลิศ 

ท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

 

    

มาตรฐานที ่๓ มาตรฐานท่ีวา่ดว้ยการจดัการเรียนการสอนท่ี

เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

    

กลุ่มตัวบ่งช้ีพืน้ฐาน     

ตัวบ่งช้ีที ่๖ ประสิทธิผลการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี

เนน้เดก็เป็นสาํคญั 

 

    

     

มาตรฐานที ่๔ มาตรฐานทีว่่าด้วยการประกนัคุณภพภายใน     

กลุ่มตัวบ่งช้ีพืน้ฐาน     

ด้ตัวบ่งช้ีที ่๘          ประสิทธิภาพผลของระบบการประกนั

คุณภาพภายใน 

    

      

 สรุป     

 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดบัคุณภาพ   

  ระดบัปฐมวยั  

   ระดบั  ดมีาก   โดยมีค่าเฉล่ีย  ๙๔.๔๓ 

   ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ  รับรอง  ไม่รับรอง 

 

 

 

 

 

 

๑๒.๒ ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน : ประถมศึกษาและมธัยมศึกษา 



๒๓ 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพืน้ฐาน  

เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที ่๑ ผูเ้รียนมี สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี     

ตัวบ่งช่ีที ่๒      ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึง

ประสงค ์

    

ตัวบ่งช้ีที ่๓ ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง      

ตัวบ่งช้ีที ่๔ ผูเ้รียนคิดเป็น ทาํเป็น     

ตัวบ่งช้ีที ่๕ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน     

ตัวบ่งชืที ่ ๖      ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนท่ี

เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

    

ตัวบ่งช้ีที ่๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและ

พฒันาสถานศึกษา 

    

ตัวบ่งช้ีที ่๘ พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดย

สถานศึกษาและตน้สงักดั 

    

ตังบ่งช้ีที ่๙     ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา ปริธาน/ 

วสิยัทศัน์พนัธกิจและวตัถุประสงคข์องการจดัตั้ง                               

สถานศึกษา 

    

ตังบ่งช้ีที ่๑๐ ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผล

สะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

    

ตังบ่งช้ีที ่๑๑ ผลการดาํเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริม

บทบาทของสถานศึกษา 

 

 

   

ตัวบ่งช้ีที ่๑๒ ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดบั

มาตรฐาน รักษามาตรฐานและพฒันาสู่ความ 

เป็นเลิศท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูป

การศึกษา 

 

    

  

 โรงเรียนมีผลการประเมินระดบัคุณภาพ   

       ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา และมธัยมศึกษา 

   ระดบั  ดี   โดยมีค่าเฉล่ีย  ๘๖.๘๕ 

   ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ  รับรอง   ไม่รับรอง 

๑๓. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 



๒๔ 
 
 จุดเด่น จุดท่ีควรพฒันา และขอ้เสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดย

สถานศึกษาหรือหน่วยงานตน้สงักดั 

จุดเด่น  

๑. โรงเรียนมีหลกัสูตรสถานศึกษาครบถว้น 

๒. มีการจดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษา 

๓. ผูป้กครองใหค้วามร่วมมือในการพฒันาการจดัการศึกษา เช่น สร้างศาลาสาํหรับนัง่อ่านหนงัสือ 

๕ หลงั 

๔. สถานศึกษาไดรั้บการคดัเลือกจากสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใหเ้ป็นโรงเรียน 

ตน้แบบโรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีประจาํอาํเภอ 

จุดทีค่วรพฒันา 

๑. พฒันาผูเ้รียนใหก้ลา้แสดงออก มีความสามารถทางดา้นนาฏศิลป์ เปิดโอกาสใหไ้ดเ้รียนรู้เก่ียวกบั 

ดนตรีดว้ย 

๒. ชุมชนมีความรู้นอ้ย รายไดน้อ้ยไม่เอ้ือต่อการสนบัสนุนการศึกษา 

 

ระดับปฐมวยั 

จุดเด่น 

๑. เดก็มีสุขภาพแขง็แรงตามวยั สุขภาพดี ร่าเริงแจ่มใส ไดรับการพฒันาดา้นทกัษะการทาํงานร่วมกบั

ผูอ่ื้น มีพฒันาการดา้นสงัคม สติปัญญา มีความพร้อมในการศึกษาต่อในขั้นต่อไป 

๒. เดก็เป็นผูมี้มารยาทดี มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

จุดทีค่วรพฒันา 

๑. เดก็ควรไดรั้บการส่งเสริมใหเ้ปล่ียนบรรยากาสไปเรียนรู้นอกหอ้งเรียนบา้ง 

๒. เดก็ควรไดรั้บการส่งเสริมใหมี้ทกัษะในการอ่านอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมวยั 

ข้อเสนอแนะเพ่ือพฒันาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑื และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 

  ๑.  การจดักิจกรรมเพื่อพมันาส่งเสริมใหเ้ดก็ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมใหเ้หมาะสมกบัวยั 

๒ .การส่งเสริมทกัษะในการสงัเกตและสาํรวจโดยการทาํโครงการ 

๓. การจดัโอกาสใหเ้ดก็ไดเ้รียนรู้การเป็นผูน้าํและผูต้าม 

๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

๑.  ผูบ้ริหารควรมีการนิเทศภายในอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อกระตุน้ครูใหมี้ความกระตือรือร้นและ

พฒันาตนเองมากข้ึน 

๒. การส่งเสริมใหผู้ป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ เขา้มาเป็นวิทยากรช่วยสอน 

๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสําคญั 



๒๕ 
 

๑. ครูควรส่งเสริมใหเ้ดก็ทุกคนมีโอกาสเขา้ร่วมในกิจกรรมเพื่อพฒันาการการกลา้แสดงออก 

๒. ครูควรจดัทาํบนัทึกพฒันาการทั้ง ๔ ดา้นและนาํผลไปใชใ้นการจดัประสบการณ์ใหต่้อเน่ือง 

๓. การทาํวิจยัในชั้นเรียนโดยนาํประเดน็มาจากบนัทึกหลงัสอนเพือ่แกปั้ญหาใหต้รงจุด 

          ๔. ด้านการประกนัคุณภาพภายใน 

  ๑.  การนาํเสนอผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาใหค้รบถว้นและจดัทาํเป็นรายงานการ

ประเมินตนเองใหส้มบูรณ์และมีคุณภาพ 

             ๒. การจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศใหเ้ป็นปัจจุบนัและทนัต่อการใชง้าน 

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน : ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น 

จุดเด่น 

๑. ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  มีคุณธรรมจริยธรรม สนใจใฝ่รู้และเรียนรู้อยา่ง 

ต่อเน่ืองคิดเป็น ทาํเป็น มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดี 

๒.  ครูและบุคลากรไดรั้บการอบรม สมัมนา ลนัาํมาปรับใชใ้นการพฒันางานอยา่งมี 

ประสิทธิภาพ 

๓. สถานศึกษามีผลการดาํเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ผลการ 

พฒันาบรรลุตามปัรัชญา เป้าหมาย และพนัธกิจ ส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

จุดทีค่วรพฒันา 

๑. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเอาใจใส่เร่ืองการรักษาความสะอาดอยา่งต่อเน่ือง/สร้างความเช่ือมัน่ใน 

ตนเองใหก้ลา้แสดงออก 

๒. ผูเ้รียนมีนํ้าหนกั ส่วนสูงไม่ไดม้าตรฐานควรไดรั้บการดูแล 

๓. การปลูกฝังนิสยัการประหยดัใหย้ ัง่ยนื 

ข้อเสนอแนะเพ่ือพฒันาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

        ๑.  ด้านผลการจัดการศึกษา 

๑. การรณรงคใ์หผู้เ้รียนไดใ้ชน้ํ้า ใชไ้ฟอยา่งประหยดั 

๒. สถานศึกษาควรวางแผนในการพฒันาผลสมัฤทธ์ิอยา่งเป็นระบบ 

๓. การพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้ มีวิถีธรรม วิถีไทย อยอูยา่งพอเพียง ตามอตัลกัษณ์ของโรงเรียน 

         ๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

๑. สถานศึกษาควรวางแผนในการพฒันาบุคลากรและมุ่งเนน้ความเป็นทีม 

๒. การพฒันาแหล่งเรียนภายในใหห้ลากหลาย 

       ๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสําคญั 

๑. พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็นตามหลกัสูตรโดยใชก้ระบวนการแบบมีส่วนร่วมใน

การวิเคราะห์ปัญหาร่วมกนักบัครูโดยครูเป็นผูเ้สนอแนะ 



๒๖ 
 

๒. ครูควรประเมินพฒันาการเดก็อยา่งเป็นรูปธรรม จดัทาํเคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพและประเมินพฒันาการ

เดก็เป็นรายบุคคล 

        ๔. ด้านการประกนัคุณภาพภายใน 

 ๑.  การนาํเสนอผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาใหค้รบถว้นและจดัทาํเป็นรายงานการประเมิน

ตนเองใหส้มบูรณ์และมีคุณภาพ 

๒. การจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศใหเ้ป็นปัจจุบนั 

นวตักรรมตัวอย่างการปฏิบตัิทีด่ี (Good Practice) ของสถานศึกษาทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสังคม 

๑. ไดรั้บเหรียญทองรําวงมาตรฐานระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ในปีการศึกษา ๒๕๕๒-๒๕๕๘ 

๒. ไดรั้บโล่เกียรติยศจากการจดักิจกรรมรักการอ่านดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการในปีการศึกษา  

๒๕๕๒ 

 ๓.ไดรั้บเหรียญเงินคณิตศาสตร์ GSP ระดบัประถมศึกษาปีท่ี ๖ ระดบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 

      ๑๔. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดทีค่วรพฒันาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

  ๑  สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดทีค่วรพฒันา จากผลการวเิคราะห์สถานศึกษา 

ปัจจัยภายในสถานศึกษา 

จุดเด่น 

  ๑. ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีคุณธรรม

จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์มีความใผรู้่และ

เรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง ผูเ้รียนคิดเป็น ทาํเป็น มีประสิทธิผล

๒. การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น

สาํคญั  มีประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการ

พฒันาสถานศึกษา ประสิทธิผลของระบบประกนั

คุณภาพภายในผลการพฒันาเดก็บรรลุตามปรัชญา 

ปนิธาน/วิสยัทศัน์ พนัธกิจและวตัถุประสงคข์องการ

จดัตั้งสถานศึกษาเกิดผลการพฒันาตามจุดเนน้ จุดเด่นท่ี

ส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา  

ผลการดาํเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท

ของสถานศึกษาเพื่อยกระดบัมาตรฐาน รักษามาตรฐาน

และพฒันาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการ

ปฏิรูปการศึกษา 

จุดควรพฒันา 

๑. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเอาใจใส่เร่ืองการรักษา

ความสะอาดอยา่งต่อเน่ือง/สร้างความ

มัน่ใจในตนเองใหก้ลา้แสดงออก 

๒. ผูเ้รียนมีนํ้าหนกั ส่วนสูงไม่ไดม้าตรฐาน

ควรไดรั้บการดูแล 

๓. การปลูกฝังนิสยัการประหยดัใหย้ ัง่ยนื 

       

ปัจจัยภายในสถานศึกษา 

จุดเด่น จุดควรพฒันา 



๒๗ 
 
นวตักรรมตัวอย่างการปฏิบตัิทีด่ี (Good Practice) ของ

สถานศึกษาทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสังคม 

 ๓. ไดรั้บเหรียญทองรําวงมาตรฐานระดบั 

มธัยมศึกษาตอนตน้ในปีการศึกษา ๒๕๕๒-๒๕๕๘ 

๔.  ไดรั้บโล่เกียรติยศจากการจดักิจกรรมรักการอ่าน

ดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการในปีการศึกษา ๒๕๕๒ 

๓. ไดรั้บเหรียญเงินคณิตศาสตร์ GSP ระดบั

ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ระดบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

       

              

ปัจจัยภายนอกสถานศึกษา 

โอกาส 

    ชุมชนมีความสามคัคี เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผก่นัเป็นอยา่งดี 

 

อุปสรรค 

ชุมชนมีความรู้นอ้ย รายไดน้อ้ยจึงไม่เอ้ือต่อการ

นาํมาสนบัสนุนการศึกษา 
 

๑.๑ ข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอก 

  ๑.  มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา 

   ๑. การรณรงคใ์หผู้เ้รียนไดใ้ชน้ํ้ า ใชไ้ฟอยา่งประหยดั 

   ๒. สถานศึกษาควรวางแผนในการพฒันาผลสมัฤทธ์ิอยา่งเป็นระบบ 

   ๓. การพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ มีวิถีธรรม วิถีไทย อยู่อย่างพอเพียง ตามอตัลกัษณ์

ของโรงเรียน 

  ๒. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศึกษา 

   ๑. สถานศึกษาควรวางแผนในการพฒันาบุคลากรและมุ่งเนน้ความเป็นทีม 

   ๒. การพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในใหห้ลากหลาย 

  ๓. มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสําคญั.  

   ๑. พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็นตามหลกัสูตรโดยใชก้ระบวนการแบบ

มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาร่วมกนักบัครูโดยครูเป็นผูเ้สนอแนะ 

๒. ครูควรประเมินพฒันาการเดก็อยา่งเป็นรูปธรรม จดัทาํเคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพและ 

ประเมินพฒันาการเดก็เป็นรายบุคคล 

          ๔. ด้านการประกนัคุณภาพภายใน 

   ๑.  การนาํเสนอผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาใหค้รบถว้นและจดัทาํเป็นรายงาน

การประเมินตนเองใหส้มบูรณ์และมีคุณภาพ 

๒. การจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศใหเ้ป็นปัจจุบนั 

   
ตอนที ่ ๒  การพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา 



๒๘ 
 
 ๑. การบริหารจัดการศึกษา 

  โรงเรียนบา้นวา่นเข่ือนคอ้วทิยา    แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  ๔ ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น                  

งานวิชาการ  งานบุคคล   งานบริหารทัว่ไป   งานงบประมาณ   การบริหารยดึหลกัการบริหาร/เทคนิคการบริหาร

แบบหลกัธรรมมาภิบาล  การพฒันาตามกระบวนการ PDCA, SBM  เป็นตน้ 

 โรงเรียนบา้นวา่นเข่ือนคอ้วทิยา  บริหารจดัการศึกษาตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พทุธศกัราช ๒๕๔๖  โดยแบ่งระบบการบริหารงาน  ตามโครงสร้างการบริหารและภารกิจ

ของโรงเรียนบา้นวา่นเข่ือนคอ้วิทยาออกเป็น  ๔  งานดงัน้ี 

 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านว่านเข่ือนค้อวทิยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๑ โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 

 

 

 

 

๒. วสัิยทศัน์ พนัธกจิ เป้าหมาย อตัลกัษณ์ และเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

 

งานวชิาการ งานบุคคล งานประมาณ งานบริหารทัว่ไป 

นายพิเชษฐ ์ ท่ีรัก 
นายสุทศัน์  ขนัธ์หงษ ์
น.ส.สุภทัราภรณ์  สุขหนา 
นางทศัพร  ไตรรัตน ์
นางศิริรัตน์ ประสีระเตสงั 

นายทิชชากร  แสนเจ๊ก 
นายวชิิราวธุ  บุยอาํนวย 

นางจีรพรรณ  ชาํนาญทาง 

นายทศพล  สิรัมย ์

นายอุทยั เพียงไธสง 
นายยทุธพงษ ์ ประสีระเตสงั 

นายสุทศัน์  ขนัธ์หงษ ์
นายพิเชษฐ ์ ท่ีรัก 
นางบุษพร  โตหน่ึง 
 

นายสุทศัน์  ขนัธ์หงษ ์
นายพิเชษฐ ์ ท่ีรัก 
นายเจษฎา พรหมบุตร 
นายทาํนอง สครรัมย ์
นางประยรู  เพียงไธสง 
นายบุญรอด  แสนหิน 
น.ส.กรรณิกา  เส็งนา 

 
 

นายยทุธพงษ ์ ประสีระเตสงั 
นายกอ้งเกียรติ พลสงคราม 
นางครุณีย ์  สครรัมย ์
นายกมลชยั ชุนไธสง 
นายกิตติพงษ ์โตหน่ึง 

นางแสงจนัทร์ พทุวงศ ์
นายสุรพล  พวงมาเทศ 
นางสมมาศ หาสูง 

นางบุษพร  โตหน่ึง 
น.ส.สุภทัราภรณ์  สุขหนา 
 

นายสุรสิทธ์  แสงโทโพธ์ิ 
ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการ 



๒๙ 
 

๒.๑ วสัิยทศัน์   ( Visions ) 
 โรงเรียนบา้นวา่นเข่ือนคอ้วทิยา เป็นองคก์รในการจดัและส่งเสริมสนบัสนุนการจดั

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ใหป้ระชากรวยัเรียนอยา่งทัว่ถึง มีคุณธรรมนาํความรู้ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

และมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
๒.๒ พนัธกจิ (Mission)   

๑.  วางแผนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรความตอ้งการของนกัเรียนและทอ้งถ่ิน 

๒.  จดักิจกรรมการเรียนการสอน  โดยยดึผูเ้รียนเป็นสาํคญั  ฝึกปฏิบติัจริงแสวงหา 

ความรู้และเรียนรู้ร่วมกนักบัความตอ้งการของชุมชน 

๓.  ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

๔.  จดัการเรียนการสอนจดัส่ิงแวดลอ้มและบรรยากาศเพื่อใหเ้กิดความสุข 

 มีความสาํเร็จในการเรียนรู้ 

๕.  จดัใหรู้้จกัการเรียนรู้แบบประชาธิปไตยและรู้วิธีการแกปั้ญหาได ้

๒.๓ เป้าหมายหรือนโยบายของโรงเรียนบ้านว่านเข่ือนค้อวทิยา 

            จากแผนกลยทุธ์การจดัการศึกษา  วสิยัทศัน ์ ภารกิจ   เป้าหมายของโรงเรียนและ 

คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียน   โรงเรียนจึงไดก้าํหนดนโยบายของโรงเรียนไวด้งัน้ี 

             ขอ้ ๑.  เร่งรัดคุณภาพและประกนัภาพการจดัการศึกษา 

             ขอ้ ๒.  ส่งเสริมความสมัพนัธ์ชุมชนโดยเนน้การมีส่วนร่วม 

             ขอ้ ๓.  ปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม, ปรับภูมิทศัน์และมุ่งพฒันาเครือข่ายอีเลก็ทรอนิกส์ 

             ขอ้ ๔.  สนบัสนุนและส่งเสริมกิจกรรมสร้างวินยัและความรักชาติ 

             ขอ้ ๕.  สนบัสนุนการจดักิจกรรมเพื่อสุขภาพและพลานามยั 

             ขอ้ ๖.  สนบัสนุนและส่งเสริมการอนุรักษป์ระเพณี   วฒันธรรมของชุมชน, ทอ้งถ่ิน 

             ขอ้ ๗.  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข   
              ขอ้ ๘.  จดัแหล่งเรียนรู้อยา่งหลากหลายและการใชภู้มิปัญญาไทย 

๒.๔ คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของผู้เรียน 

๑.  นกัเรียนเป็นผูมี้ความรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์

๒. นกัเรียนเป็นผูมี้ความซ่ือสตัย ์สุจริต 

๓. นกัเรียนเป็นผูมี้ระเบียบวนิยั 

๔. นกัเรียนเป็นผูมี้ความใฝ่เรียนรู้ 

๕. นกัเรียนเป็นผูมี้มีความเป็นอยูอ่ยา่งพอเพียง  
๖. นกัเรียนเป็นผูมี้ความมุ่งมัน่ในการทาํงาน 
๗. นกัเรียนเป็นผูมี้รักความเป็นไทย 
๘. นกัเรียนเป็นผูมี้จิตสาธารณะ 
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๒.๕ ค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. 

๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ 
๒. ซ่ือสตัย ์เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพื่อส่วนรวม  
๓. กตญั�ูต่อพอ่แม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย ์ 
๔. ใฝ่หาความรู้ หมัน่ศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางออ้ม  
๕. รักษาวฒันธรรมประเพณีไทยอนังดงาม  
๖. มีศีลธรรม รักษาความสตัย ์หวงัดีต่อผูอ่ื้น เผือ่แผแ่ละแบ่งปัน  
๗. เขา้ใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขท่ี

ถูกตอ้ง  
๘. มีระเบียบวินยั เคารพกฎหมาย ผูน้อ้ยรู้จกัการเคารพผูใ้หญ่  
๙. มีสติรู้ตวั รู้คิด รู้ทาํ รู้ปฏิบติัตามพระราชดาํรัสของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั  
๑๐. รู้จกัดาํรงตนอยูโ่ดยใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดาํรัสของ

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั รู้จกัอดออมไวใ้ชเ้ม่ือยามจาํเป็น มีไวพ้อกินพอใช ้ถา้

เหลือกแ็จกจ่ายจาํหน่าย และพร้อมท่ีจะขยายกิจการเม่ือมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุม้กนัท่ี

ดี  
๑๑. มีความเขม้แขง็ทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพต่้ออาํนาจฝ่ายตํ่า หรือกิเลส มี

ความละอายเกรงกลวัต่อบาปตามหลกัของศาสนา  
๑๒. คาํนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกวา่ผลประโยชน์ของ

ตนเอง 

๒.๖  คาํขวญัของโรงเรียน 
“เรียนดี   ประพฤติดี   มีวินยั  ใผส่ร้างสรรค ์  กา้วทนัเทคโนโลย”ี 

  ๒.๗  ตราสัญลกัษณ์ของโรงเรียน 

 
   

๒.๘  สีธงประจําโรงเรียน   “ม่วง- ขาว” 

          ๒.๙ ปรัชญาของโรงเรียน   “ ปริ�ฺญาโน  ป�ฺญา ปณฺฑิโต”  คือ  ผูร้อบรู้มีปัญญาเป็นบณัฑิต       

  ๒.๑๐ อตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 
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                   “นกัเรียนมีความรู้ มีวิถีธรรม วิถีไทย อยูอ่ยา่งพอเพียง มีคุณภาพตามมาตรฐาน” 

       ๒.๑๑ เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

                               “ โรงเรียนในฝัน”         

  

     ตอนที ่ ๓. แนวทางการพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

๑. ผลการดําเนินงานตามแผนปฎบิตัิการประจําปีของสถานศึกษา 

 โรงเรียนบา้นวา่นเข่ือนคอ้วทิยา สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต ๑ ไดด้าํเนินการ

จดัการศึกษาตามวิสยัทศัน์ และยทุธศาสตร์การบริหารจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีเป้าหมายเพื่อใหบ้รรลุ

วตัถุประสงคข์องการจดัการศึกษา ซ่ึงผลการดาํเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมา สามารถสรุปสภาพปัญหาและความ

ตอ้งการในการจดัการศึกษา ไดด้งัน้ี 

            ๑. ด้านปริมาณ 

   ระดับปฐมวยั 

 ๑)  สภาพปัญหา 

  (๑)  ขาดบุคลากรท่ีเรียนทางดา้นปฐมวยัโดยตรง 

  (๒)  สภาพอาคาร/บริเวณท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 ๒)  ความตอ้งการ 

  (๑)  การสนบัสนุนดา้นบุคลากรท่ีสอนระดบัปฐมวยัตรงตามวิชาเอกและมีความเพยีงพอทุก

หอ้งเรียน 

  (๒)  การสนบัสนุนดา้นงบประมาณใหม้ากข้ึน 

  (๓)  ใหค้วามรู้และความเขา้ใจกบัผูป้กครองเก่ียวกบัการศึกษาระดบัปฐมวยั 

   ระดับประถมศึกษา 

 ๑)  สภาพปัญหา 

  (๑)  การเกณฑเ์ดก็เขา้เรียนยงัเป็นปัญหาในกลุ่มเดก็ดอ้ยโอกาส และเดก็พิการ โดยเฉพาะอยา่ง

ยิง่กลุ่มเดก็ยากจน ท่ีอพยพตามผูป้กครองและเดก็พิการ ท่ียงัไม่ไดรั้บการส่งเสริมใหเ้ขา้เรียนอยา่งทัว่ถึง 

 ๒)  สาเหตุของปัญหา 

  (๑)  สภาพความยากจนของผูป้กครอง 

  (๒) รูปแบบการจดัการศึกษาในปัจจุบนัไม่เอ้ือต่อการจดัการศึกษาสาํหรับเดก็ดอ้ยโอกาส 

  (๓) ผูป้กครองส่วนหน่ึงยงัไม่เห็นความสาํคญัในการส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาในสถานศึกษา 

  (๔) เดก็ตอ้งอพยพติดตามผูป้กครองซ่ึงออกไปประกอบอาชีพต่างถ่ิน 

 ๓)  ความตอ้งการ 

  (๑)  ใหมี้การติดตามเดก็ในเกณฑก์ารศึกษาภาคบงัคบั 

  (๒)  ใหมี้การสาํรวจขอ้มูลจาํนวนเดก็ดอ้ยโอกาสประเภทต่างๆและเดก็พิการใหช้ดัเจน 
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  (๓)  จดัรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมใหก้บักลุ่มเดก็ดอ้ยโอกาส 

  (๔)  การสนบัสนุนดา้นวสัดุ อุปกรณ์ และบุคลากร 

 

  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 ๑)  สภาพปัญหา 

  นกัเรียนท่ีจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  จาํนวน  ๔๗  คน  เขา้เรียนต่อในระดบัมธัยมศึกษา

ตอนตน้ ในสถานศึกษาทุกสงักดั จาํนวน  ๔๗  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ โดยเขา้เรียนในโรงเรียนบา้นวา่นเข่ือน

คอ้วิทยา จาํนวน  ๔๗  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐    แต่มีความตอ้งการท่ีจะรับนกัเรียนเขา้เรียนต่อระดบั

มธัยมศึกษาในสงักดัใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

 ๒)  สาเหตุของปัญหา 

  (๑)  สภาพความยากจนของผูป้กครอง ฐานะทางเศรษฐกิจของผูป้กครองไม่ดี 

  (๒)  การประชาสมัพนัธ์ยงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

 ๓)  ความตอ้งการ 

  (๑)  ใหมี้การสาํรวจขอ้มูลท่ีชดัเจน 

  (๒)  ใหมี้การประชาสมัพนัธ์และรณรงคก์ารเรียนต่ออยา่งมีประสิทธิภาพ 

  (๓)  ใหมี้การประสานงาน การรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ในการรับนกัเรียนมากข้ึน 

  (๔)  ประชาสมัพนัธ์และรณรงคก์ารจดัการศึกษาภาคบงัคบั ๙ ปี ใหเ้ตม็พื้นท่ี 

 ๒.  ด้านคุณภาพ 

  ระดับปฐมวยั 

 ๑) สภาพปัญหา 

  นกัเรียนท่ีผา่นการศึกษาระดบัปฐมวยั  มีความพร้อมบางส่วน  ในการเขา้เรียนชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี ๑  

 ๒)  สาเหตุของปัญหา 

  (๑)  ขาดบุคลากรท่ีจบการศึกษาในดา้นน้ีโดยตรง 

  (๒)  ขาดวสัดุ อุปกรณ์ท่ีเหมาะสม เช่น ของเดก็เล่นในท่ีร่มและกลางแจง้ 

  (๓)  สภาพความยากจนของผูป้กครอง ฐานะทางเศรษฐกิจของผูป้กครองไม่ดี 

  (๔)  งบประมาณสนบัสนุนยงัไม่เพยีงพอ 

 ๓)  ความตอ้งการ 

  (๑)  การสนบัสนุนและความช่วยเหลือทางดา้นงบประมาณ และดา้นอ่ืนๆ เพิ่มข้ึน 

  (๒)  บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถซ่ึงจบการศึกษาดา้นน้ีโดยตรง 

  (๓)  เคร่ืองมือตรวจสอบความพร้อมท่ีมีประสิทธิภาพ 
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  (๔)  การสนบัสนุนทางดา้นการวิจยั เพื่อส่งเสริมใหโ้รงเรียนจดัแนวทางประสบการณ์ท่ี

สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตและวฒันธรรมควบคู่กบัสาธารณสุข 

  (๕)  การนิเทศติดตามผลอยา่งทัว่ถึงต่อเน่ืองและจริงจงั 

  ระดับประถมศึกษา 

 ๑)  สภาพปัญหา 

  (๑)  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนยงัไม่เป็นท่ีน่าพอใจแต่ยงัสูงกวา่เกณฑข์องระดบัประเทศ 

  (๒)  สุขภาพอนามยันกัเรียนยงัตํ่ากวา่เกณฑม์าตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 

 ๒)  สาเหตุของปัญหา  

  (๑)  ครูบางส่วนยงัขาดความรู้ความสามารถ และทกัษะในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ในบาง

สาระ 

  (๒)  ขาดแหล่งคน้ควา้ทางวชิาการท่ีไดม้าตรฐานสาํหรับครูและนกัเรียน 

  (๓)  ครูผูส้อนไดรั้บมอบหมายภารกิจอ่ืนมากเกินไป ทาํใหมี้เวลาสอนนกัเรียนไม่เตม็ท่ี 

  (๔)  นกัเรียนไดรั้บบริการทางดา้นสาธารณสุขยงัไม่ทัว่ถึงและต่อเน่ือง 

  (๕)  อตัราการมาเรียนของนกัเรียนยงัไม่สมํ่าเสมอ เน่ืองจากผูป้กครองตอ้งการใชแ้รงงานเดก็ 

 ๓)  ความตอ้งการ  

  (๑)  พฒันาครูผูส้อนทุกกลุ่มสาระอยา่งต่อเน่ือง โดยเนน้การปฏิรูปการเรียนรู้ 

  (๒)  นิเทศและพฒันาครูผูส้อนใหจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพโดย

เนน้การนิเทศภายในใหส้มัพนัธ์กนัทุกระดบั 

  (๓)  ส่งเสริมการจดัหอ้งสมุดโรงเรียน หอ้งคอมพิวเตอร์ หอ้งวิทยาศาสตร์และหอ้งปฏิบติัการ

ทางภาษาใหไ้ดม้าตรฐานและมีประสิทธิภาพ 

  (๔)  ส่งเสริมและพฒันาหลกัสูตรแกนกลางและหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 

  (๕)  ส่งเสริมใหมี้การปฏิบติัจริง เช่น การเขา้ค่ายภาษาองักฤษ ภาษาไทย และอ่ืนๆ 

  (๖)  พฒันาการจดักิจกรรมแนะแนวแก่นกัเรียน ครูและผูเ้ก่ียวขอ้ง 

  (๗)  ส่งเสริมสนบัสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ หรือเกษตรพอเพียงเป็นตน้   

   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 ๑)  สภาพปัญหา 

  (๑)  ระดบัผลการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาโดยภาพรวม ยงัอยูใ่นเกณฑไ์ม่น่าพอใจ

โดยเฉพาะอยา่งยิง่วิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาไทย และภาษาองักฤษ 

              (๒)  การเรียนการสอนวิชาชีพยงัไม่เอ้ือประโยชน์ต่อชีวิตประจาํวนัของนกัเรียนอยา่งแทจ้ริง 

 ๒)  สาเหตุของปัญหา  

  (๑)  วสัดุ อุปกรณ์และส่ือการเรียนการสอนไม่เพยีงพอ 

  (๒)  ขาดแคลนบุคลกรท่ีมีความรู้ความสามารถ และทกัษะ ในการจดักาเรียนการสอนบาง

รายวิชา 



๓๔ 
 
  (๓)  การนิเทศติดตามประเมินผล ไม่ต่อเน่ืองและเป็นระบบ 

  (๔)  การแนะแนวยงัไม่เป็นระบบ 

 ๓)  ความตอ้งการ  

  (๑)  ส่งเสริมและสนบัสนุนใหน้กัเรียนไดรั้บการศึกษาตามความถนดัและสนใจ 

  (๒)  ส่งเสริมใหมี้การพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน โดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน 

  (๓)  ส่งเสริมใหก้ารจดักิจกรรมและแนะแนวแก่นกัเรียน ครูและผูป้กครอง 

  (๔)  พฒันาการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเช่น การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม การจดัทาํโครงงาน 

การเขา้ค่ายภาษาองักฤษ และการนาํเทคโนโลยมีาใชใ้หเ้หมาะสม และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน 

  (๕)  ส่งเสริมใหมี้การพฒันาการนิเทศอยา่งเป็นระบบ 

 ๓. ด้านการบริหารและสนับสนุน 

   บุคลากร 

 ๑)  สภาพปัญหา 

  (๑)  บุคลากรบางส่วนยงัไม่พฒันาตนเองใหส้อดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี

และสงัคม 

  (๒)  บุคลากรบางส่วนขาดจิตสาํนึกท่ีดีในหนา้ท่ี 

  (๓)  ผูบ้ริหารขาดการนิเทศติดตามอยา่งต่อเน่ือง 

 ๒)  สาเหตุของปัญหา 

  (๑)    บุคลากรมีปัญหาเร่ืองหน้ีสินและการจดัสวสัดิการต่าง ๆ ของรัฐบาลยงัไม่ทัว่ถึง 

อาคารสถานทีแ่ละวสัดุอุปกรณ์ 

 ๑)  สภาพปัญหา 

  (๑)  อาคารเรียนอาคารประกอบมีสภาพชาํรุดทรุดโทรม 

  (๒)  สภาพบริเวณบางส่วนไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 ๒)  สาเหตุของปัญหา 

  (๑)  งบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรไม่เพียงพอต่อสภาพความขาดแคลน 

   จุดเด่น 

   โรงเรียนบา้นวา่นเข่ือนคอ้วทิยา มีการบริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยหลกัการ 

มีส่วนร่วมบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน มีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ภูมิทศัน์ท่ีสวยงาม สะอาด ร่มร่ืน มี

บรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั สรุปจุดเนน้จุดเด่นท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา คือ  

ภูมิทศัน์ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และกิจกรรมเสริมท่ีส่งผลต่อเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา คือ เดก็นกัเรียน 

ช่วยคุณครูรดนํ้าตน้ไมด้อกไมห้นา้อาคารเรียน เกบ็ขยะ บริเวณเขตบริการ ทาํความสะอาดหอ้งเรียนและรอบ

อาคารเรียน 
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   นกัเรียนโรงเรียนบา้นวา่นเข่ือนคอ้วิทยา ร้อยละ ๑๐๐ ไดเ้ขา้ร่วมโครงการเรียนดนตรีไทยทุกคน 

ร่วมกนัทาํความดี มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างลกัษณะนิสยัใหมี้ความตระหนกั มีความรับผดิชอบในการทาํงาน 

นอ้มนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการดาํเนินชีวิตและปรับเปล่ียนพฤติกรรมใหไ้ดเ้ป็นคนดี คนเก่ง 

และจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การฝึกสมาธิ ฝึกมารยาทชาวพทุธ เป็นท่ียอมรับของผูป้กครอง 

ชุมชนได ้ตามท่ีกาํหนดไวใ้นปรัชญา วิสยัทศัน์  พนัธกิจ ของสถานศึกษา 

   จุดทีค่วรพฒันา 

ระดับปฐมวยั 

๑.  พฒันาการของเดก็ดา้นสงัคม และดา้นสติปัญญา 

๒.  ประสิทธิผลของการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

๓.   ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการ  และการพฒันาสถานศึกษา 

๔.   ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

๕.   ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดบัมาตรฐาน รักษามาตรฐาน  และพฒันาสู่ 

ความเป็นเลิศ 

   ขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันาตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวิธีการประกนัคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

        ๑.  ดา้นผลการจดัการศึกษา 

       ๑.๑  ครูควรฝึกเดก็ใหรู้้จกัการรอคอย  ใหรู้้จกัเขา้แถวตาลาํดบัก่อน-หลงัในการร่วมกิจกรรมได้

อยา่งเหมาะสม ใหมี้ภาวะผูน้าํและผูต้ามท่ีดี โดยจดักิจกรรมใหเ้ดก็เล่นและทาํงานเป็นกลุ่ม ผลดัเปล่ียนกนัเป็น

หวัหนา้กลุ่มอยา่งสมํ่าเสมอ ฝึกใหเ้ดก็รู้จกับทบาทหนา้ท่ีของตนเอง และหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

           ๑.๒  ครูควรพฒันาใหเ้ดก็มีควาคิดสร้างสรรคด์ว้ยวธีิการทดลองใหม่ ๆ เช่น การสร้างสรรค์

ผลงานตามความคิดของตนเอง โดยมีรายละเอียดเพิ่มข้ึนและแปลกใหม่ สามารถเล่านิทาน หรือเล่าเร่ืองตาม

จินตนาการได ้และใหเ้ดก็สามารถคิดแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเมหาะสม โดยจดัเกมการศึกษา กิจกรรมเสริม

ประสบการณ์ใหเ้ดก็ไดริ้เร่ิมคิดวางแผน ตดัสินใจ ลงมือทาํและนาํเสนอความคิด 

              ๑.๓  ครูควรพฒันามุมหนงัสือใหมี้หนงัสือภาพนิทานท่ีน่าอ่าน ทนัสมยัอยา่งหลากหลาย และมี

จาํนวนมากพอเหมาะกบัจาํนวนเดก็ 

                 ๑.๔  สถานศึกษาควรวางแผนพฒันาบริเวณพื้นท่ีท่ีไม่สมบูรณ์ใหมี้ความสะอาด  ร่มร่ืน และเกิด

ประโยชน์ต่อเดก็อยา่งคุม้ค่า และกาํหนดนโยบายในการพฒันาหอ้งเรียน โรงอาหาร และอ่างลา้งชามใหส้ะอาด 

เป็นจุดเด่น  เพือ่เป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษาอยา่งย ัง่ยนืตลอดไป 

        ๒.  มาตรฐานดา้นการบริหารจดัการศึกษา 

           ๒.๑   ผูบ้ริหารควรกาํหนดแนวทางการพฒันาหลกัสูตรปฐมวยัใหช้ดัเจน โดยการประชุมครู 

กาํหนดแนวทางประเมินการใชห้ลกัสูตร และนาํผลประเมินมาพฒันาหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งกาํหนด

ปฏิทินการนิเทศ ติดตามผลการใชห้ลกัสูตรของครูใหเ้ป็นระบบต่อเน่ือง 
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            ๒.๒  ผูบ้ริหารควรส่งเสริมใหค้รูผูส้อนไดรั้บการอบรมสมัมนาเก่ียวกบัการจดัประสบการณ์การ

เรียนรู้สาํหรับเดก็ปฐมวยัอยา่งต่อเน่ืองทุกปี 

            ๒.๓  ผูบ้ริหารควรประชุมช้ีแจงใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาไดท้ราบบทบาทหนา้ท่ีอยา่ง

ชดัเจน และควรแต่งตั้งท่ีปรึกษาหรือคณะอนุกรรมการฯ เพื่อกาํกบั ติดตามการปฏิบติังานของคณะกรรมการ

สถานศึกษาใหเ้ป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

      ๓. มาตรฐานดา้นการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

      ๓.๑  ครูควรฝึกฝนใหเ้ดก็รู้จกัอดทนรอคอยและตั้งใจทาํงาน โดยกาํหนดขอ้ตกลงหรือกติกาให้

