๑

บทที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน
๑. ข้อมูลทั่วไป
๑.๑ ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแพรกกลาง ตัง้ อยู่เลขที่ ๑๐๑ หมู่ที่ ๕ ตําบลคลองเส
อําเภอถ้ําพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ ๘๐๒๖๐ โทรศัพท์ ๐๗๕-๔๕๐๐๒๖
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒
๑.๒ เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล ถึงระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
๑.๓ มีเขตพื้นที่บริการ ๓ หมู่บ้าน ได้แก่ หมูท่ ี่ ๕ , ๖ , ๗ ตําบลคลองเส
อําเภอถ้ําพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. ข้อมูลด้านการบริหาร
๒.๑ ชื่อ – สกุล ผู้บริหาร นายสุนทร กฐินหอม
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.บ. สาขา บริหารการศึกษา
ดํารงตําแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ จนถึงปัจจุบัน
เป็นเวลา ๑๔ ปี ๒ เดือน
๒.๒ ผู้ช่วยผู้บริหาร ( ที่ได้รับการแต่งตั้ง )
- คน
๒.๓ ประวัติโดยย่อ คําขวัญ และวัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านแพรกกลาง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ ตําบลคลองเส อําเภอถ้ําพรรณรา จังหวัด
นครศรีธรรมราช เปิดทําการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๑๖ เป็นสาขาของโรงเรียน
บ้านปลายเส สอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ มีนักเรียนจํานวน ๖๕ คน ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ทาง
ราชการอนุญาตให้เปิดสอนเอกเทศและได้บรรจุนายเภ็ญจเร ทะเดช มารักษาการในตําแหน่งครูใหญ่
และในปี พ.ศ.๒๕๓๗ ทางราชการได้บรรจุแต่งตั้งนายสุนทร กฐินหอม มาดํารงตําแหน่งอาจารย์ใหญ่
และปรับปรุงตําแหน่งเป็นผู้อํานวยการโรงเรียน
ปัจจุบันโรงเรียนบ้านแพรกกลางมีอาคารเรียนถาวร จํานวน ๓ หลัง รวม ๑๘
ห้องเรียน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนจํานวน ๑๔๒ คน มีบุคลากร
จํานวน ๑๖ คน
โรงเรียนบ้านแพรกกลาง มีเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๓ งาน ๘๐ ตารางวา มีนักเรียนใน
เขตบริการของโรงเรียนจํานวน เป็นโรงเรียนกันดารตามประกาศกระทรวงการคลัง
คําขวัญประจําโรงเรียน
“ ปลูกฝังคุณธรรม นําวิชาการ ประสานสามัคคี สุขภาพดีถ้วนหน้า ”
๒.๔ ระบบโครงสร้างการบริหาร ( หน้าถัดไป )

๒

ผู้บริหารโรงเรียน
นายสุนทร กฐินหอม
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายสมพงษ์ วิไล

นายจําเริญ ลือสันติธีรกุล
นายสมควร คงศิลป์

นางจิราภรณ์ ทิพย์ยาน
นายสุนทร กฐินหอม

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายสุวิทย์ ทองรักษ์

นายนายสมคิด เพ็งสกุล

นายปรีดา ไชยเพชร

งานบริหารทัว่ ไป

งานบริหารวิชาการ

นายจําเริญ ลือสันติธีรกุล
ว่าที่ร้อยตรีภักดี ศรีทอง

นายสุนทร กฐินหอม
นางสุภาภรณ์ โมสิกะ
นางศุภวรรณ เพชรประณีต
นางพรทิพย์ วิไล

นายสุรินทร์ ชิดเชี่ยว

งานบริหารบุคคล
นายสุนทร กฐินหอม
นายจําเริญ ลือสันติธีรกุล

นักเรียน

งานบริหารงบประมาณ

งานกิจการนักเรียน

นายสุวิช อุบล
นางแก้วกัณหา ภูมิประโคน
นางณัฐตินา ร่มรุกข์

นายเกียรติมงคล คชสง่า
นางนงฤดี คํานันท์
นายประเวศ พลายแก้ว
นางอุไรวรรณ เดชาสิทธิ์
นายวีรชน ชูมณี
นายเดชา ชายสวัสดิ์

๒

๓

๓. ข้อมูลนักเรียน
ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๓ ) ดังนี้
๑) จํานวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งหมด ๑๒๙ คน
๒) จํานวนนักเรียนจําแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
ระดับชัน้
อ.๑
อ.๒
รวม
ป.๑
ป.๒
ป.๓
ป.๔
ป.๕
ป.๖
รวม
ม.๑
ม.๒
ม.๓
รวม
รวมทั้งสิน้
-

เพศ
ชาย หญิง
๘ ๑๐
๕
๘
๑๓ ๑๘
๓
๔
๔
๑
๔
๑
๖ ๑๐
๖
๖
๑๒ ๗
๓๕ ๒๙
๑๐ ๗
๕
๔
๖
๒
๒๑ ๑๓
๖๙ ๖๐

รวม
๑๘
๑๓
๓๑
๗
๕
๕
๑๖
๑๒
๑๙
๖๔
๑๗
๙
๘
๓๔
๑๒๙

๓) มีนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม ๑ คน
๔) มีนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ..... คน
๕) มีนักเรียนปัญญาเลิศ - คน
๖) มีนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ – คน
๗) จํานวนนักเรียนต่อห้อง ( เฉลี่ย ) ๑๑.๗๒ คน
๘) สัดส่วนครู : นักเรียน = ๘.๖ : ๑
๙) จํานวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน ( ปีปัจจุบนั ) – คน
๑๐) สถิติการขาดเรียน / เดือน ๑๐ วัน
๑๑) จํานวนนักเรียนที่ทําชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน
๔๕ คน

รางวัลดีเด่นทีไ่ ด้รับ
- เหรียญทองวิ่ง ๒๐๐ เมตร ประเภทอายุ
๑๒ ปี หญิง ในการแข่งขันกีฬากรีฑา
อําเภอถ้ําพรรณรา (พรรณราเกมส์ครั้งที่
๑๓ )
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ในการ
แข่งขันวอลเลย์บอล ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น (พรรณราเกมส์ครั้งที่ ๑๓)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ในการ
แข่งขันเปตอง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(พรรณราเกมส์ครั้งที่ ๑๓)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ในการแข่งขันวิ่ง ๖๐ เมตร รุ่นอายุ ๖ ปี ชาย (พรรณราเกมส์
ครั้งที่ ๑๓)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ในการแข่งขันวิ่ง ผลัด ๔ X ๑๐๐ เมตร รุ่นอายุ ๑๒ ปี หญิง
(พรรณราเกมส์ครั้งที่ ๑๓)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ในการแข่งขันวิ่ง ผลัด ๕ X ๘๐ เมตร รุน่ อายุ ๑๐ ปี ชาย
(พรรณราเกมส์ครั้งที่ ๑๓)
นักเรียนเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET และ N.T ผลปรากฏว่า
Pre N.T ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เด็กหญิงยุวดี รัตนวิจิตร ได้คะแนนยอดเยี่ยม ดันดับ ๑
ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

๔

- การนํานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานเปิดโลกทัศน์ ครั้งที่ ๖ ได้รับรางวัลดังนี้
* นักเรียนระดับชั้น ป.๔- ๖ ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันกลองยาว
* เด็กหญิงมณีรัตน์ จันทร์ฤทธิ์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขัน Mulit
Skills Competiton ระดับชั้น ป. ๔-๖
* เด็กชายวราพงษ์ มาประกอบ ได้รับรางเหรียญทองแดง จากการแข่งขัน ปัน้ ดิน
น้ํามันจากเรื่องที่กําหนดให้ ระดับชั้นปฐมวัย
* เด็กชายศรัญยู คชฤทธิ์ ได้รับรางเหรียญทองแดง จากการแข่งขัน ปั้นดินน้ํามัน
จากเรื่องที่กําหนดให้ ระดับชั้นปฐมวัย
* เด็กหญิงนรีกานต์ จันทร์สว่าง ได้รับรางเหรียญทองแดง จาการแข่งขันการวาด
ภาพจากเรื่องที่กําหนดให้ ระดับชั้นปฐมวัย
- ครูได้รับรางวัลครูดีเด่นระดับอําเภอคือ ว่าที่ร้อยตรีภักดี ศรีทอง ได้รบั รางวัลครูดีเด่นกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ลูกเสือเนตรนารี
๔. ข้อมูลบุคลากร
เพศ

ประเภทบุคลากร
ผู้อํานวยการ

ระดับการศึกษาสูงสุด
ต่ํา
สูง
ชาย หญิง กว่า ป.ตรี กว่า
ป.ตรี
ป.ตรี
๑
๑
-

อายุ
เฉลี่ย

ประสบการณ์สอน
เฉลี่ย

๕๙

๓๖

รองผู้อํานวยการ

-

-

-

-

-

-

-

ครูประจําการ

๖

๘

-

๑๒

๒

๔๕

๑๗

ครูอัตราจ้าง

๑

-

-

๑

-

๔๘

๑๒

นักการ / ภารโรง

๑

-

๑

-

-

๓๒

-

อื่น ๆ .........

-

-

-

-

-

-

-

๙

๘

๑

๑๔

๒

๔๖

๒๒

รวม

๑๗

 มีครูสอนวิชาตรงตามวิชาเอก ๔ คน ( ๒๕ % )
 มีครูสอนวิชาตรงตามความถนัด ๑๒ คน ( ๗๕% )
๕. สภาพชุมชนโดยรวม
๕.๑ สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะที่ราบสูงเชิงเขา มีประชากรประมาณ ๓๕๐
คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่สถานีอนามัยร้านค้าขายปลีกรายย่อย ใกล้กับรอยต่อระหว่าง
จังหวัดนครศรีธรรมราชกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ห่างจากที่ว่าการอําเภอและโรงพยาบาลถ้ําพรรณรา

๕

ประมาณ ๑๕ กิโลเมตร สภาพถนนเป็นถนนลูกรังระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร มีถนนลาดยาง
มะตอย ๑๓ กิโลเมตร แต่มีบางช่วงที่ชํารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนมีอาชีพทําสวนยางพาราเป็น
อาชีพหลัก ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี / ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปคือ
ประเพณีวันสารทเดือนสิบ ซึ่งเป็นสถานที่หลักในการจัดงานวันสารทเดือนสิบของทุกปี
เป็นชุมชนที่ผู้คนอพยพมาจากที่อื่น เพื่อมาตั้งรกรากทํามาหากิน เป็นชุมชนที่ค่อนข้างจะ
ยากจน ต้องประกอบอาชีพ ไม่ค่อยมีเวลาให้กับโรงเรียนมากนักแต่จะให้ความร่วมมือทุกครั้งที่โรงเรียน
ร้องขอ จากสภาพความเป็นอยู่ก่อให้เกิดความปัญหา กล่าวคือ นักเรียนบางคนขาดเรียนบ่อย เพราะ
ต้องช่วยเหลือผู้ปกครองทํางาน และนักเรียนบางส่วนเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ แล้วไม่สามารถเรียน
ต่อในชั้นสูงได้
๕.๒ ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
นับถือศาสนาพุทธ
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ฐานะทางเศรษฐกิจ / รายได้โดยเฉลี่ย ต่อครอบครัว ต่อไป ๒๐,๐๐๐ บาท
จํานวนคนเฉลีย่ ต่อครอบครัว ๓ คน
๕.๒ โอกาสและข้อจํากัดของโรงเรียน
โรงเรียนบ้านแพรกกลางเป็นโรงเรียนที่มีพื้นที่อยู่ท่ามกลางภูมิประเทศที่มีภูเขาล้อมรอบมี
ธรรมชาติที่ร่มรื่น ไม่มีมลพิษทางเสียงหรืออากาศอันเนื่องมาจากควันจากท่อไอเสียเครื่องยนต์ ประชาชน
มีอัธยาศัยดี มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน เนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่ไม่ใหญ่มากนักการพบปะพูดคุย
ปรึกษาหารือก็ทําได้ค่อนข้างจะทั่วถึง ให้ความร่วมมือช่วยเหลือส่วนรวมด้วยดีตลอดมา ติดตามข่าวสาร
บ้านเมืองตลอดเวลายึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข แต่
เนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลกับสถานที่ราชการ เช่น ที่ว่าการอําเภอ โรงพยาบาล วัด อีกทั้งการ
คมนาคมไปมาไม่ค่อยสะดวกจึงประสบปัญหาในการเดินทาง นอกจากนี้ยังส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่
พาหนะในการเดินทางเนื่องจากสภาพถนนที่ไม่สมบูรณ์ เป็นหลุมเป็นบ่อ ขรุขระ ต้องเสียค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางและดูแลรักษา ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจและจิตใจของประชาชนรวมทั้งครูมากพอสมควร
๖. โครงสร้างหลักสูตร
๖.๑ โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา
ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ สําหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๑ นั้น
โรงเรี ย นบ้ า นแพรกกลางได้ จั ด การเรี ย นการสอนหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาโรงเรี ย นบ้ า นแพรกกลาง
พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ส่วนในชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๒ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ นั้น ได้จัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
๒๕๔๔ โดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วนเวลาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ดังแสดงในตารางต่อไปนี้

๖

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแพรกกลาง พุทธศักราช ๒๕๕๓
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
เวลาเรียน ( ชั่วโมง ต่อ ปี )

ป. ๑

ป. ๒

ป. ๓

ป. ๔

ป. ๕

ป. ๖

ระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนต้น
ม. ๑

ภาษาไทย

๒๔๐

๒๔๐

๒๔๐

๑๖๐

๑๖๐

๑๖๐

๑๒๐

คณิตศาสตร์

๒๐๐

๒๐๐

๒๐๐

๑๖๐

๑๖๐

๑๖๐

๑๒๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๖๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

ศิลปะ

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

๔๐

๔๐

๔๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

ภาษาต่างประเทศ

๔๐

๔๐

๔๐

๘๐

๘๐

๘๐

๑๒๐

๘๘๐

๘๘๐

๘๘๐

๘๔๐

๘๔๐

๘๔๐

๘๘๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐
๓๐

๔๐
๓๐

๔๐
๓๐

๔๐
๓๐

๔๐
๓๐

๔๐
๓๐

๔๐
๓๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๐
๐
๐
๐

๐
๐
๐
๐

๐
๐
๐
๐

๐
๐
๔๐
๔๐

๐
๐
๔๐
๔๐

๐
๐
๔๐
๔๐

๘๐
๔๐
๘๐
๒๐๐

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม

ระดับประถมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
+ กิจกรรมแนะแนว
+ กิจกรรมนักเรียน
- กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี
- กิจกรรมชุมนุม
+ กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์
รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รายวิชา เพิ่มเติม
- คอมพิวเตอร์
- ห้องสมุด
- เศรษฐกิจพอเพียง
รวมรายวิชาเพิ่มเติม
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐

๑,๒๐๐

๗

หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔
ช่วงชั้นที่ ๓ ( ม.๒ - ม.๓ )
เวลาเรียน ( คิดเป็นร้อยละ / ปี )
ภาษา
ไทย

คณิต
ศาสตร์

วิทยา
ศาสตร์

สังคมศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

สุข
ศึกษา
และพล
ศึกษา

ม.๒

๑๒

๑๒

๑๒

๑๒

๑๒

๘

๘

๘

๑๖

๑๐๐

ม.๓

๑๒

๑๒

๑๒

๑๒

๑๒

๘

๘

๘

๑๖

๑๐๐

เฉลี่ย

๑๒

๑๒

๑๒

๑๒

๑๒

๘

๘

๘

๑๖

๑๐๐

ระดับชั้น

-

สาระเพิ่มเติม ๑๖๐ ชั่วโมง

การงาน
ศิลปะ อาชีพและ
เทคโนโลยี

กิจกรรม
ภาษาต่าง
พัฒนา
ประเทศ
ผู้เรียน

- จํานวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียนเรียนทั้งปี เท่ากับ ๑,๑๖๐ ชั่วโมง

๗. ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
๗.๑ อาคารเรียน ๓ หลัง
๗.๒ จํานวนห้องเรียนทั้งหมด ๑๑ ห้องเรียน แบ่งเป็น
- ชั้นอนุบาล ๑ และอนุบาล ๒ รวม ๒ ห้องเรียน
- ชั้น ป.๑ – ม.๓ ชั้นละ ๑ ห้องเรียน รวม ๙ ห้องเรียน
๘. ข้อมูลด้านงบประมาณและทรัพยากร
๘.๑ งบประมาณที่ใช้ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นเงิน ๕,๙๘๐,๔๑๖.๓๐ บาท
จําแนกตามประเภทเงินงบประมาณ
ประเภท
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน

จํานวนเงิน ( บาท )
๔,๕๘๓,๙๔๐.๐๐
๑,๑๔๒,๗๑๖.๖๐
๒๕๓,๗๖๐.๐๐

งบประมาณทัง้ สิ้น
๕,๙๘๐,๔๑๖.๖๐
จําแนกตามประเภทเงินงบดําเนินงาน
ประเภทเงินงบดําเนินงาน
จํานวน ( บาท )
เงินอาหารกลางวัน
เงินอุดหนุนนักเรียนยากจน
เงินค่าพาหะนะนักเรียน
เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ
เงินอุดหนุนรายหัว
เงินกองทุนเพิ่มผลผิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รวมงบดําเนินงาน

๒๖๑,๓๓๐.๐๐
๒๒,๐๗๒.๐๐
๐.๐๐
๒๙๐,๒๔๐.๐๐
๔๗๗,๗๘๕.๐๗
๙๑,๒๘๙.๓๑
๑,๑๔๒,๗๑๖.๓๘

รวม

๘

๘.๒ ข้อมูลทรัพยากรที่จําเป็น
๑) คอมพิวเตอร์ มีจํานวนทัง้ หมด ๑๑ เครื่อง ( งบอุดหนุน จาก อบต.
คลองเส / งบบริจาค )
ใช้เพื่อการเรียนการสอน
จํานวน ๘ เครื่อง ( ชํารุด ๓ เครื่อง )
ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต จํานวน ๑ เครื่อง
ใช้ในงานบริหาร
จํานวน ๒ เครื่อง
๒) ปริมาณสื่อ มีจํานวนจํากัด ยังไม่เพียงพอ
๘.๓ ห้องที่จัดไว้ใช้ปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะมีทั้งหมด ๒ ห้อง ได้แก่
ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์
๘.๔ พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรม / นันทนาการ ได้แก่ สนามบาสเกตบอล สนามวอลเลย์บอล
สนามฟุตบอล สนามเด็กเล่น
๙. แหล่งการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิน่ และการใช้
- ห้องสมุดมีขนาด ๕๔ ตารางเมตร จํานวนหนังสือในห้องสมุดทั้งหมด ๑,๕๐๐ เล่ม การ
สืบค้นหนังสือและการยืม – คืน ใช้ระบบ ดิวอี้ จํานวนนักเรียนที่ใช้บริการห้องสมุดใน ปี
การศึกษานี้ คิดเป็น ๔๐ – ๕๐ คนต่อวัน
- แหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน ( นอกจากห้องสมุด ) และแหล่งการเรียนรู้ภายนอก
ห้องเรียนพร้อมทั้งสถิติการใช้ จํานวน ๑๐๓ ครั้ง / วัน สูงสุด เดือนสิงหาคม ต่ําสุดเดือน
มิถุนายน
แหล่งการเรียนรู้
สถิติการใช้
สถิติการใช้
แหล่งการเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
ภายในโรงเรียน
( ครั้ง / ปี )
( ครั้ง / ปี )
๑. สถานีอนามัยบ้านแพรกกลาง
๒๐๐
๑๐
๑. บ่อเลี้ยงปลา
๑,๐๐๐
๑
๒. สนามกีฬา
๒. มูลนิธิชื่นฤทัยในธรรม
๕๐๐
๑
๓. สวนสมุนไพร
๓. ศูนย์วิทยาศาสตร์ พรหมคีรี
๒,๐๐๐
๑
๔. ห้องสมุด
๔. วนอุทยานแห่งชาติทะเล น้อย จ. พัทลุง
๑,๐๐๐
๕
๕.ห้องวิทยาศาสตร์
๕. วัดคลองเสฯ อ.ถ้ําพรรณรา จ.นครศรีฯ
๒,๕๐๐
๑
๖.โรงอาหาร
๖. วัดถ้ําทองพรรณรา อ.ถ้ําพรรณรา
๑,๕๐๐
๗. ห้องพยาบาล
จ.นครศรีธรรมราช
๒๐๐
๑
๘. ห้องพัสดุ
๗. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ อ. ทุ่งสง
๒,๕๐๐
๑
๙. ห้องคอมพิวเตอร์
๘. สวนสัตว์เปิด จ.สงขลา
๑,๕๐๐
๑
๑๐.โรงเพาะเห็ด
๙. โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ
๑,๐๐๐
๑๑. คอกหมู

๙

๑๐. ผลการดําเนินงานในรอบปีที่ผา่ นมา
การดําเนินงานที่ผ่านมามีงาน / โครงการ / กิจกรรมที่ประสบความสําเร็จดังนี้
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

ชื่องาน / โครงการ / กิจกรรม
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
จัดทําป้ายต่าง ๆ
ปรับปรุงระบบประปาภายในโรงเรียน
การสํารวจครุภณ
ั ฑ์โรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน
การจัดทําแผนการใช้เงินงบประมาณ
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.

ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
การนิเทศภายในโรงเรียน
ส่งเสริมการประกันคุณภาพสถานศึกษา
อ่านออก - เขียนได้
ค่ายวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดมีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ*
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี (พัฒนา
ผู้เรียน)
ชุมชนสัมพันธ์ (ประชาสัมพันธ์)
๕ ส. ในโรงเรียน
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียนและกีฬา
นันทนาการ
อาหารกลางวันนักเรียน*
ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่
อบรมคุณธรรมจริยธรรม
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน**
ทัศนศึกษา

๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.

หลักฐานยืนยันความสําเร็จ
ภาพถ่าย รายงานผลการดําเนินโครงการ
รายงานผลการดําเนินโครงการ
ภาพถ่าย รายงานผลการดําเนินโครงการ
ภาพถ่าย รายงานผลการดําเนินโครงการ
ภาพถ่าย รายงานผลการดําเนินโครงการ
ภาพถ่าย รายงานผลการดําเนินโครงการ
โล่ เกียรติบัตร ภาพถ่าย รายงานผลการ
ดําเนินโครงการ
รายงานผลการดําเนินโครงการ
ภาพถ่าย รายงานผลการดําเนินโครงการ
ภาพถ่าย รายงานผลการดําเนินโครงการ
ภาพถ่าย รายงานผลการดําเนินโครงการ
ภาพถ่าย รายงานผลการดําเนินโครงการ
ภาพถ่าย รายงานผลการดําเนินโครงการ
ภาพถ่าย รายงานผลการดําเนินโครงการ
ภาพถ่าย รายงานผลการดําเนินโครงการ
ภาพถ่าย รายงานผลการดําเนินโครงการ
ภาพถ่าย รายงานผลการดําเนินโครงการ
ภาพถ่าย รายงานผลการดําเนินโครงการ
ภาพถ่าย รายงานผลการดําเนินโครงการ
เกียรติบัตร ภาพถ่าย รายงานผลการดําเนิน
โครงการ
รายงานผลการดําเนินโครงการ
ภาพถ่าย รายงานผลการดําเนินโครงการ
ภาพถ่าย รายงานผลการดําเนินโครงการ
ภาพถ่าย รายงานผลการดําเนินโครงการ
ภาพถ่าย รายงานผลการดําเนินโครงการ

๑๐

๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก
โรงเรียนบ้านแพรกกลางได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบแรก เมือ่ วันที่ ๒๕
ถึง ๒๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน
๓ ด้าน คือ ด้านผู้บริหาร ด้านครู และด้านผู้เรียน ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐาน
ดังนี้
ระดับคุณภาพ
มาตรฐาน
ปรับปรุง พอใช้ ดี
มาตรฐานด้านผู้บริหาร
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง และการบริหาร
9
อย่างเป็นระบบครบวงจรให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ
ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๘ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
มาตรฐานที่ ๒๐ ผู้บริหารมีภาวะผู้นําและมีความสามารถในการบริหาร
จัดการ
มาตรฐานที่ ๒๔ สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและ
ท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
มาตรฐานด้านครูผสู้ อน
มาตรฐานที่ ๒๒ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
มาตรฐานที่ ๒๔ ครูมีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่
รับผิดชอบ และมีครูเพียงพอ
มาตรฐานด้านผู้เรียน (ระดับก่อนประถมศึกษา)
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมทีพ่ ึงประสงค์
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะเบื้องต้น
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
มีความคิดสร้างสรรค์
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนรักการเรียนรู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้
มาตรฐานที่ ๙ ผู้เรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถ
ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ ๑๐ ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพและสุขภาพจิตที่ดี
มาตรฐานที่ ๑๒ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ
ดนตรี การเคลื่อนไหว

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

๑๑

มาตรฐาน
มาตรฐานด้าน (ระดับประถมศึกษา)
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมทีพ่ ึงประสงค์
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
มีความคิดสร้างสรรค์
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จําเป็นตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
รักการเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ ๙ ผู้เรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถ
ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ ๑๐ ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพและสุขภาพจิตที่ดี
มาตรฐานที่ ๑๒ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ
ดนตรี การเคลื่อนไหว

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช้ ดี
9
9
9
9
9
9
9

๑๑.๑ ข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบแรก
ด้าน การบริหาร ผู้บริหารสถานศึกษาควรพัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายใน
สถานศึกษา พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและการวางแผน พัฒนาบทบาทของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและงานวิชาการเพื่อมุ่งพัฒนานักเรียนรายบุคคลให้ชัดเจน พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ต่อไปนี้ให้มี
ความพร้อมมากขึ้น ได้แก่ ห้องสมุด ห้องสื่อการสอน ห้อง Sound lab ห้องพัสดุ และห้องที่จัดแสดง
นิทรรศการ พัฒนากิจกรรมแนะแนว ส่งเสริมให้ครูจัดทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ นําภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาสู่การเรียนรู้ และทําให้เป็นจุดเด่นของโรงเรียน สิ่งที่สถานศึกษาจะต้องแสวงหาความร่วมมือ
จากผู้ ป กครองได้ แ ก่ การจั ด ซื้ อ จั ด หาเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ และสื่ อ ที่ ทั น สมั ย การจั ด ตั้ ง เครื อ ข่ า ย
ผู้ปกครองเพื่อช่วยดูแลความประพฤตินักเรียน
ด้ า นการเรี ย นการสอน ควรพั ฒ นาครู ใ นเรื่ อ งการจั ด ทํ า แผนการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบ
บูรณาการ ให้ทั่วถึงทุกช่วงชั้น จัดทําแบบฝึกทักษะเพิ่มเติมทุกสาระการเรียนรู้ที่นักเรียนได้เรียนจาก
แบบเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ พัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนที่หลากหลาย และการจัดระบบนิเทศภายในเพื่อพัฒนาการสอน
ด้านคุณภาพผู้เรียน ควรพัฒนามาตรฐานและตัวบ่งชี้ในเรื่องความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ ความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ ความรู้
และทั ก ษะตามหลั ก สู ต ร ความสามารถในการแสวงหาความรู้ ด้ ว ยตนเอง และนิ สั ย ใฝ่ รู้ ใ ฝ่ เ รี ย น
ในระดับก่อนประถมศึกษาควรเน้นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูเพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์ ฝึก
การตั้งคําถามเพื่อกระตุ้นความคิดของนักเรียนหาเหตุผลของคําตอบ ฝึกการวิเคราะห์ข่าวและเหตุการณ์
ในชีวิตประจําวันและการทํางานกลุ่ม

๑๒

๑๑.๒ การนําผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้
จากข้อเสนอแนะและผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๔ , ๕ , ๖ พบว่า ผู้เรียนมีผู้เรียน
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ , ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่
จําเป็นตามหลักสูตร , ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง มีคุณภาพอยู่ในระดับปรับปรุงนั้น โรงเรียนได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกับครูใน
โรงเรียนวิเคราะห์หาสาเหตุ ทําให้ทราบว่า นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายต่อการเรียน ไม่อยากเรียน
การเรียนไม่สนุกสนาน นักเรียนไม่ทบทวนสิ่งที่เรียนผ่านไป ขาดทักษะพื้นฐานที่มีความจําเป็นต่อการ
เรียนเรื่องนั้น ๆ ต้องช่วยเหลือผู้ปกครองในการประกอบอาชีพ สนใจในการเล่นตามอิสระมากกว่าการ
ให้ความสนใจในการเรียน
ดังนั้นโรงเรียนจึงวางแผนที่จะจัดทําโครงการเพื่อเพิ่มความสนใจในการเรียน ให้ผู้เรียน
เกิดความสนุกสนานในการเรียน มีกิจกรรมที่หลากหลาย เน้นกิจกรรมโครงงานเพื่อการเรียนการสอน
เพื่อฝึกให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ สนองต่อความสนใจของผู้เรียน รวมทั้งจัด
กิจกรรมในการเพื่อทักษะในการอ่านและการเขียน สําหรับนักเรียนที่ยังมีข้อบกพร่องในการอ่านและการ
เขียนเพื่อจะได้มีทักษะที่เพียงพอต่อการเรียนรู้
นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาโดยการปรับครูผู้สอนโดยใช้ครูที่มี
ความรู้ความสามารถตรงตามวุฒิ หรือจัดครูให้สอนตามความถนัดมากขึ้น และจัดครูที่มีความชํานาญใน
การสอนวิชานั้น ๆ เข้าทําการสอนในแต่ละวิชาที่ต่ํากว่ามาตรฐาน อันจะช่วยพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็ม
ความสามารถ

๑๓

๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง
โรงเรียนบ้านแพรกกลางได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสอง เมื่อวันที่
๕ – ๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา มีการประเมิน ๓ ด้าน
คือ ด้านผู้บริหาร ด้านครู และด้านผู้เรียน สมศ.ให้การรับรองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้าน
แพรกกลาง โดยสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐาน ดังนี้
ระดับคุณภาพ
มาตรฐาน
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก
ด้านผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีคณ
ุ ธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
9
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีสุขนิสยั สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
9
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ
9
ดนตรี และกีฬา
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
9
สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมี
วิสัยทัศน์
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะทีจ่ ําเป็นตามหลักสูตร
9
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรัก
9
การเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ ๗ ผู้เรียนมี ทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถ
9
ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ด้านครู
มาตรฐานที่ ๘ ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่
9
รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ
มาตรฐานที่ ๙ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
9
ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
ด้านผู้บริหาร
มาตรฐานที่ ๑๐ ผู้บริหารมีภาวะผู้นํา และมีความสามารถในการ
9
บริหารจัดการ
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดองค์กร / โครงสร้างและการ
9
บริหารงานอย่างเป็นระบบ ครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา

๑๔

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน
9
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและ
9
ท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่ เอื้อต่อการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือ
9
กับในการพัฒนาการศึกษา
มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถานศึกษาควรพัฒนาผู้เรียนให้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม เช่น กิจกรรมฝึกการพูด การโต้วาที การนําเสนอข่าว งานแสดงบนเวทีต่างๆ พัฒนาความ
เป็นผู้นํา
ผู้ตามที่ดี ทักษะกระบวนการคิด ส่งเสริมการจัดกิจกรรมคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ร่วมกับ
กิจกรรมการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ห้องสมุด จัดหาสื่อเทคโนโลยีทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
สถานศึกษาควรส่งเสริมพัฒนาครู ในการทําแผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และบันทึกหลังสอนเป็นปัจจุบัน พัฒนาสื่อการเรียนการสอน นวัตกรรม สื่อเทคโนโลยีในการ
พัฒนาผู้เรียน และการทําวิจัยในชั้นเรียน
สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมประชาสัม พันธ์ขอความร่วมมือจากองค์กรภาครัฐ และ
ภาคเอกชนให้เห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาร่วมกัน โดยร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนา
ถนนหนทางให้เกิดความสะดวก โดยเป็นแผนงานระดับท้องถิ่น และระดับอําเภอให้เป็นโครงเร่งด่วน
รวมทั้งสถานศึกษาควรจัดกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดย
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีผลงานนักเรียนเด่นชัดอย่างหลากหลาย

๑๕

บทที่ ๒ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปี
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านแพรกกลางได้กําหนด วิสัยทัศน์
และนโยบายไว้ดังนี้

พันธกิจ

วิสัยทัศน์
โรงเรียนบ้านแพรกกลาง เป็นโรงเรียนที่เป็นศูนย์กลางของชุมชน นักเรียนทุกคนมีความรู้
เหมาะสมกับวัยและสุขภาพอนามัยที่ดี
พันธกิจ
๑. จัดให้มีการประสานความร่วมมือระหว่างชุมชนและโรงเรียน
๒. จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวัยและธรรมชาติของนักเรียน
๓. จัดการเรียนรู้ โดยเน้น คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียน
นโยบาย
โรงเรียนบ้านแพรกกลางได้ดําเนินการจัดการศึกษาและการบริหารงานองค์กรโดย
มุ่งเน้นให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและประเทศชาติโดยรวม โดยได้
กําหนดแนวนโยบายในการดําเนินงานของโรงเรียนไว้ดังต่อไปนี้
๑. การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบนั และสามารถเรียกใช้ได้ง่าย
๒. การใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม ทั้งครู ชุมชน และนักเรียน
๓. การส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยเต็มตามความสามารถของแต่ละ
บุคคล
๔. การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
๕. การส่งเสริมครูให้เป็นครูมืออาชีพ
คําขวัญประจําโรงเรียน
“ ปลูกฝังคุณธรรม นําวิชาการ ประสานสามัคคี สุขภาพดีถ้วนหน้า ”