เดก็ไดป้ฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง 

           ๓.๒  ครูควรจดักิจกรรมบูรณาการใหห้ลากหลาย โดยพฒันากิจกรรม  ๖ กิจกรรมหลกัตาม

หลกัสูตรปฐมวยัใหมี้ความแปลกใหม่อยูเ่สมอ 

     ๓.๓  ครูควรนาํผลการประเมินพฒันาการของเดก็มาวางแผนจดัประสบการณ์การเรียนรู้ ใหเ้ดก็ทุก

คนไดรั้บการพฒันาอยา่งสมวยั 

                  ๔.  มาตรฐานดา้นการประกนัคุณภาพภายใน 

    ๔.๑  ผูบ้ริหารควรจดัระบบบริหารและสารสนเทศใหช้ดัเจน  มีคาํสัง่มอบหมายงานผูรั้บผดิชอบ

เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อพฒันาระบบสารสนเทศใหถู้กตอ้ง  เป็นปัจจุบนัเพื่อประโยชน์ในการบริหาร

สถานศึกษา 

        ๔.๒  ครูทุกคนควรตระหนกัในความสาํคญัของการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการเรียนรู้

และพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามแผนและมาตรฐานของสถานศึกษา 

 

  จุดทีค่วรพฒันา 

  ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

๑. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๒. ความใฝ่รู้และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองของผูเ้รียน รวมทั้งการคิดเป็น ทาํเป็นของผูเ้รียน 

๓. การพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

๔. ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  
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        มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย กลยุทธ์สู่ความสําเร็จ 

ผู้เรียนมคุีณธรรมจริยธรรม

และคุณลกัษณะอนัพงึ

ประสงค์ 

-ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีวนิยั 

ความรับผดิชอบและปฏิบติัตาม

หลกัธรรมผา่นเกณฑต์ามท่ี

สถานศึกษากาํหนด 

-ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีความ

ซ่ือสัตยสุ์จริตผา่นเกณฑท่ี์

สถานศึกษากาํหนด 

-ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีความ

กตญั�ูกตเวทีผา่นเกณฑท่ี์

สถานศึกษากาํหนด 

-ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีความ

เมตตา กรุณาและเสียสละเพ่ือ

ส่วนรวมผา่นเกณฑท่ี์สถานศึกษา

กาํหนด 

-ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีความ

ประหยดั รู้จกัใชท้รัพยสิ์นของตน

และส่วนรวมอยา่งคุม้ค่าผา่น

เกณฑต์ามท่ีโรงเรียนกาํหนด 

-ร้อยละของนกัเรียนท่ีนิยมไทย

เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาไทยและ

ภูมิใจในความเป็นไทยผา่นเกณฑ์

ตามท่ีโรงเรียนกาํหนด 

-นกัเรียนมีวนิยั ความ

รับผดิชอบและปฏิบติัตาม

หลกัธรรมผา่นเกณฑต์ามท่ี

สถานศึกษากาํหนดร้อยละ ๙๐ 

-นกัเรียนมีความซ่ือสตัยสุ์จริต

ผา่นเกณฑท่ี์สถานศึกษา

กาํหนดร้อยละ ๙๐ 

-นกัเรียนมีความกตญั�ูกตเวที

ผา่นเกณฑท่ี์สถานศึกษา

กาํหนดร้อยละ ๙๕ 

-นกัเรียนมีความเมตตากรุณา

และเสียสละเพ่ือส่วนรวมผา่น

เกณฑท่ี์สถานศึกษากาํหนด

ร้อยละ ๙๐ 

-นกัเรียนมีความประหยดั รู้จกั

ใชท้รัพยสิ์นของตนและ

ส่วนรวมอยา่งคุม้ค่าผา่นเกณฑ์

ตามท่ีโรงเรียนกาํหนดร้อยละ 

๙๐ 

-นกัเรียนท่ีนิยมไทยเห็นคุณค่า

ในภูมิปัญญาไทยและภูมิใจใน

ความเป็นไทยผา่นเกณฑต์ามท่ี

โรงเรียนกาํหนด 

ร้อยละ ๙๕ 

 

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

ค่านิยมและคุณลกัษณะท่ีพึง

ประสงค ์

-  กิจกรรมค่ายคุณธรรม 

-  กิจกรรมบนัทึกความดี 

-  กิจกรรมมารยาทไทย 

-  กิจกรรมไหวค้รู 

-  กิจกรรมวนัแม่ 

-  กิจกรรมวนัสาํคญัทางศาสนา 

-  อบรมคุณธรรม จริยธรรม

ประจาํสัปดาห์ 

-  กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวนิยั

การแต่งกายของนกัเรียน 

ผู้เรียนมจีิตสํานึกในการ

อนุรักษ์และพฒันา

ส่ิงแวดล้อม 

ร้อยละของนกัเรียนท่ีรู้คุณค่าและ

ตระหนกัถึงผลกระทบของ

ส่ิงแวดลอ้ม 

-ร้อยละของนกัเรียนเขา้ร่วม

กิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

 

นกัเรียนรู้คุณค่าและตระหนกั

ถึงผลกระทบของส่ิงแวดลอ้ม

ร้อยละ๙๐ 

-นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมดา้น

ส่ิงแวดลอ้มร้อยละ๙๐ 

 

- กิจกรรมส้วมสะอาดดว้ยมือเรา 

- กิจกรรมสุดยอดโรงอาหาร

สะอาด 

- กิจกรรมปรับปรุงสภาพภูมิทศัน์

ในโรงเรียน 



๓๘ 
 

วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย กลยุทธ์สู่ความสําเร็จ 

ผู้เรียนมทีักษะในการทาํงาน 

รักการทาํงานสามารถทํางาน

ร่วมกบัผู้อ่ืนได้ และมเีจตคติ

ทีด่ต่ีออาชีพสุจริต 

-- ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีทกัษะ

ในการจดัการและทาํงานไดส้าํเร็จ

ในระดบัดี 

-ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีความ

ขยนัหมัน่เพียร อดทน ละเอียด

รอบคอบในการทาํงาน 

-ร้อยละของนกัเรียนท่ีทาํงาน

ร่วมกบัผูอ่ื้นได ้

-ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีความรู้สึก

ท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้

ในอาชีพท่ีตนสนใจ 

- นกัเรียนมีทกัษะในการ

จดัการและทาํงานไดส้าํเร็จ

ระดบัดีร้อยละ ๘๕ 

-นกัเรียนมีความขยนัหมัน่เพียร 

อดทน ละเอียดรอบคอบในการ

ทาํงานร้อยละ ๙๐ 

 -นกัเรียนทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น

ไดร้้อยละ ๙๕  

-นกัเรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่อ

อาชีพสุจริตและหาความรู้ใน

อาชีพท่ีตนสนใจ 

ร้อยละ ๙๐ 

-  กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย

ในโรงเรียน 

- กิจกรรมปลูกพืชผกัสวนครัว 

- กิจกรรมการเล้ียงปลา 

- กิจกรรมเขตพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 

 

 

 

 

 

 

ผู้เรียนมคีวามสามารถในการคิ

วเิคราะห์ คดิสังเคราะห์ มี

วจิารณญาณ มคีวามคดิ

สร้างสรรค์ คดิไตร่ตรองและมี

วสัิยทศัน์ 

 

-ร้อยละของนกัเรียนท่ีสามารถ

เปรียบเทียบวเิคราะห์ สังเคราะห์

และสรุปความคิดรวบยอดใน

ระดบัดี 

-ร้อยละของนกัเรียนท่ีสามารถ

คาดการณ์ กาํหนดเป้าหมายและ

แนวทางการตดัสินใจได ้

-ร้อยละของนกัเรียนท่ีประเมิน

และเลือกแนวทางการตดัสินใจ

และแกปั้ญหาอยา่งมีสติ 

-ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีความคิด

รอเร่ิมสร้างสรรคแ์ละมี

จินตนาการ 

-นกัเรียนสามารถเปรียบเทียบ 

วเิคราะห์ สังเคราะห์และสรุป

ความคิดรวบยอดในระดบัดี

ร้อยละ ๗๖ 

-นกัเรียนประเมินและเลือก

แนวทางการตดัสินใจและ

แกปั้ญหาอยา่งมีสติในระดบัดี

ร้อยละ ๗๗ 

-นกัเรียนมีความคิดริเร่ิม

สร้างสรรคแ์ละมีจินตนาการ

ในระดบัดี ร้อยละ ๗๘ 

ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ คิด

สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค ์คิด

ไตร่ตรอง คิดอยา่งมีวจิารณญาณ

และคิดวสิัยทศัน์ 

-กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

-ผลงานนกัเรียน 

-กิจกรรมพฒันาแหล่งเรียนรู้และ

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

- -กิจกรรมการเรียนการสอนท่ี

เนน้ทกัษะการคิดวเิคราะห์ คิด

สังเคราะห์ 

-กิจกรรมพฒันาทกัษะพ้ืนฐานเดก็

ปฐมวยั 

ผู้เรียนมคีวามรู้และทกัษะที่

จําเป็นตามหลกัสูตร 

         

 

-ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีระดบัผล

การเรียนในระดบัดีแต่ละกลุ่ม

สาระ 

-ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผลการ

สอบระดบัชาติเฉล่ียตามเกณฑ ์

-ร้อยละของนกัเรียนท่ีส่ือ

ความคิดผา่นการพดู เขียนหรือวิธี

อ่ืนในระดบัดี 

-ร้อยละของนกัเรียนท่ีใชภ้าษา 

-นกัเรียนมีระดบัผลการเรียน

ในระดบัดีแต่ละกลุ่มสาระไม่

นอ้ยกวา่ร้อยละ ๘๐ 

-นกัเรียนมีผลการสอบรวบยอด

ระดบัชาติเฉล่ียตามเกณฑ ์

-นกัเรียนส่ือความคิดผา่นการ

พดู เขียนหรือวธีิอ่ืนในระดบัดี 

ร้อยละ ๘๕ 

-นกัเรียนใชภ้าษาเพ่ือการ 

เร่งรัดพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนของนกัเรียนทุกกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ 

-ผลงานนกัเรียน 

-กิจกรรมพฒันาแผนจดัการ

เรียนรู้/แผนจดัประสบการณ์ท่ี

เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

-กิจกรรมพฒันาส่ือนวตักรรมทาง

การศึกษา 



๓๙ 
 

วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย กลยุทธ์สู่ความสําเร็จ 

 เพ่ือการส่ือสารไดท้ั้งภาษาไทยใน

ระดบั ดี 

ส่ือสารไดท้ั้งภาษาไทยใน

ระดบัดี ร้อยละ ๘๐ 

-กิจกรรมพฒันาแหล่งเรียนรู้และ

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

-กิจกรรมงานวจิยัในชั้นเรียน 

-กิจกรรมภาษาไทย – 

ภาษาองักฤษวนัละคาํ 

-กิจกรรมพฒันาทกัษะพ้ืนฐานเดก็

ปฐมวยั 

-กิจกรรมหอ้งสมุดมีชีวิต 

-กิจกรรมวดัและประเมินผล 

ผู้เรียนมทีักษะในการ

แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

รักการเรียนรู้และพฒันา

ตนเองอย่างต่อเน่ือง 

-ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีนิสัยรัก

การอ่าน รู้จกัตั้งคาํถามเพ่ือหา

เหตุผล สนใจแสวงหาความรู้ส่ิง

ต่าง ๆรอบตวัในระดบัดี 

-ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีวธีิเรียนรู้

ของตวัเอง สามารถเรียนรู้ร่วมกบั

ผูอ่ื้นและสนุกกบัการเรียนรู้ใน

ระดบัดี 

-ร้อยละของนกัเรียนท่ีใช้

หอ้งสมุด แหล่งเรียนรู้อ่ืน 

-นกัเรียนมีนิสัยรักการอ่าน รู้จกั

ตั้งคาํถามเพ่ือหาเหตุผล สนใจ

แสวงหาความรู้ส่ิงต่าง ๆ 

รอบตวัในระดบัดีร้อยละ ๘๕ 

-นกัเรียนมีวธีิเรียนรู้ของตวัเอง 

สามารถเรียนรู้ร่วมกบัผูอ่ื้นและ

สนุกกบัการเรียนรู้ในระดบัดี 

-นกัเรียนใชห้อ้งสมุดแหล่ง

เรียนรู้และส่ิงต่าง ๆทั้งในและ

นอกสถานศึกษาร้อยละ ๙๐ 

พฒันาทกัษะของนกัเรียนดา้นการ

แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการ

เรียนรู้และการพฒันาตนเองอยา่ง

ต่อเน่ือง 

-ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

-กิจกรรมพฒันาแหล่งเรียนรู้และ

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

- หอ้งสมุดมีชีวิต 

ผู้เรียนมสุีขนิสัย สุขภาพกาย

และสุขภาพจิตที่ด ี

 

-ร้อยละของนกัเรียนท่ีดูแลตนเอง

ไม่ประสบอุบติัเหตุ 

-ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีส่วนสูง 

นํ้าหนกัและสมรรถนะตามเกณฑ์

มาตรฐาน 

-ร้อยละของนกัเรียนท่ีกลา้

แสดงออกในเร่ืองท่ีดีต่อ

สาธารณะชน 

-ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีระดบั

ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัครู เพ่ือน 

และโรงเรียนในระดบัดี 

-ร้อยละของนกัเรียนกลุ่มเส่ียง

และมีปัญหาดา้นสารเสพติด 

-นกัเรียนดูแลตนเองไม่ประสบ

อุบติัเหตุร้อยละ ๙๘ 

-นกัเรียนมีส่วนสูง นํ้าหนกัและ

สมรรถนะตามเกณฑม์าตรฐาน

ร้อยละ ๙๖ 

-นกัเรียนกลา้แสดงออกในเร่ือง

ท่ีดีต่อสาธารณะชนร้อยละ ๘๔ 

-นกัเรียนมีระดบัความสัมพนัธ์ 

ท่ีดีกบัครู เพ่ือน และโรงเรียน

ในระดบัดีร้อยละ ๘๘ 

-นกัเรียนกลุ่มเส่ียงและมีปัญหา

ดา้นสารเสพติดนอ้ยกวา่ 

ร้อยละ ๑๐๐ 

เสริมสร้างและพฒันาสุขภาพ

อนามยัส่วนบุคคล 

-กิจกรรมโรงเรียนวถีิพทุธ 

-กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

-กิจกรรมออกกาํลงักาย กีฬา 

นนัทนาการ 

-กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย

ในโรงเรียน 

- กิจกรรมการแปรงฟัน 

- กิจกรรมการบริการอนามยั

โรงเรียน 

 - กิจกรรมอาหารกลางวนัและ

อาหารเสริม(นม) 

 - กิจกรรมการจดัส่ิงแวดลอ้ม 



๔๐ 
 

วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย กลยุทธ์สู่ความสําเร็จ 

ผู้เรียนมสุีนทรียภาพและ

ลกัษณะนิสัยด้านศิลปะ 

ดนตรี กฬีา 

 

 

-ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีความช่ืน

ชมและชอบกิจกรรมดา้นศิลปะ

ในระดบัดี 

-ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีความช่ืน

ชมและชอบกิจกรรมดา้นดนตรี

นาฏศิลป์ 

-ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีความช่ืน

ชมและชอบกิจกรรมดา้นกีฬา

นนัทนาการ 

-นกัเรียนมีความช่ืนชมและ

ชอบกิจกรรมดา้นศิลปะใน

ระดบัดีร้อยละ ๙๗ 

-นกัเรียนมีความช่ืนชมและ

ชอบกิจกรรมดา้นดนตรี

นาฏศิลป์ในระดบัดีร้อยละ ๙๖ 

-นกัเรียนมีความช่ืนชมและ

ชอบกิจกรรมดา้นกีฬา

นนัทนาการในระดบัดี 

ร้อยละ ๑๐๐ 

เสริมสร้างสุนทรียภาพและ

ลกัษณะนิสัยดา้นศิลปะ ดนตรี 

กีฬา 

-กิจกรรมแข่งขนักีฬา 

-กิจกรรมดา้นศิลปะใน 

ระดบัต่าง ๆ 

-กิจกรรมดา้นดนตรี/นาฏศิลป์ใน

ระดบัต่าง ๆ 

สถานศึกษามกีารจดั

กจิกรรมและส่งเสริม

คุณภาพผู้เรียนอย่าง

หลากหลาย 

 

-ระดบัคุณภาพของระบบดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียนในระดบัดี 

-จาํนวนกิจกรรมทางวชิาการและ

ความคิดสร้างสรรคใ์นแต่ละกลุ่ม

สาระฯ 

-จาํนวนกิจกรรมท่ีสนอง

ความสามารถพิเศษและความ

ถนดัของนกัเรียนในแต่ละกลุ่ม

สาระฯ 

-จาํนวนกิจกรรมท่ีส่งเสริม

ค่านิยมท่ีดีงาม 

-จาํนวนกิจกรรมท่ีสืบสาน 

สร้างสรรค ์วฒันธรรมประเพณี

และภูมิปัญญาไทย 

-จาํนวนกิจกรรมท่ีส่งเสริม

ประชาธิปไตย 

 

-คุณภาพของระบบดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียนในระดบัดี

ร้อยละ ๑๐๐ 

-กิจกรรมทางวิชาการและ

ความคิดสร้างสรรคใ์นแต่ละ

กลุ่มสาระฯ ๕ กิจกรรม/ปี 

-กิจกรรมท่ีสนองความสามารถ

พิเศษและความถนดัของ

นกัเรียนในแต่ละกลุ่มสาระฯ  

๕ กิจกรรม/ปี 

-จาํนวนกิจกรรมท่ีส่งเสริม

ค่านิยมท่ีดีงาม ๕ กิจกรรม/ปี 

-กิจกรรมท่ีสืบสาน สร้างสรรค ์

วฒันธรรมประเพณีและภูมิ

ปัญญาไทย ๕ กิจกรรม/ปี 

-จาํนวนกิจกรรมท่ีส่งเสริม

ประชาธิปไตย ๓ กิจกรรม/ปี 

 

ส่งเสริมการจดักิจกรรมและการ

เรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น

สาํคญั 

-กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียน 

-กิจกรรมการแข่งขนัทกัษะทาง

วชิาการ 

-กิจกรรมโรงเรียนวถีิพทุธ 

-กิจกรรมส่งเสริมการออม 

-กิจกรรมวนัสาํคญั 

-กิจกรรมประกวดมารยาท 

-กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย

ในโรงเรียน 

-กิจกรรมภาษาไทย – 

ภาษาองักฤษวนัละคาํ 

--กิจกรรมส่งเสริมการออม 

-กิจกรรมการบาํเพญ็ประโยชน์

วนัสาํคญั 

 

 

 

 



๔๑ 
 
มาตรฐานด้านการเรียนการสอน 

วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย กลยุทธ์สู่ความสําเร็จ 

ครูมีคุณธรรมจริยธรรม มี

วุฒิ/ความรู้ ความสามารถ

ตรงกบังานทีรั่บผดิชอบ หมัน่

พฒันาตนเองเข้ากบัชุมชนได้

ด ีและมคีรูพอเพยีง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ร้อยละของครูท่ีมีคุณธรรม 

จริยธรรมและการปฏิบติัตน

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

-ร้อยละของครูท่ีมี

ปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบันกัเรียน 

ผูป้กครองและชุมชน 

-ร้อยละของครูท่ีมีความ

มุ่งมัน่และอุทิศตนในการ

สอนและพฒันาผูเ้รียน 

-ร้อยละของครูท่ีแสวงหา

ความรู้และเทคนิคใหม่ ๆใน

การสอน 

-ร้อยละของครูท่ีจบ

การศึกษาระดบัปริญญาตรี

ทางการศึกษาหรือเทียบเท่า 

-ร้อยละของครูท่ีสอนตรง

ตามวชิาเอก โทและความ

ถนดั 

-จาํนวนครูท่ีเพียงพอในทุก

กลุ่มสาระและงานสนบัสนุน 

-ครูมีคุณธรรม จริยธรรมและ

การปฏิบติัตนตาม

จรรยาบรรณวชิาชีพ 

ร้อยละ ๑๐๐ 

-ครูมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบั

นกัเรียน ผูป้กครองและ

ชุมชนร้อยละ ๑๐๐ 

-ครูมีความมุ่งมัน่และอุทิศ

ตนในการสอนและพฒันา

ผูเ้รียนร้อยละ ๑๐๐ 

-ครูแสวงหาความรู้และ

เทคนิคใหม่ ๆในการสอน

ร้อยละ ๘๖ 

-ครูจบการศึกษาระดบั

ปริญญาตรีทางการศึกษาหรือ

เทียบเท่าร้อยละ ๑๐๐ 

-ครูสอนตรงตามวชิาเอก โท

และความถนดัร้อยละ ๑๐๐ 

-ครูมีจาํนวนเพียงพอในทุก

กลุ่มสาระและงานสนบัสนุน

คิดเป็นร้อยละ ๙๒ 

พฒันาครูใหมี้สมรรถนะตรง

กบังานท่ีรับผดิชอบและมี

จาํนวนเพียงพอ 

-กิจกรรมโรงเรียนในฝัน 

-กิจกรรมประชุมผูป้กครอง

นกัเรียน 

-กิจกรรมคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

-กิจกรรมวนัสาํคญั 

-กิจกรรมพฒันาแผนจดัการ

เรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

-ผลงานนกัเรียน  

-กิจกรรมพฒันาบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๒ 
 

วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย กลยุทธ์สู่ความสําเร็จ 

ครูมีความสามารถในการ

จัดการเรียนการสอนอย่างมี

ประสิทธิภาพและเน้น

ผู้เรียนเป็นสําคัญ 

 

-ร้อยละของครูท่ีมีความรู้

ความเขา้ใจในหลกัสูตรฯ 

-ร้อยละของครูท่ีมีความรู้ 

ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 

-ร้อยละของครูท่ีจดั 

การเรียนการสอนท่ีเนน้

ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

-ร้อยละของครูท่ีใชส่ื้อ

เทคโนโลยใีนการพฒันา

ตนและผูเ้รียน 

-ร้อยละของครูท่ี

ประเมินผลตามสภาพจริง 

-ร้อยละของครูท่ีนาํผลการ

ประเมินมาปรับเปล่ียนวธีี

การเรียนรู้ของนกัเรียน 

-ร้อยละของครูท่ีมีการทาํ

วจิยัพฒันาการเรียนการ

สอน 

-ครูมีความรู้ความเขา้ใจ

ในหลกัสูตรฯ 

ร้อยละ ๙๕ 

-ครูมีความรู้ ผูเ้รียนเป็น

รายบุคคลร้อยละ ๙๐ 

-ครูจดัการเรียนการ

สอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น

สาํคญัร้อยละ ๙๐ 

-ครูใชส่ื้อเทคโนโลยใีน

การพฒันาตนและ

ผูเ้รียนร้อยละ ๙๖ 

-ครูประเมินผลตาม

สภาพจริงร้อยละ ๙๗ 

-ครูนาํผลการประเมิน

มาปรับเปล่ียนวธีิการ

เรียนรู้ของนกัเรียนร้อย

ละ ๙๗ 

-ครูมีการทาํวจิยั

พฒันาการเรียนการ

สอนร้อยละ ๙๖ 

 

ส่งเสริมและพฒันาครูใหมี้ความรู้ 

ความสามารถในการจดัการเรียน

การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

-กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียน 

-กิจกรรมพฒันาแผนจดัการเรียนรู้ท่ี

เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

-กิจกรรมงานวจิยัในชั้นเรียน 

-กิจกรรมพฒันาบุคลากร 

-กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 

-กิจกรรมงานวดัผลประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๓ 
 
มาตรฐานด้านการบริหารและจัดการศึกษา 

วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย กลยุทธ์สู่ความสําเร็จ 

ผู้บริหารมคุีณธรรม 

จริยธรรม มภีาวะผู้นําและ

มคีวามสามารถในการ

บริหารจัดการศึกษา 

 

-ระดบัคุณภาพของ

คุณธรรม จริยธรรม การ

ปฏิบติัตนของผูบ้ริหารตาม

จรรยาบรรณวชิาชีพ 

-ระดบัคุณภาพดา้น

ความคิดริเร่ิม วิสัยทศัน์และ

ผูน้าํวชิาการของผูบ้ริหาร 

-ระดบัความพึงพอใจใน

การบริหารของผูบ้ริหาร 

 

-คุณธรรม จริยธรรม การ

ปฏิบติัตนของผูบ้ริหารตาม

จรรยาบรรณวชิาชีพอยูใ่น

ระดบัดี 

-ความคิดริเร่ิม วิสัยทศัน์และ

ผูน้าํวชิาการของผูบ้ริหารอยู่

ในระดบัดี 

-การบริหารจดัการของ

ผูบ้ริหารอยูใ่นระดบัดี 

-ความพึงพอใจในการบริหาร

ของผูบ้ริหาร 

อยูใ่นระดบัดี 

 

ส่งเสริมและพฒันาตนเองดา้น

ภาวะผูน้าํทางวชิาการของฝ่าย

บริหาร 

-กิจกรรมงานลงบญัชีเวลาปฏิบติั

ราชการ 

-กิจกรรมโรงเรียนวถีิพทุธ 

-กิจกรรมปรับปรุงหลกัสูตร 

-กิจกรรมงานนิเทศภายใน 

-กิจกรรมงานวจิยัในชั้นเรียน 

กิจกรรมปรับปรุงสภาพภูมิทศัน์

ในโรงเรียน 

-กิจกรรมงานประเมินความพึง

พอใจผูเ้ก่ียวขอ้ง 

สถานศึกษามกีารบริหาร

และจัดการศึกษาโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐาน 

 

-ร้อยละความพึงพอใจใน

การมีอาํนาจการตดัสินใจ

ของครูในระดบัดี 

-ร้อยละความพึงพอใจใน

การบริหารเชิงกลยทุธ์และ

การมีส่วนร่วมในระดบัดี 

-ร้อยละของคณะกรรมการ

นกัเรียนท่ีเขา้มามีส่วนร่วม

พฒันาโรงเรียน 

-ร้อยละความพึงพอใจใน

รูปแบบการบริหารแบบมุ่ง

ผลสัมฤทธ์ิในระดบัดี 

-ร้อยละความพึงพอใจใน

การตรวจสอบและถ่วงดุล 

 

- ความพึงพอใจในการมี

อาํนาจการตดัสินใจของครูใน

ระดบัดีร้อยละ ๙๐ 

-ความพึงพอใจในการบริหาร

เชิงกลยทุธ์และการมีส่วนร่วม

ในระดบัดีร้อยละ ๙๕ 

-คณะกรรมการนกัเรียนท่ีเขา้

มามีส่วนร่วมพฒันาโรงเรียน

ร้อยละ ๑๐๐ 

-ความพึงพอใจในรูปแบบการ

บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิใน

ระดบัดีร้อยละ ๘๕ 

-ความพึงพอใจในการ

ตรวจสอบและถ่วงดุล 

ร้อยละ ๙๒ 

-พฒันาระบบบริหารสถานศึกษา

โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 

-กิจกรรมงานคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

-กิจกรรมงานจดัทาํแผนกลยทุธ์

สถานศึกษา 

-กิจกรรมงานตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 

 

 



๔๔ 
 

วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย กลยุทธ์สู่ความสําเร็จ 

สถานศึกษามหีลกัสูตร

และกระบวนการเรียนรู้ที่

เน้นผู้เรียนเป็นสําคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ร้อยละของระดบัความ

เหมาะสมของหลกัสูตรกบั

ผูเ้รียนและทอ้งถ่ินในระดบัดี 

-ร้อยละของนกัเรียนท่ีพอใจต่อ

รายวชิา/กิจกรรมท่ีสถานศึกษา

ใหบ้ริการในระดบัดี 

-ร้อยละของครูท่ีทาํแผนการ

เรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบันกัเรียน

รายบุคคลในระดบัดี 

-ร้อยละของระดบัความ

เหมาะสมของหลกัสูตรกบั

ผูเ้รียนและทอ้งถ่ินในระดบัดี 

-ร้อยละของครูท่ีใชส่ื้อและ

นวตักรรมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

-ร้อยละของคุณภาพของระบบ

การบนัทึก การรายงานและการ

ส่งขอ้มูลนกัเรียนในระดบัดี 

-อตัราการนิเทศงานวชิาการ

ภายในสถานศึกษา 

-ร้อยละของครูท่ีนาํแหล่ง

เรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมา

ใชจ้ดัการเรียนรู้ 

-ระดบัความเหมาะสมของ

หลกัสูตรกบัผูเ้รียนและ

ทอ้งถ่ินในระดบัดีร้อยละ ๙๓  

-นกัเรียนพอใจต่อรายวชิา/

กิจกรรมท่ีสถานศึกษา

ใหบ้ริการในระดบัดี 

ร้อยละ ๙๔ 

-ครูจดัทาํแผนการเรียนรู้ท่ี

สอดคลอ้งกบันกัเรียน

รายบุคคลในระดบัดี 

ร้อยละ ๙๐ 

-ระดบัความเหมาะสมของ

หลกัสูตรกบัผูเ้รียนและ

ทอ้งถ่ินในระดบัดีร้อยละ ๙๓ 

-ครูใชส่ื้อและนวตักรรมท่ี

เอ้ือต่อการเรียนรู้ร้อยละ ๙๐ 

-คุณภาพของระบบการ

บนัทึก การรายงานและการ

ส่งขอ้มูลนกัเรียนในระดบัดี

ร้อยละ ๙๔ 

-อตัราการนิเทศงานวชิาการ

ภายในสถานศึกษา ๑๐ คร้ัง

ต่อภาคเรียน 

-ครูนาํแหล่งเรียนรู้และ              

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใช้

จดัการเรียนรู้ร้อยละ ๙๐  

-กิจกรรมงานปรับปรุงหลกัสูตร

สถานศึกษา 

-กิจกรรมจดัทาํแผนการจดัการ

เรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

-กิจกรรมพฒันาส่ือและ

นวตักรรมทางการศึกษา 

-กิจกรรมงานระบบดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียน 

-กิจกรรมงานนิเทศภายใน 

-กิจกรรมพฒันาแหล่งเรียนรู้ ภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ิน 

-กิจกรรมงานพฒันาบุคลากร 

สถานศึกษามกีารจดั

สภาพแวดล้อมและการ

บริการทีส่่งเสริมให้

ผู้เรียนพฒันาธรรมชาติ

เตม็ศักยภาพ 

 

-ร้อยละของระดบัความพึง

พอใจต่อสภาพแวดลอ้ม อาคาร

สถานท่ีของโรงเรียนในระดบัดี 

-จาํนวนกิจกรรมท่ีส่งเสริม

สุขภาพอนามยัและความ

ปลอดภยั 

-ร้อยละของระดบัความ 

-ความพึงพอใจต่อ

สภาพแวดลอ้ม อาคาร

สถานท่ีของโรงเรียนใน

ระดบัดีร้อยละ ๘๐ 

-จาํนวนกิจกรรมท่ีส่งเสริม

สุขภาพอนามยัและความ

ปลอดภยั ๔ กิจกรรม/ปี 

 

-พฒันาแหล่งเรียนรู้และ

สภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการ

เรียนรู้แบบบูรณาการ 

-กิจกรรมปรับปรุงสภาพภูมิทศัน์

ในสถานศึกษา 

-กิจกรรมเขตพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 

-กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 



๔๕ 
 

วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย กลยุทธ์สู่ความสําเร็จ 

 พอเพียงและสภาพการใชง้าน

ในระดบัดี 

-จาํนวนแหล่งเรียนรู้ท่ีครูจดั

และใชแ้หล่งเรียนรู้ทั้งในและ

นอกสถานศึกษา 

-ระดบัความพอเพียงและ

สภาพการใชง้านในระดบัดี

ร้อยละ ๘๐ 

-จาํนวนแหล่งเรียนรู้ท่ีครูจดั

และใชแ้หล่งเรียนรู้ทั้งใน

และนอกสถานศึกษาไม่นอ้ย

กวา่  ๑๐ แห่ง 

-กิจกรรมพฒันาแหล่งเรียนรู้ ภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ิน 

-กิจกรรมหอ้งสมุดมีชีวิต 

 

   มาตรฐานด้านการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

สถานศึกษามกีาร

สนับสนุนและใช้แหล่ง

เรียนรู้และภูมิปัญญาใน

ท้องถิ่น 

-ระดบัคุณภาพของขอ้มูลท่ี

เช่ือมโยงระหวา่งสถานศึกษา

กบัแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา

ในทอ้งถ่ินในระดบัดี 

-ร้อยละของแหล่งเรียนรู้ภูมิ

ปัญญาและชุมชนท่ีเขา้มาร่วม

จดัทาํหลกัสุตรสถานศึกษา 

-ขอ้มูลท่ีเช่ือมโยงระหวา่ง

สถานศึกษากบัแหล่งเรียนรู้

และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอยูใ่น

ระดบัดีร้อยละ ๙๐ 

-แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาและ

ชุมชนท่ีเขา้มาร่วมจดัทาํ

หลกัสูตรสถานศึกษาไม่

นอ้ยกวา่ร้อยละ ๘๐ 

ส่งเสริม สนบัสนุนการใชแ้หล่ง

เรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใน

การจดัการเรียนการสอน 

-กิจกรรมพฒันาแหล่งเรียนรู้

และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

-กิจกรรมวนัสาํคญั 

สถานศึกษามคีวาม

ร่วมมือกนัระหว่างบ้าน 

องค์กรทางศาสนา สถาบัน

ทางวชิาการ และองค์กร

ภาครัฐและเอกชนเพ่ือ

พฒันาวถิีการเรียนรู้ใน

ชุมชน 

-อตัราการใหบ้ริการความรู้ของ

สถานศึกษาและการใช้

ประโยชน์ของชุมชนต่อเดือน 

-อตัราการแลกเปล่ียนเรียนรู้

ร่วมกนัระหวา่งสถานศึกษากบั

ชุมชนต่อเดือน 

 

-ร้อยละของเงินนอก

งบประมาณท่ีใชจ้ดัการศึกษา 

-การใหบ้ริการความรู้ของ

สถานศึกษาและการใช้

ประโยชน์ของชุมชนไม่

นอ้ยกวา่ ๕ คร้ังต่อเดือน 

-การแลกเปล่ียนเรียนรู้

ร่วมกนัระหวา่งสถานศึกษา

กบัชุมชนไม่นอ้ยกวา่            

๕ เร่ืองต่อเดือน 

-เงินนอกงบประมาณท่ีได้

จากการระดมทุนและ

ทรัพยากรไม่นอ้ยกวา่                  

ร้อยละ ๓๐ 

เสริมสร้างความสัมพนัธ์และ

ความร่วมมือในการใหบ้ริการ

ทางการศึกษาระหวา่ง

สถานศึกษากบัองคก์รอ่ืน 

-กิจกรรมปรับปรุงสภาพภูมิ

ทศัน์ในสถานศึกษา 

-กิจกรรมโรงเรียนกบัชุมชน 

-โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

ส่งเสริมการระดมทุนและ

ทรัพยากรทางการศึกษา 

-กิจกรรมบุญกองขา้ว 

-ผา้ป่าการศึกษา 

 

 

 

  



 
 

 

๔๖ 

 ๔. กลยุทธ์การพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 ยุทธศาสตร์ที ่๑ :   พฒันาหลกัสูตร ทีส่่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เตม็ศักยภาพ 

 กลยุทธ์ที ่๑  ปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน  

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมปรับปรุงหลกัสูตรการเรียนการสอนและส่ือ   โดยใชคุ้ณธรรมเป็นฐานของ                

                     กระบวนการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที ่๓ ส่งเสริมกิจกรรมนกัเรียน และเครือข่ายโรงเรียนกลุ่มลาํปลายมาศ  ๗ 

                 ยุทธศาสตร์ที ่ ๒ : ส่งเสริมการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ โดยยดึคุณธรรมนําความรู้ ตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

กลยุทธ์ที ่๑  นอ้มนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และวถีิชีวติประชาธิปไตยสู่การเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที ่๒   ส่งเสริมและพฒันาคุณธรรม จริยธรรม นาํความรู้สู่วถีิประชาธิปไตย 

กลยุทธ์ที ่๓  ส่งเสริมกิจกรรมนกัเรียน และเครือข่ายสถานศึกษา 

 ยุทธศาสตร์ที ่๓ : พฒันาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานทุกระดบั 

 กลยุทธ์ที ่๑  พฒันาการอ่าน การเขียน การคิดวเิคราะห์ผูเ้รียน 

กลยุทธ์ที ่๒  พฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ และกิจกรรพฒันาผูเ้รียน 

กลยุทธ์ที ่๓  พฒันาแหล่งเรียนรู้ ส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยทีางการศึกษา 

กลยุทธ์ที ่๔  ส่งเสริมการแข่งขนัทกัษะทางวชิาการและระดบัจดัการความรู้ 

กลยุทธ์ที ่๕  พฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระและกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

กลยุทธ์ที ่๖  ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษา 

                ยุทธศาสตร์ที ่๔: ส่งเสริม การมส่ีวนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น และองค์กรอ่ืนในการจัดการศึกษา 

 กลยุทธ์ที ่๑ เสริมสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                  

 กลยุทธ์ที ่๒ สร้างความสัมพนัธ์ และส่งเสริมบทบาท การมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ชุมชน องคก์รในชุมชน 

และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 

 ๕. การดําเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที ่๑ :   พฒันาหลกัสูตร ทีส่่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เตม็ศักยภาพ 

  กลยุทธ์ที่ ๑  ปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน 

โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ)ของโครงการ/

กจิกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตวับ่งช้ี) 

๑. พฒันาหลกัสูตร

สถานศึกษา  

 

๑. เพ่ือพฒันาหลกัสูตร

สถานศึกษาเดิมใหมี้ความ

สมบูรณ์ครอบคลุมทุกดา้น 

และสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร

แกนกลางและเหตุการณ์เป็น

ปัจจุบนั 

๒. เพ่ือส่งเสริม พฒันาการ

เรียนการสอนของครู เป็นไป

ตามหลกัสูตรสถานศึกษา 

๑. โรงเรียนมีหลกัสูตร

สถานศึกษาท่ีสอดคลอ้ง 

กบัสภาพจริง 

๒. ครูทุกคนมีความรู้  

ความเขา้ใจเก่ียวกบั

หลกัสูตรสถานศึกษา 

ปฐมวยั ๗/๗.๑ 

ขั้นพ้ืนฐาน ๑๐/๑๐.๑ 

 



 
 

 

๔๗ 

กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริมปรับปรุงหลกัสูตรการเรียนการสอนและส่ือ โดยใชคุ้ณธรรมเป็นฐานของกระบวนการเรียนรู้ 

โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ)ของโครงการ/

กจิกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตวับ่งช้ี) 

๑. พฒันาหลกัสูตร

สถานศึกษา ส่งเสริม

ปรับปรุงหลกัสูตรการเรียน

การสอนและส่ือ โดยใช้

คุณธรรมเป็นฐานของ

กระบวนการเรียนรู้ 

 

 

๑. เพ่ือพฒันาหลกัสูตร

สถานศึกษาเดิมใหมี้ความ

สมบูรณ์ครอบคลุมทุกดา้น 

และสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร

แกนกลางและเหตุการณ์เป็น

ปัจจุบนั 

๒. เพ่ือส่งเสริม พฒันาการ

เรียนการสอนของครู เป็นไป

ตามหลกัสูตรสถานศึกษา 

๑. โรงเรียนมีหลกัสูตร

สถานศึกษาท่ีสอดคลอ้ง 

กบัสภาพจริง 

๒. ครูทุกคนมีความรู้  

ความเขา้ใจเก่ียวกบั

หลกัสูตรสถานศึกษา 

ปฐมวยั ๗/๗.๑, ๗.๒, 

๗.๓ 

ขั้นพ้ืนฐาน ๑๐/๑๐.๑ - 

๑๐.๕ 

 

กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริมกิจกรรมนกัเรียน และเครือข่ายโรงเรียนกลุ่มลาํปลายมาศ  ๗ 

โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ)ของโครงการ/

กจิกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตวับ่งช้ี) 

๑. ส่งเสริมกิจกรรมนกัเรียน 

และเครือข่ายโรงเรียนกลุ่ม

ลาํปลายมาศ  ๗ 

 

๑. เพ่ือพฒันาหลกัสูตร

สถานศึกษาเดิมใหมี้ความ

สมบูรณ์ครอบคลุมทุกดา้น 

และสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร

แกนกลางและเหตุการณ์เป็น

ปัจจุบนั 

๒. เพ่ือส่งเสริม พฒันาการ

เรียนการสอนของครู เป็นไป

ตามหลกัสูตรสถานศึกษา 

๑. โรงเรียนมีหลกัสูตร

สถานศึกษาท่ีสอดคลอ้ง 

กบัสภาพจริง 

๒. ครูทุกคนมีความรู้  

ความเขา้ใจเก่ียวกบั

หลกัสูตรสถานศึกษา 

ปฐมวยั ๗/๗.๑, ๗.๓ 

ขั้นพ้ืนฐาน ๑๐/๑๐.๑ – 

๑๐.๕ 

 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๒ : ส่งเสริมการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ โดยยดึคุณธรรมนําความรู้ ตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

กลยุทธ์ที ่๑  นอ้มนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และวถีิชีวติประชาธิปไตยสู่การเรียนรู้ 

โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ)ของโครงการ/

กจิกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตวับ่งช้ี) 

๑. โรงเรียนคุณธรรม  

 

๑. เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม 

จริยธรรม และความดีงามให้

เกิดข้ึนกบันกัเรียน 

๒. เพ่ือสืบสาน 

๑. ผูบ้ริหาร, คณะครู, 

นกัการภารโรง,ผูป้กครอง, 

ผูน้าํชุมชนทุกองคก์ร ร่วม

สรรคส์ร้างความดี ปฏิบติั 

ปฐมวยั ๙/๙.๑, ๙.๒, ๑๐/

๑๐.๑, ๑๐.๒ 

 



 
 

 

๔๘ 

โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ)ของโครงการ/

กจิกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตวับ่งช้ี) 

 ขนบธรรมเนียม วฒันธรรม 

ประเพณี และค่านิยมใน

ความเป็นไทยใหค้งไวใ้น

สภาพท่ีดีงาม 

๓. เพ่ือส่งเสริม

พระพทุธศาสนา ฝึกให้

นกัเรียนเป็น 

พทุธศาสนิกชนท่ีดีของ

พระพทุธศาสนา 

ตนเป็นคนดี เป็นแบบอยา่ง

ท่ีดีของสังคม 

๒. นกัเรียนทุกคนร่วม

สวดมนต ์ก่อนกลบับา้น

ทุกวนั และร่วมสวดมนต์

วนัศุกร์สุดสัปดาห์ 

๓. นกัเรียน ทุกคน มี

ความรู้ เป็นผูมี้คุณธรรม

จริยธรรมดี  เป็นคนดีของ

สังคม 

ขั้นพ้ืนฐาน ๑๓/๑๓.๑, 

๑๓.๒ ๑๔/๑๔.๑, ๑๔.๒ 

 

กลยุทธ์ที ่๒   ส่งเสริมและพฒันาคุณธรรม จริยธรรม นาํความรู้สู่วถีิประชาธิปไตย 

โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ)ของโครงการ/

กจิกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตวับ่งช้ี) 

๑.โรงเรียนคุณธรรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม 

จริยธรรม และความดีงามให้

เกิดข้ึนกบันกัเรียน 

๒. เพ่ือสืบสาน

ขนบธรรมเนียม วฒันธรรม 

ประเพณี และค่านิยมใน

ความเป็นไทยใหค้งไวใ้น

สภาพท่ีดีงาม 

๓. เพ่ือส่งเสริม

พระพทุธศาสนา ฝึกให้

นกัเรียนเป็น 

พทุธศาสนิกชนท่ีดีของ

พระพทุธศาสนา 

 

 

 

๑. ผูบ้ริหาร, คณะครู, 

นกัการภารโรง,ผูป้กครอง, 

ผูน้าํชุมชนทุกองคก์ร ร่วม

สรรคส์ร้างความดี ปฏิบติั

ตนเป็นคนดี เป็นแบบอยา่ง

ท่ีดีของสังคม 

๒. นกัเรียนทุกคนร่วมสวด

มนตก่์อนกลบับา้นทุกวนั 

และร่วมสวดมนตว์นัศุกร์

สุดสัปดาห์ 

๓. นกัเรียน ทุกคน มี

ความรู้  เป็นผูมี้คุณธรรม

จริยธรรมดี  เป็นคนดีของ

สังคม 

 

 

 

 

 

ปฐมวยั ๙/๙.๑, ๙.๒ 

๑๐/๑๐.๑, ๑๐.๒ 

ขั้นพ้ืนฐาน ๑๓/๑๓.๑, 

๑๓.๒ 

 ๑๔/๑๔.๑, ๑๔.๒ 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

๔๙ 

โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ)ของโครงการ/

กจิกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตวับ่งช้ี) 

๒. ส่งเสริมประชาธิปไตยใน

โรงเรียน 

 

๑  เพ่ือปลูกจิตสาํนึกและ

ความตระหนกัใน

ความสาํคญัของการทาํดี

ใหก้บันกัเรียน 

๒. เพ่ือส่งเสริมการพฒันา

ประชาธิปไตย โดยจดัอบรม

ผูน้าํประชาธิปไตย 

๓  เพ่ือผูเ้รียนไดแ้สดงออก

โดยเนน้วถีิชีวติ

ประชาธิปไตย ระบอบ

ประชาธิปไตยและเผยแพร่    

ระบอบประชาธิปไตยสู่

ชุมชน 

๑. นกัเรียน เป็นผูมี้ความ

ประพฤติดี มีนํ้ าใจ 

๒.  นกัเรียนผูน้าํ

ประชาธิปไตย ร่วมปฏิบติั

กิจกรมส่งเสริม

ประชาธิปไตย 

๓. นกัเรียน ทุกคนสามารถ

แสดงออกดา้น คารวะ

ธรรม สามคัคีธรรมและ

ปัญญาธรรม อยา่งต่อเน่ือง

และยัง่ยนื 

ปฐมวยั ๙/๙.๑, ๙.๒ 

๑๐/๑๐.๑, ๑๐.๒ 

ขั้นพ้ืนฐาน ๑๓/๑๓.๑, 

๑๓.๒ 

 

 

กลยุทธ์ที ่๓  ส่งเสริมกิจกรรมนกัเรียน และเครือข่ายสถานศึกษา 

โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ)ของโครงการ/กจิกรรม 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตวับ่งช้ี) 

๑. โรงเรียนคุณธรรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม 

จริยธรรม และความดีงามให้

เกิดข้ึนกบันกัเรียน 

๒. เพ่ือสืบสานขนบธรรมเนียม 

วฒันธรรม ประเพณี และ

ค่านิยมในความเป็นไทยให้

คงไวใ้นสภาพท่ีดีงาม 

๓. เพ่ือส่งเสริมพระพทุธศาสนา 

ฝึกใหน้กัเรียนเป็น 

พทุธศาสนิกชนท่ีดีของ

พระพทุธศาสนา 

 

 

 

๑. ผูบ้ริหาร, คณะครู, นกัการ

ภารโรง,ผูป้กครอง, ผูน้าํชุมชน

ทุกองคก์ร ร่วมสรรคส์ร้างความ

ดี ปฏิบติัตนเป็นคนดี เป็น

แบบอยา่งท่ีดีของสังคม 

๒. นกัเรียนทุกคนร่วมสวด

มนต ์ก่อนกลบับา้นทุกวนั และ

ร่วมสวดมนตว์นัศุกร์สุด

สัปดาห์ 

๓. นกัเรียน ทุกคน มีความรู้ 

เป็นผูมี้คุณธรรมจริยธรรมดี  

เป็นคนดีของสังคม 

 

 
 

ปฐมวยั ๙/๙.๑, ๙.๒ 

๑๐/๑๐.๑, ๑๐.๒ 

ขั้นพ้ืนฐาน ๑๓/

๑๓.๑, ๑๓.๒ 

 ๑๔/๑๔.๑, ๑๔.๒ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

๕๐ 

๒. เกษตรพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

๓. กีฬาตา้นยาเสพติด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔. เขตบริการพฒันา

ส่ิงแวดลอ้ม 

 

 

 

 

 

 

 

๑.  เพ่ือใหน้กัเรียนมีความรู้

ความสามารถในการจดัทาํปุ๋ย

ชีวภาพใชเ้องได ้

๒. เพ่ือใหน้กันาํความรู้

ความสามารถในการจดัทาํปุ๋ย

ชีวภาพไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั

ได ้

 

๑  เพ่ือจดักิจกรรมเสริม

หลกัสูตรใหผุ้เ้รียนทุกคนมีส่วน

ร่วมกิจกรรม 

๒ เพ่ือใหผู้เ้รียนแสดงออกถึง

การมีจิตใจเป็นนกักีฬาอยา่ง

แทจ้ริง 

๓ เพ่ือใหผู้เ้รียนมีทกัษะในเชิง

กีฬามากข้ึนและส่งเสริม

ความสามารถของผูเ้รียนดา้น

กีฬา 

๔ เพ่ือสร้างความสัมพนัธ์อนัดี

ระหวา่งนกักีฬาดว้ยกนั 

๕ เพ่ือใหผู้เ้รียนรู้จกัใชเ้วลาวา่ง

ใหเ้กิดประโยชน์ เล่นกีฬา

ห่างไกลยาเสพติด 

 

 

 

๑  เพ่ือใหผู้เ้รียนมีความ

รับผดิชอบ มีความสามคัคี มี

ระเบียบวนิยั และมีความคิด

ริเร่ิมสร้างสรรค ์

๒ เพ่ือใหผู้เ้รียนรู้จกัปฏิบติัตน 

ใหเ้ป็นสมาชิกท่ีดีมีคุณค่าของ

หมู่คณะ 

๓ เพ่ือใหค้รู/นกัเรียนไดมี้ส่วน

รับผดิชอบแวดลอ้มในโรงเรียน

ร่วมกนั 

 

๑. นกัเรียนทุกคนมีความรู้ 

ความเขา้ใจขั้นตอน เก่ียวกบั

วธีิการทาํปุ๋ยชีวภาพและการ

นาํไปใช ้

๒.นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  

๑,๒ จดัทาํปุ๋ยชีวภาพได ้

  

 

๑ จดัการแข่งขนักีฬาสีภายใน

ข้ึน ๑ คร้ัง ภายในเดือน

สิงหาคม และเขา้ร่วมการ

แข่งขนักีฬาระหวา่งโรงเรียนปี

การศึกษา ละ ๑ คร้ัง 

๒  นกัเรียนและครูทุกคน ได้

ออกกาํลงักายดว้ยการเล่นกีฬา

และห่างไกล.ยาเสพติด 

๓.  คดัเลือกนกัเรียนท่ีมี

ความสามารถดา้นกีฬา เป็น

ตวัแทนโรงเรียนเขา้ร่วมการ

แข่งขนักีฬา 

ระหวา่งโรงเรียน กีฬาระดบั

กลุ่มโรงเรียน ระดบัเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา ระดบัจงัหวดั รวมถึง

กีฬาท่ี 

 หน่วยงานต่างๆ จดัข้ึน 

 

๑ ครูและผูเ้รียนทุกคนร่วม

พฒันาส่ิงแวดลอ้มภายใน

โรงเรียนอยา่งนอ้ยวนัละ ๒ 

คร้ัง 

๒  โรงเรียนมีสภาพแวดลอ้มท่ี

ดี น่าดู น่าอยู ่น่าเรียน 

 

 

 

 
 

ปฐมวยั ๙/๙.๑, ๙.๒ 

๑๐/๑๐.๑, ๑๐.๒ 

ขั้นพ้ืนฐาน ๑๓/

๑๓.๑, ๑๓.๒,  ๑๔/

๑๔.๑, ๑๔.๒ 

 

 

ปฐมวยั ๙/๙.๑, ๙.๒ 

๑๐/๑๐.๑, ๑๐.๒ 

ขั้นพ้ืนฐาน 

 ๑๓/๑๓.๑, ๑๓.๒ 

 ๑๔/๑๔.๑, ๑๔.๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฐมวยั ม.๒/๔  

  ม. ๓ /๑,๒,๓,๔             

 ม.๑๑/๑,๒ 

ขั้นพ้ืนฐาน ม.๒ /๑,๒ 

ม.๑๑ /๑,๒,๓ 

 

 

 



 
 

 

๕๑ 

๕. อนุรักษว์ฒันธรรม

ไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖.  กิจกรรมวนัสาํคญั 

 

 

 

 

 
 

 

 

๗.  การป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหายาเสพติด  

 

 

 

 
 

 

 

๘. เดก็ไทยทาํได ้

 

 

 

 

 

๑  เพ่ือรักษาวฒันธรรมอนัดีงาม

ของสังคมไทยไว ้

๒  เพ่ือใหน้กัเรียนกลา้

แสดงออก และสร้างความมัน่ใจ

ใหก้บัตนเอง 

๓  เพ่ือสร้างความสามคัคีในหมู่

คณะ 

 

 

 

 

๑  เพ่ือรักษาวฒันธรรมอนัดีงาม

ของสังคมไทยไว ้

๒ เพ่ือใหน้กัเรียนมีความ

ตระหนกัในความสาํคญัของ

สถาบนัชาติ ศาสนา และ

พระมหากษตัริย ์

๓ เพ่ือสร้างความสามคัคีในหมู่

คณะ 

 
 

๑  เพ่ือใหค้รู นกัเรียน ผูน้าํ

ชุมชน มีความรู้ความเขา้ใจวธีิ

ป้องกนัตนเองใหป้ลอดภยัจาก

สารเสพติด และโรคเอดส์ 

๒. เพ่ือใหค้รู นกัเรียน เป็น

แบบอยา่งท่ีดี ในการป้องกนั

และช่วยกนัต่อตา้นยาเสพติดใน

สถานศึกษา 

 

๑.  เดก็ทุกคนมีสิทธ์ิท่ีจะไดรั้บ

การอบรมเล้ียงดูและส่งเสริม

พฒันาการ การเรียนรู้อยา่ง

เหมาะสม 

๒.  เดก็มีโอกาสพฒันาตนเอง 

ตามลาํดบัขั้นตอนของการ

พฒันาทุกดา้น ทั้งดา้นร่างกาย 

๑  นกัเรียนไดเ้รียนรู้

ศิลปะการแสดงดา้นนาฏศิลป์ 

และดนตรี 

๒  จดัการแสดงในโรงเรียน 

และชุมชน ตามโอกาสท่ี

เหมาะสม ภาคเรียนละ  ๑  คร้ัง 

๓  นาํนกัเรียนเขา้แข่งขนัทกัษะ

ความสามารถนกัเรียนระดบั

มธัยมศึกษา 

 

 

๑ ครู บุคลากร และนกัเรียนทุก

คนไดร่้วมในกิจกรรมวนัสาํคญั 

ต่าง ๆ  

๒   ครู บุคลากร และนกัเรียน

ทุกคนไดร่้วมในกิจกรรมวนั

สาํคญัทางพระพทุธศาสนา 

๓   จดักิจกรรมแห่เทียนพรรษา

ร่วมกบัชุมชน 
 

 

๑ จดัอบรมครู นกัเรียน จาํนวน  

๓๐๐  คน 

๒  ทาํการตรวจปัสสาวะ

นกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมกลุ่มเส่ียง 

ทุกคน 

๓  ครู นกัเรียนมีความรู้ความ

เขา้ใจถึงอนัตรายของยาเสพติด 

และเอดส์ 

 

๑. เคล่ือนไหวแบบแอโรบิกห

นา้เสาธงในตอนเชา้ทุกวนั 

๒. กิจกรรมเท่ียววนัหรรษา 

กิจกรรมตามความเหมาะสม 

๓.  วนัศุกร์ฟังธรรมท่ีในตอน

เชา้ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๑๑ 

น.   

 

ปฐมวยั ม.๒/๔                   

ม. ๓ /๑,๒,๓,๔     

 ม.๑๑/๑,๒ 

ขั้นพ้ืนฐาน 

 ม.๒ /๑,๒ 

 

 

 

ปฐมวยั ม.๒/๔                   

ม. ๓ /๑,๒,๓,๔     

 ม.๑๑/๑,๒ 

ขั้นพ้ืนฐาน ม.๒ /๑,๒ 

 

 

 

ปฐมวยั ม.๒/๔                   

ม.๑ /๓,๔     

 ม.๑๑/๑,๒ 

ขั้นพ้ืนฐาน ม.๑ /๓ 

 

 

 

ปฐมวยั ม.๒/

๑,๒,๓,๔                  

ม.๑ /๒     ม.๑๑/๑,๒ 

 

 



 
 

 

๕๒ 

 

 

 

 

 

 

๙. พอ่ครูแม่ครู 

 

 

 

 
 

 
 

๑๐. ดนตรีพ้ืนบา้น 

 วงโปงลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

๑๑. ออมทรัพย ์

อารมณ์ สังคม และดา้น

สติปัญญา โดยการศึกษาท่ีเนน้

เดก็เป็นสาํคญั พฒันาการเดก็

โดยผา่นระบวนการการเล่น 

และกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัวยั 
 

 

๑. เพ่ือจดักิจกรรมเสริม

หลกัสูตรใหเ้ดก็ไดเ้รียนรู้

ประสบการณ์ตรง 

๒. เพ่ือเดก็  ผูป้กครอง ครู มี

ความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 
 

 

 

 

 

 
 

๑. เพ่ือเปิดโอกาสใหน้กัเรียนท่ี

มีความสนใจไดใ้ช้

ความสามารถดา้นดนตรีอยา่ง

เตม็ศกัยภาพ 

๒. เพ่ือใหน้กัเรียนเกิดความรัก

ในดนตรีพ้ืนบา้น วงโปงลาง 

และสืบสานวฒันธรรมพ้ืนบา้น

ต่อไป 

๓. เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมสันทนา

การใหก้บันกัเรียน ชุมชน และ

หน่วยงานราชการ 
 

๑ เพ่ือฝึกใหน้กัเรียนมีนิสัยใน

การประหยดั และอดออม อนั

เป็นคุณธรรมพ้ืนฐาน 

๒ ฝึกใหเ้ดก็รู้จกัพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

๑. เดก็อนุบาล ๑  อนุบาล  ๒   

จาํนวน ๘๐   คน   ผูป้กครอง 

๘๐  คน  ไดไ้ปทศันศึกษาแหล่ง

เรียนรู้ 

๓.  นกัเรียน  ผูป้กครอง  ครู  มี

ความประทบัใจในการไปทศัน

ศึกษา 
 

๑.นกัเรียนช่วงชั้นท่ี ๒ ชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ ท่ีมีความ

สนใจดา้นดนตรี ไดใ้ช้

ความสามารถในการเล่นดนตรี

พ้ืนบา้น วงโปงลาง ใหเ้กิด

ความชาํนาญ มีการพฒันาส่ิงท่ี

ยงับกพร่องใหดี้ยิง่ข้ึน และ

นาํไปประยกุตใ์ชใ้น

ชีวิตประจาํวนัต่อไป 

 

 
 

ครูทุกคน จดักิจกรรมการออม

ทรัพยใ์หก้บันกัเรียนทุกชั้น

เรียน ทุกคน ตลอดปีการศึกษา 

 

 

 

 

ปฐมวยั ม.๒/

๑,๒,๓,๔                  

ม.๑ /๒     ม.๓/๓ ม.

๔/๑,๒,๕ 

 

 

 

ปฐมวยั ม.๒/

๑,๒,๓,๔                  

ม.๑ /๒     ม.๑๑/๑,๒ 

ขั้นพ้ืนฐาน ม.๑ /

๔,๕,๖            

ม.๖/๒,๓,๔ 

 

 

ปฐมวยั ม.๓/

๑,๒,๓,๔                  

ม.๔ /๕     ม.๑๑/๑,๒ 

ขั้นพ้ืนฐาน ม.๒ /

๑,๒,๓,๔   

ม.๖/๒,๓,๔ 

 

 

 

 

 



 
 

 

๕๓ 

ยุทธศาสตร์ที ่๓ : พฒันาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานทุกระดบั  

กลยุทธ์ที ่๑  พฒันาการอ่าน การเขียน การคิดวเิคราะห์ผูเ้รียน 

โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ)ของโครงการ/

กจิกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตวับ่งช้ี) 

๑. พฒันา

กระบวนการ

เรียนรู้ทุกกลุ่ม

สาระ และกิจกรรม

พฒันาผูเ้รียน 

 

 

 

 

 

 

 

๒. พฒันาแหล่งเรียนรู้

ในโรงเรียน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

๓. พฒันาหอ้งสมุด 

 

 

 

 

 

๑. เพ่ือพฒันาและปฏิรูป

กระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้

ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

๒. เพ่ือจดัหา/จดัทาํและ

พฒันาส่ือ นวตักรรมใหมี้

ประสิทธิภาพสูงสุด 

๓. เพ่ือพฒันากลุ่มสาระการ

เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 

๔. เพ่ือยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูงข้ึน 

๕.  เพ่ือพฒันาผูเ้รียน 

 

๑  เพ่ือพฒันาแหล่งเรียนรู้ 

โดยการจดัสวนวชิาการ 

๒  เพ่ือพฒันารูปแบบการ

นาํเสนอองคค์วามรู้ในสวน

วชิาการอยา่งต่อเน่ือง ทนั

เหตุการณ์ 

๓  เพ่ือเสริมสร้างพลงัการ

เรียนรู้ ใหผู้เ้รียนมีคุณสมบติั

ตามลกัษณะท่ีพึงประสงค์

ของหลกัสูตร และ

พระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติ 
 

๑. เพ่ือพฒันาแหล่งเรียนรู้ 

โดยการจดัระบบหอ้งสมุด 

๒.  เพ่ือพฒันารูปแบบการ

นาํเสนอองคค์วามรู้ใน

หอ้งสมุดอยา่งต่อเน่ือง ทนั

เหตุการณ์ 

๑. ครูและนกัเรียน ปรับวธีิ

เรียน เปล่ียนวธีิสอน 

๒. ครูและนกัเรียนมีส่ือ 

นวตักรรม อยา่งเหมาะสม 

เพียงพอ 

๓. นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูงตามเกณฑ์

มาตรฐานร้อยละ  ๘๐ 

๔. นกัเรียนทุกคนมี

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์

ตามหลกัสูตร 
 

 

๑  มีส่ือ นวตักรรม  ครบ

ทุกกลุ่มสาระ   และแหล่ง

เรียนรู้อยา่งหลากหลาย 

๒  นกัเรียนอยา่งนอ้ย            

ร้อยละ  ๘๐  มีคุณสมบติั

ตามลกัษณะท่ีพึงประสงค์

ของหลกัสูตร 

 

 

 

 

 

๑. มีหนงัสือ   ส่ือ 

นวตักรรม  ครบทุกกลุ่ม

สาระ   และแหล่งเรียนรู้

อยา่งหลากหลาย 

๒. นกัเรียนอยา่งนอ้ย ร้อย

ละ  ๘๐  มีคุณสมบติัตาม

-ปฐมวยั มฐ. ๔/๑-๕ 

มฐ.๕/๑-๑๐ 

-ขั้นพ้ืนฐาน มฐ. ๒/๑-๔ 

มฐ. ๓/๑-๔ 

มฐ. ๔/๑-๔ 

มฐ. ๕/๑-๔ 

มฐ. ๖/๑-๔ 

 

-ปฐมวยั 

 มฐ. ๙/๑-๒ 

มฐ. ๑๐/๑-๒ 

-ขั้นพ้ืนฐาน  

มฐ. ๑๓/๑-๒ 

มฐ. ๑๕/๑-๒ 

 

ปฐมวยั 

 มฐ. ๙/๑-๒ 

มฐ. ๑๐/๑-๒ 

-ขั้นพ้ืนฐาน  

มฐ. ๑๓/๑-๒ 



 
 

 

๕๔ 

 

 

 

 

 

 
 

๔. รักการอ่าน 

 

 

 

 

 
 

๕. สอนซ่อมเสริม

นกัเรียนอ่าน 

      ไม่ออก เขียนไม่ได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖. พฒันาการวดัผล

และประเมินผล 

 

 

 

 

 

๓.  เพ่ือเสริมสร้างพลงัการ

เรียนรู้ ใหผู้เ้รียนมีคุณสมบติั

ตามลกัษณะท่ีพึงประสงค์

ของหลกัสูตรและ

พระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติ 
 

๑. เพ่ือใหน้กัเรียนมีนิสัยรัก

การอ่าน 

๒. เพ่ือพฒันาศกัยภาพการ

อ่านของนกัเรียนทุกคน 

 

 
 

๑.  เพ่ือส่งเสริมและ

สนบัสนุนใหค้รู ผูเ้รียน

ร่วมกนัจดัการเรียนการสอน

ซ่อมเสริมเพ่ือพฒันาให้

ผูเ้รียนไดเ้รียนเตม็ตาม

ศกัยภาพ 

๒. เพ่ือส่งเสริมและ

สนบัสนุนใหค้รู ผูเ้รียน

ร่วมกนัพฒันาและปรับปรุง

วธีิการสอนซ่อมเสริมเพ่ือให้

การเรียนการสอนเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด 

๓. เพ่ือใหน้กัเรียนอ่านออก

เขียนไดทุ้กคน 

 

๑. เพ่ือใหน้กัเรียนไดมี้ 

เอกสารหลกัฐานครบทุกช่วง

ชั้น 

๒. มีเอกสารหลกัฐานในการ

จดัทาํวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน 

 

ลกัษณะท่ีพึงประสงคข์อง

หลกัสูตร 

 

 

 

 
 

๑. นกัเรียนทุกคนไดมี้

โอกาสในการเรียนเท่า

เทียมกนั 

๒. ครูประจาํชั้นไดติ้ดตาม 

กาํกบั ดูแลนกัเรียนอยา่ง

ต่อเน่ือง 

 

นกัเรียน ทุกคน อ่านออก

เขียนได ้ตามระดบัชั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. นกัเรียน มีเอกสารแบบ 

ปพ.๑-๙ ครบทุกคน 

๒. ครูมีการจดัทาํเอกสาร

วดัผลประเมินผลอยา่งเป็น

ระบบ 

 

 

มฐ. ๑๕/๑-๒ 

 

 

 

-ขั้นพ้ืนฐาน  

มฐ. ๓/๑-๔ 

มฐ. ๕/๑-๔ 

 

 

ขั้นพ้ืนฐาน  

มฐ. ๓/๑-๔ 

มฐ. ๕/๑-๔ 

 

 

 

 

 

 

 

-ปฐมวยั 

 มฐ. ๕/๑-๖ 

-ขั้นพ้ืนฐาน  

มฐ. ๕/๑-๔ 



 
 

 

๕๕ 

๗. พฒันาระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

เพ่ือใหโ้รงเรียนมีระบบ

ขอ้มูลสารสนเทศท่ีเป็น

ปัจจุบนั 

๑  จดัทาํระบบเครือข่าย

ขอ้มูลสารสนเทศภายใน

สถานศึกษา 

๒  พฒันาเวบ็ไซดโ์รงเรียน 

 

-ปฐมวยั 

 มฐ. ๕/๑-๑๐ 

-ขั้นพ้ืนฐาน  

มฐ. ๗/๑-๙ 

 

 

กลยุทธ์ที่ ๒  พฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ)ของโครงการ/

กจิกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตวับ่งช้ี) 

๑. โรงเรียนส่งเสริม

สุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

๒. หอ้งเรียนคุณภาพ   

๑. เพ่ือใหน้กัเรียนมีความรู้

เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพของ

ตนเอง 

๒. เพ่ือใหน้กัเรียนนาํความรู้

ท่ีไดจ้ากการอบรมไปใชดู้แล

สุขภาพตนเอง ครอบครัว

และคนรอบขา้ง 

 

๑.เพ่ือนกัเรียนไดเ้รียนใน

บรรยากาศหอ้งเรียนท่ีดี และ

เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๒.เพ่ือใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ท่ี

หลากหลาย สามารถศึกษา

ดว้ยตนเอง 

 

 

นกัเรียน ไดรั้บความรู้โดย

ผา่นการอบรมไม่นอ้ยกวา่ 

๘๐ % และสามารถดูแล

สุขภาพตนเองได ้

 
 

 

 

๑. ครูจดับรรยากาศ

หอ้งเรียน ใหเ้อ้ือต่อการ

เรียนรู้ของนกัเรียนตาม

เกณฑห์อ้งเรียนคุณภาพทุก

หอ้ง 

๒  นกัเรียน มีผลการเรียนรู้

สูงข้ึนทุกคน 

๓  นกัเรียนร้อยละ ๘๐ 

ผา่นการประเมิน

คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

ปฐมวยั  มฐ. ๑/๑-๔ 

มฐ. ๒/๑-๔ 

ขั้นพ้ืนฐาน  

มฐ. ๑/๑-๖ 

 

ปฐมวยั 

 มฐ. ๕/๑-๑๐ 

มฐ. ๙/๑-๒ 

ขั้นพ้ืนฐาน 

มฐ. ๑๓/๑-๒ 

มฐ. ๑๔/๑-๒ 

มฐ. ๑๕/๑-๒ 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

๕๖ 

กลยุทธ์ที่ ๓  พฒันาแหล่งเรียนรู้ ส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยทีางการศึกษา 

โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ)ของโครงการ/

กจิกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตวับ่งช้ี) 

๑. พฒันา 

กระบวนการเรียนรู้

ทุกกลุ่มสาระ และ

กิจกรรมพฒันา

ผูเ้รียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. พฒันาแหล่งเรียนรู้ใน

โรงเรียน  

๑. เพ่ือพฒันาและปฏิรูป

กระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้

ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

๒. เพ่ือจดัหา/จดัทาํและพฒันา

ส่ือ นวตักรรมใหมี้

ประสิทธิภาพสูงสุด 

๓. เพ่ือพฒันากลุ่มสาระการ

เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 

๔. เพ่ือยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูงข้ึน 

๕.  เพ่ือพฒันาผูเ้รียน 

 
 

 

๑  เพ่ือพฒันาแหล่งเรียนรู้ โดย

การจดัสวนวชิาการ 

๒  เพ่ือพฒันารูปแบบการ

นาํเสนอองคค์วามรู้ในสวน

วชิาการอยา่งต่อเน่ือง ทนั

เหตุการณ์ 

๓  เพ่ือเสริมสร้างพลงัการ

เรียนรู้ ใหผู้เ้รียนมีคุณสมบติั

ตามลกัษณะท่ีพึงประสงคข์อง

หลกัสูตรและพระราชบญัญติั

การศึกษาแห่งชาติ 

 

๑. ครูและนกัเรียน ปรับวธีิ

เรียน เปล่ียนวธีิสอน 

 

๒. ครูและนกัเรียนมีส่ือ 

นวตักรรม อยา่งเหมาะสม 

เพียงพอ 

๓. นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูงตามเกณฑ์

มาตรฐานร้อยละ  ๘๐ 

๔. นกัเรียนทุกคนมี

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์

ตามหลกัสูตร 

 

 

๑  มีส่ือ นวตักรรม  ครบ

ทุกกลุ่มสาระ   และแหล่ง

เรียนรู้อยา่งหลากหลาย 

๒  นกัเรียนอยา่งนอ้ย ร้อย

ละ  ๘๐  มีคุณสมบติัตาม

ลกัษณะท่ีพึงประสงคข์อง

หลกัสูตร 

 

 

 

ปฐมวยั มฐ. ๔/๑-๕ 

มฐ.๕/๑-๑๐ 

-ขั้นพ้ืนฐาน  

มฐ. ๒/๑-๔ 

มฐ. ๓/๑-๔ 

มฐ. ๔/๑-๔ 

มฐ. ๕/๑-๔ 

มฐ. ๖/๑-๔ 

 

ปฐมวยั มฐ. ๔/๑-๕ 

มฐ.๕/๑-๑๐ 

-ขั้นพ้ืนฐาน  

มฐ. ๒/๑-๔ 

มฐ. ๓/๑-๔ 

มฐ. ๔/๑-๔ 

มฐ. ๕/๑-๔ 

มฐ. ๖/๑-๔  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

๕๗ 

กลยุทธ์ที่ ๔  ส่งเสริมการแข่งขนัทกัษะทางวิชาการและระดบัจดัการความรู้ 

โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ)ของโครงการ/

กจิกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตวับ่งช้ี) 

๑. การแข่งขนัความ

เป็นเลิศทาง

วชิาการ 

 

๑ เพ่ือใหน้กัเรียนไดรู้้ถึง

ความสามารถของตนเอง 

และกลา้แสดงออก 

 

นกัเรียนรู้ถึงความสามารถ 

ความถนดัของตนเอง 

 

 

ปฐมวยั  

มฐ. ๔/๑-๕ 

ขั้นพ้ืนฐาน  มฐ. ๓/๑-๔ 

มฐ. ๕/๑-๔ 

 

กลยุทธ์ที่ ๕  พฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระและกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ)ของโครงการ/

กจิกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตวับ่งช้ี) 

๑. นิเทศภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

๒. ประกนัคุณภาพ

ภายใน

สถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

๑. เพ่ือพฒันาบุคลกรใน

โรงเรียนใหมี้ความรู้ และ

ทกัษะในการปฏิบติังาน 

๒. เพ่ือประสานความสัมพนัธ์

อนัดีต่อกนัในกลุ่มผูร่้วมงาน

และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

๓. เพ่ือสร้างขวญัและกาํลงัใจ 

สร้างความมัน่ใจ ความสบาย

ใจ ความภาคภูมิใจในการ

ปฏิบติังาน 
 

 

 

๑. เพ่ือพฒันาระบบการ

ประกนัคุณภาพภายใน

สถานศึกษา ใหมี้ประสิทธิภาพ

และส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียน

อยา่งแทจ้ริง 

๒. เพ่ือพฒันาระบบการ

ประเมินตนเองของ

สถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ

ยิง่ข้ึน 

๑.  จดัทาํแบบนิเทศภายใน

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใน

ทุกช่วงชั้น 

๒. ดาํเนินการนิเทศ

บุคลากรทุกคน  สัปดาห์ละ   

๑  คร้ัง 

๓.  เพ่ือใหบุ้คลากรมีความ

คล่องตวัในการทาํงาน 

 

 

 
 

๑. จดัทาํคู่มือการจดัระบบ

การประกนัคุณภาพภายใน  

จาํนวน  ๓๕  เล่ม 

๒. ครูทุกคนประเมิน

คุณภาพนกัเรียนตาม

เอกสารคู่มือ 

 

 

 

ปฐมวยั 

 มฐ. ๕/๑-๑๐ 

มฐ. ๖/๑-๗ 

ขั้นพ้ืนฐาน  

มฐ. ๗/๑-๙ 

มฐ. ๘/๑-๖ 

 

ปฐมวยั 

 มฐ. ๘/๑-๖ 

ขั้นพ้ืนฐาน  

มฐ. ๑๒/๑-๖ 

 

 



 
 

 

๕๘ 

๓. พฒันาครูดา้น

เทคโนโลยเีพ่ือ

การศึกษา 

 

 

 

 

 

 
 

๔. ส่งเสริมพฒันา

ครู 

 

 

 

 

 

 

 
 

๕. ส่งเสริมการวจิยั 

 

 

 

 

 

 

๖. การเดินทางไกล

และเขา้ค่ายพกั

แรมลูกเสือ – 

เนตรนารี 

 

 

 

 

๑  เพ่ือพฒันาครู และบุคลากร

ในสถานศึกษา ใหมี้ความ

พร้อม มีศกัยภาพเพียงพอ 

สามารถปฏิบติังานไดต้าม

จรรยาบรรณ และมาตรฐาน

วชิาชีพ 

๒  เพ่ือนาํครู และบุคลากรเขา้

รับการอบรม/ศึกษาดูงาน 

พฒันาความกา้วหนา้ใน

วชิาชีพ 
 

๑  เพ่ือพฒันาครู และบุคลากร

ในสถานศึกษา ใหมี้ความ

พร้อม มีศกัยภาพเพียงพอ 

สามารถปฏิบติังานไดต้าม

จรรยาบรรณ และมาตรฐาน

วชิาชีพ 

๒  เพ่ือนาํครู และบุคลากรเขา้

รับการอบรม/ศึกษาดูงาน 

พฒันาความกา้วหนา้ใน

วชิาชีพ 
 

๑  เพ่ือส่งเสริมใหค้รูทาํการ

วจิยั 

๒  เพ่ือเสนอผลวจิยัทาง

การศึกษาและจดันิทรรศการ

งานวจิยั/วิชาการท่ีส่งผลต่อ

การพฒันาหลกัสูตร การเรียน

การสอนและการเรียนรู้ 

 

๑. ส่งเสริมกิจกรรมการสอน

ลูกเสือ – เนตรนารี  ในทุกชั้น 

๒  ลูกเสือ – เนตรนารี มีทกัษะ

ในกระบวนการทางลูกเสือ 

สามารถนาํไปใชใ้น

ชีวิตประจาํวนั 

๓  ลูกเสือ – เนตรนารี ไดเ้ขา้

ค่ายพกัแรม 

๑ จดัใหค้รูทุกคนใน

โรงเรียน ศึกษาดา้น

เทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา

อยา่งนอ้ย  ๑ คร้ัง 

๒  ครูไดรั้บความรู้ ในการ

พฒันาวิชาชีพของตนเอง 

และเล่ือนวทิยฐานะสูงข้ึน 

 

 

 

๑  จดัใหค้รูทุกคนใน

โรงเรียน ศึกษาดูงานนอก

สถานท่ี อยา่งนอ้ย  ๑ คร้ัง 

๒  ครูไดรั้บความรู้ ในการ

พฒันาวิชาชีพของตนเอง 

และเล่ือนวทิยฐานะสูงข้ึน 

 

 

 

 
 

ส่งเสริมและสนบัสนุนให้

ครูไดรั้บการพฒันาความรู้

ดา้นการวจิยัและนาํเสนอ

ผลการวจิยัไดต้ามมาตรฐาน

การศึกษาอยา่งนอ้ยปีละ ๑ 

เร่ือง 
 

 

๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

- จดักิจกรรมการการเรียน

การสอนลูกเสือ – เนตรนารี  

ในทุกระดบัชั้น 

- ลูกเสือสามารถนาํวิชาการ

ท่ีไดรั้บไปปรับใชใ้น

ชีวิตประจาํวนั 

ปฐมวยั 

 มฐ. ๕/๑-๑๐ 

ขั้นพ้ืนฐาน  

มฐ. ๗/๑-๙ 

 