๑๖

โดยได้กําหนดเป้าหมายการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา ดังตารางต่อไปนี้
เป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
๑.๑ มีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบตั ิตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตน
นับถือ
๑.๒ มีความซือ่ สัตย์สุจริต
๑.๓ มีความกตัญญูกตเวที
๑.๔ มีเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละเพื่อส่วนรวม
๑.๕ ประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตัวและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า
๑.๖ ภูมใิ จในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมปิ ัญญาไทย นิยมไทย และดํารงไว้ซึ่ง
ความเป็นไทย
๑.๗ ผู้เรียนมีความชื่นชม สืบสาน และสร้างสรรค์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี
ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีจติ สํานึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
๒.๑ รูค้ ุณค่าของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อม
๒.๒ เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรม / โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทกั ษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
๓.๑ มีทักษะในการทํางานและทํางานให้สาํ เร็จ
๓.๒ เพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการทํางาน
๓.๓ ทํางานอย่างมีความสุข พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง
๓.๔ ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
๓.๕ มีความรูส้ ึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมี
วิสัยทัศน์
๔.๑ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด คิดอย่างเป็นระบบและมี
การคิดแบบองค์รวม

*

ระดับคุณภาพแบ่งเป็น ๔ ระดับ คือ ดีมาก , ดี , พอใช้ , ปรับปรุง

ผลทีค่ าดหวัง

(ระดับคุณภาพ* )

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
พอใช้
ดี
ดี
ดี
ดี

๑๗

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
๔.๒ สามารถคาดการณ์ กําหนดเป้าหมาย และแนวทางการตัดสินใจได้
๔.๓ ประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาอย่างมีสติ
๔.๔ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดี และมีจนิ ตนาการ
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จําเป็นตามหลักสูตร
๕.๑ มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์
๕.๒ มีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์
๕.๓ สามารถสื่อความคิดผ่านการพูด เขียน หรือนําเสนอด้วยวิธีต่าง ๆ
๕.๔ สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
๕.๕ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเอง รักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ ง
๖.๑ มีนิสัยรักการอ่าน การเขียน และการฟัง รู้จักตั้งคําถามเพื่อหาเหตุผล
๖.๒ สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ รอบตัว ใช้ห้องสมุด แหล่งความรู้และ
สื่อต่าง ๆ ได้ทั้งในและนอกสถานศึกษา
๖.๓ มีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้ สนุกกับการเรียนรู้และชอบ
มาโรงเรียน
มาตรฐานที่ ๗ ผู้เรียนมีสขุ นิสยั สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
๗.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกําลังกายสม่ําเสมอ
๗.๒ มีน้ําหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
๗.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อ
ความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ
๗.๔ มีความมัน่ ใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และให้เกียรติผู้อื่น
๗.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อื่น
มาตรฐานที่ ๘ ผู้เรียนมีสนุ ทรีภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
๘.๑ ชื่นชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้านศิลปะ
๘.๒ ชื่นชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้านดนตรี / นาฏศิลป์
๘.๓ ชื่นชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้านกีฬา / นันทนาการ

ผลทีค่ าดหวัง
(ระดับคุณภาพ )

ดี
ดี
ดี
พอใช้
พอใช้
ดี
พอใช้
ดี
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ดี
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ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

๑๘

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๙ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ / ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
ที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง เข้ากับชุมชนได้ดี และมีครู
พอเพียง
๙.๑ มีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
๙.๒ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
๙.๓ มีความมุง่ มั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผู้เรียน
๙.๔ มีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่รับฟังความคิดเห็น ใจกว้าง และ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
๙.๕ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่าขึ้นไป
๙.๖ สอนตรงตามวิชาเอก – โท หรือตรงตามความถนัด
๙.๗ มีจํานวนพอเพียง ( หมายรวมทั้งครูและบุคลากรสนับสนุน )
มาตรฐานที่ ๑๐ ครู มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเน้นผูเ้ รียนเป็นสําคัญ
๑๐.๑ มีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
๑๐.๒ มีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล
๑๐.๓ มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
๑๐.๔ มีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน
๑๐.๕ มีการประเมินผลการเรียนการสอนทีส่ อดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้
ผู้เรียนและอิงพัฒนาการของผู้เรียน
๑๐.๖ มีการนําผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
เต็มศักยภาพ
๑๐.๗ มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและนําผลไปใช้พัฒนาผู้เรียน
๑๐.๘ มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด
มาตรฐานที่ ๑๑ ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นาํ และมี
ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา
๑๑.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
๑๑.๒ มีความคิดริเริ่ม มีวิสยั ทัศน์ และเป็นผู้นําทางวิชาการ
๑๑.๓ มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจัดการ
๑๑.๔ มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้เกีย่ วข้องพึงพอใจ

ผลทีค่ าดหวัง
(ระดับคุณภาพ )
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๑๙

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารงาน
และพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร
๑๒.๑ มีการจัดองค์กร โครงสร้างและระบบการบริหารงานที่มีความคล่องตัวสูง
และปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตามสถานการณ์
๑๒.๒ มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน
๑๒.๓ มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
๑๒.๔ มีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๑๒.๕ ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการบริหารงานและการพัฒนาผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษา
เป็นฐาน
๑๓.๑ มีการกระจายอํานาจการบริหาร และการจัดการศึกษา
๑๓.๒ มีการบริหารเชิงกลยุทธ์ และใช้หลักการมีส่วนร่วม
๑๓.๓ มีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพัฒนาสถานศึกษา
๑๓.๔ มีรูปแบบการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิข์ องงาน
๑๓.๕ มีการตรวจสอบและถ่วงดุล
๑๓.๖ มีหน่วยงาน องค์กรชุมชน และผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ทเี่ น้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ
๑๔.๑ มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น
๑๔.๒ มีรายวิชา/กิจกรรมทีห่ ลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความสนใจ
๑๔.๓ มีการส่งเสริมให้ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความถนัดและ
ความสามารถของผู้เรียน
๑๔.๔ มีการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และสื่ออุปกรณ์
การเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๑๔.๕ มีการจัดระบบการบันทึก การรายงานผล และการส่งต่อข้อมูลของผู้เรียน
๑๔.๖ มีระบบการนิเทศการสอนและนําผลไปปรับปรุงการสอนอย่างสม่ําเสมอ
๑๔.๗ มีการนําแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน
๑๔.๘ มีการนําแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน

ผลทีค่ าดหวัง
(ระดับคุณภาพ )

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

๒๐

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๑๕ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่าง
หลากหลาย
๑๕.๑ มีการจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่เข้มแข็ง
๑๕.๒ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน
๑๕.๓ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษ และความถนัด
ของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
๑๕.๔ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม
๑๕.๕ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ และกีฬา/นันทนาการ
๑๕.๖ มีการจัดกิจกรรมสืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาไทย
๑๕.๗ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย
๑๕ .๘ มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๑๕. ๙ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑๖ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมเต็มศักยภาพ
๑๖.๑ มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานที่เหมาะสม
๑๖.๒ มีการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน
๑๖.๓ มีการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเองและการเรียนรูแ้ บบมีส่วนร่วม
๑๖.๔ มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด พื้นที่สีเขียว และสิ่งอํานวยความ
สะดวกพอเพียงและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี
๑๖.๕ มีการจัดและใช้แหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๗ สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญา
ในท้องถิ่น
๑๗.๑ มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งการเรียนรู้และภูมปิ ัญญา
ในท้องถิ่น
๑๗.๒ สนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดทําหลักสูตรระดับสถานศึกษา

ผลทีค่ าดหวัง
(ระดับคุณภาพ )

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

๒๑

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๑๘ สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา
สถาบันทางวิชาการ และองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนา
วิถีการเรียนรู้ในชุมชน
๑๘.๑ เป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้และบริการชุมชน
๑๘.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
๑๘.๓ เป็นเครือข่ายการเรียนรู้ และเป็นผูน้ ําทางวิชาการ

ผลทีค่ าดหวัง
(ระดับคุณภาพ )

ดี
ดี
ดี

๒๒

กิจกรรม/โครงการและตัวชี้วดั ความสําเร็จ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาข้างต้น โรงเรียนได้กําหนดให้มีกิจกรรม/โครงการและตัวชี้วัดความสําเร็จตามโครงการ
ดังตารางต่อไปนี้
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
มาตรฐานด้านผู้เรียน ( จํานวน ๘ มาตรฐาน )
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
๑. ค่ายวิทยาศาสตร์
๑. นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าร่วม
โครงการร้อยละ ๗๕
๒. นักเรียนร้อยละ ๗๕ สามารถแก้ปัญหาในการดําเนินชีวิตใน
รูปแบบต่างๆจากกิจกรรมที่กําหนดให้
๓. นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีความรู้ ในการดําเนินชีวิตที่อยู่ดีมีสุขใน
สังคม และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
๔. นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีเจตคติที่ดี ต่อวิชาวิทยาศาสตร์
๒. เศรษฐกิจพอเพียง
๑. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
ตามแนวพระราชดําริ
พอเพียง ร้อยละ ๑๐๐
๒. ให้ผู้เรียนมีความพอเพียงครบทั้ง ๕ ด้านตามแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ ๙๕
๓. ส่งเสริมให้ผู้เรียนนําประสบการณ์จากการศึกษาค้นคว้านําไปใช้
ในชีวิตประจําวัน ร้อยละ ๑๐๐
๔. ส่งเสริมให้ผู้เรียนนําไปประกอบอาชีพในอนาคตร้อยละ ๙๕
๓. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๑. นักเรียนมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น ในการ จัดกิจกรรม
ต่างๆ ของโรงเรียนร้อยละ ๘๕
๒. นักเรียนเข้าใจวิถีชีวิตประชาธิปไตยร้อยละ ๘๕
๓. นักเรียนกล้าตัดสินใจในสิ่งทีถ่ ูกต้องร้อยละ ๘๕
๔. นักเรียนปลอดจากสิ่งเสพติดและสื่อลมกอนาจารร้อยละ ๙๐
๕. ผู้ปกครองได้ทราบความเคลื่อนไหวของโรงเรียนจากวารสาร
ประชาสัมพันธ์ร้อยละ ๙๐
๖. นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมการออมทรัพย์และสหกรณ์ในโรงเรียน
ร้อยละ ๘๕
๗. นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมวันสําคัญต่างๆในสถานศึกษาและนอก
สถานศึกษาร้อยละ ๘๕
๘. นักเรียนมีความสามารถด้านต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพร้อยละ๘๕

๒๓

โครงการ
๔. ส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือและ
เนตรนารี (พัฒนาผู้เรียน)

๑.
๒.
๓.

๕. ๕ ส. ในโรงเรียน

๔.
๑.
๒.

๖. อบรมคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน

๑.
๒.

๗. อาหารกลางวันนักเรียน

๑.
๒.

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
ส่งเสริมด้านความมีวินัยในตนเองและการอยู่ร่วมกันในหมู่คณะ
ร้อยละ ๘๕
การบําเพ็ญประโยชน์ของผู้เรียนร้อยละ ๘๕
ส่งเสริมการช่วยเหลือตนเองและการนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน
ร้อยละ ๘๕
การจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมและการเดินทางไกลร้อยละ ๑๐๐
นักเรียนในโรงเรียนจํานวนร้อยละ ๘๘ ทําความสะอาด จัด
ระเบียบ ห้องต่าง ๆ รวมทั้ง ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดสวนหย่อมให้
สวยงาม
บริเวณโรงเรียนจะต้องสะอาดเรียบร้อยมีสิ่งแวดล้อมที่ดี มี
บรรยากาศที่ น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ร้อยละ ๙๐
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเน้นระเบียบวินัย ของ
นักเรียนทัง้ ภายในและภายนอกสถานศึกษา
การฝึกฝนให้นักเรียนเป็นคนดีมีศีลธรรมจรรโลงจิตใจให้มีวินัย
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็น แบบอย่างที่ดีต่อครอบครัว ชุมชนและบุคคล
ทั่วไป
นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ร้อยละ ๘๕
นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีมีน้ําหนักและส่วนสูง ในระดับ
ปกติร้อยละ ๘๕

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีจติ สํานึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
๑. ค่ายวิทยาศาสตร์
๑. นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าร่วม
โครงการร้อยละ ๗๕
๒. นักเรียนร้อยละ ๗๕ สามารถแก้ปัญหาในการดําเนินชีวิตใน
รูปแบบต่างๆจากกิจกรรมที่กําหนดให้
๓. นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีความรู้ ในการดําเนินชีวิตที่อยู่ดีมีสุขใน
สังคม และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
๔. นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีเจตคติที่ดี ต่อวิชาวิทยาศาสตร์
๒. เศรษฐกิจพอเพียง
๑. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
ตามแนวพระราชดําริ
พอเพียง ร้อยละ ๑๐๐
๒. ให้ผู้เรียนมีความพอเพียงครบทั้ง ๕ ด้านตามแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ ๙๕
๓. ส่งเสริมให้ผู้เรียนนําประสบการณ์จากการศึกษาค้นคว้านําไปใช้
ในชีวิตประจําวัน ร้อยละ ๑๐๐
๔. ส่งเสริมให้ผู้เรียนนําไปประกอบอาชีพในอนาคตร้อยละ ๙๕

๒๔

โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
๓. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๑. นักเรียนมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น ในการ จัดกิจกรรม
ต่างๆ ของโรงเรียนร้อยละ ๘๕
๒. นักเรียนเข้าใจวิถีชีวิตประชาธิปไตยร้อยละ ๘๕
๓. นักเรียนกล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องร้อยละ ๘๕
๔. นักเรียนปลอดจากสิ่งเสพติดและสื่อลมกอนาจารร้อยละ ๙๐
๕. ผู้ปกครองได้ทราบความเคลื่อนไหวของโรงเรียนจากวารสาร
ประชาสัมพันธ์ร้อยละ ๙๐
๖. นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมการออมทรัพย์และสหกรณ์ในโรงเรียน
ร้อยละ ๘๕
๗. นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมวันสําคัญต่างๆในสถานศึกษาและนอก
สถานศึกษาร้อยละ ๘๕
๘. นักเรียนมีความสามารถด้านต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพร้อยละ๘๕
๔. ๕ ส. ในโรงเรียน
๑. นักเรียนในโรงเรียนจํานวนร้อยละ ๘๘ ทําความสะอาด จัด
ระเบียบ ห้องต่าง ๆ รวมทั้ง ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดสวนหย่อมให้
สวยงาม
๒. บริเวณโรงเรียนจะต้องสะอาดเรียบร้อยมีสิ่งแวดล้อมที่ดี มี
บรรยากาศที่ น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ร้อยละ ๙๐
๕. อบรมคุณธรรม จริยธรรม ๑. การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเน้นระเบียบวินัย ของ
นักเรียน
นักเรียนทัง้ ภายในและภายนอกสถานศึกษา
๒. การฝึกฝนให้นักเรียนเป็นคนดีมีศีลธรรมจรรโลงจิตใจให้มีวินัย
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็น แบบอย่างที่ดีต่อครอบครัว ชุมชนและบุคคล
ทั่วไป
๖. ทัศนศึกษาดูงานนอก
๑. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้านอกสถานที่เพื่อหา
สถานที่
ประสบการณ์ความรู้ที่หลากหลายร้อยละ ๘๕
๒. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสถานที่สําคัญ ศูนย์
ราชการสภาพความเป็นอยู่ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมประเพณีและ
ความเป็นอยู่อาชีพที่สําคัญสถานที่ต่างๆร้อยละ ๘๕
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทกั ษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้และมี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
๑. ค่ายวิทยาศาสตร์
๑. นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าร่วม
โครงการร้อยละ ๗๕
๒. นักเรียนร้อยละ ๗๕ สามารถแก้ปัญหาในการดําเนินชีวิตใน
รูปแบบต่างๆจากกิจกรรมที่กําหนดให้
๓. นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีความรู้ ในการดําเนินชีวิตที่อยู่ดีมีสุขใน
สังคม และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

๒๕

โครงการ
๒. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดําริ

๔.
๑.
๒.
๓.

๔.
๓. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๔. ส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือและ ๑.
เนตรนารี (พัฒนาผู้เรียน)
๒.
๓.
๕. ๕ ส. ในโรงเรียน

๔.
๑.
๒.

๖. อบรมคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน

๑.
๒.