 

ปฐมวยั 

 มฐ. ๕/๑-๑๐ 

ขั้นพ้ืนฐาน  

มฐ. ๗/๑-๙ 

 

 

 

ปฐมวยั 

 มฐ. ๕/๑-๑๐ 

ขั้นพ้ืนฐาน  

มฐ. ๗/๑-๙ 

 

ปฐมวยั 

 มฐ. ๕/๑-๑๐ 

ขั้นพ้ืนฐาน  

มฐ. ๗/๑-๙ 

 



 
 

 

๕๙ 

 

กลยุทธ์ที่ ๖  ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษา 

โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ)ของโครงการ/

กจิกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตวับ่งช้ี) 

๑. ซ่อมแซมครุภณัฑ์

โรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. ซ่อมแซมอาคาร

เรียน อาคาร

ประกอบ 

 

 

 

 
 

๓. พฒันาระบบงาน

สารบรรณ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

๑. เพ่ือซ่อมแซมครุภณัฑ ์ 

( เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ) ท่ี

ชาํรุดใหใ้ชก้ารไดดี้เป็น

ปัจจุบนั 

๒. เพ่ือใหมี้ครุภณัฑท่ี์มี

ประสิทธิภาพ อาํนวยความ

สะดวกใหก้บับุคลากรและ

นกัเรียน 

 

 

 

๑  เพ่ือซ่อมแซมอาคารเรียน 

อาคารประกอบใหมี้สภาพ

ใชก้ารไดดี้ มีความปลอดภยั 

๒  เพ่ือใหมี้อาคารเรียน 

อาคารประกอบ ท่ีมีสภาพใช้

การไดดี้ และเหมาะสม 

 

 

๑  เพ่ือจดัหาวสัดุสาํนกังาน

เพ่ืออาํนวยความสะดวกใน

การดาํเนินการต่าง ๆ ใน

สาํนกังาน 

๒ เพ่ือใหก้ารปฏิบติังาน          

ต่าง ๆมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

๓ เพ่ือใหบุ้คลากรมีความ

คล่องตวัในการทาํงาน 
 

 

 

 

 

 

๑. มีเคร่ืองพิมพดี์ด เคร่ือง

อดัสาํเนา เคร่ือง

คอมพิวเตอร์ใชก้ารไดดี้ทุก

เคร่ืองใน  ปีงบประมาณ 

๒๕๕๔ 

๒.  ซ่อมแซมเคร่ืองขยาย

เสียง   และซ่อมเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ องปฏิบติัการ

คอมพิวเตอร์ ท่ีชาํรุดใหใ้ช้

การไดทุ้กเคร่ือง 

 

๑ ซ่อมแซมอาคารเรียน 

อาคารประกอบ ส่วนท่ี

ชาํรุดใหแ้ขง็แรง ปลอดภยั 

๒ อาคารเรียนมีสภาพท่ีใช้

การไดดี้ เหมาะสมกบัการ

จดักิจกรรมการเรียนรู้ 
 

 

๑ มีวสัดุเพียงพอสาํหรับ

การปฏิบติังานใน

สาํนกังาน 

๒ การปฏิบติังานดาํเนินไป

อยา่งมีประสิทธิภาพและ

เป็นปัจจุบนั 

๓ บุคลากรปฏิบติังานได้

อยา่งมีประสิทธิภาพและ

คล่องตวั 

 

 

 

 

ปฐมวยัมฐ. ๖/๑-๗ 

มฐ. ๘/๑-๖ มฐ. ๙/๑-๒ 

มฐ. ๑๐/๑-๒มฐ. ๑๑/๑-๒ 

ขั้นพ้ืนฐาน มฐ. ๘/๑-๖ 

มฐ. ๙/๑-๓มฐ. ๑๑/๑-๓ 

มฐ. ๑๒/๑-๖มฐ. ๑๓/๑-๒

มฐ. ๑๕/๑-๒ 

 

ปฐมวยั  

มฐ. ๘/๑-๖ มฐ. ๙/๑-๒ 

ขั้นพ้ืนฐาน มฐ. ๑๑/๑-๓  

มฐ. ๑๒/๑-๖มฐ. ๑๓/๑-๒ 

 

ปฐมวยั มฐ. ๘/๓ ,๖  

ขั้นพ้ืนฐาน  

มฐ. ๑๒/๓,๖ 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

๖๐ 

๔. พฒันา

สภาพแวดลอ้ม

โรงเรียน 

 

 

 

 

 

๕. เขตบริการพฒันา

ส่ิงแวดลอ้ม 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

๖. ค่าพาหนะไปราชการ 

๑  เพ่ือจดัสภาพแวดลอ้มใน

โรงเรียนใหส้วยงาม 

เสริมสร้างบรรยากาศในการ

เรียนรู้ 

๒   เพ่ือปรับปรุงภูมิทศัน์ใน

โรงเรียนใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดี

งาม น่าอยู ่น่าดู น่าเรียน 

 
๑  เพ่ือใหผู้เ้รียนมีความ

รับผดิชอบ มีความสามคัคี มี

ระเบียบวนิยั และมีความคิด

ริเร่ิมสร้างสรรค ์

๒ เพ่ือใหผู้เ้รียนรู้จกัปฏิบติั

ตน ใหเ้ป็นสมาชิกท่ีดีมี

คุณค่าของหมู่คณะ 

๓ เพ่ือใหค้รู/นกัเรียนไดมี้

ส่วนรับผดิชอบดูแส

สภาพแวดลอ้มในโรงเรียน

ร่วมกนั 
 

๑. เพ่ือจดัสรรงบประมาณ

เป็นสวสัดิการของครูท่ีไป

ราชการ 

๒. เพ่ือสร้างขวญัและ

กาํลงัใจแก่ครูท่ีไปราชการ 

 

๑   จดัสวนหยอ่มใน

บริเวณโรงเรียนหนา้อาคาร

อยา่งนอ้ย  ๑  แห่ง 

๒.   สร้างเตาเผาขยะ  ๑   ท่ี 

๓   ปรับปรุงภูมิทศัน์ใน

โรงเรียนใหอ้ยูใ่นสภาพร่ม

ร่ืน สะดวก ปลอดภยั น่าดู 

น่าอยู ่น่าเรียน 

 

๑ ครูและผูเ้รียนทุกคนร่วม

พฒันาส่ิงแวดลอ้มภายใน

โรงเรียนอยา่งนอ้ยวนัละ 

๒ คร้ัง 

๒  โรงเรียนมี

สภาพแวดลอ้มท่ีดี น่าดู  

น่าอยู ่น่าเรียน 

 

 

 

 

๑. ขา้ราชการครูท่ีไป

ราชการจะไดรั้บค่าพาหนะ

ทุกคน 

๒.  ครูท่ีไปราชการมีความ

พึงพอใจในการปฏิบติั

หนา้ท่ีราชการ 

ปฐมวยั มฐ. ๙/๑-๒ 

มฐ. ๑๐/๑-๒ 

มฐ. ๑๑/๑-๒ 

ขั้นพ้ืนฐาน มฐ. ๑๑/๑-๓  

มฐ. ๑๓/๑-๒ 

 

 

 

 

ปฐมวยั มฐ. ๙/๑-๒ 

มฐ. ๑๐/๑-๒ 

มฐ. ๑๑/๑-๒ 

ขั้นพ้ืนฐาน มฐ. ๑๑/๑-๓  

มฐ. ๑๓/๑-๒ 

 

 

ปฐมวยั มฐ. ๖/๑-๗ 

ขั้นพ้ืนฐาน 

มฐ. ๘/๑-๖ 

 

ยุทธศาสตร์ที ่๔: ส่งเสริม การมส่ีวนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น และองค์กรอ่ืนในการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ที ่๑ เสริมสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                

โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ)ของโครงการ/

กจิกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตวับ่งช้ี) 

๑. ประชุม

คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

๑  เพ่ือหาแนวทางร่วมกนัใน

การพฒันาการจดัการศึกษา 

๒ เพ่ือเพ่ือประสาน

ประโยชน์ร่วมกนัในการ

๑ จดัประชุม

คณะกรรมการสถานศึกษา 

อยา่งนอ้ยภาคเรียนละ ๒ 

คร้ัง 

ปฐมวยั  

มฐ. ๖/๑-๗ 



 
 

 

๖๑ 

พฒันาการศึกษา 

 

๒ คณะกรรมการ

สถานศึกษามีบทบาทและ

ส่วนร่วมในการพฒันา

การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

ขั้นพ้ืนฐาน 

มฐ. ๙/๑-๓ 

  

 

กลยุทธ์ที ่๒ สร้างความสัมพนัธ์ และส่งเสริมบทบาท การมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ชุมชน องคก์รในชุมชน และผูมี้ส่วน 

เก่ียวขอ้ง 

โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ)ของโครงการ/

กจิกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตวับ่งช้ี) 

๑. ประชาสัมพนัธ์และ

ประสานงานชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. พฒันาระบบการ

ดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑  เพ่ือประชาสัมพนัธ์

กิจกรรม และผลการจดั

การศึกษาของโรงเรียนให้

ชุมชนไดรั้บทราบความ

เคล่ือนไหวทางการศึกษา 

๒ เพ่ือส่งเสริม สนบัสนุน

การจดัการศึกษาของ

สถานศึกษาใหป้ระสบ

ผลสาํเร็จในทุก ๆ ดา้น 

 

 

 

 
 

เพ่ือพฒันาระบบดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

๑ ประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร

การศึกษาของโรงเรียน 

อยา่งนอ้ย เดือนละ ๑   คร้ัง 

๒  เผยแพร่ทาง

อินเตอร์เน็ท จดัทาํจุลสาร/ 

แผนพบั แนะนาํผลสาํเร็จ

ของการจดัการศึกษาของ

โรงเรียนอยา่งนอ้ย ภาค

เรียนละ ๒ คร้ัง 

๓ ชุมชนทราบข่าวสาร

การศึกษาของโรงเรียน 

และร่วมพฒันาการศึกษา 

ในทุก ๆ ดา้น 

 
 

๑.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

จดัทาํเคร่ืองมือและเอกสาร

ท่ีเก่ียวขอ้งและปรับปรุง

ระบบดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียน  ทุกหอ้งเรียน   

ทุกคนครบ   ๑๐๐  % 

๒.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

โรงเรียนมีระบบการดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียนท่ีดี 

 

 
 

ปฐมวยั  

มฐ. ๖/๑-๗ 

ขั้นพ้ืนฐาน 

มฐ. ๙/๑-๓ 

  

 

 

 

 

ปฐมวยั มฐ. ๕/๑-๑๐ 

มฐ. ๗/๑-๕ มฐ. ๘/๑-๖ 

ขั้นพ้ืนฐาน มฐ. ๘/๑-๖ 

มฐ. ๑๒/๑-๖ 

 

 

 



 
 

 

๖๒ 

๓. เปิดบา้นเปิด

โรงเรียน 
๑.เพ่ือส่งเสริมและสนบัสนุน 

ใหค้รู - บุคลากร ผูเ้รียนและ

ชุมชนร่วมกนัจดัแสดง

ผลงานท่ีไดส้ะสมมาตลอดปี 

๒. เพ่ือส่งเสริมและ

สนบัสนุนใหค้รู - บุคลากร 

ผูเ้รียน และชุมชนร่วมกนั

พฒันาการเรียนการสอนโดย

การจดัแสดงผลงานและ

ความสามารถของผูเ้รียน 

๑. บุคลากรร่วมกนัจดั

นิทรรศการแสดงผลงาน

ความสามารถของนกัเรียน

ทุกช่วงชั้น 

๒. นกัเรียน มีคุณสมบติั

ตามลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ 

 

 

ปฐมวยั มฐ. ๒/๑-๔ 

มฐ. ๓/๑-๔ 

มฐ. ๔/๑-๕ 

ขั้นพ้ืนฐาน  

มฐ. ๔/๑-๔  ,มฐ. ๘/๑-๖ 

มฐ. ๑๒/๑-๖ 

 

การดําเนินงานโครงการ/กจิกรรมตามแผนปฏิบตัิการประจําปีการสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที ่๑ :   พฒันาหลกัสูตร ทีส่่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เตม็ศักยภาพ 

  กลยุทธ์ที่ ๑  ปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตวับ่งช้ี) 

๑. พฒันาหลกัสูตร

สถานศึกษา  

 

๑. โรงเรียนมีหลกัสูตร

สถานศึกษาท่ีสอดคลอ้ง กบั

สภาพจริง 

๒. ครูทุกคนมีความรู้  ความ

เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตร

สถานศึกษา 

๑.โรงเรียนมีหลกัสูตร

สถานศึกษาท่ีสอดคลอ้ง กบั

สภาพจริง ๑๐๐ % 

๒. ครูทุกคนมีความรู้  ความ

เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตร

สถานศึกษา ๑๐๐ % 

ปฐมวยั ๗/๗.๑ 

ขั้นพ้ืนฐาน ๑๐/๑๐.๑ 

 

กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริมปรับปรุงหลกัสูตรการเรียนการสอนและส่ือ โดยใชคุ้ณธรรมเป็นฐานของกระบวนการเรียนรู้ 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตวับ่งช้ี) 

๑. พฒันาหลกัสูตร

สถานศึกษา ส่งเสริม

ปรับปรุงหลกัสูตรการเรียน

การสอนและส่ือ โดยใช้

คุณธรรมเป็นฐานของ

กระบวนการเรียนรู้ 

๑. โรงเรียนมีหลกัสูตร

สถานศึกษาท่ีสอดคลอ้ง กบั

สภาพจริง 

๒. ครูทุกคนมีความรู้  ความ

เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตร

สถานศึกษา 

๑.โรงเรียนมีหลกัสูตร

สถานศึกษาท่ีสอดคลอ้ง กบั

สภาพจริง ๑๐๐ % 

๒. ครูทุกคนมีความรู้  ความ

เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตร

สถานศึกษา ๑๐๐ % 

ปฐมวยั ๗/๗.๑, ๗.๒, 

๗.๓ 

ขั้นพ้ืนฐาน ๑๐/๑๐.๑ - 

๑๐.๕ 

 



 
 

 

๖๓ 

กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริมกิจกรรมนกัเรียน และเครือข่ายโรงเรียนกลุ่มลาํปลายมาศ  ๗ 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตวับ่งช้ี) 

๑. ส่งเสริมกิจกรรมนกัเรียน 

และเครือข่ายโรงเรียนกลุ่ม

ลาํปลายมาศ  ๗ 

 

๑. โรงเรียนมีหลกัสูตร

สถานศึกษาท่ีสอดคลอ้ง กบั

สภาพจริง 

๒. ครูทุกคนมีความรู้  ความ

เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตร

สถานศึกษา 

๑.โรงเรียนมีหลกัสูตร

สถานศึกษาท่ีสอดคลอ้ง กบั

สภาพจริง ๑๐๐ % 

๒. ครูทุกคนมีความรู้  ความ

เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตร

สถานศึกษา ๑๐๐ % 

ปฐมวยั ๗/๗.๑, ๗.๓ 

ขั้นพ้ืนฐาน ๑๐/๑๐.๑ – 

๑๐.๕ 

 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๒ : ส่งเสริมการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ โดยยดึคุณธรรมนําความรู้ ตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

กลยุทธ์ที ่๑  นอ้มนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และวถีิชีวติประชาธิปไตยสู่การเรียนรู้ 

โครงการ/

กจิกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตวับ่งช้ี) 

๑. เขา้ค่าย

คุณธรรม  

 

๑. ผูบ้ริหาร, คณะครู, นกัการ

ภารโรง,ผูป้กครอง, ผูน้าํชุมชน

ทุกองคก์ร ร่วมสรรคส์ร้างความ

ดี ปฏิบติัตนเป็นคนดี เป็น

แบบอยา่งท่ีดีของสังคม 

๒. นกัเรียนทุกคนร่วมสวด

มนต ์ก่อนกลบับา้นทุกวนั และ

ร่วมสวดมนตว์นัศุกร์สุด

สัปดาห์ 

๓. นกัเรียนทุกคน มีความรู้  

 เป็นผูมี้คุณธรรมจริยธรรมดี  

เป็นคนดีของสังคม 

๑. ผูบ้ริหาร, คณะครู, นกัการภารโรง

,ผูป้กครอง, ผูน้าํชุมชนทุกองคก์ร 

ร่วมสรรคส์ร้างความดี ปฏิบติัตนเป็น

คนดี เป็นแบบอยา่งท่ีดีของสังคม    

๙๐ % 

๒. นกัเรียนทุกคนร่วมสวดมนตว์นั

ศุกร์สุดสัปดาห์ ๘๐% 

๓. นกัเรียน ทุกคน มีความรู้  

 เป็นผูมี้คุณธรรมจริยธรรมดี  เป็นคน

ดีของสังคม  

๘๐% 

ปฐมวยั ๙/๙.๑, ๙.๒, ๑๐/๑๐.๑, 

๑๐.๒ 

ขั้นพ้ืนฐาน ๑๓/๑๓.๑, ๑๓.๒ 

 ๑๔/๑๔.๑, ๑๔.๒ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

๖๔ 

 

กลยุทธ์ที ่๒   ส่งเสริมและพฒันาคุณธรรม จริยธรรม นาํความรู้สู่วถีิประชาธิปไตย 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตวับ่งช้ี) 

๑.เขา้ค่ายคุณธรรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

๒. ส่งเสริมประชาธิปไตยใน

โรงเรียน 

 

๑. ผูบ้ริหาร, คณะครู, นกัการ

ภารโรง,ผูป้กครอง, ผูน้าํ

ชุมชนทุกองคก์ร ร่วมสรรค์

สร้างความดี ปฏิบติัตนเป็น

คนดี เป็นแบบอยา่งท่ีดีของ

สังคม 

๒. นกัเรียนทุกคนร่วมสวด

มนตห์มู่ฯ ทาํนองสรภญัญะ  

ก่อนกลบับา้นทุกวนั และ

ร่วมสวดมนตว์นัศุกร์สุด

สัปดาห์ 
 

 

 

๑. นกัเรียน เป็นผูมี้ความ

ประพฤติดี มีนํ้ าใจ 

๒.  นกัเรียนผูน้าํ

ประชาธิปไตย ร่วมปฏิบติักิจ

กรมส่งเสริมประชาธิปไตย 

๓. นกัเรียน ทุกคนสามารถ

แสดงออกดา้น คารวะธรรม 

สามคัคีธรรมและปัญญา

ธรรม อยา่งต่อเน่ืองและ

ยัง่ยนื 

๑. ผูบ้ริหาร, คณะครู, 

นกัการภารโรง,ผูป้กครอง, 

ผูน้าํชุมชนทุกองคก์ร ร่วม

สรรคส์ร้างความดี ปฏิบติั

ตนเป็นคนดี เป็นแบบอยา่ง

ท่ีดีของสังคม ๙๐ % 

๒. นกัเรียนทุกคนร่วม

สวดมนตร่์วมสวดมนตว์นั

ศุกร์สุดสัปดาห์ ๘๐% 

 

 

 

๑. นกัเรียน เป็นผูมี้ความ

ประพฤติดี มีนํ้ าใจ ๘๐% 

๒.  นกัเรียนผูน้าํ

ประชาธิปไตย ร่วมปฏิบติั

กิจกรมส่งเสริม 

ประชาธิปไตย ๑๐๐% 

๓. นกัเรียนกคนสามารถ

แสดงออกดา้น คารวะ

ธรรม สามคัคีธรรมและ

ปัญญาธรรม อยา่งต่อเน่ือง

และยัง่ยนื๙๐% 

ปฐมวยั ๙/๙.๑, ๙.๒ 

๑๐/๑๐.๑, ๑๐.๒ 

ขั้นพ้ืนฐาน ๑๓/๑๓.๑, 

๑๓.๒ 

 ๑๔/๑๔.๑, ๑๔.๒ 

 

 

 

ปฐมวยั ๙/๙.๑, ๙.๒ 

๑๐/๑๐.๑, ๑๐.๒ 

ขั้นพ้ืนฐาน ๑๓/๑๓.๑, 

๑๓.๒ 

 ๑๔/๑๔.๑, ๑๔.๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

๖๕ 

 

กลยุทธ์ที ่๓  ส่งเสริมกิจกรรมนกัเรียน และเครือข่ายสถานศึกษา 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตวับ่งช้ี) 

๑. เขา้ค่ายคุณธรรมและ

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

“เดก็ไทยทาํได”้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. เกษตรพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

๓. กีฬาตา้นยาเสพติด 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ผูบ้ริหาร, คณะครู, 

นกัการภารโรง,ผูป้กครอง, 

ผูน้าํชุมชนทุกองคก์ร ร่วม

สรรคส์ร้างความดี ปฏิบติัตน

เป็นคนดี เป็นแบบอยา่งท่ีดี

ของสังคม 

๒. นกัเรียนทุกคนร่วมสวด

มนต ์ก่อนกลบับา้นทุกวนั 

และร่วมสวดมนตว์นัศุกร์สุด

สัปดาห์ 

๓. นกัเรียน มีความรู้  

 เป็นผูมี้คุณธรรมจริยธรรมดี  

เป็นคนดีของสังคม 

 

๑. นกัเรียนทุกคนมีความรู้ 

ความเขา้ใจขั้นตอน เก่ียวกบั

การเล้ียงปลา 

๒.นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี

ท่ี  ๑,๒ เล้ียงปลาทุกคน 

 

 

๑ จดัการแข่งขนักีฬาสี

ภายในข้ึน ๑ คร้ัง ภายใน

เดือนสิงหาคม ๒๕๕๓ และ

เขา้ร่วมการแข่งขนักีฬา 

ระหวา่งโรงเรียนปีการศึกษา 

ละ ๑ คร้ัง 

๒  นกัเรียนและครูทุกคน ได้

ออกกาํลงักายดว้ยการเล่น

กีฬาและห่างไกล.ยาเสพติด 

 

๑. ผูบ้ริหาร, คณะครู, 

นกัการภารโรง,ผูป้กครอง, 

ผูน้าํชุมชนทุกองคก์ร ร่วม

สรรคส์ร้างความดี ปฏิบติั

ตนเป็นคนดี เป็นแบบอยา่ง

ท่ีดีของสังคม ๙๐% 

๒. นกัเรียนทุกคนร่วม

สวดมนตว์นัศุกร์สุด

สัปดาห์ ๘๐% 

๓. นกัเรียน มีความรู้  

 เป็นผูมี้คุณธรรมจริยธรรม

ดี  เป็นคนดีของสังคม

๘๐% 

 

๑. นกัเรียนทุกคนมีความรู้ 

ความเขา้ใจขั้นตอน 

เก่ียวกบัการเล้ียงปลาและ

การนาํใช ้๘๐% 

๒.นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี  ๑,๒ จดัทาํปุ๋ยชีวภาพ

ไดทุ้กคน ๙๕% 

๑ จดัการแข่งขนักีฬาสี

ภายในข้ึน ๑ คร้ัง ภายใน

เดือนสิงหาคม ๒๕๕๓ 

และเขา้ร่วมการแข่งขนั

กีฬาระหวา่งโรงเรียนปี

การศึกษา ละ ๑ คร้ัง๑๐๐% 

๒  นกัเรียนและครูทุกคน 

ไดอ้อกกาํลงักายดว้ยการ

เล่นกีฬาและห่างไกล.ยา

ปฐมวยั ๙/๙.๑, ๙.๒ 

๑๐/๑๐.๑, ๑๐.๒ 

ขั้นพ้ืนฐาน ๑๓/๑๓.๑, 

๑๓.๒ 

 ๑๔/๑๔.๑, ๑๔.๒ 

 

 

 

 

 

 

ปฐมวยั ๙/๙.๑, ๙.๒ 

๑๐/๑๐.๑, ๑๐.๒ 

ขั้นพ้ืนฐาน ๑๓/๑๓.๑, 

๑๓.๒,  ๑๔/๑๔.๑, ๑๔.๒ 

 

 

 

ปฐมวยั ๙/๙.๑, ๙.๒ 

๑๐/๑๐.๑, ๑๐.๒ 

ขั้นพ้ืนฐาน ๑๓/๑๓.๑, 

๑๓.๒ 

 ๑๔/๑๔.๑, ๑๔.๒ 



 
 

 

๖๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔. เขตบริการพฒันา

ส่ิงแวดลอ้ม 

 

 

 

 

 

๕. อนุรักษว์ฒันธรรมไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖.  กิจกรรมวนัสาํคญั 

 

 

๓.  คดัเลือกนกัเรียนท่ีมี

ความสามารถดา้นกีฬา เป็น

ตวัแทนโรงเรียนเขา้ร่วมการ

แข่งขนักีฬาระหวา่งโรงเรียน 

กีฬาระดบักลุ่มโรงเรียน 

ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ระดบัจงัหวดั รวมถึงกีฬาท่ี

หน่วยงานต่างๆ จดัข้ึน 

 

 
๑ ครูและผูเ้รียนทุกคนร่วม

พฒันาส่ิงแวดลอ้มภายใน

โรงเรียนอยา่งนอ้ยวนัละ ๒ 

คร้ัง 

๒  โรงเรียนมีสภาพแวดลอ้ม

ท่ีดี น่าดู น่าอยู ่น่าเรียน 
 

 

 

 

๑  นกัเรียนไดเ้รียนรู้

ศิลปะการแสดงดา้น

นาฏศิลป์ และดนตรี 

๒  จดัการแสดงในโรงเรียน 

และชุมชน ตามโอกาสท่ี

เหมาะสม ภาคเรียนละ  ๑  

คร้ัง 

๓  นาํนกัเรียนเขา้แข่งขนั

ทกัษะความสามารถนกัเรียน

ระดบัมธัยมศึกษา 

 

 

 

๑ ครู บุคลากร และนกัเรียน

ทุกคนไดร่้วมในกิจกรรมวนั

สาํคญั ต่าง ๆ  

 

๒   ครู บุคลากร และ

เสพติด๑๐๐% 

๓.  คดัเลือกนกัเรียนท่ีมี

ความสามารถดา้นกีฬา 

เป็นตวัแทนโรงเรียนเขา้

ร่วมการแข่งขนักีฬา 

ระหวา่งโรงเรียน กีฬา

ระดบักลุ่มโรงเรียน ระดบั

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ระดบั

จงัหวดั รวมถึงกีฬาท่ี

หน่วยงานต่างๆ จดัข้ึน

๙๐% 
 

๑ ครูและผูเ้รียนทุกคนร่วม

พฒันาส่ิงแวดลอ้มภายใน

โรงเรียนอยา่งนอ้ยวนัละ 

๒ คร้ัง ๑๐๐% 

๒  โรงเรียนมี

สภาพแวดลอ้มท่ีดี น่าดู  

น่าอยู ่น่าเรียน ๙๕% 
 

 

๑  นกัเรียนไดเ้รียนรู้

ศิลปะการแสดงดา้น

นาฏศิลป์ และดนตรี 

๑๐๐% 

๒  จดัการแสดงใน

โรงเรียน และชุมชน ตาม

โอกาสท่ีเหมาะสม  

ภาคเรียนละ  ๑  คร้ัง 

๑๐๐% 

๓  นาํนกัเรียนเขา้แข่งขนั

ทกัษะความสามารถ

นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา 

๘๐% 
 

๑ ครู บุคลากร และ

นกัเรียนทุกคนไดร่้วมใน

กิจกรรมวนัสาํคญั ต่าง ๆ 

 ๑๐๐% 

 

 

 

 

 

 

ปฐมวยั ม.๒/๔                  

ม. ๓ /๑,๒,๓,๔     ม.๑๑/

๑,๒ 

ขั้นพ้ืนฐาน ม.๒ /๑,๒ 

ม.๑๑ /๑,๒,๓ 

 

 

ปฐมวยั ม.๒/๔                  

ม. ๓ /๑,๒,๓,๔  

 ม.๑๑/๑,๒ 

 

ขั้นพ้ืนฐาน ม.๒ /๑,๒ 

 

 

 

 

ปฐมวยั ม.๒/๔                  

ม. ๓ /๑,๒,๓,๔      

ม.๑๑/๑,๒ 



 
 

 

๖๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

๗.  การป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหายาเสพติด   

 

 

 

 

 

 

 
๘. เดก็ไทยทาํได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๙. พอ่ครูแม่ครู 

 

นกัเรียนทุกคนไดร่้วมใน

กิจกรรมวนัสาํคญัทาง

พระพทุธศาสนา 

๓   จดักิจกรรมแห่เทียน

พรรษาร่วมกบัชุมชน 

 

 

 

 

๑ จดัอบรมครู นกัเรียน 

จาํนวน ๔๕๗  คน 

๒  ทาํการตรวจปัสสาวะ

นกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมกลุ่ม

เส่ียง ทุกคน 

๓  ครู นกัเรียนมีความรู้

ความเขา้ใจถึงอนัตรายของ

ยาเสพติด และเอดส์ 
 

 

 

 

 

 

๑. เคล่ือนไหวแบบแอโร

บิกหนา้เสาธงในตอนเชา้ทุก

วนั 

๒. กิจกรรมเท่ียววนัหรรษา 

กิจกรรมตามความเหมาะสม 

๓.  วนัศุกร์ฟังธรรมท่ีใน

ตอนเชา้ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-

๑๐.๑๑ น.   
 

 

 

 

๑. เดก็อนุบาล ๑  อนุบาล  ๒   

จาํนวน ๘๘   คน   

ผูป้กครอง ๘๘  คน  ไดไ้ป

ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

๒   ครู บุคลากร และ

นกัเรียนทุกคนไดร่้วมใน

กิจกรรมวนัสาํคญัทาง

พระพทุธศาสนา 

๙๐% 

๓   จดักิจกรรมแห่เทียน

พรรษาร่วมกบัชุมชน

๑๐๐% 

๑ จดัอบรมครู นกัเรียน 

จาํนวน  ๓๐๐ คน 

 

 

๑ จดัอบรมครู นกัเรียน 

จาํนวน  ๔๕๗  คนการ

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา

เสพติด  โรค เอดส์ ใน

สถานศึกษา ๙๐ % 

๒  ทาํการตรวจปัสสาวะ

นกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมกลุ่ม

เส่ียง ทุกคน ๑๐๐% 

๓  ครู นกัเรียนมีความรู้

ความเขา้ใจถึงอนัตรายของ

ยาเสพติด และเอดส์ ๙๕ % 
 

๑. เคล่ือนไหวแบบแอโร

บิกหนา้เสาธงในตอนเชา้

ทุกวนั ๑๐๐% 

๒. กิจกรรมเท่ียววนั

หรรษา กิจกรรมตามความ

เหมาะสม๙๐% 

๓.  วนัศุกร์ฟังธรรมท่ีใน

ตอนเชา้ ตั้งแต่เวลา 

๐๙.๐๐-๑๐.๑๑ น. 

  ๘๐% 

 

๑. เดก็อนุบาล ๑-๒  

อนุบาล  ๒   จาํนวน ๘๘   

 

ขั้นพ้ืนฐาน ม.๒ /๑,๒ 

 

 

 

 

 

ปฐมวยั ม.๒/๔                  

ม.๑ /๓,๔     ม.๑๑/๑,๒ 

ขั้นพ้ืนฐาน ม.๑ /๓ 

 

 

 

 

ปฐมวยั ม.๒/๑,๒,๓,๔                  

ม.๑ /๒     ม.๑๑/๑,๒ 

ขั้นพ้ืนฐาน ม.๒ /๑,๒ 

 

 

 

 

ปฐมวยั ม.๒/๑,๒,๓,๔                  

ม.๑ /๒     ม.๓/๓ ม.๔/

๑,๒,๕ 



 
 

 

๖๘ 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

๑๐. ดนตรีพ้ืนบา้น 

 วงโปงลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

๑๑. ออมทรัพย ์

 

 
 

 

๒.  นกัเรียน  ผูป้กครอง  ครู  

มีความประทบัใจในการไป

ทศันศึกษา 
 

 

 

 

 
 

 
 

นกัเรียนช่วงชั้นท่ี ๒ ชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ ท่ีมี

ความสนใจดา้นดนตรี ไดใ้ช้

ความสามารถในการเล่น

ดนตรีพ้ืนบา้น วงโปงลาง 

ใหเ้กิดความชาํนาญ มีการ

พฒันาส่ิงท่ียงับกพร่องใหดี้

ยิง่ข้ึน และนาํไปประยกุตใ์ช้

ในชีวติประจาํวนัต่อไป 

 

 

 

ครูทุกคน จดักิจกรรมการ

ออมทรัพยใ์หก้บันกัเรียนทุก

ชั้นเรียน ทุกคน ตลอดปี

การศึกษา 

 

 

คน   ผูป้กครอง ๘๘  คน  

ไดไ้ปทศันศึกษาแหล่ง

เรียนรู้๙๐% 

๒.  นกัเรียน  ผูป้กครอง  

ครู  มีความประทบัใจใน

การไปทศันศึกษา ๙๐% 

 

นกัเรียนช่วงชั้นท่ี ๒ ชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ ท่ีมี

ความสนใจดา้นดนตรี ได้

ใชค้วามสามารถในการ

เล่นดนตรีพ้ืนบา้น วง

โปงลาง ใหเ้กิดความ

ชาํนาญ มีการพฒันาส่ิงท่ี

ยงับกพร่องใหดี้ยิง่ข้ึน และ

นาํไปประยกุตใ์ชใ้น

ชีวิตประจาํวนัต่อไป 

๖๐% 

 

ครูทุกคน จดักิจกรรมการ

ออมทรัพยใ์หก้บันกัเรียน

ทุกชั้นเรียน ทุกคน ตลอดปี

การศึกษา ๘๐% 
 

 

 

 

 

 

ปฐมวยั ม.๒/๑,๒,๓,๔                  

ม.๑ /๒     ม.๑๑/๑,๒ 

ขั้นพ้ืนฐาน ม.๑ /๔,๕,๖            

ม.๖/๒,๓,๔ 

 

 

 

 

ปฐมวยั ม.๓/๑,๒,๓,๔                  

ม.๔ /๕     ม.๑๑/๑,๒ 

ขั้นพ้ืนฐาน ม.๒ /

๑,๒,๓,๔            

ม.๖/๒,๓,๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

๖๙ 

ยุทธศาสตร์ที ่๓ : พฒันาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานทุกระดบั  

กลยุทธ์ที ่๑  พฒันาการอ่าน การเขียน การคิดวเิคราะห์ผูเ้รียน 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตวับ่งช้ี) 

๑. พฒันา

กระบวนการเรียนรู้             

ทุกกลุ่มสาระ และ

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

 

 

 
 

 

 

๒. พฒันาแหล่ง

เรียนรู้ใน

โรงเรียน  

 

 

 

๓. พฒันาหอ้งสมุด 

 

 

 

 

 

๔. รักการอ่าน 

 

 

 

 

๑. ครูและนกัเรียน ปรับวธีิ

เรียน เปล่ียนวธีิสอน 

๒. ครูและนกัเรียนมีส่ือ 

นวตักรรม อยา่งเหมาะสม 

เพียงพอ 

๓. นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูงตามเกณฑ์

มาตรฐานร้อยละ  ๘๐ 

๔. นกัเรียนทุกคนมี 

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์

ตามหลกัสูตร 

 

๑  มีส่ือ นวตักรรม  ครบทุก

กลุ่มสาระ   และแหล่งเรียนรู้

อยา่งหลากหลาย 

๒  นกัเรียนอยา่งนอ้ย ร้อยละ  

๘๐  มีคุณสมบติัตามลกัษณะ

ท่ีพึงประสงคข์องหลกัสูตร 

๑. มีหนงัสือ   ส่ือ นวตักรรม  

ครบทุกกลุ่มสาระ   และแหล่ง

เรียนรู้อยา่งหลากหลาย 

๒. นกัเรียนอยา่งนอ้ย ร้อยละ  

๘๐  มีคุณสมบติัตามลกัษณะ

ท่ีพึงประสงคข์องหลกัสูตร 

๑. นกัเรียนทุกคนไดมี้โอกาส

ในการเรียนเท่าเทียม 

๒. ครูประจาํชั้นไดติ้ดตาม 

กาํกบั ดูแลนกัเรียนอยา่ง

ต่อเน่ือง 

 

๑. ครูและนกัเรียน ปรับวธีิเรียน 

เปล่ียนวธีิสอน 

๑๐๐% 

๒. ครูและนกัเรียนมีส่ือ นวตักรรม 

อยา่งเหมาะสม เพียงพอ๘๕% 

๓. นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

สูงตามเกณฑม์าตรฐานร้อยละ  ๘๐ 

๔. นกัเรียนทุกคนมี 

คุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์าม

หลกัสูตร ๑๐๐% 

 

๑  มีส่ือ นวตักรรม  ครบทุกกลุ่มสาระ   

และแหล่งเรียนรู้อยา่งหลากหลาย 

๘๕% 

๒  นกัเรียนอยา่งนอ้ย ร้อยละ  ๘๐  มี

คุณสมบติัตามลกัษณะท่ีพึงประสงค์

ของหลกัสูตร ๑๐๐% 

๑. มีหนงัสือ   ส่ือ นวตักรรม  ครบทุก

กลุ่มสาระ   และแหล่งเรียนรู้อยา่ง

หลากหลาย 

๙๐% 

๒. นกัเรียนอยา่งนอ้ย ร้อยละ  ๘๐  มี

คุณสมบติัตามลกัษณะท่ีพึงประสงค์

ของหลกัสูตร ๑๐๐% 

๑. นกัเรียนทุกคนไดมี้โอกาสในการ

เรียนเท่าเทียมกนั ๑๐๐% 

๒. ครูประจาํชั้นไดติ้ดตาม กาํกบั ดูแล

นกัเรียนอยา่งต่อเน่ือง ๑๐๐% 
 

-ปฐมวยั มฐ. ๔/๑-๕ 

มฐ.๕/๑-๑๐ 

-ขั้นพ้ืนฐาน  

มฐ. ๒/๑-๔ 

มฐ. ๓/๑-๔ 

มฐ. ๔/๑-๔ 

มฐ. ๕/๑-๔ 

มฐ. ๖/๑-๔ 
 

 

 

 

ปฐมวยั 

 มฐ. ๙/๑-๒ 

มฐ. ๑๐/๑-๒ 

-ขั้นพ้ืนฐาน  

มฐ. ๑๓/๑-๒ 

มฐ. ๑๕/๑-๒ 

ปฐมวยั 

 มฐ. ๙/๑-๒ 

มฐ. ๑๐/๑-๒ 

-ขั้นพ้ืนฐาน  

มฐ. ๑๓/๑-๒ 

มฐ. ๑๕/๑-๒ 
 

-ขั้นพ้ืนฐาน  

มฐ. ๓/๑-๔ 

มฐ. ๕/๑-๔ 

 
ขั้นพ้ืนฐาน มฐ. ๓/๑-

๔ 



 
 

 

๗๐ 

๕. สอนซ่อมเสริม

นกัเรียนอ่านไม่

ออก เขียนไม่ได ้

 

๖. พฒันาการวดัผล

และประเมินผล 

 

 

 

 

๗. พฒันาระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

นกัเรียน ทุกคน อ่านออกเขียน

ได ้ตามระดบัชั้น 

 

 

๑. นกัเรียนมีเอกสารแบบ ปพ.