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีเจตคติที่ดี ต่อวิชาวิทยาศาสตร์
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ร้อยละ ๑๐๐
ให้ผู้เรียนมีความพอเพียงครบทั้ง ๕ ด้านตามแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ ๙๕
ส่งเสริมให้ผู้เรียนนําประสบการณ์จากการศึกษาค้นคว้านําไปใช้
ในชีวิตประจําวัน ร้อยละ ๑๐๐
ส่งเสริมให้ผู้เรียนนําไปประกอบอาชีพในอนาคตร้อยละ ๙๕
นักเรียนมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น ในการ จัดกิจกรรม
ต่างๆ ของโรงเรียนร้อยละ ๘๕
นักเรียนเข้าใจวิถีชีวิตประชาธิปไตยร้อยละ ๘๕
นักเรียนกล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องร้อยละ ๘๕
นักเรียนปลอดจากสิ่งเสพติดและสื่อลมกอนาจารร้อยละ ๙๐
ผู้ปกครองได้ทราบความเคลื่อนไหวของโรงเรียนจากวารสาร
ประชาสัมพันธ์ร้อยละ ๙๐
นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมการออมทรัพย์และสหกรณ์ในโรงเรียน
ร้อยละ ๘๕
นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมวันสําคัญต่างๆในสถานศึกษาและนอก
สถานศึกษาร้อยละ ๘๕
นักเรียนมีความสามารถด้านต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพร้อยละ๘๕
ส่งเสริมด้านความมีวินัยในตนเองและการอยู่ร่วมกันในหมู่คณะ
ร้อยละ ๘๕
การบําเพ็ญประโยชน์ของผู้เรียนร้อยละ ๘๕
ส่งเสริมการช่วยเหลือตนเองและการนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน
ร้อยละ ๘๕
การจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมและการเดินทางไกลร้อยละ ๑๐๐
นักเรียนในโรงเรียนจํานวนร้อยละ ๘๘ ทําความสะอาด จัด
ระเบียบ ห้องต่าง ๆ รวมทั้ง ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดสวนหย่อมให้
สวยงาม
บริเวณโรงเรียนจะต้องสะอาดเรียบร้อยมีสิ่งแวดล้อมที่ดี มี
บรรยากาศที่ น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ร้อยละ ๙๐
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเน้นระเบียบวินัย ของ
นักเรียนทัง้ ภายในและภายนอกสถานศึกษา
การฝึกฝนให้นักเรียนเป็นคนดีมีศีลธรรมจรรโลงจิตใจให้มีวินัย
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็น แบบอย่างที่ดีต่อครอบครัว ชุมชนและบุคคล
ทั่วไป

๒๖

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ
มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์
กิจกรรม / โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
๑. ค่ายวิทยาศาสตร์
๑. นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าร่วม
โครงการร้อยละ ๗๕
๒. นักเรียนร้อยละ ๗๕ สามารถแก้ปัญหาในการดําเนินชีวิตใน
รูปแบบต่างๆจากกิจกรรมที่กําหนดให้
๓. นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีความรู้ ในการดําเนินชีวิตที่อยู่ดีมีสุขใน
สังคม และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
๔. นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีเจตคติที่ดี ต่อวิชาวิทยาศาสตร์
๒. ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง ๑. นักเรียนได้ค้นหาความสามารถและความถนัดของตนเอง
วิชาการ
๒. จัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการสําหรับนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ
๓. เศรษฐกิจพอเพียง
๑. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
ตามแนวพระราชดําริ
พอเพียง ร้อยละ ๑๐๐
๒. ให้ผู้เรียนมีความพอเพียงครบทั้ง ๕ ด้านตามแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ ๙๕
๓. ส่งเสริมให้ผู้เรียนนําประสบการณ์จากการศึกษาค้นคว้านําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน ร้อยละ ๑๐๐
๔. ส่งเสริมให้ผู้เรียนนําไปประกอบอาชีพในอนาคตร้อยละ ๙๕
๔. ระบบดูแลช่วยเหลือ
๑. นักเรียนมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น ในการ จัดกิจกรรม
นักเรียน
ต่างๆ ของโรงเรียนร้อยละ ๘๕
๒. นักเรียนเข้าใจวิถีชีวิตประชาธิปไตยร้อยละ ๘๕
๓. นักเรียนกล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องร้อยละ ๘๕
๔. นักเรียนปลอดจากสิ่งเสพติดและสื่อลมกอนาจารร้อยละ ๙๐
๕. ผู้ปกครองได้ทราบความเคลื่อนไหวของโรงเรียนจากวารสาร
ประชาสัมพันธ์ร้อยละ ๙๐
๖. นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมการออมทรัพย์และสหกรณ์ในโรงเรียน
ร้อยละ ๘๕
๗. นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมวันสําคัญต่างๆในสถานศึกษาและนอก
สถานศึกษาร้อยละ ๘๕
๘. นักเรียนมีความสามารถด้านต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพร้อยละ๘๕
๕. ๕ ส. ในโรงเรียน
๑. นักเรียนในโรงเรียนจํานวนร้อยละ ๘๘ ทําความสะอาด จัด
ระเบียบ ห้องต่าง ๆ รวมทั้ง ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดสวนหย่อมให้
สวยงาม
๒. บริเวณโรงเรียนจะต้องสะอาดเรียบร้อยมีสิ่งแวดล้อมที่ดี มี
บรรยากาศที่ น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ร้อยละ ๙๐

๒๗

กิจกรรม / โครงการ
๖. อบรมคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
๑. การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเน้นระเบียบวินัย ของ
นักเรียนทัง้ ภายในและภายนอกสถานศึกษา
๒. การฝึกฝนให้นักเรียนเป็นคนดีมีศีลธรรมจรรโลงจิตใจให้มีวินัย
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็น แบบอย่างที่ดีต่อครอบครัว ชุมชนและบุคคล
ทั่วไป

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จําเป็นตามหลักสูตร
กิจกรรม / โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
๑. ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง ๑. นักเรียนได้ค้นหาความสามารถและความถนัดของตนเอง
วิชาการ
๒. จัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการสําหรับนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนือ่ ง
กิจกรรม / โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
๑. ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง ๑. นักเรียนได้ค้นหาความสามารถและความถนัดของตนเอง
วิชาการ
๒. จัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการสําหรับนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ
๒. อ่านออก - เขียนได้
๑. ด้านปริมาณ บุคคลในสถานศึกษา จํานวน ๑๕ คน และ
นักเรียน จํานวน ๙๙ คน มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมตาม
โครงการ
๒. ด้านคุณภาพ นักเรียนร้อยละ ๗๕ อ่านได้ - เขียนคล่อง
๓. ค่ายวิทยาศาสตร์
๑. นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าร่วม
โครงการร้อยละ ๗๕
๒. นักเรียนร้อยละ ๗๕ สามารถแก้ปัญหาในการดําเนินชีวิตใน
รูปแบบต่างๆจากกิจกรรมที่กําหนดให้
๓. นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีความรู้ ในการดําเนินชีวิตที่อยู่ดีมีสุขใน
สังคม และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
๔. นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีเจตคติที่ดี ต่อวิชาวิทยาศาสตร์
๔. ห้องสมุดมีชีวิต
๑. ร้อยละของผู้เรียนรู้จักวิธีการใช้ห้องสมุดอย่างถูกต้อง
๒. ร้อยละของผู้ใช้บริการ ทีใ่ ช้ห้องสมุด เป็นแหล่งเรียนรู้ใน
การศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้
๓. ร้อยละของผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน การฟัง และ
สนุกกับการเรียนรู้
๔. ร้อยละของผู้เรียนมีเจตคติที่ดี ต่อการใช้ห้องสมุด

๒๘

กิจกรรม / โครงการ
๕. เศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดําริ

๑.
๒.
๓.

๖. อบรมคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน

๔.
๑.
๒.

๗. ทัศนศึกษาดูงานนอก
สถานที่

๑.
๒.

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ร้อยละ ๑๐๐
ให้ผู้เรียนมีความพอเพียงครบทั้ง ๕ ด้านตามแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ ๙๕
ส่งเสริมให้ผู้เรียนนําประสบการณ์จากการศึกษาค้นคว้านําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน ร้อยละ ๑๐๐
ส่งเสริมให้ผู้เรียนนําไปประกอบอาชีพในอนาคตร้อยละ ๙๕
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเน้นระเบียบวินัย ของ
นักเรียนทัง้ ภายในและภายนอกสถานศึกษา
การฝึกฝนให้นักเรียนเป็นคนดีมีศีลธรรมจรรโลงจิตใจให้มีวินัย
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็น แบบอย่างที่ดีต่อครอบครัว ชุมชนและบุคคล
ทั่วไป
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้านอกสถานที่เพื่อหา
ประสบการณ์ความรู้ที่หลากหลายร้อยละ ๘๕
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสถานที่สําคัญ ศูนย์
ราชการสภาพความเป็นอยู่ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมประเพณีและ
ความเป็นอยู่อาชีพที่สําคัญสถานที่ต่างๆร้อยละ ๘๕

มาตรฐานที่ ๗ ผู้เรียนมีสขุ นิสยั สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
กิจกรรม / โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
๑. ค่ายวิทยาศาสตร์
๑. นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าร่วม
โครงการร้อยละ ๗๕
๒. นักเรียนร้อยละ ๗๕ สามารถแก้ปัญหาในการดําเนินชีวิตใน
รูปแบบต่างๆจากกิจกรรมที่กําหนดให้
๓. นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีความรู้ ในการดําเนินชีวิตที่อยู่ดีมีสุขใน
สังคม และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
๔. นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีเจตคติที่ดี ต่อวิชาวิทยาศาสตร์
๒. ระบบดูแลช่วยเหลือ
๑. นักเรียนมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น ในการ จัดกิจกรรม
นักเรียน
ต่างๆ ของโรงเรียนร้อยละ ๘๕
๒. นักเรียนเข้าใจวิถีชีวิตประชาธิปไตยร้อยละ ๘๕
๓. นักเรียนกล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องร้อยละ ๘๕
๔. นักเรียนปลอดจากสิ่งเสพติดและสื่อลมกอนาจารร้อยละ ๙๐
๕. ผู้ปกครองได้ทราบความเคลื่อนไหวของโรงเรียนจากวารสาร
ประชาสัมพันธ์ร้อยละ ๙๐
๖. นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมการออมทรัพย์และสหกรณ์ในโรงเรียน
ร้อยละ ๘๕
๗. นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมวันสําคัญต่างๆในสถานศึกษาและนอก

๒๙

กิจกรรม / โครงการ
๓. ๕ ส. ในโรงเรียน

๘.
๑.
๒.

๔. อบรมคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน

๑.
๒.

๕. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยใน
โรงเรียนและกีฬา
นันทนาการ
๖. อาหารกลางวันนักเรียน
๗. ทัศนศึกษาดูงานนอก
สถานที่

๑.
๒.
๓.
๑.
๒.
๑.
๒.

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
สถานศึกษาร้อยละ ๘๕
นักเรียนมีความสามารถด้านต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพร้อยละ๘๕
นักเรียนในโรงเรียนจํานวนร้อยละ ๘๘ ทําความสะอาด จัด
ระเบียบ ห้องต่าง ๆ รวมทั้ง ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดสวนหย่อมให้
สวยงาม
บริเวณโรงเรียนจะต้องสะอาดเรียบร้อยมีสิ่งแวดล้อมที่ดี มี
บรรยากาศที่ น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ร้อยละ ๙๐
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเน้นระเบียบวินัย ของ
นักเรียนทัง้ ภายในและภายนอกสถานศึกษา
การฝึกฝนให้นักเรียนเป็นคนดีมีศีลธรรมจรรโลงจิตใจให้มีวินัย
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็น แบบอย่างที่ดีต่อครอบครัว ชุมชนและบุคคล
ทั่วไป
นักเรียนมีทักษะทางด้านกีฬาโดยการฝึกฝนและแข่งขันกีฬาเพื่อให้
สุขภาพร่างกายแข็งแรงดี ร้อยละ ๘๐
นักเรียนมีภาวะโภชนาการดีมีน้ําหนักและส่วนสูง ในระดับปกติ
ร้อยละ ๘๐
นักเรียนมีภาวะทันตกรรมอยู่ในระดับปกติร้อยละ ๗๐
นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ร้อยละ ๘๕
นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีมีน้ําหนักและส่วนสูง ในระดับ
ปกติร้อยละ ๘๕
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้านอกสถานที่เพื่อหา
ประสบการณ์ความรู้ที่หลากหลายร้อยละ ๘๕
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสถานที่สําคัญ ศูนย์
ราชการสภาพความเป็นอยู่ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมประเพณีและ
ความเป็นอยู่อาชีพที่สําคัญสถานที่ต่างๆร้อยละ ๘๕

มาตรฐานที่ ๘ ผู้เรียนมีสนุ ทรียภาพ และลักษณะนิสยั ด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
กิจกรรม / โครงการ
๑. ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
นักเรียนมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น ในการ จัด
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนร้อยละ ๘๕
นักเรียนเข้าใจวิถีชีวิตประชาธิปไตยร้อยละ ๘๕
นักเรียนกล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องร้อยละ ๘๕
นักเรียนปลอดจากสิ่งเสพติดและสื่อลมกอนาจารร้อยละ ๙๐
ผู้ปกครองได้ทราบความเคลื่อนไหวของโรงเรียนจาก
วารสารประชาสัมพันธ์ร้อยละ ๙๐

๓๐

กิจกรรม / โครงการ
๖.
๗.
๒. อบรมคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน

๑.
๒.

๓. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยใน
โรงเรียนและกีฬา
นันทนาการ

๑.
๒.
๓.

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมการออมทรัพย์และสหกรณ์ใน
โรงเรียน ร้อยละ ๘๕
นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมวันสําคัญต่างๆในสถานศึกษา
และนอก
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเน้นระเบียบวินัย
ของนักเรียนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
การฝึกฝนให้นักเรียนเป็นคนดีมีศีลธรรมจรรโลงจิตใจให้
มีวินัย เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นแบบอย่างที่ดีต่อครอบครัว
ชุมชนและบุคคลทั่วไป
นักเรียนมีทักษะทางด้านกีฬาโดยการฝึกฝนและแข่งขันกีฬา
เพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงดี ร้อยละ ๘๐
นักเรียนมีภาวะโภชนาการดีมีน้ําหนักและส่วนสูง ในระดับปกติ
ร้อยละ ๘๐
นักเรียนมีภาวะทันตกรรมอยู่ในระดับปกติร้อยละ ๗๐

มาตรฐานด้านการเรียนการสอน ( ๒ มาตรฐาน )
มาตรฐานที่ ๙ ครูมคี ุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ / ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ
หมั่นพัฒนาตนเอง เข้ากับชุมชนได้ดีและมีครูเพียงพอ
กิจกรรม / โครงการ
๑. การนิเทศภายในโรงเรียน

๑.
๒.
๓.

๒. อบรมคุณธรรมจริยธรรม

๑.
๒.

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
ครูผู้สอนร้อยละ ๗๕ มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียน
การสอนและสามารถนําไปใช้ในการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการ
สอนของตนได้
ครูผู้สอนร้อยละ ๗๕ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูปการ
เรียนรู้
ครูผู้สอนร้อยละ ๗๕ ใช้วิธีการสอนแบบต่างๆ พัฒนาความสามารถ
ของผู้เรียน
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัยของครูทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา
การฝึกฝนให้ครูเป็นคนดีมีศีลธรรมจรรโลงจิตใจให้มีวนิ ัย
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นแบบอย่างที่ดีต่อครอบครัว ชุมชน และ
บุคคลทั่วไป

๓๑

กิจกรรม / โครงการ
๓. ทัศนศึกษา

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
๑. ส่งเสริมให้ครูได้ศึกษาค้นคว้าหา ความรู้นอกสถานที่เพื่อหา
ประสบการณ์หลากหลาย
๒. ส่งเสริมให้ครูได้ศึกษาค้านคว้าหาความรู้เกี่ยวกับสถานที่สําคัญทาง
ประวัติศาสตร์ ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีวัฒนธรรม
ต่าง ๆ

มาตรฐานที่ ๑๐ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผูเ้ รียน
เป็นสําคัญ
กิจกรรม / โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
๑. การนิเทศภายในโรงเรียน ๑. ครูผู้สอนร้อยละ ๗๕ มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียน
การสอนและสามารถนําไปใช้ในการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการ
สอนของตนได้
๒. ครูผู้สอนร้อยละ ๗๕ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูปการ
เรียนรู้
๓. ครูผู้สอนร้อยละ ๗๕ ใช้วิธีการสอนแบบต่างๆ พัฒนาความสามารถ
ของผู้เรียน
มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษา ( ๖ มาตรฐาน )
มาตรฐานที่ ๑๑ ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูน้ ําและมีความสามารถในการบริหาร
จัดการศึกษา
กิจกรรม / โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
๑. การประชุมคณะกรรมการ ๑. ร้อยละ ๘๐ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วม
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประชุม
๒. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่
ของตนเอง
๓. ร้อยละ ๘๐ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประทับใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารและพัฒนา
องค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร
กิจกรรม / โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
๑. พัฒนาระบบข้อมูล
๑. โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอน
สารสนเทศ
และการบริหารจัดการ
๒. โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศนักเรียนและบุคลากรรายบุคคล
( SMIS )
๓. โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

๓๒

กิจกรรม / โครงการ
๔.
๕.
๖.
๗.
๒. จัดทําป้ายต่าง ๆ

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

๓. การสํารวจครุภัณฑ์
โรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน

๑.
๒.
๓.

๔. การจัดทําแผนการใช้เงิน
งบประมาณ

๑.

๒.
๕. ส่งเสริมการประกันคุณภาพ ๑.
สถานศึกษา
๒.
๖. ชุมชนสัมพันธ์ (ประชาสัมพันธ์) ๑.
๒.
๗. การประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑.
๒.
๓.

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศด้านข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
( OBEC )
โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศกลุ่มบริหารต่าง ๆ
ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ มีความถูกต้องไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๙๐
การรายงานข้อมูลต่าง ๆ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันเวลา
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๙๐
โรงเรียนมีป้ายแสดงสถิติจํานวนนักเรียน
โรงเรียนมีป้ายแสดงบุคลากรโรงเรียนบ้านแพรกกลาง
โรงเรียนมีป้ายแสดงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนมีป้ายโครงสร้างการบริหาร
โรงเรียนมีป้ายคําขวัญ หรือความรู้ต่าง ๆ ตกแต่งตามจุดต่าง ๆ
ของโรงเรียน
ครุภัณฑ์ทกุ ประเภท มีสภาพที่ใช้งานได้เสมอ
ทะเบียนและเอกสารคุมครุภัณฑ์ ต้องเป็นปัจจุบัน สามารถ
ตรวจสอบได้
มีการจัดทําเอกสารจัดซื้อจัดจ้างครบถ้วนและถูกต้องตาม
ระเบียบ ฯ
โรงเรียนมีแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปีการศึกษา
๒๕๕๓ ที่ถูกต้องตามกรอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
โรงเรียนใช้จ่ายเงินงบ ประมาณมีความเหมาะสม และประหยัด
ด้านปริมาณ บุคลากรในสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้ปกครอง นักเรียน ร้อยละ ๘๐ มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการ
ด้านคุณภาพ สถานศึกษาจัดเตรียมรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ให้ชัดเจน เป็นระบบ ง่ายและสะดวกต่อการประเมิน
ส่งเสริมให้บุคคลและชุมชนทราบ ข่าวสารความเคลื่อนไหว
ระหว่างบ้านกับโรงเรียน
การจัดทําเอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์แบบสอบถาม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะระหว่างบ้านกับโรงเรียน
ร้อยละ ๘๐ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วม
การประชุม
ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่
ของตนเอง
ร้อยละ ๘๐ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประทับใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง

๓๓

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
กิจกรรม / โครงการ
๑. การสํารวจครุภัณฑ์
โรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน

๑.
๒.
๓.

๒. การจัดทําแผนการใช้เงิน
งบประมาณ

๑.

๒.
๓. ส่งเสริมการประกันคุณภาพ ๑.
สถานศึกษา
๒.
๔. ชุมชนสัมพันธ์ (ประชาสัมพันธ์)

๑.
๒.

๕. การประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑.
๒.
๓.

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
ครุภัณฑ์ทกุ ประเภท มีสภาพที่ใช้งานได้เสมอ
ทะเบียนและเอกสารคุมครุภัณฑ์ ต้องเป็นปัจจุบัน สามารถ
ตรวจสอบได้
มีการจัดทําเอกสารจัดซื้อจัดจ้างครบถ้วนและถูกต้องตาม
ระเบียบ ฯ
โรงเรียนมีแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปีการศึกษา
๒๕๕๓ ที่ถูกต้องตามกรอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
โรงเรียนใช้จ่ายเงินงบ ประมาณมีความเหมาะสม และประหยัด
ด้านปริมาณ บุคลากรในสถานศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษา
ผู้ปกครอง นักเรียน ร้อยละ ๘๐ มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการ
ด้านคุณภาพ สถานศึกษาจัดเตรียมรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ให้ชัดเจน เป็นระบบ ง่ายและสะดวกต่อการประเมิน
ส่งเสริมให้บุคคลและชุมชนทราบ ข่าวสารความเคลื่อนไหว
ระหว่างบ้านกับโรงเรียน
การจัดทําเอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์แบบสอบถาม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะระหว่างบ้านกับโรงเรียน
ร้อยละ ๘๐ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วม
การประชุม
ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่
ของตนเอง
ร้อยละ ๘๐ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประทับใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง

มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ทเี่ น้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
กิจกรรม / โครงการ
๑. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
๑. หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น ได้รับการ
พัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของสภาพ
ท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ

๓๔

กิจกรรม / โครงการ
๒. เศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดําริ

๑.
๒.
๓.
๔.

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ร้อยละ ๑๐๐
ให้ผู้เรียนมีความพอเพียงครบทั้ง ๕ ด้านตามแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ ๙๕
ส่งเสริมให้ผู้เรียนนําประสบการณ์จากการศึกษาค้นคว้านําไปใช้
ในชีวิตประจําวัน ร้อยละ ๑๐๐
ส่งเสริมให้ผู้เรียนนําไปประกอบอาชีพในอนาคตร้อยละ ๙๕

มาตรฐานที่ ๑๕ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย
กิจกรรม / โครงการ
๑. ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ
๒. เศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดําริ

๓. ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

๔. ชุมชนสัมพันธ์ (ประชาสัมพันธ์)

๕. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยใน
โรงเรียนและกีฬา
นันทนาการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
๑. นักเรียนได้ค้นหาความสามารถและความถนัดของตนเอง
๒. จัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการสําหรับนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ
๑. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ร้อยละ ๑๐๐
๒. ให้ผู้เรียนมีความพอเพียงครบทั้ง ๕ ด้านตามแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ ๙๕
๓. ส่งเสริมให้ผู้เรียนนําประสบการณ์จากการศึกษาค้นคว้านําไปใช้
ในชีวิตประจําวัน ร้อยละ ๑๐๐
๔. ส่งเสริมให้ผู้เรียนนําไปประกอบอาชีพในอนาคตร้อยละ ๙๕
๑. นักเรียนมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น ในการ จัด
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนร้อยละ ๘๕
๒. นักเรียนเข้าใจวิถีชีวิตประชาธิปไตยร้อยละ ๘๕
๓. นักเรียนกล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องร้อยละ ๘๕
๔. นักเรียนปลอดจากสิ่งเสพติดและสื่อลมกอนาจารร้อยละ ๙๐
๕. ผู้ปกครองได้ทราบความเคลื่อนไหวของโรงเรียนจาก
วารสารประชาสัมพันธ์ร้อยละ ๙๐
๑. ส่งเสริมให้บุคคลและชุมชนทราบ ข่าวสารความเคลื่อนไหว
ระหว่างบ้านกับโรงเรียน
๒. การจัดทําเอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์แบบสอบถาม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะระหว่างบ้านกับโรงเรียน
๑. นักเรียนมีทักษะทางด้านกีฬาโดยการฝึกฝนและแข่งขันกีฬา
เพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงดี ร้อยละ ๘๐
๒. นักเรียนมีภาวะโภชนาการดีมีน้ําหนักและส่วนสูง ในระดับปกติ
ร้อยละ ๘๐
๓. นักเรียนมีภาวะทันตกรรมอยู่ในระดับปกติร้อยละ ๗๐

๓๕

กิจกรรม / โครงการ
๖. อาหารกลางวันนักเรียน

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
๑. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ร้อยละ ๘๕
๒. นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีมีน้ําหนักและส่วนสูง ในระดับ
ปกติร้อยละ ๘๕

มาตรฐานที่ ๑๖ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา
ตามธรรมชาติเต็มตามศักยภาพ
กิจกรรม / โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
๑. ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
๑. อาคารเรียนและอาคารประกอบทุกอาคารได้รับการปรับปรุงแก้ไข
ภายในโรงเรียน
๒. มีการจัดสวนหย่อมหน้าอาคารทุกอาคาร
๓. ปลูกไม้ดอกไม้ประดับทั่วทุกอาคาร
๔. จัดหาถังขยะอย่างน้อยอาคารละ ๒ จุด
๕. มีการปรับปรุงสนามเด็กเล่นให้มคี วามสวยงามและปลอดภัย
๖. มีการปรับปรุงหอพระให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม
๒. พัฒนาระบบข้อมูล
๑. โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอน
สารสนเทศ
และการบริหารจัดการ
๒. โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศนักเรียนและบุคลากรรายบุคคล
( SMIS )
๓. โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
๔. โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศด้านข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
( OBEC )
๕. โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศกลุ่มบริหารต่าง ๆ
๖. ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ มีความถูกต้องไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๙๐
๗. การรายงานข้อมูลต่าง ๆ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันเวลา
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๙๐
๓. จัดทําป้ายต่าง ๆ
๑. โรงเรียนมีป้ายแสดงสถิติจํานวนนักเรียน
๒. โรงเรียนมีป้ายแสดงบุคลากรโรงเรียนบ้านแพรกกลาง
๓. โรงเรียนมีป้ายแสดงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔. โรงเรียนมีป้ายโครงสร้างการบริหาร
๕. โรงเรียนมีป้ายคําขวัญ หรือความรู้ต่าง ๆ ตกแต่งตามจุดต่าง ๆ
ของโรงเรียน
๔. ปรับปรุงระบบประปา
๑. มีการปรับปรุงซ่อมแซมจุดให้บริการน้ําดื่มน้ําใช้ที่ชํารุดเสียหาย
ภายในโรงเรียน
๒. มีการพัฒนาจุดบริการน้ําดื่มที่โรงอาหาร
๓. มีการจัดหาน้ําดื่มน้ําใช้บริการแก่ครู นักเรียนและบุคลากรต่าง ๆ
ภายในโรงเรียน

๓๖

กิจกรรม / โครงการ
๕. เศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดําริ

๑.
๒.
๓.

๖. ๕ ส. ในโรงเรียน

๔.
๑.
๒.

๗. อาหารกลางวันนักเรียน

๑.
๒.

๘. ทัศนศึกษาดูงานนอก
สถานที่

๑.
๒.

๙. ทัศนศึกษา

๑.
๒.

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ร้อยละ ๑๐๐
ให้ผู้เรียนมีความพอเพียงครบทั้ง ๕ ด้านตามแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ ๙๕
ส่งเสริมให้ผู้เรียนนําประสบการณ์จากการศึกษาค้นคว้านําไปใช้
ในชีวิตประจําวัน ร้อยละ ๑๐๐
ส่งเสริมให้ผู้เรียนนําไปประกอบอาชีพในอนาคตร้อยละ ๙๕
นักเรียนในโรงเรียนจํานวนร้อยละ ๘๘ ทําความสะอาด จัด
ระเบียบ ห้องต่าง ๆ รวมทั้ง ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดสวนหย่อมให้
สวยงาม
บริเวณโรงเรียนจะต้องสะอาดเรียบร้อยมีสิ่งแวดล้อมที่ดี มี
บรรยากาศที่ น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ร้อยละ ๙๐
นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ร้อยละ ๘๕
นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีมีน้ําหนักและส่วนสูง ในระดับ
ปกติร้อยละ ๘๕
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้านอกสถานที่เพื่อหา
ประสบการณ์ความรู้ที่หลากหลายร้อยละ ๘๕
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสถานที่สําคัญ ศูนย์
ราชการสภาพความเป็นอยู่ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมประเพณีและ
ความเป็นอยู่อาชีพที่สําคัญสถานที่ต่างๆร้อยละ ๘๕
ส่งเสริมให้ครูได้ศึกษาค้นคว้าหา ความรู้นอกสถานที่เพื่อหา
ประสบการณ์หลากหลาย
ส่งเสริมให้ครูได้ศึกษาค้านคว้าหาความรู้เกี่ยวกับสถานที่สําคัญ
ทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี
วัฒนธรรมต่าง ๆ

มาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ (จํานวน ๒ มาตรฐาน )
มาตรฐานที่ ๑๗ สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น
กิจกรรม / โครงการ
๑. เศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดําริ

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
๑. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ร้อยละ ๑๐๐
๒. ให้ผู้เรียนมีความพอเพียงครบทั้ง ๕ ด้านตามแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ ๙๕
๓. ส่งเสริมให้ผู้เรียนนําประสบการณ์จากการศึกษาค้นคว้านําไปใช้
ในชีวิตประจําวัน ร้อยละ ๑๐๐

๓๗

กิจกรรม / โครงการ
๒. ชุมชนสัมพันธ์ (ประชาสัมพันธ์)

๔.
๑.
๒.

๓. ทัศนศึกษาดูงานนอก
สถานที่

๑.
๒.

๔. การประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑.
๒.
๓.

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนนําไปประกอบอาชีพในอนาคตร้อยละ ๙๕
ส่งเสริมให้บุคคลและชุมชนทราบ ข่าวสารความเคลื่อนไหว
ระหว่างบ้านกับโรงเรียน
การจัดทําเอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์แบบสอบถาม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะระหว่างบ้านกับโรงเรียน
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้านอกสถานที่เพื่อหา
ประสบการณ์ความรู้ที่หลากหลายร้อยละ ๘๕
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสถานที่สําคัญ ศูนย์
ราชการสภาพความเป็นอยู่ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมประเพณีและ
ความเป็นอยู่อาชีพที่สําคัญสถานที่ต่างๆร้อยละ ๘๕
ร้อยละ ๘๐ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วม
การประชุม
ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่
ของตนเอง
ร้อยละ ๘๐ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประทับใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง

มาตรฐานที่ ๑๘ สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา
สถาบันทางวิชาการ และองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน
กิจกรรม / โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
๑. เศรษฐกิจพอเพียง
๑. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
ตามแนวพระราชดําริ
พอเพียง ร้อยละ ๑๐๐
๒. ให้ผู้เรียนมีความพอเพียงครบทั้ง ๕ ด้านตามแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ ๙๕
๓. ส่งเสริมให้ผู้เรียนนําประสบการณ์จากการศึกษาค้นคว้านําไปใช้
ในชีวิตประจําวัน ร้อยละ ๑๐๐
๔. ส่งเสริมให้ผู้เรียนนําไปประกอบอาชีพในอนาคตร้อยละ ๙๕
๒. ชุมชนสัมพันธ์ (ประชาสัมพันธ์) ๑. ส่งเสริมให้บุคคลและชุมชนทราบ ข่าวสารความเคลื่อนไหว
ระหว่างบ้านกับโรงเรียน
๒. การจัดทําเอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์แบบสอบถาม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะระหว่างบ้านกับโรงเรียน
๓. การประชุมคณะกรรมการ ๑. ร้อยละ ๘๐ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วม
การประชุม
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่
ของตนเอง
๓. ร้อยละ ๘๐ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประทับใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง

๓๘

การนําข้อเสนอแนะของสมศ. สู่การปฏิบตั ิ
ข้อเสนอแนะของ สมศ.
ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร ผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษาควรพัฒนาสภาพแวดล้อม
และภู มิ ทั ศ น์ ภ ายในสถานศึ ก ษา
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและการ
วางแผน พั ฒ นาบทบาทของคณะ
กรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รและงาน
วิ ช า ก า ร เ พื่ อ มุ่ ง พั ฒ น า นั ก เ รี ย น
รายบุคคลให้ชัดเจน พัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ต่อไปนี้ให้มีความพร้อมมากขึ้น
ได้ แ ก่ ห้ อ งสมุ ด ห้ อ งสื่ อ การสอน
ห้อง Sound lab ห้องพัสดุ และ
ห้ อ งที่ จั ด แสดงนิ ท รรศการ พั ฒ นา
กิจกรรมแนะแนว ส่งเสริมให้ครูจัดทํา
วิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นรู้ นํ า ภู มิ
ปัญญาท้องถิ่นมาสู่การเรียนรู้ และทํา
ให้ เ ป็ น จุ ด เด่ น ของโรงเรี ย น สิ่ ง ที่
สถานศึ ก ษาจะต้ อ งแสวงหาความ
ร่ ว มมื อ จากผู้ ป กครองได้ แ ก่ การ
จัดซื้อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
สื่ อ ที่ ทั น สมั ย การจั ด ตั้ ง เครื อ ข่ า ย
ผู้ปกครองเพื่อช่วยดูแลความประพฤติ
นักเรียน
ด้ า นการเรี ย นการสอน ควร
พั ฒ นาครูใ นเรื่ องการจั ด ทํ า แผนการ
จัดการเรี ยนรู้แ บบ
บูรณาการ
ให้ทั่วถึงทุกช่วงชั้น จัดทําแบบฝึก

สอดคล้องกับมาตรฐาน
( มาตรฐานของโรงเรียน )
๑ - ๑๘
จากข้ อ เสนอแนะและผล
การประเมินตามมาตรฐานที่ ๔
, ๕ , ๖ พบว่า ผู้เรียนมีผู้เรียน
มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร คิ ด
วิ เ คราะห์ คิ ด สั ง เคราะห์ มี
ความคิดสร้างสรรค์ , ผู้เรียนมี
ความรู้และทั กษะที่จําเป็นตาม
หลักสูตร , ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รัก
การเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง มีคุณภาพอยู่ในระดับ
ปรับปรุงนั้น โรงเรียนได้ประชุม
คณะกรรมการสถานศึ ก ษา
ร่วมกับครูในโรงเรียนวิเคราะห์
ห า ส า เ ห ตุ ทํ า ใ ห้ ท ร าบ ว่ า
นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายต่อ
การเรี ย น
ไม่ อ ยากเรี ย น
การเรียนไม่สนุกสนาน นักเรียน
ไม่ทบทวนสิ่งที่เรียนผ่านไป ขาด
ทั ก ษะพื้ น ฐานที่ มี ค วามจํ า เป็ น
ต่ อ การเรี ย นเรื่ อ งนั้ น ๆ ต้ อ ง
ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป กครองในการ
ประกอบอาชี พ สนใจในการ
เล่ น ตามอิ ส ระมากกว่ า การให้
ความสนใจในการเรียน
โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ

๓๙

ข้อเสนอแนะของ สมศ.

โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ

ทักษะเพิ่มเติมทุกสาระการเรียนรู้
ที่ นั ก เรี ย นได้ เ รี ย นจากแบบเรี ย น
ทางไกลผ่ า นดาวเที ย ม พั ฒ นา
ศั ก ยภาพครู ผู้ ส อนด้ า นการวิ จั ย เพื่ อ
พัฒนาการเรียนรู้ พัฒนาการจัดการ
เ รี ย น รู้ ด้ ว ย เ ท ค นิ ค ก า ร ส อ น ที่
หลากหลาย และการจัดระบบนิเทศ
ภายในเพื่อพัฒนาการสอน
ด้านคุณภาพผูเ้ รียน ควรพัฒนา
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ในเรื่อง
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ ความคิด
สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมี
วิสัยทัศน์ ความรู้และทักษะตาม
หลักสูตร ความสามารถในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และนิสัย
ใฝ่รู้ใฝ่เรียนในระดับ ก่อน
ประถมศึกษาควรเน้นกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูเพื่อ
พัฒนาการจัดประสบการณ์ ฝึกการ
ตั้งคําถามเพื่อกระตุ้นความคิดของ
นักเรียนหาเหตุผลของคําตอบ ฝึก
การวิเคราะห์ข่าวและเหตุการณ์ใน
ชีวิตประจําวันและการทํางานกลุ่ม

ดังนั้นโรงเรียนจึงวางแผนที่
จะจัดทําโครงการเพื่อเพิ่มความ
สนใจในการเรียน ให้ผู้เรียนเกิด
ความสนุกสนานในการเรียน มี
กิ จ กรรมที่ ห ลากหลาย เน้ น
กิจกรรมโครงงานเพื่อการเรียน
การสอนเพื่ อ ฝึ ก ให้ ผู้ เ รี ย นมี
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร คิ ด
วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ สนองต่ อ
ความสนใจของผู้ เ รี ย น รวมทั้ ง
จัดกิจกรรมในการเพื่อทักษะใน
การอ่านและการเขียน สําหรั บ
นั ก เรี ย นที่ ยั ง มี ข้ อ บกพร่ อ งใน
การอ่านและการเขียนเพื่อจะได้
มีทักษะที่เพียงพอต่อการเรียนรู้
นอกจากนี้ทางโรงเรียนยัง
ได้ ดํ า เนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หาโดย
การปรั บ ครู ผู้ ส อนโดยใช้ ค รู ที่ มี
ความรู้ความสามารถตรงตามวุฒิ
หรือจัดครูให้สอนตามความถนัด
มากขึ้ น และจั ด ครู ที่ มี ค วาม
ชํ า นาญในการสอนวิ ช านั้ น ๆ
เข้าทําการสอนในแต่ละวิชาที่ต่ํา
กว่ามาตรฐาน อันจะช่วยพัฒนา
ผู้เรียนได้อย่างเต็มความสามารถ
โดยโครงการและกิ จ กรรมที่
โ ร ง เ รี ย น ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม
คํ า แนะนํ า ของสมศ.รอบสองมี
ดังนี้

สอดคล้องกับมาตรฐาน
( มาตรฐานของโรงเรียน )

๔๐

ข้อเสนอแนะ
ของ สมศ.

โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
จัดทําป้ายต่าง ๆ
ปรับปรุงระบบประปาภายในโรงเรียน
การสํารวจครุภัณฑ์โรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน
การจัดทําแผนการใช้เงินงบประมาณ
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
การนิเทศภายในโรงเรียน
ส่งเสริมการประกันคุณภาพสถานศึกษา
อ่านออก - เขียนได้
ค่ายวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดมีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ*
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี (พัฒนา
ผู้เรียน)
ชุมชนสัมพันธ์ (ประชาสัมพันธ์)
๕ ส. ในโรงเรียน
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียนและกีฬา
นันทนาการ
อาหารกลางวันนักเรียน*
ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่
อบรมคุณธรรมจริยธรรม
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน**
ทัศนศึกษา

สอดคล้องกับมาตรฐาน
( มาตรฐานของ
โรงเรียน )

๔๑

บทที่ ๓ ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จากการดําเนินการบริหารจัดการ จัดกระบวนการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ได้ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสถานศึกษาเพื่อประเมินผลตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยปรากฏผล ดังนี้
ระดับคุณภาพ
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
ด้านคุณภาพผูเ้ รียน
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ มีวินัย มีความรับผิดชอบ และ
ปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ

ร้อยละ ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก
(๑)
(๒) (๓) (๔)

๙๖.๖๗

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ มีความซื่อสัตย์สุจริต
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ มีความกตัญญูกตเวที
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ มีเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
และเสียสละเพื่อส่วนรวม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ ประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของ
ส่วนตัว และส่วนรวมอย่างคุ้มค่า

๘๔.๘๖
๙๔.๓๑
๘๒.๘๐

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ ภูมิใจในความเป็นไทย เป็นคุณค่า
ภูมิปัญญาไทย นิยมไทย และดํารงไว้ซึ่ง ความเป็น
ไทย
เฉลี่ยมาตรฐานที่ ๑
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีจติ สํานึกในการอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและ
ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อม
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรม /
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิง่ แวดล้อม

๙๘.๓๓

เฉลี่ยมาตรฐานที่ ๒

๙๔.๒๙

๘๐.๓๔

๘๙.๕๕

๓.๕๐ ( ดีมาก )

๙๑.๙๐
๙๖.๖๗
๔.๐๐ ( ดีมาก )

๔๒

ระดับคุณภาพ
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทกั ษะในการทํางาน รัก
การทํางาน สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ มีทักษะในการทํางานและทํางานให้
สําเร็จ
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ เพียรพยายาม ขยัน อดทน
ละเอียดรอบคอบในการทํางาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ทํางานอย่างมีความสุข พัฒนางาน
และภูมิใจในผลงานของตนเอง

ร้อยละ ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก
(๑)
(๒) (๓) (๔)

๘๖.๑๓
๗๙.๓๑
๙๐.๐๐

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕ มีความรู้สึกทีด่ ีต่ออาชีพสุจริตและ
หาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ

๙๑.๑๑
๘๗.๖๔

เฉลี่ยมาตรฐานที่ ๓
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มี
ความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุป
ความคิดรวบยอด คิดอย่างเป็นระบบและมี การคิด
แบบองค์รวม
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ สามารถคาดการณ์ กําหนด
เป้าหมาย และแนวทางการตัดสินใจได้

๘๖.๘๔

๓.๔๐ ( ดี )

๖๘.๗๐
๗๕.๘๙

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓ ประเมินและเลือกแนวทางการ
ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาอย่างมีสติ

๘๑.๔๑

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๔ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มองโลก
ในแง่ดี และมีจินตนาการ
เฉลี่ยมาตรฐานที่ ๔

๘๐.๖๙
๗๖.๖๗

๒.๗๕ ( ดี )

๔๓

ระดับคุณภาพ
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่
จําเป็นตามหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยตามเกณฑ์ ( ประถม )
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยตามเกณฑ์ ( มัธยมต้น )
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ มีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติ
เฉลี่ยตามเกณฑ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ สามารถสื่อความคิดผ่านการพูด
เขียน หรือนําเสนอด้วยวิธีต่าง ๆ

ร้อยละ ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก
(๑)
(๒) (๓) (๔)

๖๒.๑๔
๗๐.๘๗
๓๔.๑๗

๘๙.๘๑

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้
ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

๗๒.๕๕

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๕ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
เฉลี่ยมาตรฐานที่ ๕
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทกั ษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ มีนิสัยรักการอ่าน การเขียน และ
การฟัง รู้จักตั้งคําถามเพื่อหาเหตุผล

๙๔.๐๕

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง
ๆ รอบตัว ใช้ห้องสมุด แหล่งความรู้และสื่อต่าง ๆ
ได้ทั้งในและนอกสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓ มีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้
ร่วมกับผู้อื่นได้ สนุกกับการเรียนรู้และชอบมา
โรงเรียน
เฉลี่ยมาตรฐานที่ ๖

๗๐.๓๕

๒.๖๗

( พอใช้ )

๘๑.๔๘
๗๖.๔๑
๙๖.๘๑

๘๔.๙๐

๓.๓๓ ( ดี )

๔๔

ระดับคุณภาพ
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๗ ผู้เรียนมีสขุ นิสยั สุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และ
ออกกําลังกายสม่ําเสมอ
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒ มีน้ําหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ
และหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อ ความรุนแรง
โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔ มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม และให้เกียรติผู้อื่น

ร้อยละ ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก
(๑)
(๒) (๓) (๔)

๙๘.๘๙
๙๖.๔๗
๙๕.๕๖
๙๓.๔๙

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู
และผู้อื่น
เฉลี่ยมาตรฐานที่ ๗
มาตรฐานที่ ๘ ผู้เรียนมีสนุ ทรีภาพและลักษณะ
นิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ ชื่นชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงาน
ด้านศิลปะ
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๒ ชื่นชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงาน
ด้านดนตรี / นาฏศิลป์
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๓ ชื่นชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงาน
ด้านกีฬา / นันทนาการ
เฉลี่ยมาตรฐานที่ ๘

๙๗.๒๒

เฉลี่ยด้านคุณภาพผูเ้ รียน

๘๖.๒๑

๙๖.๓๓

๔.๐๐ ( ดีมาก )

๘๕.๗๑
๙๐.๗๘
๙๕.๘๓
๙๐.๗๗

๓.๖๗ ( ดีมาก )
๓.๔๒

( ดี )

๔๕

ระดับคุณภาพ
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

ร้อยละ ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก
(๑)
(๒) (๓) (๔)

ด้านการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ ๙ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ /
ความรู้ความสามารถตรงกับงาน ที่รับผิดชอบ
หมั่นพัฒนาตนเอง เข้ากับชุมชนได้ดี และมีครู
พอเพียง
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ มีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตน ๑๐๐.๐๐
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๒ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน
ผู้ปกครอง และชุมชน
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๓ มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการ
สอนและพัฒนาผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๔ มีการแสวงหาความรู้และเทคนิค
วิธีการใหม่รับฟังความคิดเห็น ใจกว้าง และยอมรับ
การเปลี่ยนแปลง
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๕ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทาง
การศึกษาหรือเทียบเท่าขึ้นไป

๑๐๐.๐๐

ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๖ สอนตรงตามวิชาเอก – โท หรือ
ตรงตรงความถนัด
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๗ มีจํานวนพอเพียง ( หมายรวมทั้งครู
และบุคลากรสนับสนุน )
เฉลี่ยมาตรฐานที่ ๙
มาตรฐานที่ ๑๐ ครู มีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เน้นผูเ้ รียนเป็นสําคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑ มีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายการ
จัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑๐๐.๐๐

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๒ มีการวิเคราะห์ศักยภาพของ
ผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล

๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐

๕๐.๐๐
๙๒.๘๖

๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๓ มีความสามารถในการจัดการเรียน ๑๐๐.๐๐
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

๓.๗๑ ( ดีมาก )

๔๖

ระดับคุณภาพ
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๔ มีความสามารถใช้เทคโนโลยีใน
การพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๕ มีการประเมินผลการเรียนการ
สอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ ผู้เรียน
และอิงพัฒนาการของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๖ มีการนําผลการประเมินมา
ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
เต็มศักยภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๗ มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนและนําผลไปใช้พัฒนาผู้เรียน

ร้อยละ ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก
(๑)
(๒) (๓) (๔)
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐

เฉลี่ยมาตรฐานที่ ๑๐

๑๐๐.๐๐

๔.๐๐ ( ดีมาก )

เฉลี่ยด้านการเรียนการสอน

๙๖.๔๓

๓.๘๖ ( ดีมาก )

ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๑ ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม
มีภาวะผู้นาํ และมีความสามารถ ในการบริหาร
จัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติ ๑๐๐.๐๐
ตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๒ มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์ และ
เป็นผู้นําทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๓ มีความสามารถในการบริหารงาน
วิชาการและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๔ มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ
เฉลี่ยมาตรฐานที่ ๑๑

๗๕.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๙๓.๗๕

๓.๗๕ ( ดีมาก )

๔๗

ระดับคุณภาพ
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการจัดองค์กร
โครงสร้าง ระบบการบริหารงานและพัฒนา
องค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๑ มีการจัดองค์กร โครงสร้างและ
ระบบการบริหารงานที่มีความคล่องตัวสูงและ
ปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตามสถานการณ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๒ มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบครอบคลุมและ ทันต่อการ ใช้งาน

ร้อยละ ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก
(๑)
(๒) (๓) (๔)

๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๓ มีระบบการประกันคุณภาพภายใน ๑๐๐.๐๐
ที่ดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๔ มีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็น
๑๐๐.๐๐
ระบบและต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๕ ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องพึง
๗๕.๐๐
พอใจผลการบริหารงานและการพัฒนาผู้เรียน
เฉลี่ยมาตรฐานที่ ๑๒
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการบริหารและจัด
การศึกษาโดยใช้สถานศึกษา เป็นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๑ มีการกระจายอํานาจการบริหาร
และการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๒ มีการบริหารเชิงกลยุทธ์ และใช้
หลักการมีส่วนร่วม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๓ มีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วม
พัฒนาสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๔ มีรูปแบบการบริหารที่มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๕ มีการตรวจสอบและถ่วงดุล

๙๕.๐๐

๑๐๐.๐๐

เฉลี่ยมาตรฐานที่ ๑๓

๙๕.๐๐

๓.๘๐ ( ดีมาก )

๑๐๐.๐๐

๗๕.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๓.๘๐ ( ดีมาก )

๔๘

ระดับคุณภาพ
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสําคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๑ มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียน
และท้องถิ่น
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๒ มีรายวิชา/กิจกรรมที่หลากหลาย
ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความสนใจ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๓ มีการส่งเสริมให้ครูจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความถนัดและ
ความสามารถของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๔ มีการส่งเสริมและพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และสื่ออุปกรณ์ การ
เรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๕ มีการจัดระบบการบันทึก การ
รายงานผล และการส่งต่อข้อมูลของผู้เรียน

ร้อยละ ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก
(๑)
(๒) (๓) (๔)

๗๕.๐๐
๗๕.๐๐
๗๕.๐๐
๗๕.๐๐
๑๐๐.๐๐

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๖ มีระบบการนิเทศการสอนและนํา
ผลไปปรับปรุงการสอนอย่างสม่ําเสมอ

๗๕.๐๐

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๗ มีการนําแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน

๗๕.๐๐

เฉลี่ยมาตรฐานที่ ๑๔
มาตรฐานที่ ๑๕ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณภาพผูเ้ รียนอย่างหลากหลาย
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๑ มีการจัดและพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนที่เข้มแข็ง
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๒ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและ
ตอบสนองความสามารถทางวิชาการและ ความคิด
สร้างสรรค์ของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๓ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและ
ตอบสนองความสามารถพิเศษ และความถนัดของ
ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๔ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมที่
ดีงาม

๗๘.๕๗

๗๕.๐๐
๗๕.๐๐
๗๕.๐๐
๗๕.๐๐

๓.๑๔ ( ดี )