๑-๙ ครบทุกคน 

๒. ครูมีการจดัทาํเอกสาร

วดัผลประเมินผลอยา่งเป็น

ระบบ 

 

๑  จดัทาํระบบเครือข่ายขอ้มูล

สารสนเทศภายในสถานศึกษา 

๒  พฒันาเวบ็ไซดโ์รงเรียน 

นกัเรียน ทุกคน อ่านออกเขียนได ้ตาม

ระดบัชั้น ๙๘% 

 

 

๑. นกัเรียน มีเอกสารแบบ ปพ.๑-๙ 

ครบทุกคน ๑๐๐% 

๒. ครูมีการจดัทาํเอกสารวดัผล

ประเมินผลอยา่งเป็นระบบ ๑๐๐% 

 

 

๑  จดัทาํระบบเครือข่ายขอ้มูล

สารสนเทศภายในสถานศึกษา ๙๐% 

๒  พฒันาเวบ็ไซดโ์รงเรียน 

๘๐% 

มฐ. ๕/๑-๔ 
 

-ปฐมวยั มฐ. ๕/๑-๖ 

-ขั้นพ้ืนฐาน มฐ. ๕/

๑-๔ 

-ปฐมวยั 

 มฐ. ๕/๑-๑๐ 

-ขั้นพ้ืนฐาน  

มฐ. ๗/๑-๙ 

 

 

 

 

กลยุทธ์ที่ ๒  พฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ และกิจกรรพฒันาผูเ้รียน 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตวับ่งช้ี) 

๒. โรงเรียนส่งเสริม

สุขภาพ 

 

 

 

 

๒. หอ้งเรียนคุณภาพ   

นกัเรียน ไดรั้บความรู้โดย

ผา่นการอบรมไม่นอ้ยกวา่ 

๘๐ % และสามารถดูแล

สุขภาพตนเองได ้

 
 

๑. ครูจดับรรยากาศ

หอ้งเรียน ใหเ้อ้ือต่อการ

เรียนรู้ของนกัเรียนตาม

เกณฑห์อ้งเรียนคุณภาพทุก

หอ้ง 

๒  นกัเรียน มีผลการเรียนรู้

สูงข้ึนทุกคน 

๓  นกัเรียนร้อยละ ๘๐ ผา่น

การประเมินคุณลกัษณะท่ีพึง

ประสงค ์

นกัเรียน ไดรั้บความรู้โดย

ผา่นการอบรมไม่นอ้ยกวา่ 

๘๐ % และสามารถดูแล

สุขภาพตนเองได ้

๙๐% 
 

๑. ครูจดับรรยากาศ

หอ้งเรียน ใหเ้อ้ือต่อการ

เรียนรู้ของนกัเรียนตาม

เกณฑห์อ้งเรียนคุณภาพทุก

หอ้ง ๙๐% 

๒  นกัเรียน มีผลการเรียนรู้

สูงข้ึนทุกคน ๗๕% 

๓  นกัเรียนร้อยละ ๘๐ 

ผา่นการประเมิน

คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

๑๐๐% 

ปฐมวยั  มฐ. ๑/๑-๔ 

มฐ. ๒/๑-๔ 

ขั้นพ้ืนฐาน  

มฐ. ๑/๑-๖  ปฐมวยั 

 มฐ. ๕/๑-๑๐ 

มฐ. ๙/๑-๒ 

ขั้นพ้ืนฐาน 

มฐ. ๑๓/๑-๒ 

มฐ. ๑๔/๑-๒ 

มฐ. ๑๕/๑-๒ 



 
 

 

๗๑ 

 

กลยุทธ์ที่ ๓  พฒันาแหล่งเรียนรู้ ส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยทีางการศึกษา 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตวับ่งช้ี) 

๑.พฒันา 

กระบวนการเรียนรู้ทุก

กลุ่มสาระ และกิจกรรม

พฒันาผูเ้รียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. พฒันาแหล่งเรียนรู้ใน

โรงเรียน  

๑. ครูและนกัเรียนโรงเรียน 

ปรับวธีิเรียน เปล่ียนวธีิสอน 

 

๒. ครูและนกัเรียนมีส่ือ 

นวตักรรม อยา่งเหมาะสม 

เพียงพอ 

๓. นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูงตามเกณฑ์

มาตรฐานร้อยละ  ๘๐ 

๔. นกัเรียนทุกคนมี

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์

ตามหลกัสูตร 

 

๑  มีส่ือ นวตักรรม  ครบทุก

กลุ่มสาระ   และแหล่งเรียนรู้

อยา่งหลากหลาย 

๒  นกัเรียนอยา่งนอ้ย ร้อย

ละ  ๘๐  มีคุณสมบติัตาม

ลกัษณะท่ีพึงประสงคข์อง

หลกัสูตร 

 

๑. ครูและนกัเรียน ปรับวธีิ

เรียน เปล่ียนวธีิสอน 

๑๐๐% 

๒. ครูและนกัเรียนมีส่ือ 

นวตักรรม อยา่งเหมาะสม 

เพียงพอ๘๕% 

๓. นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูงตามเกณฑ์

มาตรฐานร้อยละ  ๘๐ 

๔. นกัเรียนทุกคนมี 

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์

ตามหลกัสูตร๑๐๐% 

 

๑  มีส่ือ นวตักรรม  ครบ

ทุกกลุ่มสาระ   และแหล่ง

เรียนรู้อยา่งหลากหลาย 

๘๕% 

๒  นกัเรียนอยา่งนอ้ย  

ร้อยละ  ๘๐  มีคุณสมบติั

ตามลกัษณะท่ีพึงประสงค์

ของหลกัสูตร ๑๐๐% 

 

 

ปฐมวยั มฐ. ๔/๑-๕ 

มฐ.๕/๑-๑๐ 

-ขั้นพ้ืนฐาน  

มฐ. ๒/๑-๔ 

มฐ. ๓/๑-๔ 

มฐ. ๔/๑-๔ 

มฐ. ๕/๑-๔ 

มฐ. ๖/๑-๔ 

ปฐมวยั มฐ. ๔/๑-๕ 

มฐ.๕/๑-๑๐ 

-ขั้นพ้ืนฐาน  

มฐ. ๒/๑-๔ 

มฐ. ๓/๑-๔ 

มฐ. ๔/๑-๔ 

มฐ. ๕/๑-๔ 

มฐ. ๖/๑-๔ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

๗๒ 

     กลยุทธ์ที ่๔  ส่งเสริมการแข่งขนัทกัษะทางวิชาการและระดบัจดัการความรู้ 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตวับ่งช้ี) 

การแข่งขนัความเป็น

เลิศทางวชิาการ 

นกัเรียนรู้ถึงความสามารถ 

ความถนดัของตนเอง 

 

นกัเรียนรู้ถึงความสามารถ 

ความถนดัของตนเอง 

๘๐% 

ปฐมวยั  

มฐ. ๔/๑-๕ 

ขั้นพ้ืนฐาน  

มฐ. ๓/๑-๔ 

มฐ. ๕/๑-๔ 

    กลยุทธ์ที่ ๕  พฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระและกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตวับ่งช้ี) 

๑. นิเทศภายใน 

 

 

 

 

 

 

 
๒.ประกนัคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 

 

 

 

 

 
 

๓.พฒันาครูดา้น

เทคโนโลยเีพ่ือ

การศึกษา 

 

๑.  จดัทาํแบบนิเทศภายใน

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใน

ทุกช่วงชั้น 

๒. ดาํเนินการนิเทศบุคลากร

ทุกคน  สัปดาห์ละ   ๑  คร้ัง 

 เพ่ือใหบุ้คลากรมีความ

คล่องตวัในการทาํงาน 
 

 

 

๑. จดัทาํคู่มือการจดัระบบ

การประกนัคุณภาพภายใน  

จาํนวน  ๓๕  เล่ม 

๒. ครูทุกคนประเมิน

คุณภาพนกัเรียนตามเอกสาร

คู่มือ 
 
 

๑ จดัใหค้รูทุกคนใน

โรงเรียน ศึกษาดา้น

เทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา

อยา่งนอ้ย  ๑ คร้ัง 

๑.  จดัทาํแบบนิเทศภายใน

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใน

ทุกช่วงชั้น๑๐๐% 

๒. ดาํเนินการนิเทศ

บุคลากรทุกคน  สัปดาห์ละ   

๑  คร้ังเพ่ือใหบุ้คลากรมี

ความคล่องตวัในการ

ทาํงาน  ๘๐% 

 

๑. จดัทาํคู่มือการจดัระบบ

การประกนัคุณภาพภายใน  

จาํนวน  ๓๕  เล่ม ๘๐% 

๒. ครูทุกคนประเมิน

คุณภาพนกัเรียนตาม

เอกสารคู่มือ ๘๐% 
 

๑ จดัใหค้รูทุกคนใน

โรงเรียน ศึกษาดา้น

เทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา

อยา่งนอ้ย  ๑ คร้ัง๑๐๐% 

ปฐมวยั 

 มฐ. ๕/๑-๑๐ 

มฐ. ๖/๑-๗ 

ขั้นพ้ืนฐาน  

มฐ. ๗/๑-๙   มฐ. ๘/๑-๖ 

 

ปฐมวยั 

 มฐ. ๘/๑-๖ 

ขั้นพ้ืนฐาน  มฐ. ๑๒/๑-๖ 

 

ปฐมวยั มฐ. ๕/๑-๑๐ 

ขั้นพ้ืนฐาน มฐ. ๗/๑-๙ 

 



 
 

 

๗๓ 

 

 

 

 
๔.ส่งเสริมพฒันาครู 

 

 

 

 

 

 

 

๕.ส่งเสริมการวิจยั 

 

 

 

 

 

 
 

 

๖.การเดินทางไกลและ

เขา้ค่ายพกัแรมลูกเสือ – 

เนตรนารี 

 

 

 

 

๒  ครูไดรั้บความรู้ ในการ

พฒันาวิชาชีพของตนเอง 

และเล่ือนวทิยฐานะสูงข้ึน 

 

 

๑  จดัใหค้รูทุกคนใน

โรงเรียน ศึกษาดูงานนอก

สถานท่ี อยา่งนอ้ย  ๑ คร้ัง 

๒  ครูไดรั้บความรู้ ในการ

พฒันาวิชาชีพของตนเอง 

และเล่ือนวทิยฐานะสูงข้ึน 

 
 

 

 

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหค้รู

ไดรั้บการพฒันาความรู้ดา้น

การวจิยัและนาํเสนอ

ผลการวจิยัไดต้ามมาตรฐาน

การศึกษาสาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานกาํหนดอยา่งนอ้ยปี

ละ ๑ เร่ือง 

 

 

๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

- จดักิจกรรมการการเรียน

การสอนลูกเสือ – เนตรนารี  

ในทุกระดบัชั้น 

- ลูกเสือสามารถนาํวิชาการ

ท่ีไดรั้บไปปรับใชใ้น

ชีวิตประจาํวนั 

๒  ครูไดรั้บความรู้ ในการ

พฒันาวิชาชีพของตนเอง 

และเล่ือนวทิยฐานะสูงข้ึน 

๘๐% 

 

๑  จดัใหค้รูทุกคนใน

โรงเรียน ศึกษาดูงานนอก

สถานท่ี อยา่งนอ้ย  ๑ คร้ัง 

๑๐๐% 

๒  ครูไดรั้บความรู้ ในการ

พฒันาวิชาชีพของตนเอง 

และเล่ือนวทิยฐานะสูงข้ึน

๘๐% 

 

ส่งเสริมและสนบัสนุนให้

ครูไดรั้บการพฒันาความรู้

ดา้นการวจิยัและนาํเสนอ

ผลการวจิยัไดต้าม

มาตรฐานการศึกษา

สาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

กาํหนดอยา่งนอ้ยปีละ ๑ 

เร่ือง  ๘๐% 

 
๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

- จดักิจกรรมการการเรียน

การสอนลูกเสือ – เนตร

นารี  ในทุกระดบัชั้น

ลูกเสือสามารถนาํวิชาการ

ท่ีไดรั้บไปปรับใชใ้น

ชีวิตประจาํวนั๑๐๐% 

 

 

 

 

ปฐมวยั 

 มฐ. ๕/๑-๑๐ 

ขั้นพ้ืนฐาน  

มฐ. ๗/๑-๙ 

 

ปฐมวยั 

 มฐ. ๕/๑-๑๐ 

ขั้นพ้ืนฐาน  

มฐ. ๗/๑-๙ 

 

 

 

ปฐมวยั 

 มฐ. ๕/๑-๑๐ 

ขั้นพ้ืนฐาน  

มฐ. ๗/๑-๙ 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

๗๔ 

   กลยุทธ์ที ่๖  ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษา 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตวับ่งช้ี) 

๑.ซ่อมแซมครุภณัฑ์

โรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.ซ่อมแซมอาคารเรียน 

อาคารประกอบ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓.พฒันาระบบงานสาร

บรรณ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

๑. มีเคร่ืองพิมพดี์ด เคร่ืองอดั

สาํเนา เคร่ืองคอมพิวเตอร์ใช้

การไดดี้ทุกเคร่ืองใน  

ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 

๒.  ซ่อมแซมเคร่ืองขยาย

เสียง  และซ่อมเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ หอ้งปฏิบติัการ

คอมพิวเตอร์ ท่ีชาํรุดใหใ้ช้

การไดทุ้กเคร่ือง 
 

 
 

 

 

 

๑ ซ่อมแซมอาคารเรียน 

อาคารประกอบ ส่วนท่ีชาํรุด

ใหแ้ขง็แรง ปลอดภยั 

๒ อาคารเรียนมีสภาพท่ีใช้

การไดดี้ เหมาะสมกบัการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ 

 

 
 

๑ มีวสัดุเพียงพอสาํหรับการ

ปฏิบติังานในสาํนกังาน 

๒ การปฏิบติังานดาํเนินไป

อยา่งมีประสิทธิภาพและเป็น

ปัจจุบนั 

๓ บุคลากรปฏิบติังานได้

อยา่งมีประสิทธิภาพและ

คล่องตวั  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. มีเคร่ืองพิมพดี์ด เคร่ือง

อดัสาํเนา เคร่ือง

คอมพิวเตอร์ใชก้ารไดดี้ทุก

เคร่ืองใน  ปีงบประมาณ 

๒๕๕๔  ๑๐๐% 

๒.  ซ่อมแซมเคร่ืองขยาย

เสียง   และซ่อมเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ 

หอ้งปฏิบติัการ

คอมพิวเตอร์ ท่ีชาํรุดใหใ้ช้

การไดทุ้กเคร่ือง ๗๐% 
 

๑ ซ่อมแซมอาคารเรียน 

อาคารประกอบ ส่วนท่ี

ชาํรุดใหแ้ขง็แรง ปลอดภยั 

๙๐% 

๒ อาคารเรียนมีสภาพท่ีใช้

การไดดี้ เหมาะสมกบัการ

จดักิจกรรมการเรียนรู้ 

๙๐% 

 

๑ มีวสัดุเพียงพอสาํหรับ

การปฏิบติังานใน

สาํนกังาน ๙๐% 

๒ การปฏิบติังานดาํเนินไป

อยา่งมีประสิทธิภาพและ

เป็นปัจจุบนั๙๐% 

๓ บุคลากรปฏิบติังานได้

อยา่งมีประสิทธิภาพและ

คล่องตวั๙๐% 

 
 

 

 

 

 

 

ปฐมวยัมฐ. ๖/๑-๗ 

มฐ. ๘/๑-๖ มฐ. ๙/๑-๒ 

มฐ. ๑๐/๑-๒มฐ. ๑๑/๑-๒ 

ขั้นพ้ืนฐาน มฐ. ๘/๑-๖ 

มฐ. ๙/๑-๓มฐ. ๑๑/๑-๓ 

มฐ. ๑๒/๑-๖มฐ. ๑๓/๑-๒

มฐ. ๑๕/๑-๒ 

 

ปฐมวยั  

มฐ. ๘/๑-๖ มฐ. ๙/๑-๒ 

ขั้นพ้ืนฐาน มฐ. ๑๑/๑-๓  

มฐ. ๑๒/๑-๖มฐ. ๑๓/๑-๒ 

 

ปฐมวยั มฐ. ๘/๓ ,๖  

ขั้นพ้ืนฐาน  

มฐ. ๑๒/๓,๖ 

 

 

 

 

 



 
 

 

๗๕ 

 

๔.พฒันา

สภาพแวดลอ้มโรงเรียน 

 

 

 
 

 

 

 

๕.เขตบริการพฒันา

ส่ิงแวดลอ้ม 

 

 

 

 

 

 
 

๖. ค่าพาหนะไปราชการ 

 

 

๑   จดัสวนหยอ่มในบริเวณ

โรงเรียนหนา้อาคารอยา่ง

นอ้ย  ๑  แห่ง 

๒.   สร้างเตาเผาขยะ  ๑   ท่ี 

๓   ปรับปรุงภูมิทศัน์ใน

โรงเรียนใหอ้ยูใ่นสภาพร่ม

ร่ืน สะดวก ปลอดภยั น่าดู 

น่าอยู ่น่าเรียน 
 

 

๑ ครูและผูเ้รียนทุกคนร่วม

พฒันาส่ิงแวดลอ้มภายใน

โรงเรียนอยา่งนอ้ยวนัละ ๒ 

คร้ัง 

๒  โรงเรียนมีสภาพแวดลอ้ม

ท่ีดี น่าดู  น่าอยู ่น่าเรียน 

 
 

 
 

๑. ขา้ราชการครูท่ีไปราชการ

จะไดรั้บค่าพาหนะทุกคน 

๒.  ครูท่ีไปราชการมีความ

พึงพอใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี

ราชการ 

 

 

 

 

๑   จดัสวนหยอ่มใน

บริเวณโรงเรียนหนา้อาคาร

อยา่งนอ้ย  ๑  แห่ง 

๒.   สร้างเตาเผาขยะ  ๑   ท่ี 

๓   ปรับปรุงภูมิทศัน์ใน

โรงเรียนใหอ้ยูใ่นสภาพร่ม

ร่ืน สะดวก ปลอดภยั น่าดู 

น่าอยู ่น่าเรียน ๙๐% 

 
 

๑ ครูและผูเ้รียนทุกคนร่วม

พฒันาส่ิงแวดลอ้มภายใน

โรงเรียนอยา่งนอ้ยวนัละ 

๒ คร้ัง 

๒  โรงเรียนมี

สภาพแวดลอ้มท่ีดี น่าดู  

น่าอยู ่น่าเรียน ๑๐๐% 

 
๑. ขา้ราชการครูท่ีไป

ราชการจะไดรั้บค่าพาหนะ

ทุกคน ๑๐๐% 

๒.  ครูท่ีไปราชการมีความ

พึงพอใจในการปฏิบติั 
 

๑. ขา้ราชการครูท่ีไป

ราชการจะไดรั้บค่าพาหนะ

ทุกคน 

๒.  ครูท่ีไปราชการมีความ

พึงพอใจในการปฏิบติั

หนา้ท่ีราชการ 

 

 

 

ปฐมวยั มฐ. ๙/๑-๒ 

มฐ. ๑๐/๑-๒ 

มฐ. ๑๑/๑-๒ 

ขั้นพ้ืนฐาน มฐ. ๑๑/๑-๓  

มฐ. ๑๓/๑-๒ 

 

ปฐมวยั มฐ. ๙/๑-๒ 

มฐ. ๑๐/๑-๒ 

มฐ. ๑๑/๑-๒ 

ขั้นพ้ืนฐาน มฐ. ๑๑/๑-๓  

มฐ. ๑๓/๑-๒ 

 

ปฐมวยั มฐ. ๖/๑-๗ 

ขั้นพ้ืนฐาน 

มฐ. ๘/๑-๖ 

 

 

 

 



 
 

 

๗๖ 

ยุทธศาสตร์ที ่๔: ส่งเสริม การมส่ีวนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น และองค์กรอ่ืนในการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ที ่๑ เสริมสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตวับ่งช้ี) 

๑.ประชุม

คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๑ จดัประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษา อยา่งนอ้ยภาค

เรียนละ ๒ คร้ัง 

๒ คณะกรรมการ

สถานศึกษามีบทบาทและ

ส่วนร่วมในการพฒันา

การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

๑ จดัประชุม

คณะกรรมการสถานศึกษา 

อยา่งนอ้ยภาคเรียนละ ๒ 

คร้ัง  

๒ คณะกรรมการ

สถานศึกษามีบทบาทและ

ส่วนร่วมในการพฒันา

การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

ปฐมวยั  

มฐ. ๖/๑-๗ 

ขั้นพ้ืนฐาน 

มฐ. ๙/๑-๓ 

 

 

 

กลยุทธ์ที ่๒ สร้างความสัมพนัธ์ และส่งเสริมบทบาท การมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ชุมชน องคก์รในชุมชน และผูมี้ส่วน 

เก่ียวขอ้ง 

โครงการ/กจิกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตวับ่งช้ี) 

๑.ประชาสัมพนัธ์และ

ประสานงานชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑ ประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร

การศึกษาของโรงเรียน อยา่ง

นอ้ย เดือนละ ๑   คร้ัง 

๒  เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ท 

จดัทาํจุลสาร/ แผนพบั 

แนะนาํผลสาํเร็จของการจดั

การศึกษาของโรงเรียนอยา่ง

นอ้ย ภาคเรียนละ ๒ คร้ัง 

๓ ชุมชนทราบข่าวสาร

การศึกษาของโรงเรียน และ

ร่วมพฒันาการศึกษา ใน 

ทุก ๆ ดา้น 

 

 

 

 

๑ ประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร

การศึกษาของโรงเรียน 

อยา่งนอ้ย เดือนละ ๑   คร้ัง 

๒  เผยแพร่ทาง

อินเตอร์เน็ท จดัทาํจุลสาร/ 

แผนพบั แนะนาํผลสาํเร็จ

ของการจดัการศึกษาของ

โรงเรียนอยา่งนอ้ย 

 ภาคเรียนละ ๒ คร้ัง 

๓ ชุมชนทราบข่าวสาร

การศึกษาของโรงเรียน 

และร่วมพฒันาการศึกษา 

ในทุก ๆ ดา้น 

 

 

 

 

ปฐมวยั  

มฐ. ๖/๑-๗ 

ขั้นพ้ืนฐาน 

มฐ. ๙/๑-๓ 

  

 

 

 

 

 



 
 

 

๗๗ 

 

 

๒. นาํระบบการดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓. เปิดบา้นเปิด

โรงเรียน 

 
 

๑.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

จดัทาํเคร่ืองมือและเอกสารท่ี

เก่ียวขอ้งและปรับปรุงระบบ

ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  ทุก

หอ้งเรียน ทุกคน 

ครบ   ๑๐๐  % 

๒.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

โรงเรียนมีระบบการดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียนท่ีดี 

 
 

 

๑. บุคลากรร่วมกนัจดั

นิทรรศการแสดงผลงาน

ความสามารถของนกัเรียน

ทุกช่วงชั้น 

๒. นกัเรียน มีคุณสมบติัตาม

ลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ 

 

 

 

๑. จดัทาํเคร่ืองมือและ

เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งและ

ปรับปรุงระบบดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียน  ทุก

หอ้งเรียน ทุกคน 

ครบ   ๑๐๐  % 

๒.  โรงเรียนมีระบบการ

ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีดี 
 

 

 

 

 

๑. บุคลากรร่วมกนัจดั

นิทรรศการแสดงผลงาน

ความสามารถของนกัเรียน

ทุกช่วงชั้น 

๒. นกัเรียน มีคุณสมบติั

ตามลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ 

๑๐๐  % 

 

ปฐมวยั มฐ. ๕/๑-๑๐ 

มฐ. ๗/๑-๕ มฐ. ๘/๑-๖ 

ขั้นพ้ืนฐาน มฐ. ๘/๑-๖ 

มฐ. ๑๒/๑-๖ 

 

 

 

ปฐมวยั มฐ. ๒/๑-๔ 

มฐ. ๓/๑-๔ 

มฐ. ๔/๑-๕ 

ขั้นพ้ืนฐาน  

มฐ. ๔/๑-๔ 

มฐ. ๘/๑-๖ 

มฐ. ๑๒/๑-๖ 

 

 

 



 

 
๗๘ 

 ๒. ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  ระดับการศึกษาปฐมวยั 

มาตรฐานคุณภาพเด็ก 

มาตรฐานที ่ ๑  เด็กมีพฒันาการด้านร่างกาย 

 

ที ่ ตวับ่งช้ี ระดบัคุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/

กจิกรรมทีท่ํา) 

๑.๑ มีนํ้าหนกัส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน ๕.๐๐ โรงเรียนไดด้าํเนินการพฒันาโดย

จดัการเรียนรู้และจดัโครงการ/

กิจกรรมดงัน้ี 

-โครงการอนามยัโรงเรียน 

-โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

-โครงการอาหารเสริม(นม) 

-โครงการกีฬาตา้นยาเสพติด(กีฬาสี) 

-โครงการอาหารกลางวนั 

-โครงการบา้นวิทยน์อ้ย 

๑.๒ มีทกัษะการเคล่ือนไหวตามวยั ๕.๐๐ 

๑.๓ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน ๕.๐๐ 

๑.๔ หลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค อุบติัเหตุ ภยั และ

ส่ิงเสพติด 

๕.๐๐ 

   

เฉลีย่ ๕.๐๐ 

 

สรุประดบัคุณภาพมาตรฐาน 

 

ดีเยีย่ม 

 

วธีิการพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานที ่ ๑ 

 โรงเรียนพฒันาคุณภาพการศึกษาปฐมวยั โดยดาํเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์พฒันาการศึกษาขั้น

พื้นฐานระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑แผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๘  กาํหนด

โครงการ/กิจกรรมเพื่อพฒันาเดก็ใหมี้พฒันาการดา้นร่างกายสมวยั  ไดแ้ก่ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

โครงการอนามยัโรงเรียน ใหเ้ดก็ไดรั้บการตรวจสุขภาพ  โครงการบา้นวิทยน์อ้ย โครงการอาหารกลางวนั 

ใหเ้ดก็ไดรั้บประทานอาหารกลางวนัทุกคนทุกวนั โครงการอาหารเสริม(นม) ใหเ้ดก็ไดด่ื้มนมฟรีทุกวนั มี

กิจกรรมการเคล่ือนไหวและจงัหวะ กิจกรรมกลางแจง้ เกมการศึกษาตามหลกัสูตรปฐมวยั เดก็ปฏิบติัตาม

ตารางกิจกรรมประจาํวนัอยา่งสมํ่าเสมอ มีการชัง่นํ้ าหนกั  วดัส่วนสูงทุกส้ินเดือน และทดสอบสมรรถภาพ

ทางร่างกายภาคเรียนละ ๒ คร้ัง ออกกาํลงักายในช่วงเชา้ทุกวนั  เดก็ลา้งมือก่อนรับประทานอาหาร และ

แปรงฟันหลงัจากรับประทานอาหารเสร็จโครงการกีฬาตา้นยาเสพติด เดก็ร่วมแข่งขนักีฬาสีภายในโรงเรียน

และกลุ่มโรงเรียน ครูผูส้อนระดบัปฐมวยัทั้ง ๔ คน มีความตระหนกัในความสาํคญัและมีความพยายามใน

การพฒันาเดก็ใหมี้พฒันาการดา้นร่างกายอยา่งต่อเน่ืองทั้งดา้นสุขภาพกายและสุขนิสยั ครุสามารถดูแลเดก็

ไดอ้ยา่งทัว่ถึงทุกคน ทาํใหเ้ดก็มีพฒันาการดา้นร่างกายสมวยั 

 

 



 

 
๗๙ 

ผลการพฒันา 

 จากการดาํเนินงานตามโครงการอนามยัโรงเรียน โครงการอาหารกลางวนั โครงการอาหารเสริม

(นม) โครงการกีฬาตา้นยาเสพติด โครงการส่งเสริมสุขภาพ จดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมพฒันาการของ

เดก็ตามตารางกิจกรรมของเดก็ปฐมวยั เช่นกิจกรรมการเคล่ือนไหว กิจกรรมกลางแจง้ กิจกรรมกีฬาสีภายใน

โรงเรียน และกิจกรรมต่างๆ ทาํใหเ้ดก็มีพฒันาการดา้นร่างกายสมวยั มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๑ 

ในระดบัดีเยีย่ม 

แนวทางการพฒันาในอนาคต 

 โรงเรียนวางแผนท่ีจะดาํเนินการตามโตรงการ/กิจกรรมเพื่อพฒันาเดก็ใหมี้การพฒันาการดา้น

ร่างกายสมวยั ไดแ้ก่  โครงการอนามยัโรงเรียน โครงการอาหารกลางวนั โครงการอาหารเสริม(นม) 

โครงการกีฬาตา้นยาเสพติด โครงการบา้นวิทยน์อ้ย และจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมพฒันาการของเดก็

ตามตารางกิจกรรมของเดก็ปฐมวยั เช่นกิจกรรมการเคล่ือนไหว กิจกรรมกลางแจง้ กิจกรรมกีฬาสีภายใน

โรงเรียน เกมการศึกษา กิจกรรมตามหลกัสูตร จดัใหเ้ดก็มีการชัง่นํ้ าหนกั วดัส่วนสูง และทดสอบ

สมรรถภาพทางร่างกาย  ออกกาํลงักายในช่วงเชา้ทุกวนั และใหค้รูผูส้อนระดบัปฐมวยัไดเ้ขา้รับการอบรม

ทุกคร้ังทีมีการอบรมเพื่อนาํมาพฒันาคุณภาพเดก็ปฐมวยัตามท่ีกาํหนดในหลกัสูตรออกมาเป็นภาพรวม  

(ร้อยละ) ของโรงเรียน 

 

มาตรฐานท่ี   ๒  เดก็มีพฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจ     

 

ที ่ ตวับ่งช้ี ระดบัคุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม

(โครงการ/กจิกรรมที่ทาํ) 

๒.๑ ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง ๕.๐๐ โรงเรียนไดด้าํเนินการ

พฒันาโดยจดัการเรียนรู้

และจดัโครงการ/

กิจกรรมดงัน้ี 

-โครงการบา้นวิทยน์อ้ย 

-โครงการอนุรักษ์

วฒันธรรมไทย 

 

๒.๒ มีความมัน่ใจและกลา้แสดงออก ๕.๐๐ 

๒.๓ ควบคุมอารมณ์ตนเองไดแ้ละเหมาะสมกบัวยั ๕.๐๐ 

๒.๔ ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหวและรัก

ธรรมชาติ 

๕.๐๐ 

   

เฉลีย่ ๕.๐๐ 

 

สรุประดบัคุณภาพมาตรฐาน 

 

ดีเยีย่ม 

 

 

 



 

 
๘๐ 

วธีิการพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานที ่ ๒ 

 โรงเรียนพฒันาคุณภาพการศึกษาปฐมวยั โดยดาํเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์พฒันาการศึกษาขั้น

พื้นฐานระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑) แผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๘  กาํหนด                           

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาระดบัปฐมวยั มีแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ โดยจดักิจกรรมให้

ครบทั้ง ๖  กิจกรรมหลกัตามหลกัสูตรปฐมวยั ไดแ้ก่ กิจกรรมเคล่ือนไหวและจงัหวะ ฝึกใหเ้ดก็ไดแ้สดงออก

ตามจินตนาการของตนเอง ฝึกการกลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสมกบัวยั สามารถระบายสีตามความคิดและ

จินตนาการของตนเอง โครงการหนูดีสร้างฝัน โครงการสายใยรัก โครงการอนุรักษว์ฒันธรรมไทย โครงการ

พฒันาวงโปงลาง  จดักิจกรรมตามตารางกิจกรรมประจาํวนั ฝึกใหเ้ดก็รู้จกัพดูชมเชยผลงานของเพื่อน ครูมี

ความตระหนกัและเห็นความสาํคญัของการพฒันาเดก็ดา้นอารมณ์และจิตใจใหเ้หมาะสมตามวยั 

ผลการพฒันา 

 โรงเรียนไดด้าํเนินการพฒันาโดยจดัการเรียนรู้และจดัโครงการ/กิจกรรมตามโครงการโรงเรียนใน

ฝันโครงการพอ่ครูแม่ครูโครงการอนุรักษว์ฒันธรรมไทยโครงการพฒันาวงโปงลาง เดก็สามารถบอกความ

ตอ้งการของตนเอง รู้จกัตดัสินใจ ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองกลา้แสดงออก มีความมัน่ใจควบคุม

อารมณ์ของตนเองไดเ้หมาะสมตามวยั ช่ืนชมศิลปะ  ดนตรี การเคล่ือนไหวและรักธรรมชาติ  มีผลการ

ประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๒ ในระดบัดีเยีย่ม 

แนวทางการพฒันาในอนาคต 

 โรงเรียนวางแผนท่ีจะดาํเนินการตามโตรงการ/กิจกรรมเพื่อพฒันาเดก็ใหมี้การพฒันาการดา้น

ร่างกายสมวยั ไดแ้ก่  โครงการพอ่ครูแม่ครู โครงการอนุรักษว์ฒันธรรมไทย จดักิจกรรมตามตารางกิจกรรม

ประจาํวนัอยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ ส่งครูผูส้อนระดบัปฐมวยัเขา้รับการอบรมทุกปีพฒันาคุณภาพเดก็

ปฐมวยัตามท่ีกาํหนดในหลกัสูตรออกมาเป็นภาพรวม (ร้อยละ) ของโรงเรียน 

 

มาตรฐานท่ี   ๓  เดก็มีพฒันาการดา้นสงัคม   

ที ่ ตวับ่งช้ี ระดบัคุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/

กจิกรรมทีท่ํา) 

๓.๑ มีวนิยั รับผิดชอบ เช่ือฟังคาํสั่งสอนของพอ่แม่ ครู 

อาจารย ์

๔.๐๐ โรงเรียนไดด้าํเนินการพฒันาโดย

จดัการเรียนรู้และจดัโครงการ/

กิจกรรมดงัน้ี 

โครงการกิจกรรมวนัสาํคญั,

โครงการพอ่ครู แม่ครู โครงการ

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

โครงการโรงเรียนในฝัน 

๓.๒ มีความซ่ือสัตยสุ์จริต ช่วยเหลือแบ่งปัน ๔.๐๐ 

๓.๓ เล่นและทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ ๔.๐๐ 

๓.๔ ประพฤติตนตามวฒันธรรมไทยและศาสนาท่ีตน

นบัถือ 

๔.๐๐ 

 เฉลีย่ ๔.๐๐ 

สรุประดบัคุณภาพมาตรฐาน ดีมาก 



 

 
๘๑ 

วธีิการพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานที ่ ๓ 

 โรงเรียนพฒันาคุณภาพการศึกษาปฐมวยั โดยดาํเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์พฒันาการศึกษาขั้น

พื้นฐานระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑)แผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๘  กาํหนด                           

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาระดบัปฐมวยั   โครงการโรงเรียนในฝัน โครงการพอ่ครูแม่ครู โครงการ

อนุรักษว์ฒันธรรมไทย โครงการกิจกรรมวนัสาํคญั (วนัไหวค้รู กิจกรรมวนัพอ่แห่งชาติ วนัแม่แห่งชาติ วนั

สาํคญัทางศาสนา เช่นวนัเขา้พรรษา วนัลอยกระทง วนัข้ึนปีใหม่ ) กิจกรรมหนา้เสาธงวนัเดก็แห่งชาติ  จดั

กิจกรรมตามแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ ๖ กิจกรรมหลกัตามหลกัสูตรปฐมวยั 

ผลการพฒันา 

 โรงเรียนไดด้าํเนินการพฒันาคุณภาพการศึกษาปฐมวยั โดยจดัการเรียนรู้ตามโครงการโรงเรียน 

ในฝัน โครงการพอ่ครูแม่ครู โครงการอนุรักษว์ฒันธรรมไทย โครงการกิจกรรมวนัสาํคญั (วนัไหวค้รู 

กิจกรรมวนัพอ่แห่งชาติ วนัแม่แห่งชาติ วนัสาํคญัทางศาสนา เช่น วนัเขา้พรรษา วนัลอยกระทงวนัข้ึนปีใหม่) 

กิจกรรมหนา้เสาธง วนัเดก็แห่งชาติ   จดักิจกรรมตามแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ ส่งผลใหเ้ดก็มีวนิยั 

มีความรับผดิชอบ ปฏิบติักิจวตัรไดด้ว้ยตนเอง รู้จกเกบ็ท่ีนอนเขา้ท่ี มีความซ่ือสตัย ์ ประหยดั  มีความเมตตา 

เคารพกฎกติกา ยดึมัน่ในศาสนาท่ีตนเองนบัถือ  มีนํ้ าใจชอบช่วยเหลือผูอ่ื้น รู้จกัการแบ่งปันอาหารใหเ้พื่อน 

รู้จกัขา้แถวส่งงานครู พดูจาสุภาพ รู้จกัทาํความเคารพผูใ้หญ่โดยการยกมือไหว ้กล่าวคาํวา่สวสัดีครับ/ค่ะ นัง่

รับประทานอาหารอยา่งเป็นระเบียบ ไม่พดูคุย เดก็สามารถปรับตวัเขา้กบัสงัคมไดดี้เหมาะสมตามวยั มีผล

การประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๓ ในระดบัดีมาก 

แนวทางการพฒันาในอนาคต 

 โรงเรียนวางแผนท่ีจะดาํเนินการตามโครงการโรงเรียนในฝัน โครงการพอ่ครูแม่ครู โครงการ

อนุรักษว์ฒันธรรมไทย โครงการกิจกรรมวนัสาํคญั (วนัไหวค้รู กิจกรรมวนัพอ่แห่งชาติ  วนัแม่แห่งชาติ      

วนัสาํคญัทางศาสนา  เช่น  วนัเขา้พรรษา วนัลอยกระทง วนัข้ึนปีใหม่ ) กิจกรรมหนา้เสาธง วนัเดก็แห่งชาติ   

จดักิจกรรมตามตารางกิจกรรมประจาํวนั  และพฒันาคุณภาพเดก็ปฐมวยัตามท่ีกาํหนดในหลกัสูตรอยา่ง

ต่อเน่ือง  ออกมาเป็นภาพรวม (ร้อยละ) ของโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
๘๒ 

มาตรฐานท่ี   ๔  เดก็มีพฒันาการดา้นสติปัญญา               . 

 

ที ่ ตวับ่งช้ี ระดบัคุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม

(โครงการ/กจิกรรมที่ทาํ) 

๔.๑ สนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตวั ซกัถามอยา่งตั้งใจ และรัก

การเรียนรู้ 

๔.๐๐ โรงเรียนไดด้าํเนินการพฒันา

โดยจดัการเรียนรู้และจดั

โครงการ/กิจกรรมดงัน้ี 

-โครงการโรงเรียนในฝัน 

-โครงการพอ่ครูแม่ครู 

-โครงการอนุรักษว์ฒันธรรม

ไทย 

โครงการเปิดบา้นเปิดโรงเรียน 

๔.๒ มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัส่ิงต่างๆท่ีเกิดจาก

ประสบการณ์การเรียนรู้ 

๔.๐๐ 

๔.๓ มีทกัษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกบัวยั ๔.๐๐ 

๔.๔ มีทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 

๔.๐๐ 

๔.๕ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์ ๔.๐๐ 

เฉลีย่ ๔.๐๐ 

 

สรุประดบัคุณภาพมาตรฐาน 

 

ดีมาก 

 

วธีิการพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานที ่ ๔ 

 โรงเรียนพฒันาคุณภาพการศึกษาปฐมวยั โดยดาํเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์พฒันาการศึกษาขั้น

พื้นฐานระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑)แผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๘  กาํหนดใหมี้

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาปฐมวยั  จดักิจกรรมใหเ้ดก็อ่านหนงัสือจากมุมหนงัสือ  อ่าน ดูภาพจาก

หนงัสือ  ครูจดักิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้ ๖  กิจกรรมหลกัตามหลกัสูตรปฐมวยั  ผา่นส่ือต่างๆฝึก

สมาธิก่อนเขา้เรียนในตอนเชา้ทุกวนัๆละ ๓-๕ นาทีพฒันาทกัษะการคิด กิจกรรมกลางแจง้ กิจกรรม 

หนา้เสาธง  เรียนรู้จากแหล่งและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เช่น สวนหยอ่ม  สวนเกษตร แปลงเกษตร  

วดัใหม่อมัพวนั        วดัเข่ือนคงคา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลโคกสะอาด (บา้นวา่น )  

ผลการพฒันา 

 โรงเรียนไดด้าํเนินการพฒันาคุณภาพการศึกษาปฐมวยั  ดา้นสติปัญญาโดยจดักิจกรรมประสบการณ์

การเรียนรู้ ๖  กิจกรรมหลกัตามหลกัสูตรปฐมวยั  โครงการโรงเรียนในฝัน โครงการพอ่ครูแม่ครู โครงการ

อนุรักษว์ฒันธรรมไทย โครงการเปิดบา้นเปิดโรงเรียน  กิจกรรมหนา้เสาธง    จดักิจกรรมตามตารางกิจกรรม

ประจาํวนั เกมการศึกษาเป็นผลใหเ้ดก็ทาํกิจกรรมไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและเกิดผลสาํเร็จ เดก็สนใจส่ิงรอบขา้ง 

ซกัถามอยา่งตั้งใจและรักการเรียนรู้ มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัส่ิงต่างๆท่ีเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ มี

ทกัษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกบัวยั มีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีความคิด

สร้างสรรคต์ามจินตนาการ   มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๔ ในระดบัดีมาก 



 

 
๘๓ 

แนวทางการพฒันาในอนาคต 

 โรงเรียนวางแผนท่ีจะดาํเนินการพฒันาสติปัญญาใหเ้ตม็ตามศกัยภาพและมีความพร้อมท่ีจะเรียนใน

ระดบัสูงข้ึนโดยจดัทาํโครงการโรงเรียนในฝัน โครงการพอ่ครูแม่ครู โครงการอนุรักษว์ฒันธรรมไทย  

โครงการเปิดบา้นเปิดโรงเรียน กิจกรรมหนา้เสาธง จดักิจกรรมตามตารางกิจกรรมประจาํวนัอยา่งต่อเน่ือง

โดยมีครูระดบัปฐมวยัเพียงพอต่อการพฒันาคุณภาพเดก็ปฐมวยัตามท่ีกาํหนดในหลกัสูตรออกมาเป็น

ภาพรวม (ร้อยละ) ของโรงเรียน 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานท่ี   ๕  ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล          . 

ที ่ ตวับ่งช้ี ระดบัคุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม

(โครงการ/กจิกรรมที่ทาํ) 

๕.๑ ครูเขา้ใจปรัชญา หลกัการ และธรรมชาติของการจดั

การศึกษาปฐมวยัและสามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการจดั

ประสบการณ์ 

๔.๐๐ โครงการส่งเสริมการวจิยั

โครงการโรงเรียนในฝัน,

โครงการพฒันาครูดา้น

เทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา,

โครงการปฐมนิเทศ

ผูป้กครองนกัเรียน,

โครงการพฒันาระบบ

ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

๕.๒ ครูจดัทาํแผนการจดัประสบการณ์ท่ีสอดคลอ้งกบั

หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัและสามารถจดัประสบการณ์

การเรียนรู้ท่ีหลากหลายสอดคลอ้งกบัความแตกต่าง

ระหวา่งบุคคล 

๔.๐๐ 

๕.๓ ครูบริหารจดัการชั้นเรียนท่ีสร้างวนิยัเชิงบวก ๔.๐๐ 

๕.๔ ครูใชส่ื้อและเทคโนโลยเีหมาะ สอดคลอ้งกบัพฒันาการ

ของเดก็ 

๔.๐๐ 

๕.๕ ครูใชเ้คร่ืองมือวดัและประเมินพฒันาการของเดก็อยา่ง

หลากหลายและสรุปรายงานผลพฒันาการของเดก็แก่

ผูป้กครอง 

๔.๐๐ 

๕.๖ ครูวจิยัและพฒันา การจดัการเรียนรู้ท่ีตนรับผดิชอบและ

ใชผ้ลในการปรับการจดัประสบการณ์ 

๔.๐๐ 

๕.๗ ครูจดัส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดการเรียนรู้ไดต้ลอดเวลา ๔.๐๐ 

๕.๘ ครูมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเดก็และผูป้กครอง ๔.๐๐ 

๕.๙ ครูมีวฒิุและความรู้ความสามารถในดา้นการศึกษา

ปฐมวยั 

๔.๐๐ 

๕.๑๐ ครูจดัทาํสารนิเทศและนาํมาไตร่ตรองเพ่ือใชป้ระโยชน์

ในการพฒันาการเดก็ 

๔.๐๐ 

เฉลีย่ ๔.๐๐ 

สรุประดบัคุณภาพมาตรฐาน ดีมาก 
 

 



 

 
๘๔ 

วธีิการพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานที ่ ๕ 

 โรงเรียนพฒันาคุณภาพการศึกษาปฐมวยั โดยดาํเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์พฒันาการศึกษาขั้น

พื้นฐานระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑)แผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๘  โรงเรียนได้

ส่งเสริมพฒันาคุณภาพครูตามมาตรฐาน โดยดาํเนินงานตามโครงการส่งเสริมการวิจยั  โครงการโรงเรียน   

ในฝัน, โครงการพฒันาครูดา้นเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา, โครงการปฐมนิเทศผูป้กครองนกัเรียน, โครงการ

พฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนกิจกรรมเยีย่มบา้นนกัเรียนโดยจดัเป็นสปัดาห์เยีย่มบา้นส่งเสริมใหไ้ดเ้ขา้

รับการพฒันาตนเอง ส่งครูระดบัปฐมวยัเขา้รับการอบรมโดยโรงเรียนจ่ายค่าอบรมใหเ้พื่อจะไดน้าํความรู้

ความสามารถมาพฒันาเดก็ต่อไป 

ผลการพฒันา 

 ครูระดบัปฐมวยัมีความรู้ความสมารถจดัประสบการณ์เตรียมความพร้อมใหก้บัเดก็ ไดพ้ฒันาตนเอง

จนไดรั้บตาํแหน่งท่ีสูงข้ึนทั้ง ๓ คน ร่วมมือกบัสถานศึกษาจดักิจกรรมตามหลกัสูตรส่งผลใหเ้ดก็มี

พฒันาการสมวยั ครูมีแผนการจดัประสบการณ์ ครูใชส่ื้อเทคโนโลยใีนการจดัประสบการณ์สอดคลอ้งกบั

พฒันาการของเดก็ ใชเ้คร่ืองมือวดัและประเมินพฒันาการของเดก็อยา่งหลากหลาย รายงานผลใหผู้ป้กครอง

ทุกภาคเรียน ครูบริหารจดัการชั้นเรียน การสร้างวินยัเชิงบวก ครูศึกษาเดก็เป็นรายบุคคล มีผลการประเมิน

คุณภาพมาตรฐานท่ี ๕ ในระดบัดีมาก 

แนวทางการพฒันาในอนาคต 

 โรงเรียนวางแผนท่ีจะดาํเนินการพฒันาครู ใหค้รูไดท้าํวิจยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ท่ีตนเอง

รับผดิชอบปรับวิธีเรียนเปล่ียนวิธีสอนใหคุ้ณภาพเดก็ปฐมวยับรรลุเป้าหมายตามท่ีกาํหนดในหลกัสูตร

ออกมาเป็นภาพรวม (ร้อยละ) ของโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
๘๕ 

มาตรฐานท่ี   ๖ ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล          . 

 

ที ่ ตวับ่งช้ี ระดบัคุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม

(โครงการ/กจิกรรมที่ทาํ) 

๖.๑ ผูบ้ริหารเขา้ใจปรัชญาและหลกัการของการจดั

การศึกษาปฐมวยั 

๕.๐๐ -แผนปฏิบติัการประจาํปี 

๒๕๕๘ 

-คาํสั่งแต่งตั้งประจาํปี 

-แผนยทุธศาสตร์พฒันา

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. 

๒๕๕๘-๒๕๖๑) 

 

๖.๒ ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์ ภาวะผูน้าํและความคิดริเร่ิมท่ี

เนน้การพฒันาเดก็ปฐมวยั 

๕.๐๐ 

๖.๓ ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้

ขอ้มูลการประเมินผลหรือการวจิยัเป็นฐานคิดทั้ง

ดา้นวชิาการและการจดัการ 

๕.๐๐ 

๖.๔ ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการศึกษาใหบ้รรลุ

เป้าหมายตามแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 

๕.๐๐ 

๖.๕ ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหมี้

ประสิทธิภาพ 

๕.๐๐ 

๖.๖ ผูบ้ริหารใหค้าํแนะนาํ คาํปรึกษาทางวชิาการและ

เอาใจใส่การจดัการศึกษาปฐมวยัเตม็ศกัยภาพและ

เตม็เวลา 

๕.๐๐ 

๖.๗ เดก็ ผูป้กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร

จดัการศึกษาปฐมวยั 

๕.๐๐ 

เฉลีย่ ๕.๐๐ 

สรุประดบัคุณภาพมาตรฐาน ดีเยีย่ม 

 

วธีิการพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานที ่ ๖ 

 ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาทส่งเสริมพฒันาคุณภาพครูตามมาตรฐานโดยดาํเนินงานตาม

แผนปฏิบติัการประจาํปี พ.ศ.  ๒๕๕๘  แผนยทุธศาสตร์พฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ ๔ ปี (พ.ศ. 

๒๕๕๘-๒๕๖๑)  กาํหนดแนวทางการพฒันาหลกัสูตรปฐมวยัชดัเจนโดยจดัประชุมครู กาํหนดแนวทางการ

ประเมินหลกัสูร นาํผลการประเมินไปพฒันาหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง นิเทศ ติดตามการใชห้ลกัสูตรของครูให้

เป็นระบบต่อเน่ือง ส่งเสริมใหค้รูผูส้อนไดรั้บการอบรมสมัมนาเก่ียวกบัการจดัประสบการณ์การเรียนรู้

สาํหรับเดก็ปฐมวยัอยา่งต่อเน่ือง  ประชุมช้ีแจงใหก้รรมการสถานศึกษาไดรั้บทราบบทบาทหนา้ท่ีอยา่ง

ชดัเจนและแต่งตั้งท่ีปรึกษาหรือคณะอนุกรรมการ ฯ เพือ่กาํกบั ติดตามการปฏิบติังานของคณะกรรมการ

สถานศึกษาใหเ้ป็นไปตามระเบียนทางราชการ 

 



 

 
๘๖ 

ผลการพฒันา 

 ผูบ้ริหารเขา้ใจปรัชญาและหลกัการจดัการศึกษาปฐมวยั มีวิสยัทศัน์ มีภาวะผูน้าํ เนน้การพฒันาเดก็

ปฐมวยั ใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมใชก้ารวจิยัเขา้มาเป็นฐานดา้นวิชาการและการจดัการ ให้

คาํแนะนาํ ปรึกษางานดา้นวชิาการเอาใจใส่ต่อการจดัการศึกษาปฐมวยัเตม็ศกัยภาพและเตม็เวลา เดก็ 

ผูป้กครองมีความพึงพอใจต่อการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยั และส่งเสริมใหค้รูระดบัปฐมวยัไดพ้ฒันา

ศกัยภาพของตนเองครบทุกคน มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๖ ในระดบัดีเยีย่ม 

แนวทางการพฒันาในอนาคต 

 ผูบ้ริหารโรงเรียนวางแผนท่ีจะดาํเนินการจดัระบบการบริหารสารสนเทศใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน และ                      

ออกคาํสัง่มอบหมายงานใหช้ดัเจน นิเทศ ติดตาม กาํกบัตามแผนท่ีตั้งไวเ้ป็นปัจจุบนัและใหค้รูพฒันาตนเอง

ทุกปีการศึกษาเพื่อวิจยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ท่ีตนเองรับผดิชอบปรับวิธีเรียนเปล่ียนวิธีสอนให้

คุณภาพเดก็ปฐมวยับรรลุเป้าหมายตามท่ีกาํหนดในหลกัสูตรออกมาเป็นภาพรวม (ร้อยละ) ของโรงเรียน 

 

มาตรฐานที ่  ๗ แนวการจัดการศึกษา                                   . 

 

ที ่ ตวับ่งช้ี ระดบัคุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม

(โครงการ/กจิกรรมที่ทาํ) 

๗.๑ มีหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาและ

นาํสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

๕.๐๐ -หลกัสูตรปฐมวยั 

-ตารางกิจกรรมประจาํวนั 

-แผนการปฏิบติัการ

ประจาํปี  ๒๕๕๘ 

-แผนยทุธศาสตร์ 

 

๗.๒ มีระบบและกลไกใหผู้มี้ส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนกั

และเขา้ใจการจดัการศึกษาปฐมวยั 

๕.๐๐ 

๗.๓ จดักิจกรรมเสริมสร้างความตระหนกัรู้และเขา้ใจ

หลกัการจดัการศึกษาปฐมวยั 

๔.๐๐ 

๗.๔ สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกบั

ผูป้กครอง ชุมชนและทอ้งถ่ิน 

๕.๐๐ 

๗.๕ จดัส่ิงอาํนวยความสะดวกเพ่ือพฒันาการเดก็อยา่ง

ชดัเจน 

๕.๐๐ 

เฉลีย่ ๔.๘๐ 

สรุประดบัคุณภาพมาตรฐาน ดีเยีย่ม 

 

วธีิการพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานที ่ ๗ 

 โรงเรียนจดัการศึกษาโดยดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจาํปี พ.ศ.  ๒๕๕๘  แผนยทุธศาสตร์

พฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑) มีหลกัสูตรปฐมวยัชดัเจน จดัประชุมครู 

กาํหนดแนวทางการประเมินหลกัสูตร นาํผลการประเมินไปพฒันาหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง นิเทศ ติดตามการ



 

 
๘๗ 

ใชห้ลกัสูตรของครูใหเ้ป็นระบบต่อเน่ือง ส่งเสริมใหค้รูผูส้อนไดรั้บการอบรมสมัมนาเก่ียวกบัการจดั

ประสบการณ์การเรียนรู้สาํหรับเดก็ปฐมวยัอยา่งต่อเน่ือง  ประชุมช้ีแจงใหก้รรมการสถานศึกษาไดรั้บทราบ

บทบาทหนา้ท่ีอยา่งชดัเจนและแต่งตั้งท่ีปรึกษาหรือคณะอนุกรรมการ ฯ เพื่อกาํกบั ติดตามการปฏิบติังาน

ของโรงเรียน ประชุมผูป้กครอง เพื่อหาแนวทางการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั อยา่งสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง 

ผลการพฒันา 

 โรงเรียนมีหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัพร้อมนาํไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีระบบกลไก 

ผูมี้ส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนกัและเขา้ใจการจดัการศึกษาปฐมวยั ทุกฝ่ายใหค้วามร่วมมือจดักิจกรรม

เสริมสร้างความตระหนกัรู้และความเขา้ใจหลกัการจดัการศึกษาปฐมวยั  เดก็ ผูป้กครอง ชุมชนมีความ 

พึงพอใจต่อการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยั  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๗ ในระดบัดีเยีย่ม 

แนวทางการพฒันาในอนาคต 

 โรงเรียนวางแผนท่ีจะดาํเนินการปรับปรุงพฒันาหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัใหมี้ความเหมาะสมและ

นาํไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ร่วมมือกบัผูป้กครอง ชุมชนและทอ้งถ่ิน จดัส่ิงอาํนวยความ

สะดวกใหก้บัเดก็เพื่อพฒันาศกัยภาพของเดก็ปฐมวยัตามความตอ้งการของชุมชน ทอ้งถ่ิน เดก็ ผูป้กครอง   

นิเทศ ติดตาม กาํกบัตามแผนท่ีตั้งไวเ้ป็นปัจจุบนับรรลุเป้าหมายตามท่ีกาํหนดในหลกัสูตรออกมาเป็น

ภาพรวม (ร้อยละ) ของโรงเรียน 

มาตรฐานที ่  ๘ สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง      . 

ที ่ ตวับ่งช้ี ระดบัคุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม

(โครงการ/กจิกรรมที่ทาํ) 

๘.๑ กาํหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา ๕.๐๐ -แผนการปฏิบติัการ

ประจาํปี  ๒๕๕๘ 

-แผนยทุธศาสตร์ 

-โครงการพฒันาระบบ

สารสนเทศ, 

- โครงการประกนั

คุณภาพภายใน 

๘.๒ จดัทาํและดาํเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของ

สถานศึกษาท่ีมุ่งพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

๕.๐๐ 

๘.๓ จดัระบบสารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการบริหารจดัการ ๔.๐๐ 

๘.๔ ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดาํเนินงานคุณภาพ

ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๕.๐๐ 

๘.๕ นาํผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้

วางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

๕.๐๐ 

๘.๖ จดัทาํรายงานประจาํปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพ

ภายใน 

๕.๐๐ 

เฉลีย่ ๔.๘๓ 

สรุประดบัคุณภาพมาตรฐาน ดีเยีย่ม 

 



 

 
๘๘ 

วธีิการพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานที ่ ๘ 

 โรงเรียนจดัการศึกษาโดยดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจาํปี พ.ศ.  ๒๕๕๘  แผนยทุธศาสตร์

พฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑)โดยไดจ้ดัทาํมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัของ

สถานศึกษาจดัทาํและดาํเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาปฐมวยัท่ีมุ่งพฒันาคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษา จดัระบบสารสนเทศ ใชส้ารสนเทศในการบริหารจดัการ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการ

ดาํเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา นาํผลการประเมินคุณภาพภายในและ

ภายนอกมาใชใ้นการวางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง จดัทาํรายงานประจาํปีท่ีเป็นรายงานการ

ประเมินคุณภาพ 

ผลการพฒันา 

 โรงเรียน มีมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา มีระบบสารสนเทศท่ีสามารถใชใ้นการ

บริหารจดัการ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีผูรั้บผดิชอบชดัเจนส่งผลใหโ้รงเรียนมีระบบประกนัคุณภาพภายใน

สถานศึกษา มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๘ ในระดบัดีเยีย่ม 

แนวทางการพฒันาในอนาคต 

 โรงเรียนวางแผนท่ีจะดาํเนินการปรับปรุงพฒันา ระบบสารสนเทศท่ีสามารถใชใ้นการบริหาร

จดัการ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีผูรั้บผดิชอบชดัเจนใหโ้รงเรียนมีระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

อยา่งมีคุณภาพ  นิเทศ ติดตาม กาํกบัการจดัทาํประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ืองทุกปีออกมา

เป็นภาพรวม (ร้อยละ) ของโรงเรียน 

  
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานท่ี   ๙  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนบัสนุน ใหส้ถานศึกษาเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ 

 

ที ่ ตวับ่งช้ี ระดบัคุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม

(โครงการ/กจิกรรมที่ทาํ) 

๙.๑ เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพฒันาการเรียนรู้ของเดก็และ

บุคลากรในสถานศึกษา 

๕.๐๐ -โครงการพอ่ครูแม่ครู 

-โครงการโรงเรียนในฝัน 

-โครงการเปิดบา้นเปิด

โรงเรียน 

-กิจกรรมหนา้เสาธง 

-กิจกรรมประจาํวนั 

 

๙.๒ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัภายในสถานศึกษา 

ระหวา่งสถานศึกษากบัครอบครัว ชุมชนและ

องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 

๕.๐๐ 

เฉลีย่ ๕.๐๐ 

สรุประดบัคุณภาพมาตรฐาน ดีเยีย่ม 

 



 

 
๘๙ 

วธีิการพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานที ่๙ 

 โรงเรียนจดัการศึกษาโดยดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจาํปี พ.ศ.  ๒๕๕๘  แผนยทุธศาสตร์

พฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑)โดยไดจ้ดัทาํ ตามโครงการพอ่ครูแม่ครู  

โครงการเสียงตามสาย  โครงการเปิดบา้นเปิดโรงเรียน จดักิจกรรมประจาํวนั  กิจกรรมหนา้เสาธง กิจกรรม

วนัสาํคญัร่วมกบัสถานศึกษาปฐมนิเทศนกัเรียน ผูป้กครอง กิจกรรมภายในกลุ่มโรงเรียน เช่นนาํนกัเรียนเขา้

ประกวดความเป็นเลิศทางวชิาการระดบัปฐมวยัทุกกิจกรรม ทุกปีการศึกษา 

ผลการพฒันา 

 โรงเรียน มีแหล่งเรียนรู้เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของเดก็และบุคลากรในสถานศึกษา มีการแลกเปล่ียน

เรียนรู้ร่วมกนัภายในสถานศึกษา  ระหวา่งสถานศึกษา  ครอบครัว  ชุมชน และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งส่งผลให้

โรงเรียน มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๙ ในระดบัดีเยีย่ม 

แนวทางการพฒันาในอนาคต 

 โรงเรียนวางแผนท่ีจะดาํเนินการปรับปรุงพฒันาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อพฒันาการเรียนรู้

ของเดก็และบุคลากรในสถานศึกษา ใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัภายในสถานศึกษา  ระหวา่ง

สถานศึกษา  ครอบครัว  ชุมชน และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งต่อเน่ืองทุกปีการศึกษา  และนิเทศ ติดตาม กาํกบัการ

พฒันาโรงเรียนใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน ใหผ้ลออกมาเป็นภาพรวม (ร้อยละ) ของโรงเรียน 
 

มาตรฐานด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี ๑๐การพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสยัทศัน์ จุดเนน้ของการศึกษาปฐมวยั     

. 

ที ่ ตวับ่งช้ี ระดบัคุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/

กจิกรรมทีท่ํา) 

๑๐.๑ จดัโครงการ กิจกรรมพฒันาเดก็ใหบ้รรลุตาม

เป้าหมายปรัชญา วสิัยทศัน์  และจุดเนน้การจดั 

๕.๐๐ -โครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นนาํ 

-โครงการโรงเรียนในฝัน 

-โครงการพอ่ครูแม่ครู 

-โครงการเปิดบา้นเปิดโรงเรียน 

-กิจกรรมประจาํวนั 

-กิจกรรมหนา้เสาธง 

-กิจกรรมวนัสาํคญั 

๑๐.๒ ผลการดาํเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ๕.๐๐ 

   

   

   

เฉลีย่ ๕.๐๐ 

 

สรุประดบัคุณภาพมาตรฐาน 

 

ดีเยีย่ม 

 

 



 

 
๙๐ 

 

วธีิการพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานที ่ ๑๐ 

 โรงเรียนจดัการศึกษาโดยดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจาํปี พ.ศ.  ๒๕๕๘  แผนยทุธศาสตร์

พฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑)โดยไดจ้ดัทาํ ตามโครงการพอ่ครูแม่ครู  

โครงการโรงเรียนในฝัน  โครงการเปิดบา้นเปิดโรงเรียน จดักิจกรรมประจาํวนั  กิจกรรมหนา้เสาธง 

กิจกรรมวนัสาํคญัร่วมกบัสถานศึกษา 

ผลการพฒันา 

 โรงเรียน มีผลการดาํเนินงานบรรลุเป้าหมาย ตามหลกัปรัชญา วิสยัทศัน์ และจุดเนน้ของการศึกษา

ปฐมวยัส่งผลใหก้ารประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (รอบสาม) ผา่น ไดรั้บ  การรับรองจาก สมศ.และมี

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๑๐ ในระดบัดีเยีย่ม 

แนวทางการพฒันาในอนาคต 

 โรงเรียนวางแผนท่ีจะดาํเนินการ ตามหลกัปรัชญา วิสยัทศัน์ และจุดเนน้ของการศึกษาปฐมวยั               

อยา่งต่อเน่ืองและปรับปรุงพฒันาใหดี้ยิง่ข้ึน ใหผ้ลออกมาเป็นภาพรวม (ร้อยละ) ของโรงเรียน 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 

มาตรฐานท่ี   ๑๑การพฒันาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพือ่ยกระดบัคุณภาพให้

สูงข้ึน 

 

ที ่ ตวับ่งช้ี ระดบัคุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม

(โครงการ/กจิกรรมที่ทาํ) 

๑๑.๑ จดัโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนบัสนุนตาม

นโยบายเก่ียวกบัการจดัการศึกษาปฐมวยั 

๕.๐๐ -โครงการพอ่ครูแม่ครู 

- โครงการหนูทาํได ้

-กิจกรรมหนา้เสาธง 

-กิจกรรมวนัสาํคญั 

-โครงการเปิดบา้นเปิด

โรงเรียน 

๑๑.๒ ผลการดาํเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ๕.๐๐ 

   

   

   

เฉลีย่ ๕.๐๐ 

สรุประดบัคุณภาพมาตรฐาน ดีเยีย่ม 

 

 

 

 

 



 

 
๙๑ 

 

วธีิการพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานที ่ ๑๑  

 โรงเรียนจดัการศึกษาโดยดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจาํปี พ.ศ.  ๒๕๕๘  แผนยทุธศาสตร์

พฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑)โดยไดจ้ดัทาํ ตามโครงการโรงเรียนในฝัน  

โครงการพอ่ครูแม่ครู  โครงการเปิดบา้นเปิดโรงเรียน กิจกรรมหนา้เสาธง กิจกรรมวนัสาํคญั ร่วมกบั

สถานศึกษา 

ผลการพฒันา 

 โรงเรียน มีผลการดาํเนินงานบรรลุเป้าหมาย ตามนโยบายเก่ียวกบัการจดัการศึกษาปฐมวยัส่งผลให้

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (รอบสาม) ผา่น ไดรั้บ  การรับรองจาก สมศ. และมีผลการประเมิน

คุณภาพมาตรฐานท่ี ๑๑ ในระดบัดีเยีย่ม 

แนวทางการพฒันาในอนาคต 

 โรงเรียนวางแผนท่ีจะดาํเนินการ ตามนโยบายการจดัการศึกษาปฐมวยั  อยา่งต่อเน่ืองและปรับปรุง

พฒันาใหดี้ยิง่ข้ึน ใหผ้ลออกมาเป็นภาพรวม (ร้อยละ) ของโรงเรียน 

 



 

 
๙๒ 

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐานท่ี  ๑ ผูเ้รียนมีสุขภาวะท่ีดี และมีสุนทรียภาพ 

 

ที ่ ตวับ่งช้ี 
ระดบั

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กจิกรรมที่ทาํ) 

๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาํลงักายสมํ่าเสมอ ๔ โรงเรียนไดด้าํเนินการพฒันาโดยจดัการ

เรียนรู้และจดัโครงการ/กิจกรรม ดงัน้ี 

-การแข่งขนัความเป็นเลิศวิชาการ 

- เปิดบา้นเปิดโรงเรียน 

-กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

-อนุรักษว์ฒันธรรมไทย 

-อนามยัโรงเรียน 

-ป้องกนัยาเสพติด-เอดส์ 

-พฒันาวงโปงลาง 

-การเดินทางไกลและอยูค่่ายพกัแรม 

-โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

-กีฬาตา้นยาเสพติด 

๑.๒ มีนํ้าหนกั ส่วนสูง  และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์

มาตรฐาน 

๔ 

๑.๓ ป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดใหโ้ทษและหลีกเล่ียงตนเอง

จากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง โรคภยั อุบติัเหตุ และ

ปัญหาทางเพศ 

๕ 

๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมัน่ใจกลา้แสดงออกอยา่ง

เหมาะสม 

๔ 

๑.๕ มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีและเกียรติผูอ่ื้น ๔ 

๑.๖ สร้างผลงานจากการเขา้ร่วมกิจกรรมในดา้นศิลปะ 

ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นนัทนาการ ตามจินตนาการ 

๓ 

เฉลีย่ ๓.๙๖ 

สรุประดบัคุณภาพมาตรฐาน ดีมาก 

 

   ๑. วิธีการพฒันา  โรงเรียนไดพ้ฒันาผูเ้รียนใหมี้สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี โดยจดัทาํแผน

ยทุธศาสตร์พฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑) และแผนปฏิบติัการประจาํปี

งบประมาณ ๒๕๕๘ มีโครงการ /กิจกรรมในการพฒันา ไดแ้ก่ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ “ เดก็ไทยทาํ

ได ้”  กิจกรรมอนามยัโรงเรียน  กิจกรรมอาหารเสริม(นม) โรงเรียน โครงการอาหารกลางวนั กิจกรรมการแปรง

ฟันหลงัอาหารกลางวนั  โครงการกีฬาตา้นยาเสพติด   โครงการป้องกนัยาเสพติด   มีการชัง่นํ้ าหนกั วดัส่วนสูง 

และทดสอบสมรรถภาพผูเ้รียนอยา่งสมํ่าเสมอ   รับวคัซีน สมํ่าเสมอ กบัทางโรงพยาบาลลาํปลายมาศ และ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลโคกสะอาด  มีการส่งเสริมการละเล่นพื้นบา้นไทยตามโครงการนาฎศิลป์ไทย

พื้นบา้น (วงโปงลาง ทุกกิจกรรม/โครงการ มีการดาํเนินการอยา่งเป็นระบบครบวงจรคุณภาพ (PDCA) อยา่ง

ต่อเน่ือง  

   ๒. ผลการพฒันา  ไดรั้บรางวลัโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดบัจงัหวดั  และไดรั้บรางวลั              

เหรียญทองในงานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กิจกรรมเด่ียวขลุ่ย

ระดบัมธัยมศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๘ ไดรั้บรางวลัเหรียญทองในงานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ กิจกรรมเด่ียวเพลงไทยสากลและไทยลูกทุ่ง เหรียญทอง ระดบัมธัยมศึกษา และรําวง



 

 
๙๓ 

มาตรฐานเหรียญทอง ระดบัมธัยมศึกษา ระดบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  และคณิตศาสตร์ GSP เหรียญทอง 

ระดบัมธัยมศึกษา ระดบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๑ ในระดบัดีมาก 

   ๓. แนวทางการพฒันาในอนาคต  ส่งเสริมและพฒันากิจกรรมดงักล่าวอยา่งต่อเน่ืองและนาํ

ความรู้เทคนิคการสอนดา้นต่างๆ  สอนเพิ่มเติมใหก้บันกัเรียนโดยการเชิญวิทยากรภายนอกท่ีมีความรู้

ความสามารถมาสอน  

 

มาตรฐานท่ี  ๒ ผูเ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ 

 

ที ่ ตวับ่งช้ี 
ระดบั

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กจิกรรมที่ทาํ) 

๒.๑ มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามหลกัสูตร ๕ โรงเรียนไดด้าํเนินการพฒันาโดยจดัการ

เรียนรู้และจดัโครงการ/กิจกรรม ดงัน้ี 

-กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

-เขา้ค่ายคุณธรรม 

-ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

- กิจกรรมวนัสาํคญั 

-การเดินทางไกลและอยูค่่ายพกัแรม 

-พฒันาสภาพแวดลอ้มในโรงเรียน 

 

๒.๒ เอ้ืออาทรผูอ่ื้นและกตญั�ูต่อผูมี้พระคุณ ๕ 

๒.๓ ยอมรับความคิดเห็นและวฒันธรรมท่ีแตกต่าง ๔ 

๒.๔ ตระหนกั รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม ๔ 

เฉลีย่ ๔.๕๐ 

สรุประดบัคุณภาพมาตรฐาน ดีเยีย่ม 

 

   ๑. วิธีการพฒันา  โรงเรียนบา้นวา่นเข่ือนคอ้วทิยา พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณธรรม จริยธรรม และ

ค่านิยมอนัพึงประสงค ์โดยจดัทาํแผนยทุธศาสตร์พฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑) 

และแผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยการจดัทาํโครงการ / กิจกรรม คือ โครงการเขา้ค่าย

คุณธรรม กิจกรรมวนัเปิดบา้นเปิดโรงเรียน  กิจกรรมการเยีย่มบา้น  มีกิจกรรมสภานกัเรียนเพื่อเป็นการส่งเสริม

ประชาธิปไตย  แบบประเมินเขตบริการ แบบประเมินพฤติกรรมผูเ้รียน  จดักิจกรรมวนัสาํคญัต่างๆ เช่น วนัแม่ 

วนัพอ่  วนัเดก็   มีกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพฒันาหมู่บา้น  และกิจกรรมจิตอาสาพฒันาวดัและชุมชน  

   ๒. ผลการพฒันา  นกัเรียนเป็นลูกท่ีดีของพอ่แม่มากกวา่ร้อยละ ๗๐ และมีกิริยามารยาทเรียบร้อย 

แต่งกายสะอาดถูกตอ้งตามระเบียบของโรงเรียน รู้จกัแสดงความเคารพบิดา มารดา และคุณครู รู้จกักล่าวคาํ

ทกัทายสวสัดีดว้ยความสุภาพ อ่อนนอ้ม และช่วยเหลือครูและผูใ้หญ่ดว้ยควมเตม็ใจ และมีการบาํเพญ็ประโยชน์

ต่อสงัคมอยา่งต่อเน่ืองดีมาก มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๒ ในระดบัดีมาก 

   ๓. แนวทางการพฒันาในอนาคต ตอ้งดาํเนินโครงการต่างๆ อยา่งต่อเน่ืองเป็นระบบ โดยเนน้ให้

นกัเรียนตอ้งฝึกและทาํเป็นประจาํใหเ้ป็นนิสยั  

 

 



 

 
๙๔ 

มาตรฐานท่ี  ๓  ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองรักการเรียนรู้ และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

 

ที ่ ตวับ่งช้ี 
ระดบั

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กจิกรรมที่ทาํ) 

๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจาก

หอ้งสมุด แหล่งเรียนรู้ และส่ือต่างๆรอบตวั 

๔ โรงเรียนไดด้าํเนินการพฒันาโดย

จดัการเรียนรู้และจดัโครงการ/

กิจกรรม ดงัน้ี 

- พฒันาการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 

-พฒันาหอ้งสมุด 

-รักการอ่านหนงัสือ 

-สอนซ่อมเสริม 

-หอ้งเรียนคุณภาพ 

-เกษตรพอเพียง 

-เปิดบา้นเปิดโรงเรียน 

-ทศันศึกษา 

๓.๒ มีทกัษะในการอ่าน ฟัง ดู พดู เขียน และตั้งคาํถามเพ่ือการ

คน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติม 

๔ 

๓.๓ เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพ่ือการ

เรียนรู้ระหวา่งกนั 

๔ 

๓.๔ ใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้และนาํเสนอผลงาน ๓ 

เฉลีย่ ๓.๗๕ 

สรุประดบัคุณภาพมาตรฐาน ดีมาก 

 

   ๑. วิธีการพฒันา  โรงเรียนบา้นวา่นเข่ือนคอ้วิทยา พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน แสวงหา

ความรู้ดว้ยตนเองโดยจดัทาํแผนยทุธศาสตร์พฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑) และ

แผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ ๒๕๕๘  คือ โครงการพฒันาส่ือแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลย ีใหส้อดคลอ้ง

กบัหลกัสูตร โดยการสร้างนวตักรรมใหพ้อเพียงกบัจาํนวนนกัเรียน  เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้ผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนนนสูงข้ึน  และ มีการนาํเสนอภาษาไทย ภาษาองักฤษวนัละคาํ โครงการรักการอ่าน โครงการพฒันา

หอ้งสมุด เพื่อใหน้กัเรียนไดสื้บคน้ความรู้ไดจ้ากหนงัสือ และ จาก อินเทอร์เนตและโครงการสอนซ่อมเสริม

ใหก้บันกัเรียนท่ียงัอ่านเขียนไม่คล่อง  

   ๒. ผลการพฒันา  ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้โดยผา่นประสบการณ์ตรงร่วมกบัผูอ่ื้นไดห้ลายวธีิ เช่น

เรียนดว้ยตนเอง โดยการจดักิจกรรมโครงการของครู ผูเ้รียนมีความพึงพอใจและใหค้วามสนใจในการร่วมทาํ

กิจกรรมท่ีทางโรงเรียนจดัให ้จนประสบความสาํเร็จดว้ยดี มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๓ ในระดบั 

ดีมาก 

   ๓. แนวทางการพฒันาในอนาคตตอ้งดาํเนินโครงการต่างๆ อยา่งต่อเน่ืองเป็นระบบ ครู

บรรณารักษค์วรจดักิจกรรมหอ้งสมุดใหมี้ความหลากหลายเพื่อจูงใจใหผู้เ้รียนมาใชบ้ริการ เช่น การแข่งขนัเปิด

พจนานุกรม จดัสปัดาห์แนะนาํหนงัสือใหม่  ใหร้างวลัผูเ้รียนท่ีเขา้ใชห้อ้งสมุดและบนัทึกการเรียนรู้ จาํนวนคร้ัง

มากท่ีสุด ครูผูส้อนควาส่งเสริมการใชแ้หล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนใหม้ากข้ึนและต่อเน่ือง  

 

 

 



 

 
๙๕ 

มาตรฐานท่ี  ๔  ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ  ระบบคิดสร้างสรรค ์ตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่ง

มีสติสมเหตุผล          

 

ที ่ ตวับ่งช้ี 
ระดบั

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กจิกรรมที่ทาํ) 

๔.๑ สรุปความคิดเห็นจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง และดู และส่ือสาร

โดยการพดูหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 

๔ โรงเรียนไดด้าํเนินการพฒันาโดย

จดัการเรียนรู้และจดัโครงการ/

กิจกรรม ดงัน้ี 

-การแข่งขนัความเป็นเลิศวิชาการ 

-กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

-หอ้งเรียนคุณภาพ 

-เกษตรตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

-กิจกรรมวนัสาํคญั 

-โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

เดก็ไทยทาํได ้

๔.๒ นาํเสนอวธีิคิดแกปั้ญหาดว้ยภาษาหรือวธีิการของตนเอง ๔ 

๔.๓ กาํหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตดัสินใจแกปั้ญหาโดยมี

เหตุผลประกอบ 

๓ 

๔.๔ มีความคิดริเร่ิม และสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยความภาคภูมิใจ ๔ 

เฉลีย่ ๓.๗๕ 

สรุประดบัคุณภาพมาตรฐาน ดีมาก 

 

   ๑. วิธีการพฒันา   โรงเรียนบา้นวา่นเข่ือนคอ้วิทยา พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความสามารถในการคิด

อยา่งเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค ์และการตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติสมเหตุผล โดยจดัทาํแผนยทุธศาสตร์

พฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑) และแผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ ๒๕๕๘   

คือ ไดจ้ดัทาํโครงการ / กิจกรรม  โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษา โครงการพฒันาการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ  

โครงการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คุณครูไดมี้งานวจิยัท่ีส่งเสริมดา้นความสามารถดา้นการคิด 

โดยไดมี้กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการคิด สอดแทรก ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีมีการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ

โครงงาน    

   ๒. ผลการพฒันา  จากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ จดัโครงการ/กิจกรรมอยา่งหลากหลาย เพือ่ฝึก

ทกัษะการคิดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกชั้น ช่วยพฒันาทกัษะ ดา้นการคิดวเิคราะห์ คิดสงัเคราะห์ คิด

สร้างสรรค ์คิดอยา่งเป็นระบบ  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ตดัสินใจ แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีเหตุผล มีผลการนกัเรียน

ทุกคนสามารถทาํงานร่วมกนัอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสุข จากแบบประเมินความสามารถในการปรับตวัเขา้กบั

สงัคม และจากบนัทึกพฤติกรรมผูเ้รียนดา้นต่างๆ และจากการประเมินความสามารถดา้นการคิด ตามคุณลกัษณะ

ท่ีพึงประสงคข์องหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑  มีผลการประเมินคุณภาพ

มาตรฐานท่ี ๔ ในระดบัดี 

   ๓. แนวทางการพฒันาในอนาคต โรงเรียนวางแผนท่ีจะดาํเนินการพฒันาครูเพื่อยกระดบั

ความสามารถในการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ทกัษะการคิด เพือ่พฒันานกัเรียนการคิดอยา่งเป็นระบบ คิดสร้างสรรค ์

ตดัสินใจ แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติสมเหตุสมผล ไดแ้ก่ การจดักิจกรรมการสอนท่ีสอดแทรกกระบวนการคิด

วิเคราะห์แบบ Mind map. การสอนแบบโครงงาน ฯลฯ  มีการติดตามนิเทศการสอนของครูอยา่งเป็นระบบ   



 

 
๙๖ 

 

มาตรฐานท่ี  ๕   ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็นตามหลกัสูตร     

              . 

ที ่ ตวับ่งช้ี 
ระดบั

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กจิกรรมที่ทาํ) 

๕.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตาม

เกณฑ ์

๔ โรงเรียนไดด้าํเนินการพฒันาโดย

จดัการเรียนรู้และจดัโครงการ/

กิจกรรม ดงัน้ี 

- พฒันาการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 

-พฒันาหอ้งสมุด 

-รักการอ่านหนงัสือ 

-สอนซ่อมเสริมเพ่ือยกระดบั

ผลสัมฤทธ์ิ 

-หอ้งเรียนคุณภาพ 

 

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสาํคญัตามหลกัสูตรเป็นไปตาม

เกณฑ ์

๔ 

๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียนเป็นไปตาม

เกณฑ ์

๔ 

๕.๔ ผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไปตามเกณฑ ์ ๔ 

เฉลีย่ ๔.๐๐ 

สรุประดบัคุณภาพมาตรฐาน ดีมาก 

 

   ๑. วิธีการพฒันา  โรงเรียนบา้นวา่นเข่ือนคอ้วิทยา พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็น

ตามหลกัสูตร  โดยจดัทาํแผนยทุธศาสตร์พฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑) และ

แผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ ๒๕๕๘   คือ ไดจ้ดัทาํโครงการ / กิจกรรม   ไดแ้ก่ โครงการรักการอ่าน 

โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ โครงการหอ้งเรียนคุณภาพ โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษา โครงการพฒันาการ

เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการนิเทศภายใน กิจกรรมการแข่งขนัความเป็นเลิศทางวิชาการ โครงการ

ประกนัคุณภาพภายใน โครงการสอนซ่อมเสริม โครงการสอนพิเศษในช่วงปิดภาคเรียน โรงเรียนไดจ้ดักิจกรรม

ตามโครงการอยา่งหลากหลายและต่อเน่ือง เช่นการสอนซ่อมเสริมทุกวนั หลงัเลิกเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้

นกัเรียนอ่านคิดเขียนไดค้ล่อง    

  ๒. ผลการพฒันา   จากการจดักิจกรรมนกัเรียนไดเ้ขา้ร่วมการประกวดแข่งขนัทกัษะทาง

วิชาการ โครงการพฒันาศกัยภาพเยาวชนสู่ความเป็นเลิศทางจงัหวดับุรีรัมย ์ ไดรั้บรางวลัเหรียญทอง จาํนวน ๔ 
กิจกรรม คือ การแข่งขนัเด่ียวขลุ่ยประเภทเด่ียว (ระดบัมธัยมศึกษา)  การประกวดเพลงไทยลูกทุ่ง   ไดรั้บรางวลั

เหรียญทอง ๕ กิจกรรม  จากระดบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คือ กิจกรรมคณิตศาสตร์โดยใชโ้ปรแกรม GSP 
การแข่งขนัเพลงไทยสากล  เพลงไทยลูกทุ่ง  เด่ียวขลุ่ย   ส่ิงประดิษฐว์ทิยาศาสตร์ และรางวลั เหรียญทอง 

ระดบัประเทศ คือกิจกรรมส่ิงประดิษฐว์ิทยาศาสตร์(ระดบัมธัยมศึกษา)  ท่ีเมืองทองธานี มีผลการประเมิน

คุณภาพมาตรฐานท่ี ๕ ในระดบัดี 

๓. แนวทางการพฒันาในอนาคต  โรงเรียนควรพฒันาผูเ้รียนใหมี้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

สูงข้ึนทุกกลุ่มสาระ โดยเฉพาะการสอบ  O –NET  มีคะแนนสูงกวา่ระดบัประเทศ 

 



 

 
๙๗ 

มาตรฐานท่ี  ๖  ผูเ้รียนมีทกัษะในการทาํงาน รักการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดแ้ละมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

ที ่ ตวับ่งช้ี 
ระดบั

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กจิกรรมที่ทาํ) 

๖.๑ วางแผนการทาํงานและดาํเนินการจนสาํเร็จ ๔ โรงเรียนไดด้าํเนินการพฒันาโดย

จดัการเรียนรู้และจดัโครงการ/

กิจกรรม ดงัน้ี 

-การแข่งขนัความเป็นเลิศวิชาการ 

-ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

-การเดินทางไกลและอยูค่่ายพกัแรม 

-การบริการแนะแนว 

-เกษตรตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

 

๖.๒ ทาํงานอยา่งมีความสุข มุ่งมัน่พฒันางาน และภูมิใจในผลงาน

ของตนเอง 

๔ 

๖.๓ ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ ๔ 

๖.๔ มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เก่ียวกบัอาชีพท่ี

ตนเองสนใจ 

๔ 

เฉลีย่ ๔.๐๐ 

สรุประดบัคุณภาพมาตรฐาน ดีมาก 

 

   ๑. วิธีการพฒันา โรงเรียนบา้นวา่นเข่ือนคอ้วิทยา พฒันาผูเ้รียนใหมี้ทกัษะในการทาํงาน รักการ

ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต โดยจดัทาํแผนยทุธศาสตร์พฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 

๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑) และแผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ ๒๕๕๘   คือ ไดจ้ดัทาํโครงการ / กิจกรรม   

โครงการปลูกผกัสวนครัว โครงการกีฬาสีในโรงเรียน และการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาการงาน

อาชีพและเทคโนโลยท่ีีเนน้และปลูกฝังนิสยัรักการทาํงาน  

๒. ผลการพฒันา  นกัเรียนมีทกัษะ มีความรู้ในการทาํงาน   สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่ง 
มีความสุข มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๖ ในระดบัดี 
   ๓. แนวทางการพฒันาในอนาคต  ตอ้งดาํเนินโครงการต่างๆ อยา่งต่อเน่ืองเป็นระบบ โดยเนน้ให้

นกัเรียนตอ้งฝึกและทาํเป็นประจาํใหเ้ป็นนิสยั  

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 

มาตรฐานท่ี  ๗   ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   

ที ่ ตวับ่งช้ี 
ระดบั

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กจิกรรมที่ทาํ) 

๗.๑ ครูมีการกาํหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั้งดา้นความรู้ทกัษะ

กระบวนการ สมรรถนะและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

๕ โรงเรียนไดด้าํเนินการพฒันาโดย

จดัการเรียนรู้และจดัโครงการ/

กิจกรรม ดงัน้ี 

- พฒันาการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 

- ปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา 

- ส่งเสริมพฒันาครู 

- ส่งเสริมการวจิยั 

- พฒันาครูดา้นเทคโนโลย ี 

 

๗.๒ ครูมีการวเิคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และใชข้อ้มูลในการ

วางแผนการจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันาศกัยภาพผูเ้รียน 

๕ 

๗.๓ ครูออกแบบและการจดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่าง

ระหวา่งบุคคลและพฒันาการทางสติปัญญา 

๔ 

๗.๔ ครูใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมผนวกกบัการนาํบริบท

และภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินมาบูรณาการในการจดัการเรียนรู้ 

๔ 



 

 
๙๘ 

ที ่ ตวับ่งช้ี 
ระดบั

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กจิกรรมที่ทาํ) 

๗.๕ ครูมีการวดัและประเมินผลท่ีมุ่งเนน้การพฒันาการเรียนรู้ของ

ผูเ้รียน ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย 

๕  

๗.๖ ครูใหค้าํแนะนาํ คาํปรึกษา และแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ผูเ้รียนทั้ง

ดา้นการเรียนและคุณภาพชีวิตดว้ยความเสมอภาค 

๕ 

๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ในวชิาท่ีตน

รับผดิชอบ และใชผ้ลในการปรับการสอน 

๔ 

๗.๘ ครูประพฤปฏบัติัตนตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี และเป็นสมาชิกท่ีดี

ของสถานศึกษา 

๔ 

๗.๙ ครูจดัการเรียนการสอนตามวชิาท่ีไดรั้บหมายเตม็เวลาเตม็

ความสามารถ 

๕ 

เฉลีย่ ๔.๕๕ 

สรุประดบัคุณภาพมาตรฐาน ดีเยีย่ม 

 

 

   ๑. วิธีการพฒันา  คณะครูโรงเรียนบา้นวา่นเข่ือนคอ้วิทยา ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยไดจ้ดัทาํแผนยทุธศาสตร์พฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ ๔ ปี (พ.ศ. 

๒๕๕๘-๒๕๖๑) และแผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ ๒๕๕๘   ไดจ้ดัทาํโครงการ / กิจกรรม  ดงัน้ี  

โครงการส่งเสริมพฒันาครู โครงการพฒันาครูดา้นเทคโนโลย ี  โครงการส่งเสริมการวิจยั  โครงการพฒันา

คุณภาพการศึกษา โดยการใหคุ้ณครูไดเ้ขา้รับการอบรม สมัมนาเป็นประจาํ รวมแลว้ไม่นอ้ยกวา่ ๒๐ ชัว่โมงต่อปี 

มีการกาํหนดใหค้รูทุกคนส่งแผนการจดัการเรียนรู้ ก่อนการสอน  

   ๒. ผลการพฒันา  คณะครูโรงเรียนบา้นวา่นเข่ือนคอ้วิทยา  ไดค้รูดีในดวงใจ จาํนวน ๔ ท่าน   

ครูชาํนาญการพิเศษ (คศ.๓) จาํนวน ๑๘ ท่าน  ครูรางวลัเพชรแผน่ดิน จาํนวน ๔ ท่าน  ครูภาษาไทยดีเด่น และ 

รางวลัคุรุสดุดี จาํนวน ๑ ท่าน เรียนจบการศึกษาระดบัปริญญาโทแลว้จาํนวน ๕ ท่าน 

มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๗ ในระดบัดีมาก 

   ๓. แนวทางการพฒันาในอนาคต   โรงเรียนวางแผนท่ีจะดาํเนินการดา้นการจดัการเรียนการสอน 

และ พฒันาครูโดยการอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันาศกัยภาพเป็นครูมืออาชีพ และครูควรเห็นความสาํคญัใน

กระบวนการจดัการเรียนการสอนโดยใหเ้นน้กิจกรรมการเรียนรู้ใหห้ลากหลายตอบสนองความแตกต่างระหวา่ง

บุคคล โดยใชส่ื้อเทคโนโลยอียา่งเหมาะสม และมีการวจิยัเพื่อพฒันาส่ือและกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้

ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

 

 

 



 

 
๙๙ 

มาตรฐานท่ี  ๘   ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

ที ่ ตวับ่งช้ี ระดบัคุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม

(โครงการ/กจิกรรมที่ทาํ) 

๘.๑ ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์ ภาวะผูน้าํ และความคิดริเร่ิมท่ีเนน้การ

พฒันาผูเ้รียน 

๔ โรงเรียนไดด้าํเนินการ

พฒันาโดยจดัโครงการ/

กิจกรรม ดงัน้ี 

-การบริหารงานตาม

แผนปฏิบติัการ 

- พฒันาการเรียนรู้ทุก

กลุ่มสาระ 

- ปรับปรุงหลกัสูตร

สถานศึกษา 

- ส่งเสริมพฒันาครู 

- ส่งเสริมการวจิยั 

- พฒันาครูดา้น

เทคโนโลย ี

-นิเทศภายใน 

-การประคุณภาพภายใน 

 

๘.๒ ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วม และใชข้อ้มูล

ผลการประเมินหรือผลการวจิยัเป็นฐานคิดทั้งดา้นวชิาการ

และการจดัการ 

๕ 

๘.๓ ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมาย

ตามท่ีกาํหนดในแผนปฏิบติัการ 

๕ 

๘.๔ ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหพ้ร้อมรับ

การกระจายอาํนาจ 

๕ 

๘.๕ นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการ

จดัการศึกษา 

๔ 

๘.๖ ผูบ้ริหารใหค้าํแนะนาํ คาํปรึกษาทางวชิาการและเอาใจใส่

การจดัการศึกษาเตม็ศกัยภาพและเตม็เวลา 

๔ 

เฉลีย่ ๔.๕0 

สรุประดบัคุณภาพมาตรฐาน ดีเยีย่ม 

    

   ๑. วิธีการพฒันา ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล โดยไดจ้ดัทาํแผนยทุธศาสตร์พฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑) และ

แผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ ๒๕๕๘   ไดจ้ดัทาํโครงการ / กิจกรรม  ดงัน้ี  โครงการนิเทศภายใน 

โครงการพฒันาบุคลากร โครงการบริหารจดัการโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ( SBM)  โครงการหอ้งสมุดและ 

มุมหนงัสือเพือ่การเรียนรู้ท่ียดึผูเ้รียนเป็นสาํคญั โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ 

   ๒. ผลการพฒันา ผูบ้ริหารสวมบทบาทบริหารงานทั้ง ๔ ฝ่ายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้

ประสิทธิผลการบริหารงานสถานศึกษา     มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๘ ในระดบัดีเยีย่ม 

.   ๓. แนวทางการพฒันาในอนาคต  โรงเรียนวางแผนท่ีจะดาํเนินการการพฒันาครูเพื่อยกระดบั

ความสามารถในการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ทกัษะการคิด เพือ่พฒันานกัเรียนการคิดอยา่งเป็นระบบ คิดสร้างสรรค ์

ตดัสินใจ แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติสมเหตุสมผล  

 

 

 



 

 
๑๐๐ 

มาตรฐานท่ี  ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้กครองชุมชนปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล             

ที ่ ตวับ่งช้ี ระดบัคุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม

(โครงการ/กจิกรรมที่ทาํ) 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ี

ระเบียบกาํหนด 

๕ โรงเรียนไดด้าํเนินการพฒันา

โดยจดัโครงการ/กิจกรรม ดงัน้ี 

-การประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษา 

-การประชุมผูป้กครอง 

-งานเปิดบา้นเปิดโรงเรียน /

ปัจฉิมนิเทศ 

-การแต่งตั้งคณะกรรมการ

กาํกบัติดตาม ดูแลและ

ขบัเคล่ือนการดาํเนินงานของ

สถานศึกษา 

๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษากาํกบัติดตาม ดูแลและ

ขบัเคล่ือนการดาํเนินงานของสถานศึกษาให้

บรรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมาย 

๕ 

๙.๓ ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ

พฒันาสถานศึกษา 

๔ 

เฉลีย่ ๔.๕๐ 

สรุประดบัคุณภาพมาตรฐาน ดีเยีย่ม 

 

   ๑. วิธีการพฒันา  คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้กครองชุมชนปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี

อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยไดจ้ดัทาํแผนยทุธศาสตร์พฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ ๔ ปี 

(พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑) และแผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ  ๒๕๕๘   ไดจ้ดัทาํโครงการ / กิจกรรม  ดงัน้ี 

  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  การประชุมผูป้กครอง  โรงเรียนไดมี้การประชุมร่วมกนัระหวา่ง

ผูบ้ริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูป้กครองในการดาํเนินการขบัเคล่ือนนโยบายและ

กิจกรรมต่างๆ เพื่อใหบ้รรลุตามเป้าหมาย   

   ๒. ผลการพฒันา  สถานศึกษามีภูมิทศัน์สวยงาม สะอาด ร่มร่ืน มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

มีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาเหมาะสมกบัผูเ้รียน เป็นท่ียอมรับของผูป้กครองและชุมชน มีผลการประเมิน

คุณภาพมาตรฐานท่ี ๙ ในระดบัดีเยีย่ม 

   ๓. แนวทางการพฒันาในอนาคต  โรงเรียนวางแผนท่ีจะดาํเนินการพฒันาบริเวณพื้นท่ีท่ีไม่

สมบูรณ์ใหมี้ความสะอาด ร่มร่ืน และเกิดประโยชน์ต่อผูเ้รียนอยา่งคุม้ค่า โดยทางโรงเรียนประสานความร่วมมือ

กบัคณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้กครองในชุมชน ต่อไป 

 

 

 

 

 

 



 

 
๑๐๑ 

มาตรฐานท่ี  ๑๐   สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตรกระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียนอยา่งรอบ

ดา้น         

 

ที ่ ตวับ่งช้ี 
ระดบั

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กจิกรรมที่ทาํ) 

๑๐.๑ หลกัสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน ๕ โรงเรียนไดด้าํเนินการพฒันาโดย

จดัการเรียนรู้และจดัโครงการ/

กิจกรรม ดงัน้ี 

- ปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา 

-กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

-หอ้งเรียนคุณภาพ 

-กิจกรรมสอนแบบโครงงาน 

-นิเทศภายใน 

-ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

-การบริการแนะแนว 

-การเยีย่มบา้น 

๑๐.๒ จดัรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีหลากหลายใหผู้เ้รียนเลือกตามความถนดั 

ความสามารถ และความสนใจ 

๕ 

๑๐.๓ จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความ

ตอ้งการ ความสามารถ ความถนดัและความสนใจของผูเ้รียน 

๕ 

๑๐.๔ สนบัสนุนใหค้รูจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีใหผู้เ้รียนลงมือ

ปฏิบติัจริงจนสรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

๕ 

๑๐.๕ นิเทศภายใน กาํกบั ติดตามตรวจสอบ และนาํผลไปปรับปรุง

การเรียนการสอนอยา่งสมํ่าเสมอ 

๕ 

๑๐.๖ จดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพและ

ครอบคลุมถึงผูเ้รียนทุกคน 

๕ 

เฉลีย่ ๕.๐๐ 

สรุประดบัคุณภาพมาตรฐาน ดีเยีย่ม 

 

   ๑. วิธีการพฒันา สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตรกระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพฒันาคุณภาพ

ผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น โดยไดจ้ดัทาํแผนยทุธศาสตร์พฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑) 

และแผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ ๒๕๕๘   ไดจ้ดัทาํโครงการ / กิจกรรม  ดงัน้ี โครงการปรับปรุง

หลกัสูตรสถานศึกษา   กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  โครงการพฒันาหอ้งเรียนใหมี้คุณภาพ   กิจกรรมสอนแบบ

โครงงาน  โครงการนิเทศภายใน   การบริการแนะแนว  การเยีย่มบา้น โครงการและกิจกรรมดงักล่าวจดัทาํข้ึน

เพื่อเป็นการส่งเสริม พฒันาผูเ้รียน  ตอบสนองความตอ้งการ ความสามารถ ความถนดัและความสนใจของ

ผูเ้รียน โดยจดัใหมี้ระบบการดูแลช่วยเหลือท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเ้รียนทุกคน 

   ๒. ผลการพฒันา  โรงเรียนบา้นวา่นเข่ือนคอ้วทิยา  ประสบผลสาํเร็จในการพฒันาผูเ้รียนให้

เป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อชุมชนและผูป้กครอง การดาํเนินกิจกรรมดงักล่าวเป็นไปตามระบบครบวงจรคุณภาพ   

ส่งผลใหก้ารประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๑๐ อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม 

   ๓. แนวทางการพฒันาในอนาคต  โรงเรียนวางแผนท่ีจะดาํเนินการดา้นการจดัการเรียนการสอน 

และ พฒันาครูโดยการอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันาศกัยภาพเป็นครูมืออาชีพ และครูควรเห็นความสาํคญัใน

กระบวนการจดัการเรียนการสอนโดยใหเ้นน้กิจกรรมการเรียนรู้ใหห้ลากหลายตอบสนองความแตกต่างระหวา่ง

บุคคล โดยใชส่ื้อเทคโนโลยอียา่งเหมาะสม และมีการวจิยัเพื่อพฒันาส่ือและกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้

ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 



 

 
๑๐๒ 

 

มาตรฐานท่ี  ๑๑ สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริหารท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ

        

ที ่ ตวับ่งช้ี 
ระดบั

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม

(โครงการ/กจิกรรมที่ทาํ) 

๑๑.๑ หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ อาคารเรียนมัน่คง สะอาดและปลอดภยั 

มีส่ิงอาํนวยความสะดวก พอเพียง อยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้ 

สภาพแวดลอ้ม ร่มร่ืน และมีแหล่งเรียนรู้สาํหรับผูเ้รียน 

๕ โรงเรียนไดด้าํเนินการพฒันา

โดยจดัการเรียนรู้และจดั

โครงการ/กิจกรรม ดงัน้ี 

-พฒันาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

-พฒันาหอ้งสมุด 

-ซ่อมแซมครุภณัฑ ์

-ซ่อมแซมอาคารเรียน 

-พฒันาสภาพแวดลอ้มใน

โรงเรียน 

 

๑๑.๒ จดัโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความ

ปลอดภยัของผูเ้รียน 

๕ 

๑๑.๓ จดัหอ้งสมุดท่ีใหบ้ริการส่ือและเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเอ้ือให้

ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเองและหรือการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

๔ 

เฉลีย่ ๔.๖๖ 

สรุประดบัคุณภาพมาตรฐาน ดีเยีย่ม 

    

   ๑. วิธีการพฒันา  สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริหารท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันา

เตม็ศกัยภาพ โดยไดจ้ดัทาํแผนยทุธศาสตร์พฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑) และ

แผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ ๒๕๕๘   ไดจ้ดัทาํโครงการ / กิจกรรม  ดงัน้ี โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้

ในโรงเรียน  โครงการเขตบริการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม โครงการน้ีนกัเรียนทุกคนไดช่้วยกนัดูและเขตบริการของ

หอ้งตวัเองเป็นประจาํทุกวนั เป็นการปลูกฝังนิสยัรักการทาํงาน  โครงการพฒันาหอ้งสมุด  โครงการซ่อมแซม

ครุภณัฑ ์ โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน  โครงการพฒันาหอ้งสุขา   และโครงการพฒันาสภาพแวดลอ้มใน

โรงเรียน  โรงเรียนกาํหนดจุดเนน้ และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของโรงเรียน คือ “ ภูมิทศัน์ท่ีเอ้ือต่อ

การเรียนรู้”โดยสอดคลอ้งกบัวิสยัทศัน์ ปรัชญา ของโรงเรียน 

   ๒. ผลการพฒันา จากการประเมินความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งต่อการจดัสภาพแวดลอ้ม

และการบริหารท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ อยูใ่นระดบัดี  โรงเรียนมีภูมิทศัน์ท่ีสวยงาม สะอาด ร่ม

ร่ืน มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ มีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาเหมาะสมกบัผูเ้รียน  การประเมิน

คุณภาพมาตรฐานท่ี ๑๑ อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม 

   ๓. แนวทางการพฒันาในอนาคต โรงเรียนวางแผนท่ีจะดาํเนินการพฒันาบริเวณพื้นท่ีท่ีไม่

สมบูรณ์ใหมี้ความสะอาด ร่มร่ืน และเกิดประโยชน์ต่อผูเ้รียนอยา่งคุม้ค่า โดยทางโรงเรียนประสานความร่วมมือ

กบัคณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้กครองในชุมชน ต่อไป 

  

 

 



 

 
๑๐๓ 

มาตรฐานท่ี  ๑๒  สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง  

    

ที ่ ตวับ่งช้ี 
ระดบั

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กจิกรรมที่ทาํ) 

๑๒.๑ กาํหนดมาตรฐานของสถานศึกษา ๕ โรงเรียนไดด้าํเนินการพฒันาโดยจดั

โครงการ/กิจกรรม ดงัน้ี 

-การประกนัคุณภาพภายใน 

-พฒันาระบบสารสนเทศ 

-พฒันางานสารบรรณ 

-แต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินงาน 

ติดตามตรวจสอบการประเมิน

คุณภาพภายใน 

๑๒.๒ จดัทาํและดาํเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของ

สถานศึกษาท่ีมุ่งพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

๕ 

๑๒.๓ จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการบริหาร

จดัการเพ่ือพฒันาคุณภาพของสถานศึกษา 

๕ 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมารตฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 

๕ 

๑๒.๕ นาํผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้

วางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

๕ 

๑๒.๖ จดัทาํรายงานประจาํปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพ

ภายใน 

๔ 

เฉลีย่ ๔.๘๓ 

สรุประดบัคุณภาพมาตรฐาน ดีเยีย่ม 

 

   ๑. วิธีการพฒันา    สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกาํหนดใน

กฎกระทรวง จาํนวน ๑๘ มาตรฐาน โดยจดัทาํแผนยทุธศาสตร์พฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ ๔ ปี  

(พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑) และแผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ  ๒๕๕๘   มีการกาํหนดโครงการ / กิจกรรม  

คือ โครงการประกนัคุณภาพภายในอยา่งมีคุณภาพ โครงการจดัทาํปรับปรุงระบบขอ้มูลสารสนเทศ   และ

โครงการพฒันางานสารบรรณ โดยกาํหนดผูรั้บผดิชอบชดัเจน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการจดัการศึกษา และมีการประเมินคุณภาพภาพภายในตามมาตรฐาน ๑๕ มาตรฐาน    

   ๒. ผลการพฒันา โรงเรียนไดจ้ดัทาํรายงานการพฒันาคุณภาพการศึกษาเป็นประจาํทุกปีอยา่ง

ต่อเน่ือง  และเสนอผลการประเมินใหค้ณะกรรมการสถานศึกษา  ผูป้กครอง  และชุมชนรับทราบ  และนาํผล

การประเมิน ( SAR) มาพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองเป็นระบบครบวงจรคุณภาพ  การประเมินคุณภาพ

มาตรฐานท่ี ๑๒ อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม 

    ๓. แนวทางการพฒันาในอนาคต โรงเรียนไดด้าํเนินการ ประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง และจดัทาํรายงานการพฒันาคุณภาพการศึกษา และเสนอผลการประเมินให้

คณะกรรมการสถานศึกษา  ผูป้กครอง  และชุมชนรับทราบ  เป็นประจาํทุกปีอยา่งต่อเน่ือง  ต่อไป 

 

 



 

 
๑๐๔ 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

มาตรฐานท่ี  ๑๓  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริมสนบัสนุนใหส้ถานศึกษาเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ 

        

ที ่ ตวับ่งช้ี 
ระดบั

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กจิกรรมที่ทาํ) 

๑๓.๑ มีการสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา

และใชป้ระโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน

และบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

๕ โรงเรียนไดด้าํเนินการพฒันาโดยจดัการ

เรียนรู้และจดัโครงการ/กิจกรรม ดงัน้ี 

-ทศันะศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

-ร่วมกิจกรรมคาราวานนิเทศสัญจร 

- เป็นสนามสอบการแข่งขนัทกัษะวิชาการ

กลุ่มโรงเรียน 

-หนงัสือเชิญเป็นวทิยากร 

พิธีกรจากองคก์รภายนอก 

๑๓.๒ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากรภายใน

สถานศึกษา ระหวา่งสถานศึกษากบัครอบครัว ชุมชน 

และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 

๕ 

เฉลีย่ ๕ 

สรุประดบัคุณภาพมาตรฐาน ดีเยีย่ม 

 

 

  ๑. วิธีการพฒันา สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริมสนบัสนุนใหส้ถานศึกษาเป็นสงัคมแห่งการ

เรียนรู้ โดยจดัทาํแผนยทุธศาสตร์พฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑) และ

แผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ ๒๕๕๘   มีการกาํหนดโครงการ / กิจกรรม  คือ โครงการทศันะศึกษา

แหล่งเรียนรู้  ร่วมกิจกรรมคาราวานนิเทศสญัจรท่ีสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาไดจ้ดัข้ึน และ 

เป็นสนามสอบการแข่งขนัทกัษะวิชาการกลุ่มโรงเรียน   ได ้เชิญเป็นวทิยากรเก่ียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และ

โรงเรียนบา้นวา่นเข่ือนคอ้วทิยา ไดใ้หบ้ริการดา้นอินเทอร์เนตกบับุคคทัว่ไป โดยการเปิด ไวเรทโดยไม่มี

รหสัผา่น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ใหก้บัชุมชน หรือบุคคลท่ีสนใจไดสื้บคน้ขอ้มูล 

    ๒. ผลการพฒันา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูป้กครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการ

พฒันาการศึกษาของสถานศึกษาอยา่งเขม้แขง็ทั้งดา้นการระดมทุนเพื่อการศึกษา และการใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินมา

ช่วยสอนในโครงการดนตรี นาฎศิลป์ไทยและพื้นเมือง มีวงโปงลางโรงเรียน โดยกีการสอนกลองยาว เป่าแคน 

จกัสาน  ทอเส่ือกก  การประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๑๓ อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม 

  ๓. แนวทางการพฒันาในอนาคต  โรงเรียนวางแผนท่ีจะดาํเนินการดา้นการจดัการเรียนการสอน 

และ พฒันาโรงเรียนใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ใหค้รบรอบดา้นทั้งดา้นเทคโนโลย ี ดา้นวิชาการ ดา้นบรรยากาศท่ีเอ้ือ

ต่อการเรียนรู้ 

 

 

 

 



 

 
๑๐๕ 

มาตรฐานด้านการอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี  ๑๔  การพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุ เป้าหมายตามวิสยัทศัน์ ปรัชญา และจุดเนน้ท่ีกาํหนดข้ึน 

 

ที ่ ตวับ่งช้ี 
ระดบั

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กจิกรรม

ทีท่าํ) 

๑๔.๑ จดัโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุตาม

เป้าหมายวสิัยทศัน์ ปรัชญา และจุดเนน้ของ

สถานศึกษา 

๕ โรงเรียนไดด้าํเนินการพฒันาโดยจดัการ

เรียนรู้และจดัโครงการ/กิจกรรม ดงัน้ี 

-โรงเรียนเขา้ค่ายคุณธรรมจริยธรรม 

-กิจกรรมสวดมนตห์มู่ทุกเยน็วนัศุกร์ 

-อนุรักษว์ฒันธรรมไทย 

-เกษตรตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

 

๑๔.๒ ผลการดาํเนินงานส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุตาม

เป้าหมายวสิัยทศัน์ ปรัชญา และจุดเนน้ของ

สถานศึกษา 

๕ 

เฉลีย่ ๕ 

สรุประดบัคุณภาพมาตรฐาน ดีเยีย่ม 

 

   ๑. วิธีการพฒันา โรงเรียนมีการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์พฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ ๔ ปี 

(พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑) และแผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ ๒๕๕๘   กาํหนดปรัชญาของโรงเรียน คือ  

“ ปริ�ฺญาโน ปญญา ปณฑิโต” : ผูร้อบรู้มีปัญญาเป็นบณัฑิต และมีคาํขวญัโรงเรียน คือ “ เรียนดี ประพฤติดี มี

วินยั ใฝ่สร้างสรรค ์กา้วทนัเทคโนโลย”ี   กาํหนดสวดก่อนกลบับา้นทุกวนัจนัทร์ – วนัพฤหสับดี สวดวนัละ ๑ 

บท วนัศุกร์สวดครบทั้ง ๔ บทสวด  ไดแ้ก่ บทนมสัการ  บทพระพทุธคุณ  บทพระธรรมคุณ  บทพระสงัฆคุณ 

และ บทชยสิทธิคาถา ควบคู่กบัการฝึกสมาธิ ฝึกมารยาทชาวพทุธ   

     ๒. ผลการพฒันา  ไดรั้บรางวลัชนะเลิศการแข่งขนัรําวงมาตรฐานในระดบั จงัหวดั  และภาค 

ติดต่อกนัมาเป็นระยะ ๓ ปี การประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๑๔ อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม 

   ๓. แนวทางการพฒันาในอนาคต  โรงเรียนจะดาํเนินการดา้นอตัลกัษณ์ ของโรงเรียนคือ การ

ปลูกฝังดา้นคุณธรรม จริยธรรม มารยาทชาวพทุธท่ีดี โดยเนน้การฝึกปฏิบติัตามกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง เป็น

ประจาํ สมํ่าเสมอ เพื่อใหน้กัเรียนท่ีจบการศึกษาออกไปเป็นเยาวชนท่ีมีความรู้ คู่กบัคุณธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
๑๐๖ 

มาตรฐานด้านการมาตรการส่งเสริม 

มาตรฐานท่ี  ๑๕  การจดักิจกรรมตามนโยบาย  จุดเนน้แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพฒันาและส่งเสริม

สถานศึกษาใหย้กระดบัคุณภาพสูงข้ึน 

 

ที ่ ตวับ่งช้ี 
ระดบั

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กจิกรรม

ทีท่าํ) 

๑๕.๑ จดัโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย

จุดเนน้ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

๕ -โรงเรียนไดด้าํเนินการพฒันาโดยจดัการ

เรียนรู้และจดัโครงการ/กิจกรรม ดงัน้ี 

-โรงเรียนคุณธรรม 

-อนุรักษว์ฒันธรรมไทย 

-เกษตรตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

- การยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ระดบัชาติ 

 

๑๕.๒ ผลการดาํเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ๔ 

เฉลีย่ ๔.๖๐ 

สรุประดบัคุณภาพมาตรฐาน ดีเยีย่ม 

 

   ๑. วธีิการพฒันา โรงเรียนดาํเนินโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ๑ 

โครงการ คือ โครงการโรงเรียนในฝันและโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  ซ่ึงกาํหนดไวใ้นแผนยทุธศาสตร์พฒันา

การศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑) และแผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ ๒๕๕๘    โดย

มีการดาํเนินโครงการ / กิจกรรม ไดแ้ก่ กิจกรรมเดก็ไทยทาํได ้ เดก็ไทยอ่อนหวาน เดก็ไทยฟันดี การสวดมนต์

ไหวพ้ระ มีการแผเ่มตตา ในกิจกรรมหนา้เสาธงทุกเชา้  กิจกรรมวนัสาํคญัทางศาสนา มีการทาํบุญตกับาตร ฟัง

ธรรม บาํเพญ็ประโยชน์ จดักิจกรรมวนัแม่ กิจกรรมวนัพอ่ วนัไหวค้รู และโครงการอนุรักษว์ฒันธรรมไทย  การ

แสดงโปงลาง และการดาํเนินการตามแนวพระราชดาํริการทาํเกษตรแบบพอเพียง  

   ๒. ผลการพฒันา  ผูเ้รียนไดป้ฏิบติัตนตามหลกัมารยาทชาวพทุธ เป็นพทุธศาสนิกชนท่ีดี เป็น

การพฒันาจิตใจใหส้งบ สุขมุเยอืกเยน็ สามารถทาํกิจกรรมสวดมนตไ์ดไ้พเราะ มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

โรงเรียนประสบความสาํเร็จในการพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อชุมชนและผูป้กครอง การดาํเนินการ

ดงักล่าวเป็นไปตามระบบครบวงจรคุณภาพ  การประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๑๕ อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม 

   ๓. แนวทางการพฒันาในอนาคต   โรงเรียนวางแผนท่ีจะดาํเนินการพฒันากิจกรรมตามนโยบาย  

จุดเนน้แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพฒันาและส่งเสริมสถานศึกษาใหย้กระดบัคุณภาพสูงข้ึน โดยจดัระบบ

เอกสาร และขอ้มูลสารสนเทศใหช้ดัเจน  การพฒันาผูเ้รียนใหเ้รียนรู้เตม็ศกัยภาพสอดคลอ้งกบัแนวทางการ

ปฏิรูปการศึกษา 

 

 



 

 
๑๐๗ 

 ๓. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

   ๓.๑ ระดับการศึกษาปฐมวยั (ใชม้าตรฐานการศึกษาปฐมวยั เพื่อการประกนัคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา ปี ๒๕๕๘) 

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 
ระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก ดเียีย่ม 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน      

มาตรฐานที ่๑  เดก็มีพฒันาการดา้นร่างกาย      

มาตรฐานที ่๒  เดก็มีพฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจ      

มาตรฐานที ่๓  เดก็มีพฒันาการดา้นสังคม      

มาตรฐานที ่๔  เดก็มีพฒันาการดา้นสติปัญญา      

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา      

มาตรฐานที ่๕  ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็นตามหลกัสูตร      

มาตรฐานที ่๖  ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมี 

                    ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

     

มาตรฐานที ่๗  แนวการจดัการศึกษา      

มาตรฐานที ่๘  สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของ 

                   สถานศึกษาตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 

     

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้      

มาตรฐานที ่๙  คณะกรรมการสถานศึกษาและผูป้กครองชุมชน 

                   ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมี 

                   ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

 

     

มาตรฐานด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา      

มาตรฐานที ่๑๐  การพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมาย 

                      ตามปรัชญา วสิยัทศัน์ และจุดเนน้ของ 

                      การศึกษาปฐมวยั 

     

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม      

มาตรฐานที ่๑๑  ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพ่ือยกระดบั

มาตรฐานและพฒันาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคลอ้งกบัแนว

ทางการปฏิรูปการศึกษา 

     

รวม      

 โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดบัการศึกษาปฐมวยัในระดบัคุณภาพ  ดีเยีย่ม 

มีค่าเฉล่ีย ๔.๗๒ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๕๕ 

 



 

 
๑๐๘ 

   ๓.๒ ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 
ระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก ดเียีย่ม 

ด้านคุณภาพผู้เรียน      

มาตรฐานที ่๑  ผูเ้รียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ      

มาตรฐานที ่๒  ผูเ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมท่ี 

                   พึงประสงค ์

     

มาตรฐานที ่๓  ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  

                   รักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

     

มาตรฐานที ่๔  ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ  

                   คิดสร้างสรรค ์ตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติ  

                   สมเหตุสมผล 

     

มาตรฐานที ่๕  ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็นตามหลกัสูตร      

มาตรฐานที ่๖  ผูเ้รียนมีทกัษะในการทาํงาน รักการทาํงาน 

                   สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้และมีเจตคติท่ีดี 

                   ต่ออาชีพสุจริต 

     

ด้านการจัดการศึกษา      

มาตรฐานที ่๗  ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมี 

                   ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

     

มาตรฐานที ่๘  ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมี 

                   ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

     

มาตรฐานที ่๙  คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้กครอง และ 

                   ชุมชนปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมี 

                   ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

     

มาตรฐานที ่๑๐ สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตรกระบวนการ 

                    เรียนรู้ และกิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียนอยา่ง 

                    รอบดา้น 

     

มาตรฐานที ่๑๑ สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการ 

                    บริการท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ 

     

มาตรฐานที ่๑๒ สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของ 

                     สถานศึกษาตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 

     

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้      

มาตรฐานที ่๑๓ สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริม สนบัสนุนให ้

                    สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 

     



 

 
๑๐๙ 

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 
ระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก ดเียีย่ม 

ด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา      

มาตรฐานที ่๑๔ การพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุตามเป้าหมาย  

                     วสิัยทศัน์ ปรัชญา และจุดเนน้ท่ีกาํหนดข้ึน 

     

ด้านมาตรการส่งเสริม      

มาตรฐานที ่๑๕ การจดักิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน้แนวทาง 

                    การปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพฒันา และส่งเสริม 

                    สถานศึกษาใหย้กระดบัคุณภาพสูงข้ึน 

     

 โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดบัคุณภาพ  ดีมาก 

มีค่าเฉล่ีย  ๔.๓๓  คิดเป็นร้อยละ  ๘๖.๖๗ 

 

 ๔. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลกัสูตรสถานศึกษา 

  ๔.๑ ระดับการศึกษาปฐมวยั 

    ผลการพฒันาการเดก็ ชั้นอนุบาลปีท่ี ๒ 

พฒันาการ 
จํานวนเดก็ที่

ประเมนิ 

จํานวน/ร้อยละของเดก็ตามระดบั

คุณภาพ 

ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

๑. ดา้นร่างกาย ๔๔ ๔๔   

๒. ดา้นอารมณ์ – จิตใจ ๔๔ ๔๒ ๒  

๓. ดา้นสังคม ๔๔ ๔๒ ๑ ๑ 

๔. ดา้นสติปัญญา ๔๔ ๔๐ ๓ ๑ 

 ๔.๒ ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

               ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดบัชั้น (ป.๑-ป.๖, ม.๑-ม.๓) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จาํนวนท่ี

เขา้สอบ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ จาํนวน

นกัเรียนท่ี

ไดร้ะดบั  

๓ ข้ึนไป 

ร้อยละ

นกัเรียนท่ี

ไดร้ะดบั  

๓ ข้ึนไป 

จาํนวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๓๘    ๕ ๔ ๘ ๓ ๑๘ ๒๙ ๗๖.๓๒ 

คณิตศาสตร์ ๓๘  ๑ ๓ ๑ ๓ ๘ ๖ ๑๖ ๓๐ ๗๘.๙๕ 

วทิยาศาสตร์ ๓๘  ๔ ๔ ๖ ๒ ๓ ๔ ๑๕ ๒๒ ๕๗.๙๐ 

สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ๓๘   ๔ ๓ ๖ ๔ ๙ ๑๒ ๒๕ ๖๕.๘๐ 

สุขศึกษา และพลศึกษา ๓๘  ๑ ๓ ๑ ๖ ๕ ๒ ๒๐ ๒๗ ๗๑.๐๕ 

ศิลปะ ๓๘  ๔  ๑ ๑ ๙ ๕ ๑๘ ๓๒ ๘๔.๒๑ 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๓๘  ๔  ๓ ๖ ๒ ๔ ๑๙ ๒๕ ๖๕.๗๙ 

ภาษาต่างประเทศ ๓๘    ๒ ๘ ๕ ๘ ๑๕ ๒๘ ๗๓.๖๙ 
 

 



 

 
๑๑๐ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จาํนวนท่ี

เขา้สอบ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๒ จาํนวน

นกัเรียนท่ี

ไดร้ะดบั  

๓ ข้ึนไป 

ร้อยละ

นกัเรียนท่ี

ไดร้ะดบั  

๓ ข้ึนไป 

จาํนวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๓๗   ๓ ๑ ๗ ๖ ๗ ๑๓ ๒๖ ๗๐.๒๗ 

คณิตศาสตร์ ๓๗   ๒ ๓ ๔ ๗ ๘ ๑๓ ๒๘ ๗๕.๖๘ 

วทิยาศาสตร์ ๓๗   ๑  ๗ ๑๑ ๖ ๑๒ ๒๙ ๗๘.๓๘ 

สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ๓๗     ๓ ๗ ๙ ๑๘ ๓๔ ๙๑.๘๙ 

สุขศึกษา และพลศึกษา ๓๗       ๗ ๓๐ ๓๗ ๑๐๐ 

ศิลปะ ๓๗      ๑ ๔ ๓๒ ๓๗ ๑๐๐ 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๓๗       ๑ ๓๖ ๓๗ ๑๐๐ 

ภาษาต่างประเทศ ๓๗   ๔ ๕ ๖ ๔ ๕ ๑๓ ๒๒ ๕๙.๔๖ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จาํนวนท่ี

เขา้สอบ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓ จาํนวน

นกัเรียนท่ี

ไดร้ะดบั  

๓ ข้ึนไป 

ร้อยละ

นกัเรียนท่ี

ไดร้ะดบั  

๓ ข้ึนไป 

จาํนวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๔๓    ๑ ๓ ๑๐ ๑๔ ๑๕ ๓๙ ๙๐.๗๐ 

คณิตศาสตร์ ๔๓    ๑ ๔ ๑๕ ๑๒ ๑๑ ๓๘ ๘๘.๗๗ 

วทิยาศาสตร์ ๔๓     ๓ ๗ ๑๖ ๑๗ ๔๐ ๙๓.๐๒ 

สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ๔๓     ๑ ๘ ๑๕ ๑๙ ๔๒ ๙๗.๖๗ 

สุขศึกษา และพลศึกษา ๔๓       ๕ ๓๘ ๔๓ ๑๐๐ 

ศิลปะ ๔๓       ๑ ๔๒ ๔๓ ๑๐๐ 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๔๓        ๔๓ ๔๓ ๑๐๐ 

ภาษาต่างประเทศ ๔๓   ๒ ๕ ๑๒ ๑๒ ๗ ๕ ๒๔ ๕๕.๘๑ 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จาํนวนท่ี

เขา้สอบ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๔ จาํนวน

นกัเรียนท่ี

ไดร้ะดบั  

๓ ข้ึนไป 

ร้อยละ

นกัเรียนท่ี

ไดร้ะดบั  

๓ ข้ึนไป 

จาํนวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๔๕  ๑ ๘ ๔ ๔ ๘ ๘ ๑๒ ๒๘ ๖๒.๒๒ 

คณิตศาสตร์ ๔๕  ๒ ๑๐ ๕ ๙ ๕ ๔ ๑๐ ๑๙ ๔๒.๒๒ 

วทิยาศาสตร์ ๔๕   ๑๐ ๑๐ ๖ ๗ ๔ ๘ ๑๙ ๔๒.๒๒ 

สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ๔๕  ๑ ๔ ๘ ๔ ๔ ๑๕ ๙ ๒๘ ๖๒.๒๒ 

สุขศึกษา และพลศึกษา ๔๕  ๔ ๒ ๘ ๑๑ ๘ ๙ ๓ ๒๐ ๔๔.๔๔ 

ศิลปะ ๔๕    ๒ ๑๒ ๗ ๑๔ ๑๐ ๓๑ ๖๘.๘๘ 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๔๕  ๕ ๑๑ ๕ ๕ ๖ ๖ ๗ ๑๙ ๔๒.๒๒ 

ภาษาต่างประเทศ ๔๕  ๑ ๑ ๘ ๑๐ ๕ ๑๑ ๙ ๒๕ ๕๕.๕๕ 
 

 

 

 

 

 



 

 
๑๑๑ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จาํนวนท่ี

เขา้สอบ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๕ จาํนวน

นกัเรียน

ท่ีได้

ระดบั  

๓ ข้ึนไป 

ร้อยละ

นกัเรียนท่ี

ไดร้ะดบั  

๓ ข้ึนไป 

จาํนวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๔๗  ๕ ๖ ๑ ๗ ๗ ๙ ๑๒ ๒๘ ๕๙.๕๗ 

คณิตศาสตร์ ๔๗  ๗ ๓ ๖ ๙ ๘ ๕ ๙ ๒๒ ๔๖.๘๑ 

วทิยาศาสตร์ ๔๗  ๒ ๑๐ ๖ ๕ ๘ ๖ ๑๐ ๒๔ ๕๑.๐๖ 

สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ๔๗  ๑ ๒ ๑๐ ๕ ๖ ๑๓ ๑๐ ๒๙ ๖๑.๗๐ 

สุขศึกษา และพลศึกษา ๔๗  ๘ ๕ ๕ ๑๐ ๙ ๑๐  ๑๙ ๔๐.๔๓ 

ศิลปะ ๔๗   ๔ ๓ ๑๑ ๗ ๑๒ ๑๐ ๒๙ ๖๑.๗๐ 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๔๗  ๓ ๖ ๙ ๙ ๙ ๑๐ ๑ ๒๐   ๔๒.๕๕ 

ภาษาต่างประเทศ ๔๗  ๑ ๕ ๗ ๕ ๘ ๑๒ ๙ ๒๙ ๖๑.๗๐ 
 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จาํนวนท่ี

เขา้สอบ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖ จาํนวน

นกัเรียนท่ี

ไดร้ะดบั  

๓ ข้ึนไป 

ร้อยละ

นกัเรียนท่ี

ไดร้ะดบั  

๓ ข้ึนไป 

จาํนวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๔๗  ๒ ๒ ๑๒ ๒ ๕ ๐ ๒๔ ๒๙ ๖๑.๗๐ 

คณิตศาสตร์ ๔๗  ๑ ๑๔ ๕ ๑๕ ๖ ๔ ๒ ๑๒ ๒๕.๕๓ 

วทิยาศาสตร์ ๔๗  ๑ ๔ ๖ ๓ ๗ ๓ ๒๓ ๓๓ ๗๐.๒๑ 

สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ๔๗     ๙ ๑๕ ๑๙ ๔ ๓๘ ๘๐.๘๕ 

สุขศึกษา และพลศึกษา ๔๗  ๒ ๖ ๑๓ ๑๖ ๖ ๓ ๑ ๑๐ ๒๑.๒๗ 

ศิลปะ ๔๗  ๔ ๐ ๘ ๔ ๓ ๗ ๒๑ ๓๑ ๖๕.๙๖ 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๔๗  ๒ ๖ ๒ ๓ ๑ ๖ ๒๗ ๓๔ ๔๒.๓๔ 

ภาษาต่างประเทศ ๔๗   ๒ ๖ ๔ ๑๒ ๖ ๑๗ ๓๕ ๗๔.๔๗ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จาํนวน

ท่ีเขา้

สอบ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑  จาํนวน

นกัเรียนท่ี

ไดร้ะดบั  

๓ ข้ึนไป 

ร้อยละ

นกัเรียนท่ี

ไดร้ะดบั  

๓ ข้ึนไป 

จาํนวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 

ร ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๕๖   ๑๘ ๔ ๑๐ ๖ ๕ ๔ ๙ ๑๘ ๓๒.๑๔ 

คณิตศาสตร์ ๕๖   ๙ ๙ ๑๐ ๘ ๑๑ ๘ ๑ ๒๐ ๓๕.๗๑ 

วทิยาศาสตร์ ๕๖   ๙ ๑๑ ๔ ๑๑ ๑๓ ๔ ๔ ๒๑ ๓๗.๕๐ 

สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ๕๖   ๑๘ ๖ ๕ ๓ ๘ ๗ ๙ ๒๔ ๔๒.๘๖ 

สุขศึกษา และพลศึกษา ๕๖   ๒ ๗ ๑๓ ๖ ๑๓ ๔ ๑๑ ๒๘ ๕๐.๐๐ 

ศิลปะ ๕๖   ๓ ๒ ๑๓ ๐ ๒๘ ๐ ๑๐ ๓๘ ๖๗.๘๖ 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๕๖   ๒ ๐ ๑๒ ๔ ๒๒ ๒ ๑๔ ๓๘ ๖๗.๘๖ 

ภาษาต่างประเทศ    ๕๖   ๑๖ ๑๒ ๑๒ ๕ ๘ ๒ ๑ ๑๑ ๑๙.๖๔ 
 

 



 

 
๑๑๒ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จาํนวน

ท่ีเขา้

สอบ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒  จาํนวน

นกัเรียนท่ี

ไดร้ะดบั  

๓ ข้ึนไป 

ร้อยละ

นกัเรียนท่ี

ไดร้ะดบั  

๓ ข้ึนไป 

จาํนวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 

ร ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๔๑   ๑๔ ๗ ๖ ๕ ๖ ๓ ๐ ๙ ๒๑.๙๕ 

คณิตศาสตร์ ๔๑   ๑๕ ๗ ๓ ๓ ๖ ๕ ๒ ๑๓ ๓๑.๗๑ 

วทิยาศาสตร์ ๔๑   ๘ ๖ ๑๑ ๔ ๑๑ ๐ ๑ ๑๒ ๒๙.๒๗ 

สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ๔๑   ๒ ๑ ๙ ๑๔ ๑๒ ๓ ๐ ๑๕ ๓๖.๕๙ 

สุขศึกษา และพลศึกษา ๔๑   ๒ ๑ ๖ ๑๓ ๘ ๕ ๖ ๑๙ ๔๖.๓๔ 

ศิลปะ ๔๑   ๗ ๓ ๘ ๓ ๑๐ ๕ ๕ ๒๐ ๔๘.๗๘ 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๔๑   ๘ ๑ ๖ ๕ ๑๐ ๔ ๗ ๒๑ ๕๑.๒๒ 

ภาษาต่างประเทศ ๔๑   ๘ ๙ ๗ ๔ ๑ ๑ ๑ ๓ ๗.๓๒ 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จาํนวน

ท่ีเขา้

สอบ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ จาํนวน

นกัเรียนท่ี

ไดร้ะดบั  

๓ ข้ึนไป 

ร้อยละ

นกัเรียนท่ี

ไดร้ะดบั  

๓ ข้ึนไป 

จาํนวนนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 

ร ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๕๕   ๔ ๑๐ ๕ ๓ ๑๑ ๗ ๑๕ ๓๓ ๖๐.๐๐ 

คณิตศาสตร์ ๕๕    ๔ ๐ ๑ ๑๕ ๑๐ ๒๕ ๕๐ ๙๐.๙๐ 

วทิยาศาสตร์ ๕๕   ๑๗ ๑๒ ๑๖ ๖ ๑ ๓ ๐ ๔ ๗.๒๗ 

สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ๕๕   ๒ ๐ ๖ ๙ ๑๐ ๘ ๒๐ ๓๘ ๖๙.๐๙ 

สุขศึกษา และพลศึกษา ๕๕     ๓ ๒ ๒๑ ๑๖ ๑๓ ๒๙ ๕๒.๗๒ 

ศิลปะ ๕๕   ๑๐ ๑ ๑๐ ๑๕ ๑๓ ๖ ๐ ๑๙ ๓๔.๕๔ 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๕๕   ๔ ๐ ๑๐ ๐ ๕ ๑๐ ๓๖ ๕๑ ๙๒.๗๓ 

ภาษาต่างประเทศ ๕๕    ๑ ๕ ๑๕ ๑๐ ๑๒ ๑๐ ๓๒ ๕๘.๑๘ 

 

หมายเหตุ :  ม.๑- ๓  คิดเป็นปีการศึกษา  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 
๑๑๓ 

๔.๓ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาต ิ
 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่๓ (ผลสอบ  NT ) 

ความสามารถด้าน จํานวนคน 
คะแนน

เฉลีย่ 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

เฉลีย่

ร้อยละ 

จํานวน/ร้อยละ

ของนักเรียนที่

มีคะแนนสูง

กว่าขีดจํากดั

ล่าง 

ดา้นภาษา ๔๓ ๑๙.๖๗ ๔.๓๒ ๕๖.๒๑  

ดา้นคาํนวณ ๔๓ ๑๘.๙๘ ๔.๘๒ ๕๔.๒๒  

ดา้นเหตุผล ๔๓ ๒๐.๔๗ ๕.๓๙ ๕๘.๔๗  

 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่๖ (ผลสอบ  O- NET) 

สาระวชิา จํานวนคน 
คะแนน

เฉลีย่ 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

เฉลีย่

ร้อยละ 

จํานวน/ร้อยละ

ของนักเรียนที่

มีคะแนนสูง

กว่าขีดจํากดั

ล่าง 

คณิตศาสตร์ ๔๖ ๔๐.๔๓ ๑๓.๕๕ ๔๐.๔๓ - 

ภาษาไทย ๔๖ ๕๐.๑๑ ๑๓.๘๘ ๕๐.๑๑ - 

วิทยาศาสตร์ ๔๖ ๓๙.๗๔ ๑๑.๕๐ ๓๙.๗๔ - 

สงัคม ๔๖ ๔๓.๑๗ ๑๐.๓๘ ๔๓.๑๗ - 

ภาษาต่างประเทศ ๔๖ ๓๐.๘๒ ๖.๙๘ ๓๐.๘๒ - 

 

 

 

 

 

 



 

 
๑๑๔ 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๓ (ผลสอบ  O- NET) 

สาระวชิา จํานวนคน 
คะแนน

เฉลีย่ 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

เฉลีย่

ร้อยละ 

จํานวน/ร้อยละ

ของนักเรียนที่

มีคะแนนสูง

กว่าขีดจํากดั

ล่าง 

คณิตศาสตร์ ๕๕ ๒๙.๒๗ ๖.๘๕ ๒๙.๒๗ - 

ภาษาไทย ๕๕ ๔๐.๘๕ ๘.๓๒ ๔๐.๘๕ - 

วิทยาศาสตร์ ๕๕ ๓๒.๒๙ ๘.๔๖ ๓๒.๒๙ - 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๕๕ ๔๑.๓๑ ๗.๗๖ ๔๑.๓๑ - 

ภาษาต่างประเทศ ๕๕ ๒๓.๕๖ ๕.๓๑ ๒๓.๕๖ - 

  

๔.๔ ผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

ระดับช้ัน จํานวนนักเรียนทั้งหมด 
จํานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ดีเยีย่ม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๓๘ ๓๘    

ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๓๗ ๓๗    

ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๔๓ ๔๓    

ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๔๕ ๔๓ ๒   

ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๔๕ ๓๗ ๒ ๖  

ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๔๗ ๔๗    

มธัยมศึกษาปีท่ี ๑ ๕๗ ๕๕  ๒  

มธัยมศึกษาปีท่ี ๒ ๔๓ ๔๐  ๓  

มธัยมศึกษาปีท่ี ๓ ๕๕ ๕๑ ๔   

รวม ๔๑๐ ๓๙๑ ๘ ๑๑  

เฉล่ีย ๙๕.๓๗ ๑.๙๕ ๒.๖๘  

 

 

 

 



 

 
๑๑๕ 

๔.๕ ผลการประเมินการอ่าน คดิวเิคราะห์ และเขียน 

ระดบัชั้น จาํนวนนกัเรียนทั้งหมด 
จาํนวน/ร้อยละของนกัเรียนตามระดบัคุณภาพ 

ดีเยีย่ม ดี ผา่น ไม่ผา่น 

ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๓๘ ๓๘    

ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๓๗ ๓๗    

ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๔๓ ๔๓    

ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๔๕ ๔๕    

ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๔๕ ๓๖ ๖ ๓  

ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๔๗ ๔๗    

มธัยมศึกษาปีท่ี ๑ ๕๗ ๕๒ ๓ ๒  

มธัยมศึกษาปีท่ี ๒ ๔๓ ๓๙ ๑ ๓  

มธัยมศึกษาปีท่ี ๓ ๕๕ ๕๒ ๓   

รวม ๔๑๐ ๓๘๙ ๑๓ ๘  

เฉล่ีย ๙๔.๘๘ ๓.๑๗ ๑.๙๕  

 

๔.๖ ผลการประเมินกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

ระดบัชั้น จาํนวนนกัเรียนทั้งหมด 
จาํนวน/ร้อยละของนกัเรียนตามระดบัคุณภาพ 

ผา่น ไม่ผา่น 

ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๓๘ ๑๐๐ - 

ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๓๗ ๑๐๐ - 

ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๔๓ ๑๐๐ - 

ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๔๕ ๑๐๐ - 

ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๔๕ ๑๐๐ - 

ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๔๗ ๑๐๐ - 

มธัยมศึกษาปีท่ี ๑ ๕๗ ๑๐๐ - 

มธัยมศึกษาปีท่ี ๒ ๔๓ ๑๐๐ - 

มธัยมศึกษาปีท่ี ๓ ๕๕ ๑๐๐ - 

รวม ๔๑๐ ๑๐๐ - 

เฉล่ีย ๑๐๐ - 

 

 



 

 
๑๑๖ 

๔.๗ ผลการประเมินสมรรถนะสําคญัของผู้เรียน ๕ ด้าน 

        ๑) ด้านความสามารถในการส่ือสาร 

นกัเรียนตั้งแต่ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ มีสมรรถนะดา้นความสามารถในการ

ส่ือสารผา่นเกณฑก์ารประเมิน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

        ๒) ด้านความสามารถในการคดิ 

นกัเรียนตั้งแต่ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ มีสมรรถนะดา้นความสามารถในการคิด             

ผา่นเกณฑก์ารประเมิน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๘๘ 

        ๓) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 

นกัเรียนตั้งแต่ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ มีสมรรถนะดา้นความสามารถในการ

แกปั้ญหา ผา่นเกณฑก์ารประเมิน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๘๘ 

        ๔) ด้านความสามารถในการใช้ทกัษะชีวติ 

นกัเรียนตั้งแต่ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ มีสมรรถนะดา้นความสามารถในการใช้

ทกัษะชีวิต ผา่นเกณฑก์ารประเมิน คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๓๗ 

       ๕) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

นกัเรียนตั้งแต่ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ มีสมรรถนะดา้นความสามารถในการใช้

ทกัษะชีวิต ผา่นเกณฑก์ารประเมิน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

.  

ตอนที ่๔ สรุปผลการพฒันาและการนําไปใช้ 
 

การสรุปผลการพฒันาและการนําไปใช้ 

           ๑.   สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม  

  การดาํเนินโครงการแต่ละโครงการไดรั้บผลสาํเร็จเป็นอยา่งดี ทุกกิจกรรม/โครงการไดเ้ป็นไป

ตามแผนประจาํปีท่ีไดก้าํหนดไว ้ 

            ๒. จุดเด่นและจุดทีค่วรพฒันา 

 

ระดับการศึกษาปฐมวยั 

ด้านคุณภาพเด็ก 

จุดเด่น 

๑. เดก็มีสุขภาพแขง็แรงตามวยั สุขภาพดี ร่าเริงแจ่มใส ไดรั้บการพฒันาดา้นทกัาะการทาํงานร่วมกบั

ผูอ่ื้น มีพฒันาการดา้นสงัคม สติปัญญา มีความพร้อมในการศึกษาต่อในขั้นต่อไป 

๒. เดก็เป็นผูท่ี้มีมารยาทดี มึคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

จุดทีค่วรพฒันา 



 

 
๑๑๗ 

๑. เดก็ควรไดรั้บการส่งเสริมใหเ้ปล่ียนบรรยากาศไปเรียนนอกหอ้งเรียนบา้ง 

๒. เดก็ควรไดรั้บการส่งเสริมใหมี้ทกัษะในการอ่านอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมกบัวยั 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันา 

        ๑.  ด้านการจัดการเรียนรู้ 

๑. การจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมใหเ้ดก็ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมใหเ้หมาะสมกบัวยัและปลูกฝังใหรั้กการอ่าน 

๒. การส่งเสริมทกัษะในการสงัเกตและสาํรวจโดยการทาํโครงการ 

๓. การจดัโอกาสใหเ้ดก็ไดเ้รียนรู้การเป็นผูน้าํและผูต้าม 

         ๒. ด้านการบริหารและจัดการศึกษา 

๑. ผูบ้ริหารควรมีการนิเทศภายในอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อกระตุน้ครูใหมี้ความกระตือรือร้นและพฒันา

ตนเองมากข้ึน 

๒. การส่งเสริมใหผู้ป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ เขา้มาเป็นวิทยากรช่วยสอน 

         ๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสําคญั 

๑. ครูควรส่งเสริมใหเ้ดก็ทุกคนมีโอกาสเขา้ร่วมในกิจกรรมเพื่อพฒันาการการกลา้แสดงออก 

๒. ครูควรจดัทาํบนัทึกพฒันาการทั้ง ๔ ดา้นและนาํผลไปใชใ้นการจดัประสบการณ์ใหต่้อเน่ือง 

๓. การทาํวิจยัในชั้นเรียนโดยนาํประเดน็มาจากบนัทึกหลงัสอนเพือ่แกปั้ญหาใหต้รงจุด 

        ๔. ด้านการประกนัคุณภาพภายใน 

 ๑.  การนาํเสนอผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาใหค้รบถว้นและจดัทาํเป็นรายงานการประเมิน

ตนเองใหส้มบูรณ์และมีคุณภาพ 

           ๒. การจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศใหเ้ป็นปัจจุบนัและทนัต่อการใชง้าน  

 

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

จุดเด่น 

๑. ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  มีคุณธรรมจริยธรรม สนใจใฝ่รู้และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  

       คิดเป็น ทาํเป็น มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดี 

๒.  ครูและบุคลากรไดรั้บการอบรม สมัมนา ลนัาํมาปรับใชใ้นการพฒันางานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

๓. สถานศึกษามีผลการดาํเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ผลการพฒันา

บรรลุตามปัรัชญา เป้าหมาย และพนัธกิจ ส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

จุดทีค่วรพฒันา 

๑. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเอาใจใส่เร่ืองการรักษาความสะอาดอยา่งต่อเน่ือง/สร้างความเช่ือมัน่ในตนเองให้

กลา้แสดงออก 

๒. ผูเ้รียนมีนํ้าหนกั ส่วนสูงไม่ไดม้าตรฐานควรไดรั้บการดูแล 

๓. การปลูกฝังนิสยัการประหยดัใหย้ ัง่ยนื 



 

 
๑๑๘ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันา 

        ๑.  ด้านผลการจัดการศึกษา 

๑. การรณรงคใ์หผู้เ้รียนไดใ้ชน้ํ้า ใชไ้ฟอยา่งประหยดั 

๒. สถานศึกษาควรวางแผนในการพฒันาผลสมัฤทธ์ิอยา่งเป็นระบบ 

๓. การพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้ มีวิถีธรรม วิถีไทย อยอูยา่งพอเพียง ตามอตัลกัษณ์ของโรงเรียน 

         ๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

๑. สถานศึกษาควรวางแผนในการพฒันาบุคลากรและมุ่งเนน้ความเป็นทีม 

๒. การพฒันาแหล่งเรียนภายในใหห้ลากหลาย 

       ๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสําคญั 

๑. พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็นตามหลกัสูตรโดยใชก้ระบวนการแบบมีส่วนร่วมใน

การวิเคราะห์ปัญหาร่วมกนักบัครูโดยครูเป็นผูเ้สนอแนะ 

๒. ครูควรประเมินพฒันาการเดก็อยา่งเป็นรูปธรรม จดัทาํเคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพและประเมินพฒันาการ

เดก็เป็นรายบุคคล 

        ๔. ด้านการประกนัคุณภาพภายใน 

 ๑.  การนาํเสนอผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาใหค้รบถว้นและจดัทาํเป็นรายงานการประเมิน

ตนเองใหส้มบูรณ์และมีคุณภาพ 

๒. การจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศใหเ้ป็นปัจจุบนั 

  

๓. สรุปการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 จากการดาํเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมา   สามารถสรุปไดว้า่  โรงเรียนบา้นวา่นเข่ือนคอ้วิทยา  ได้

ดาํเนินการโดยใชห้ลกัการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการวางแผนการปฏิบติังาน โดยนาํผลการประเมิน

ภายนอกมาเป็นแนวทางในการพฒันา มีการดาํเนินงานตามแผน ในกรอบและระยะเวลาท่ีกาํหนดไว ้มีการ

ตรวจสอบติดตามและประเมินผล นอกจากน้ียงัมีการนาํเอาจุดพร่อง และส่ิงท่ีควรแกไ้ข เป็นหลกัในการพฒันา

งานในโอกาสต่อไป ผลจากการปฏิบติัดงักล่าว ทาํใหก้ารดาํเนินโครงการต่าง ๆ ประสบผลสาํเร็จ คิดเป็น      

ร้อยละ ๘๐ ของโครงการทั้งหมด และมีโครงการท่ีตอ้งมีการปรับปรุง แกไ้ขและพฒันา คิดเป็นร้อยละ ๒๐   

๓.๑.๑ ผลสําเร็จทีเ่ป็นจุดเด่น และจุดทีค่วรพฒันา  

  ผลงานพิจารณาจากแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๘ สามารถสรุปได้

ดงัน้ี 

                ๑  ผลสําเร็จทีเ่ป็นจุดเด่น  

  โรงเรียนบา้นวา่นเข่ือนคอ้วทิยา ไดบ้ริหารจดัการศึกษา โดยมีผลงานท่ีประสบผลสาํเร็จเป็นท่ี

น่าพอใจ ไดแ้ก่ มาตรฐานท่ี ๕ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนทุกระดบัชั้น และนกัเรียนไดรั้บรางวลัต่าง ๆ ใน

โครงการกิจกรรมความเป็นเลิศทางวิชาการไดแ้ก่ ไดรั้บรางวลัเหรียญทอง จากกิจกรรมแข่งขนัตณิตศาสตร์



 

 
๑๑๙ 

โปรแกรม GSP ระดบัประถมศึกษา ไดรั้บรางวลัเหรียญทอง จากการแข่งขนัรําวงมาตรฐาน ระดบัมธัยมศึกษา

ตอนตน้ ไดรั้บรางวลัเหรียญทอง จากการแข่งขนัร้องเพลงสากลและเพลงไทยลูกทุ่ง ไดรั้บรางวลัเหรียญทองการ

แข่งขนัอจัฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมบุรีรัมย ์เขต ๑ 

นาํเทคโนโลยมีาใชใ้นกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีนิสยัใฝ่เรียน ใฝ่รู้ และมีความสามารถ

ในการใชเ้ทคโนโลยสืีบคน้ความรู้ ตามความสนใจ ผลงานท่ีแสดงถึงความสาํเร็จดงักล่าว และไดรั้บรางวลัใน

การแข่งขนัทกัษะวิชาการระดบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ท่ีจงัหวดัมหาสารคามอีกดว้ยคือไดรั้บรางวลัเหรียญ

ทอง จากกิจกรรมแข่งขนัคณิตศาสตร์โปรแกรม GSP ระดบัประถมศึกษา ไดรั้บรางวลัเหรียญเงินจากการแข่งขนั

รําวงมาตรฐาน ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ไดรั้บรางวลัเหรียญทอง จากการแข่งขนัร้องเพลงสากลและเพลงไทย

ลูกทุ่ง ไดรั้บรางวลัชมเชยการแข่งขนัอจัฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ และรับรรางวลั

เหรียญทองระดบัประเทศ จากกิจกรรมส่ิงประดิษฐว์ิทยาศาสตร์ ปัจจยัท่ีส่งผลใหป้ระสบผลสาํเร็จ เน่ืองจาก

ผูบ้ริหารมีความรู้ความสามารถในดา้นเทคโนโลยจึีงใหค้วามสาํคญัในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน

เทคโนโลย ีโดยไดจ้ดัหาเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ ตลอดทั้งจดัใหบุ้คลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ มาปฏิบติัการสอน 

ซ่ึงทาํใหเ้กิดผลสาํเร็จเป็นท่ีน่าภาคภูมิใจ 

๒. จุดทีค่วรพฒันา 

  ผลจากการดาํเนินงานพบวา่ จุดท่ีควรพฒันาไดแ้ก่  การพฒันาเทคนิคการสอนในกลุ่มสาระ

หลกั และเทคนิคการสอนท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนเรียนรู้ในส่ิงท่ีสนใจ สามารถสร้างและสรุปองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง 

เช่น การจดัการเรียนการสอนแบบโครงงานทุกกลุ่มสาระ กิจกรรมส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน และกิจกรรมการ

เรียนการสอนท่ีเนน้การคิดวเิคราะห์สงัเคราะห์ จากการวเิคราะห์พบวา่ ปัจจยัท่ีทาํใหไ้ม่ประสบผลสาํเร็จ

เพราะวา่ ครูผูส้อนขาดความรู้และทกัษะในดา้น เทคนิคการสอนกระบวนการคิด และมีขอ้จาํกดัในดา้น

งบประมาณ ซ่ึงทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้ง ใหค้วามร่วมมือในการพฒันาใหส้มัฤทธ์ิผลต่อไป   

๓. แนวทางพฒันาในอนาคต 

               จากผลการดาํเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมา พบจุดท่ีควรพฒันาในปีถดัไป ดงัต่อไปน้ี 

(๑) พฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ในดา้นเทคโนโลย ีใหผู้เ้รียนมีความรู้ความสามารถเป็นเลิศใน 

เชิงเทคโนโลย ี

(๒) ส่งเสริมและสนบัสนุนใหค้รูผูส้อนไดพ้ฒันาความรู้ เทคนิคการสอนทกัษะกระบวน 

การคิดท่ีหลากหลาย  

(๓) พฒันากิจกรรมส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน ใฝ่เรียนใฝ่รู้ ใหแ้ก่ผูเ้รียน อยา่งต่อเน่ือง 

๔. ความต้องการช่วยเหลือ 

      (๑)  ความช่วยเหลือดา้นวิทยากรอบรมใหค้วามรู้แก่ครูผูส้อน เร่ืองเทคนิค วิธีสอนทกัษะ

กระบวนการคิด  

     (๒) ความช่วยเหลือดา้นงบประมาณในการจดัหา/จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์  

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลย ี



 

 
๑๒๐ 

    (๓) ความช่วยเหลือดา้นวิทยากรอบรมใหค้วามรู้ดา้นเทคนิคและวิธีการจดักิจกรรมส่งเสริม

นิสยัรักการอ่าน ใฝ่เรียนใฝ่รู้ ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบโครงการ พร้อมตอ้งการงบประมาณสนบัสนุน

โครงการท่ีเพียงพอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
๑๒๑ 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
๑๒๒ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
๑๒๓ 

 



๑๒๔ 

 

 

 
 
 

คําสั่งโรงเรียนบานวานเขื่อนคอวิทยา 
ที่  ๒๔   /  ๒๕๕๙ 

เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการจดัทํารายงานประจําปของสถานศึกษา(SAR) ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๘                   
 
  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และมาตรฐานการศึกษา
ประถมวัย  เมือ่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘   เพ่ือใหสถานศึกษามีเปาหมายในการบริหารและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  จึงกําหนดใหสถานศึกษาจัดทํารายงานประจําป
ของสถานศึกษาเพ่ือนําเสนอตอหนวยงานตนสังกัด  เผยแพรตอสาธารณะชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ  เพ่ือให
การดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา  ๓๙  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และมาตรา  ๒๗  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗  และที่แกไขเพ่ิมเติม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการ
ดังน้ี  
   ๑. คณะกรรมการฝายอํานวยการ   ประกอบดวย 
          ๑.  นายสุรสิทธ์ิ  แสงโทโพธ์ิ  ผูอํานวยการโรงเรียน               ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายพิเชษฐ  ที่รัก   ผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการ                 รองประธาน 
 ๓.  นายอุทัย  เพียงไธสง            ผูชวยผูอํานวยการฝายบริหารงานบุคคล        กรรมการ 
 ๔.  นายยุทธพงษ  ประสีระเตสัง    ผูชวยผูอํานวยการฝายบริหารงานทั่วไป      กรรมการ 
 ๕.  นายสุทศัน  ขันธหงษ    ผูชวยผูอํานวยการงบประมาณ       กรรมการ 
 ๖. นางบุษพร   โตหน่ึง   ครูชํานาญการพิเศษ                 กรรมการและเลขานุการ 
                   มีหนาที่  ช้ีแจงและใหคําปรึกษาและช้ีแจงอํานวยความสะดวกตอคณะทํางาน 
    ๒. คณะกรรมการดําเนินการจัดทํารายงานประจําปของสถานศึกษา   ประกอบดวย 

 ๑. นายพิเชษฐ   ที่รัก            ครูชํานาญการพิเศษ                        ประธานกรรมการ 
           ๒.  นายกองเกียรติ พลสงคราม     ครูชํานาญการพิเศษ                           กรรมการ 
           ๓.  นายสุรพล พวงมาเทศ        ครูชํานาญการพิเศษ                      กรรมการ 
           ๔.  นายกิตติพงษ  โตหน่ึง  ครูชํานาญการพิเศษ                     กรรมการ 
           ๕.  นางแสงจันทร   พุทวงศ  ครูชํานาญการพิเศษ                     กรรมการ 
           ๖.  นายกมลชัย  ชุนไธสง   ครูชํานาญการ                     กรรมการ 

 ๗.  นางศิริรัตน ประสีระเตสงั   ครูชํานาญการพิเศษ                      กรรมการ 
           ๘.  นางครุณีย   สครรัมย    ครูชํานาญการพิเศษ                    กรรมการ 
           ๙.  นายเจษฎา  พรหมบุตร  ครูชํานาญการพิเศษ                    กรรมการ   

๑๐.  นายทํานอง  สครรัมย  ครูชํานาญการพิเศษ                    กรรมการ 
           ๑๑.  นางประยูร  เพียงไธสง        ครูชํานาญการพิเศษ                        กรรมการ 
 
 



๑๒๕ 

 

          ๑๕. นางสมมาศ   หาสงู  ครูชํานาญการ                              กรรมการ 
           ๑๖. นางสาวสุภัทราภรณ   สขุหนา     ครูชํานาญการพิเศษ      กรรมการและเลขานุการ 
           ๑๗. นางจีรพรรณ  ชํานาญทาง              คร ู  ผูชวยเลขานุการ  
           ๑๘. นายทศพล   สริมัย                     ครูธุรการ                        ผูชวยเลขานุการ 
                        มีหนาที่  จัดทําและสรปุรายงานของสถานศึกษาและจัดทําเปนรูปเลมใหเสร็จ และบันทึกผล 
สงสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต ๑  ตอไป  

 
      ใหผูที่ไดรบัการแตงต้ังปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย  อยางเต็มความรูความสามารถเพ่ือสงผลตอ

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและเปนประโยชน และช่ือเสียงของโรงเรียนสืบไป  
 

       สั่ง  ณ  วันที่  ๒๐  เดือนมีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 
                                                                     ลงช่ือ 

          (นายสุรสิทธ์ิ  แสงโทโพธ์ิ) 
ผูอํานวยการโรงเรียนบานวานเขื่อนคอวิทยา 
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