๔๙

ระดับคุณภาพ
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๕ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้าน
ศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ และกีฬา/นันทนาการ

ร้อยละ ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก
(๑)
(๒) (๓) (๔)
๗๕.๐๐

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๖ มีการจัดกิจกรรมสืบสานและ
สร้างสรรค์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญ
ั ญาไทย

๑๐๐.๐๐

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๗ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความ
เป็นประชาธิปไตย
เฉลี่ยมาตรฐานที่ ๑๕
มาตรฐานที่ ๑๖ สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการที่สง่ เสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาตามธรรมเต็มศักยภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖.๑ มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ มีอาคารสถานที่เหมาะสม

๑๐๐.๐๐
๘๒.๑๔

๓.๒๙ ( ดี )

๑๐๐.๐๐

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖.๒ มีการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖.๓ มีการให้บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
และการเรียนรูแ้ บบมีส่วนร่วม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖.๔ มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
ห้องสมุด พื้นที่สีเขียว และสิ่งอํานวยความ สะดวก
พอเพียงและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖.๕ มีการจัดและใช้แหล่งการเรียนรู้ทั้ง
ในและนอกสถานศึกษา
เฉลี่ยมาตรฐานที่ ๑๖

๗๕.๐๐

๘๐.๐๐

๓.๒๐

( ดี )

เฉลี่ยด้านการบริหารและการจัดการศึกษา

๘๗.๔๑

๓.๕๐

( ดีมาก )

๗๕.๐๐
๗๕.๐๐
๗๕.๐๐

๕๐

ระดับคุณภาพ
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

ร้อยละ ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก
(๑)
(๒) (๓) (๔)

ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๑๗ สถานศึกษามีการสนับสนุนและ
ใช้แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญา ในท้องถิ่น
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๗.๑ มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกับแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญา ในท้องถิ่น

๗๕.๐๐

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๗.๒ สนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้ ภูมิ
ปัญญา และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการ จัดทํา
หลักสูตรระดับสถานศึกษา
เฉลี่ยมาตรฐานที่ ๑๗
มาตรฐานที่ ๑๘ สถานศึกษามีการร่วมมือกัน
ระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา สถาบันทาง
วิชาการ และองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อ
พัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘.๑ เป็นแหล่งวิทยาการในการ
แสวงหาความรู้และบริการชุมชน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่ มกัน

๗๕.๐๐

เฉลี่ยมาตรฐานที่ ๑๘

๗๕.๐๐

๓.๐๐ ( ดี )

เฉลี่ยด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้

๗๕.๐๐

๓.๐๐ ( ดี )

เฉลี่ยทุกด้าน

๘๖.๒๖

๓.๔๔ ( ดี )

๗๕.๐๐

๓.๐๐ ( ดี )

๗๕.๐๐
๗๕.๐๐

๕๑

ผลการดําเนินงานโครงการในรอบปีที่ผา่ นมา
โรงเรียนวางแผนและดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆ จนบรรลุผล ดังนี้
๑. โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน
อาคารประกอบที่
ชํารุดให้อยู่ในสภาพ
ที่ใช้งานได้อย่าง
ปลอดภัย และ
สวยงาม
๒. เพื่อจัดสภาพ
แวดล้อมในโรงเรียน
ให้เอื้อต่อการ
จัดการเรียนการ
สอน
๓. เพื่อจัดภูมิทัศน์ของ
โรงเรียนให้สวย งาม
เป็นที่ประทับ ใจแก่
ผู้พบเห็น
๔. เพื่อปรับปรุงสนาม
เด็กเล่นให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้
ปลอดภัยและ
สวยงาม
๕. เพื่อปรับปรุงหอพระ
ให้อยู่ในสภาพที่
สะอาดเรียบร้อย
สวยงาม

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ
๑. อาคารเรียนและ
อาคารประกอบทุก
อาคารได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไข
๒. มีการจัดสวนหย่อม
หน้าอาคารทุก
อาคาร
๓. ปลูกไม้ดอกไม้
ประดับทั่วทุกอาคาร
๔. จัดหาถังขยะอย่าง
น้อยอาคารละ ๒
จุด
๕. มีการปรับปรุงสนาม
เด็กเล่นให้มีความ
สวยงามและ
ปลอดภัย
๖. มีการปรับปรุงหอ
พระให้มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
สวยงาม

ผลการดําเนินงาน
จ า ก ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม
โครงการดังกล่าว ผลการดําเนินงาน
เป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ว างไว้
อาคารเรียนและอาคารประกอบได้รับ
การปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซม ได้ มี ก ารจั ด
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการ
เรียนการสอน โดยมีการจัดภูมิทัศน์
ของโรงเรี ย นให้ ส วยงามมี ก ารจั ด
สวนหย่อมหน้าอาคารประถม
มั ธ ยม หน้ า โรงอาหาร เป็ น ที่
ประทับใจแก่ผู้พบเห็น มีการติดตั้งถัง
ขยะบริเวณอาคารประถมห้องละ ๑
ใบ หน้าอาคารมัธยมจํานวน ๔ ใบ
บริ เ วณโรงอาหารจํ า นวน ๒ ใบ
อาคารอนุบาลจํานวน ๒ ใบ มีการ
ดําเนินการปรับปรุงสนามเด็กเล่นให้มี
ความปลอดภัยสวยงาม มีการรักษา
ความสะอาดบริเวณหอพระ ได้มีการ
ดํา เนิน การปรับ ปรุง หลัง คาและการ
ทาสีหอพระปูพื้นกระเบื้องใหม่และมี
ก า ร ปู พื้ น อ า ค า ร เ รี ย น ร ะ ดั บ
ประถมศึกษา( อาคารกึงถาวร ) ใหม่
ทั้ ง หมด ได้ รั บ จั ด งบประมาณค่ า
ก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙
( แบบปรั บ ปรุ ง ๒ ชั้น ๔ ห้ อ งเรี ย น
ใต้ถุนโล่ง ) จํานวน๑ หลัง ลงนามใน
สั ญ ญากั บ ผู้ รั บ เหมาแล้ ว และกํ า ลั ง
ก่อสร้าง

บรรลุ

ความ
พึงพอใจ
๗๖.๖๐%

๕๒

๒. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อจัดทําข้อมูล
สารสนเทศนักเรียน
และบุคลากร
รายบุคคล ( SMIS )
๒. เพื่อจัดทําข้อมูล
สารสนเทศครุภัณฑ์
และสิ่งก่อสร้าง
๓. เพื่อจัดทําข้อมูล
สารสนเทศด้าน
ข้อมูลพื้นฐานของ
โรงเรียน ( OBEC )
๔. เพื่อจัดทําข้อมูล
สารสนเทศกลุ่ม
บริหารต่าง ๆ
๕. เพื่อให้โรงเรียนมี
ระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน
และการบริหาร
จัดการที่มี
ประสิทธิภาพ
ถูกต้อง ตรวจสอบ
ได้
๖. เพื่อให้โรงเรียน
สามารถบริการข้อมูล
ข่าวสารแก่หน่วยงาน
ฯ และประชาชน
ผู้สนใจรับทราบ
ข้อมูล ต่าง ๆ
ของโรงเรียน

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ
๑. โรงเรียนมีระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการจัดการเรียน
การสอนและการ
บริหารจัดการ
๒. โรงเรียนมีข้อมูล
สารสนเทศนักเรียน
และบุคลากร
รายบุคคล ( SMIS )
๓. โรงเรียนมีข้อมูล
สารสนเทศครุภัณฑ์
และสิ่งก่อสร้าง
๔. โรงเรียนมีข้อมูล
สารสนเทศด้าน
ข้อมูลพื้นฐานของ
โรงเรียน ( OBEC )
๕. โรงเรียนมีข้อมูล
สารสนเทศกลุ่ม
บริหารต่าง ๆ
๖. ข้อมูลสารสนเทศ
ต่าง ๆ มีความถูก
ต้องไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ ๙๐
๗. การรายงานข้อมูล
ต่าง ๆ แก่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทันเวลา
ไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ ๙๐

ผลการดําเนินงาน
จ า ก ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม
โครงการดังกล่าว ปรากฏว่าสามารถ
จัดทําข้อมูลสารสนเทศนักเรียนและ
บุคลากรรายบุคคล ( SMIS ) และ
รายงานต่อสํานักงานเขตพื้นที่ได้ทัน
ตามกํ า หนดเวลาทุ ก ครั้ ง ถู ก ต้ อ ง
ทั้งหมดมีการจัดทําข้อมูลสารสนเทศ
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง จัดทําข้อมูล
สารสนเทศด้ า นข้ อ มู ล พื้ น ฐานของ
โรงเรียน ( OBEC ) จัดทําข้อมูล
สารสนเทศฝ่ายงาน ต่าง ๆ เช่นฝ่าย
วิชาการ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบุคลากร
ฝ่ายกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์
มี ร ะบบข้ อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ การ
จัดการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ
ถูกต้อง
ตรวจสอบได้
โดยได้มีการบันทึก
ข้ อ มู ล ลงแผ่ น CD
เนื้ อ หา
ประกอบด้ ว ยข้ อ มู ล สารสนเทศฝ่ า ย
งานต่าง ๆ ข้อมูลการรายงานผลการ
พัฒนาคุณ ภาพสถานศึกษาประจํา ปี
การศึ ก ษา ๒๕๕๓และได้ มี ก ารนํ า
ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วเข้ า สู่ เ ว็ บ ไซต์ ข อง
โ ร ง เ รี ย น
http://www.prakklang.com/
สามารถบริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสารแก่
หน่วยงานฯ และประชาชน ผู้สนใจ
รั บ ทราบข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ ของโรงเรี ย น
ข้ อ มู ล สารสนเทศต่ า ง ๆ มี ค วามถู ก
ต้อง ส่งทันกําหนดทุกครั้ง

บรรลุ

ความ
พึงพอใจ
๘๐.๖๐%

๕๓

๓. โครงการจัดทําป้ายต่าง ๆ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อปรับปรุงป้าย
แสดงข้อมูลต่าง ๆ
ให้เป็นปัจจุบัน
๒. เพื่อจัดทําป้ายต่าง ๆ
ในการให้ความรู้แก่
ผู้สนใจ

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ
๑. โรงเรียนมีป้ายแสดง
สถิติจํานวนนักเรียน
๒. โรงเรียนมีป้ายแสดง
บุคลากรโรงเรียน
บ้านแพรกกลาง
๓. โรงเรียนมีป้ายแสดง
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
๔. โรงเรียนมีป้าย
โครงสร้างการ
บริหาร
๕. โรงเรียนมีป้ายคํา
ขวัญ หรือความรู้
ต่าง ๆ ตกแต่งตาม
จุดต่าง ๆ ของ
โรงเรียน

ผลการดําเนินงาน
จากการดํ า เนิ น งานโครงการ
ดังกล่าว ปรากฏว่า การดําเนินงาน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ มีการ
ปรั บ ปรุ ง ป้ า ยแสดงข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ ให้
เป็นปัจจุบัน จัดทําป้ายต่าง ๆ ในการ
ให้ความรู้แก่ผู้สนใจ นําเสนอข้อมูล
สารสนเทศต่ า ง ๆ ของโรงเรี ย นแก่
ผู้สนใจให้บริการแก่ครูและนักเรียนใน
การนํ า ข้ อ มู ล ไปใช้ ป ระกอบการ
จั ด การเรี ย นการสอน ทั้ ง นี้ ผ ลการ
ดํ า เนิ น โครงการส่ ง ให้ เ กิ ด ความพึ ง
พอใจของผู้รับบริการอยู่ในระดับพึง
พอใจมาก

บรรลุ

ความ
พึงพอใจ
๗๙.๔๐%

๕๔

๔. โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในโรงเรียน
เป้าหมาย / ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อ ซ่ อ มแซมระบบ
ประปาภายใน
โรงเรียน
๒. เ พื่ อ ติ ด ตั้ ง ร ะ บ บ
สํารองน้ําประปา
๓. เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารน้ํ า ดื่ ม
น้ําใช้แก่ครู นักเรียน
และบุ ค ลากรต่ า ง ๆ
ภายในโรงเรียน

๑. มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง
ซ่ อ ม แ ซ ม จุ ด
ให้ บ ริ ก ารน้ํ า ดื่ ม น้ํ า
ใช้ที่ชํารุดเสียหาย
๒. มี ก ารติ ด ตั้ ง ระบบ
สํ า รองน้ํ า ประปา
จากระบบประปา
หมู่บ้าน
๓. มี ก า ร ติ ด ตั้ ง จุ ด
ใ ห้ บ ริ ก า ร น้ํ า ดื่ ม
เพิ่มเติมที่โรงอาหาร

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

จากการดํ า เนิ น งานโครงการ
ดั ง กล่ า ว ปรากฏว่ า ได้ มี ก าร
ปรับปรุงระบบประปาภายในโรงเรียน
ซ่ อ มแซมติ ด ตั้ ง ระบบประปาเพื่ อ
บริการน้ําดื่มที่โรงอาหาร
และ
ให้บริการน้ําดื่มน้ําใช้แก่ครู นักเรียน
และบุคลากรต่าง ๆ ภายในโรงเรียน
มี ก ารจั ด ซื้ อ น้ํ า ดื่ ม มาบริ ก ารอย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ ง จั ด ทํ า ที่ ร องรั บ น้ํ า ดื่ ม ที่ มี
ความสวยงามเรียบร้อยเป็นระเบียบ

ความ
พึงพอใจ
๗๘.๐๐%

๕. โครงการการสํารวจครุภณ
ั ฑ์โรงเรียนให้เป็นปัจจุบนั
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้มีพัสดุ
ครุภัณฑ์ใน
โรงเรียนเป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ
๒. เพื่อให้
ครุภัณฑ์ของ
โรงเรียนพร้อมใช้
งานได้ตลอดเวลา
๓. เพื่อให้การ
ตรวจสอบเป็นไป
อย่างถูกต้อง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ
๑. โรงเรียนได้ทําการ
จัดซื้อ จัดจ้าง ถูกต้อง
ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ.
๒๕๓๕ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ร้อยละ ๙๐
๒. การลงทะเบียน
พัสดุ ครุภัณฑ์ เป็น
ปัจจุบัน สามารถ
ตรวจสอบได้ ร้อยละ
๙๕
๓. ระบบการเบิกจ่าย
ยึดถือตามระเบียบการ
เบิกจ่ายพัสดุทุก
ประการ ร้อยละ ๙๕
๔. การซ่อมแซมและ
การจําหน่าย ร้อยละ
๘๐

ผลการดําเนินงาน
จากผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา
๒๕๕๓ ปรากฏผลดังนี้
๔.๑ ทุกครั้งที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ครูใน
โรงเรียนได้มีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่พัสดุ โดยมี
การร่วมกัน
วางแผนการจัดซื้อให้ตรงกับความต้องการของ
ครูและมีผลต่อนักเรียนมากที่สุด
๔.๒ การลงทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์ มีการแยก
หมวดหมู่ หรือแยกตามประเภทวัสดุ เพื่อให้
เกิด ความเป็นระบบ และสามารถลงทะเบียน
วัสดุครุภัณฑ์ได้เร็วขึ้น สามารถตรวจสอบวัสดุ
คุรุภัณฑ์ที่มีอยู่
๔.๓ การเบิกจ่ายพัสดุทกุ ครั้งมีความถูกต้อง
ตรงตามยอด สามารถตรวจสอบได้ ไม่ทําความ
ยุ่งยากให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุ
๔.๔ การจําหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ออกจาก
บัญชีทุกสิ้นปีงบประมาณ จะแต่งตั้งให้มีผู้ตรวจ
สอบพัสดุประจําปีขึ้น ๑ ชุด เพื่อตรวจสอบ
พัสดุที่มีอยู่ว่าตรงกับบัญชีหรือไม่ หรือเห็นว่า
พัสดุ ครุภัณฑ์เสียหายชํารุดไม่สามารถซ่อมแซม
ได้ ก็ขอจําหน่าย

บรรลุ

ความพึง
พอใจ
๙๐.๐๐
%

๕๕

๖. โครงการการการจัดทําแผนการใช้เงินงบประมาณ
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดทํา
แผนการใช้เงิน
งบประมาณให้
เป็นระบบ
สามารถบริหาร
จัดการ และ
ควบคุมการใช้
จ่ายได้ตามแผน
ที่วางไว้ ให้มี
ความถูกต้อง
มากที่สุด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ
๑.โรงเรียนมีแผนการใช้
เงินมีระบบ ถูกต้อง
และใช้จ่ายเงินตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ ๑๐๐
เปอร์เซ็นต์
๒. การบริหาร
งบประมาณ สามารถ
ควบคุมการใช้จ่ายได้
๙๐ เปอร์เซ็นต์
๓. การจัดทํา จัดเก็บ
เอกสารการเงิน
ถูกต้อง โปร่งใส
ตรวจสอบได้ และมี
ความเป็นปัจจุบนั อย่าง
สม่ําเสมอ ๙๕
เปอร์เซ็นต์

ผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินงานตามโครงการดังกล่าว
ปรากฏผลดังนี้
๑. โรงเรียนจัดทําแผนการใช้จ่ายเงิน
- ค่าวัสดุรายหัวระดับก่อน
ประถมศึกษา
- ค่าวัสดุรายหัวระดับประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษา ค่าวัสดุ
การศึกษา
๒. การใช้จ่ายเงิน มีการใช้จ่ายไปตาม
แผนที่ตั้งไว้อย่างมีระบบ ประมาณ ๘๐
% หรืออาจมีการปรับเปลี่ยน ยืดหยุ่น
ไปบ้างตามสถานการณ์เล็กน้อย
๓. โรงเรียนมีการควบคุม กํากับ ดูแล
ติดตามผลการใช้เงินอย่างสม่ําเสมอ โดย
ผู้บริหารโรงเรียนร่วมกับคณะกรรมการ
เก็บรักษาเงิน เป็นผู้ติดตาม ตรวจสอบ
ผลการใช้จ่าย
๔. จัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวัน
เมื่อทําการลงทะเบียนลงในสมุดคุมเงิน
นอกงบประมาณเรียบร้อยแล้ว และทํา
การป้อนข้อมูลลงในสมุดรายรายงานเงิน
คงเหลือประจําวันด้วย โดยข้อมูล
ตรงกัน
๕. แจ้งยอดการจัดสรรให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ เมื่อสพป.หรือสพฐ. แจ้งการ
จัดสรรเงินให้โรงเรียนจะแจ้งให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อจะได้เตรียมการ
ก่อหนี้ผูกพันในโอกาสต่อไป
๖. จัดทําหลักฐานการจัดซื้อ จัดจ้าง
เบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อล้างหนี้ เมื่อ
สพป. หรือ สพฐ. โอนเงินตามยอด
จัดสรรให้แล้ว ผู้ดําเนินการ จะทํา
หลักฐานการจัดซื้อ จัดจ้าง และทําการ
เบิกจ่ายเงินเพื่อล้างหนี้ต่อไป
๗. จัดเก็บหลักฐานการจัดซื้อ จัดจ้างไว้
เพื่อรอการตรวจสอบ

บรรลุ

ความพึง
พอใจ
๙๕.๐๐%

๕๖

๗. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้
นักเรียนได้ค้นหา
ความสามารถ
และความถนัด
ของตนเอง
๒. เพื่อคัดเลือก
นักเรียนและสรร
หานักเรียนที่มี
ความรู้
ความสามารถ
พิเศษในแต่ละ
กลุ่ม

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ
๑. นักเรียนได้ค้นหา
ความสามารถและความ
ถนัดของตนเอง
๒. จัดนิทรรศการผลงาน
ทางวิชาการสําหรับ
นักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

จากการดําเนินงานตามโครงการ
ดังกล่าว ปรากฏว่า นักเรียนจํานวน
๙๗ คน เข้าร่วมแข่งในระดับต่างทั้ง
ระดับโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายและเขต
พื้นที่การศึกษา ปรากฏว่า นักเรียน
ได้รับรางวัล จํานวน ๕๕ รายการ คิด
เป็นร้อยละ ๕๖.๗๐ การสัมภาษณ์
พูดคุยกับนักเรียนพบว่านักเรียนร้อยละ
๘๐ ค้นพบความถนัดของตนเอง
ผู้เกี่ยวข้องโครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการมีความพึงพอใจต่อ
โครงการส่งเสริมความเป็นทางวิชาการ
ในระดับ ดี (ค่าเฉลี่ย ๓.๗๕)

ความพึง
พอใจ
๗๙.๘๖%

๘. โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
หลักสูตรท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการของสภาพ
ท้องถิ่น ก้าวทัน
กระแสความ
เปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ
เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการของสภาพ
ท้องถิ่น ก้าวทันกระแส
ความเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก

ผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินการดังกล่าวปรากฏว่า
สถานศึกษามีหลักสูตร หลักสูตรท้องถิ่น
สอดคล้องกับความต้องการของสภาพ
ท้องถิ่น ก้าวทันกระแสความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ผู้เรียนนํา
ประสบการณ์จากการเรียนหลักสูตร
ท้องถิ่นไปใช้ในชีวิตประจําวัน การเพาะ
เห็ด การเลี้ยงหมู เลี้ยงปลา เป็นต้น
ผู้เรียนสามารถใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด ผู้เรียน
สามารถสร้างรายได้เสริมจากการเรียน
หลักสูตรท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การปรับปรุงหลักสูตรมีความพึงพอใจ
เฉลี่ย ๔.๐๐ อยู่ในระดับความพึงพอใจ
ดี

บรรลุ

ความพึง
พอใจ
๘๒.๗๗%

๕๗

๙. โครงการนิเทศภายในโรงเรียน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ครูผู้สอนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวิธีการจัดการ
เรียนการสอนและ
สามารถนําไปใช้ในการ
ปรับปรุงกิจกรรมการ
เรียนการสอนของตนได้
๒. เพื่อให้ครูผู้สอนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้
๓. เพื่อให้ครูผู้สอนมี
ความสามารถรู้และ
เข้าใจวิธีสอนแบบต่างๆ
เพื่อสนองตอบผู้เรียน

๑. ครูผู้สอนร้อยละ ๗๕ มี
ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
วิธีการจัดการเรียนการสอน
และสามารถนําไปใช้ในการ
ปรับปรุงกิจกรรมการเรียน
การสอนของตนได้
๒. ครูผู้สอนร้อยละ ๗๕ มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การปฏิรูปการเรียนรู้
๓. ครูผู้สอนร้อยละ ๗๕ ใช้
วิธีการสอนแบบต่างๆ พัฒนา
ความสามารถของผู้เรียน

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

จากผลการดําเนินงานพบว่าครู
ร้อยละ๘๗.๘๐ มีความรู้ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการจัดการ
เรียนการสอนและสามารถ
นําไปใช้ในการปรับปรุงกิจกรรม
การเรียนการสอนของตนได้ มี
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปการ
เรียนรู้ และใช้วิธีการสอนแบบ
ต่างๆพัฒนาความสามารถของ
ผู้เรียน ความพึงพอใจของครู
ต่อโครงการการนิเทศภายใน
อยู่ในระดับคุณภาพดี ( ค่าเฉลี่ย
๓.๖)

ความพึง
พอใจ
๗๙.๙๘

๑๐. โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพสถานศึกษา
วัตถุประสงค์
เพื่อเตรียมรับการ
ประเมินคุณภาพ
ภายนอก เพื่อ
รับรองมาตรฐาน
การศึกษา

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

ผลการดําเนินงาน

๑. บุคลากรใน
สถานศึกษา
คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง
นักเรียน ร้อยละ ๘๐เข้า
ร่วมโครงการ
๒. สถานศึกษา
จัดเตรียมรับการ
ประเมิน คุณภาพ
การศึกษา ให้ชัดเจน
เป็นระบบ ง่ายและ
สะดวกต่อการประเมิน
คิดเป็นร้อยละ ๗๕

ผลจากการดําเนินโครงการพบว่า
บุคลากรในสถานศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียนร้อยละ
๗๖.๓๐ เข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับ
ดีมาก สถานศึกษาจัดเตรียมรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ให้ชัดเจน
เป็นระบบ ง่ายสะดวกต่อการประเมิน
จากแบบสรุปผลรายงานตามโครงการ
ต่างๆของสถานศึกษาพบว่า ชัดเจนเป็น
ระบบ มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ ง่ายและ
สะดวกต่อการประเมิน ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการ
อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย ๓.๕)

บรรลุ

ความพึง
พอใจ
๗๗.๐๖%

๕๘

๑๑. โครงการอ่านออก - เขียนได้
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อแก้ไขปัญหา
นักเรียนอ่านไม่ออก –
เขียนไม่ได้
๒. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนรู้จักใช้ เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์
ด้วยการอ่านหนังสือ
๓. เพื่อปลูกฝังให้
นักเรียนมีนิสัยรักการ
อ่าน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ
๑. บุคคลในสถานศึกษา
จํานวน ๑๕ คน และ
นักเรียน จํานวน ๙๙ คน มี
โอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรม
ตามโครงการร้อยละ ๗๕
๒. นักเรียนร้อยละ ๗๕
อ่านออก- เขียนได้

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

จากการดําเนินโครงการ
ดังกล่าวพบว่าบุคคลใน
สถานศึกษานักเรียน เข้าร่วม
กิจกรรมตามโครงการ จาก
สํารวจการเข้าร่วมโครงการ
พบว่านักเรียนจํานวน ๙๙ คน
เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐
ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด
นักเรียนจํานวน ๙๙ คน อ่าน
ได้คิดเป็นร้อยละ๙๑.๗๐ เขียน
ได้ คิดเป็นร้อยละ๘๗.๒๖ อ่าน
ไม่ได้ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓๑
เขียนไม่ได้ คิดเป็นร้อยละ
๑๐.๙๐ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด อยู่
ในระดับดีมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
มาตรฐานที่ ๖
นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างในการ
อ่านหนังสือมากขึ้นและมีนิสัย
รักการอ่านมากขึ้นและมีความ
พึงพอใจต่อโครงการอยู่ในระดับ
ดีมาก (ค่าเฉลี่ย๓.๗๑)

/

ความพึง
พอใจ
๘๑.๔๑
%

๕๙

๑๒. โครงการค่ายวิทยาศาสตร์
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

๑. ส่งเสริมการ
แก้ปัญหาในการ
ดําเนินชีวิตในรูปแบบ
ต่างๆจากกิจกรรมที่
กําหนดให้
๒. เพื่อเป็นความรู้
เบื้องต้นในการดําเนิน
ชีวิตที่อยู่ดีมีสุขใน
สังคม และการอยู่
ร่วมกับผู้อื่น
๓. นักเรียนมีเจตคติที่
ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์

๑. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าร่วม
โครงการร้อยละ ๗๕
๒. นักเรียนร้อยละ ๗๕ สามารถ
แก้ปัญหาในการดําเนินชีวิตใน
รูปแบบต่างๆจากกิจกรรมที่
กําหนดให้
๓. นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีความรู้
ในการดําเนินชีวิตที่อยู่ดีมีสุขใน
สังคม และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
๔. นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีเจตคติ
ที่ดี ต่อวิชาวิทยาศาสตร์

จากการดําเนินโครงการ
ดังกล่าวพบว่านักเรียน
เข้าร่วมโครงการคิดเป็น
ร้อยละ๘๘.๖๕
นักเรียนร้อยละ ๘๐.๒๒
สามารถแก้ปัญหาจาก
กิจกรรมที่กําหนดให้
ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด
นักเรียนมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย
๓.๗๕ )

/

ความพึง
พอใจ
๘๐.๒๒
%

๑๓. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
เป้าหมาย/
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ
๑. เพื่อให้ผู้เรียน ๑. ร้อยละของ
รู้จักวิธีการใช้ ผู้เรียนรู้จักธีการใช้
ห้องสมุดอย่าง ห้องสมุดอย่าง
ถูกต้อง
ถูกต้อง
๒. เพื่อพัฒนาให้ ๒. ร้อยละของ
ผู้ใช้บริการ ที่ใช้
ห้องสมุดเป็น
แหล่งเรียนรู้ใน ห้องสมุดเป็นแหล่ง
เรียนรู้ในการ
การศึกษา
ค้นคว้าแสวงหา ศึกษาค้นคว้า
แสวงหาความรู้
ความรู้ ของ
ครูผู้สอน และ ๓. ร้อยละของ
ผู้เรียนมีนิสัยรัก
ผู้เรียน
๓. เพื่อส่งเสริมให้ การอ่าน การเขียน
ผู้เรียนมีนิสัยรัก การฟัง และสนุก
การอ่าน การ กับการเรียนรู้
เขียน การฟัง ๔. ร้อยละของ
ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี
และสนุกกับ
ต่อการ ใช้
การเรียนรู้
๔. เพื่อศึกษาเจต ห้องสมุด
คติของผู้เรียน
ต่อการใช้
ห้องสมุด

ผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินโครงการดังกล่าวพบว่า
ผู้เรียนรู้จักวิธีการใช้ห้องสมุดอย่างถูกต้อง
ร้อยละ ๙๖.๒๐ ผ่านเกณฑ์ที่กําหนดอยู่
ในระดับดีมาก ซึ่งสอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการและมาตรฐานที่
๖ ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓ ครูผู้สอน และผู้เรียน
ใช้บริการห้องสมุดของโรงเรียนเป็นแหล่ง
เรียนรู้ในการศึกษาค้นคว้า และแสวงหา
ความรู้ ร้อยละ ๗๗.๐๘ ผ่านเกณฑ์ท่ี
กําหนดอยู่ในระดับดี ซึ่งสอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการและมาตรฐานที่
๖ ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ ผู้เรียนมีนิสัยรักการ
อ่าน การเขียน การฟัง และสนุกกับการ
เรียนรู้ร้อยละ ๑๐๐ ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด
อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งสอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการและมาตรฐานที่
๖ ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
การใช้ห้องสมุด ร้อยละ ๙๒.๐๓ ผ่าน
เกณฑ์ที่กําหนดอยู่ในระดับดีมาก ซึ่ง
สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
และมาตรฐานที่ ๖ ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓

บรรลุ

ความพึง
พอใจ
๘๐.๒๒%

๖๐

๑๔. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผลการดําเนินงาน

๑. เพื่อให้ผู้เรียนได้
ศึกษาค้นคว้าตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
๒. เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความพอเพียงครบทั้ง
๕ ด้าน ตามแนว
พระราชดําริเศรษฐกิจ
พอเพียง
๓. เพื่อให้ผู้เรียนนํา
ประสบการณ์จาก
การศึกษาค้นคว้ามา
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน

๑. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษา
ค้นคว้าตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ
๑๐๐
๒. ให้ผู้เรียนมีความพอเพียง
ครบทั้ง ๕ ด้านตามแนว
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง
ร้อยละ ๙๕
๓. ส่งเสริมให้ผู้เรียนนํา
ประสบการณ์จากการศึกษา
ค้นคว้านําไปใช้ในชีวิตประจําวัน
ร้อยละ๑๐๐
๔. ส่งเสริมให้ผู้เรียนนําไป
ประกอบอาชีพในอนาคตร้อย
ละ ๙๕

จากการดําเนินงานตาม
โครงการดังกล่าวปรากฏว่า
โรงเรียนได้ทํากิจกรรม
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริ บรรลุ
เป้าหมายโดยภาพรวม
ร้อยละ ๗๘.๘๖

บรรลุ

ความพึง
พอใจ
ร้อยละ
๘๖

๑๕. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เรียนมี
คุณสมบัติตามหลักสูตร เน้น
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
๒. เพื่อให้รู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล การคัดกรอง
นักเรียน การเยี่ยมบ้าน
นักเรียน และการ
ประชาสัมพันธ์ให้ทางบ้า
ทราบความเคลื่อนไหว และ
การปฏิบัติงานของโรงเรียน
ทุกระยะ
๓. เพื่อส่งเสริมพัฒนา
นักเรียนด้านต่างๆ การ
ส่งเสริมให้นักเรียนเข้า
ร่วมงานและการปฏิบัติ
กิจกรรมที่ทางโรงเรียนและ
หน่วยงานต่างๆจัดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง

เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ
๑. ผู้เรียนมีคุณสมบัติ
ตามหลักสูตร เน้นการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ร้อยละ
๘๐
๒. นักเรียนเข้าใจวิถี
ชีวิตประชาธิปไตย ร้อย
ละ ๘๐
๓. นักเรียนปลอดจากสิ่ง
เสพติดและสื่อลามก
อนาจารร้อยละ๙๕
๔. นักเรียนกล้า
แสดงออกความคิดเห็น
กล้าตัดสินใจในการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
ตามลักษณะอันพึง
ประสงค์ ร้อยละ ๙๐

ผลการดําเนินงาน
จากการดํ า เนิ น งานตาม
โครงการดั ง กล่ า วพบว่ า
ผู้ เ รี ย นมี คุ ณ สมบั ติ ต าม
หลักสูตร เน้นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย ร้อย
ละ ๘๖ นักเรียนเข้าใจวิถี
ชีวิตประชาธิปไตย ร้อยละ
๘๕ นักเรียนปลอดจากสิ่ง
เ ส พ ติ ด แ ล ะ สื่ อ ล า ม ก
อ น า จ า ร ร้ อ ย ล ะ ๙ ๖
นั ก เรี ย นกล้ า แสดงออก
ความคิดเห็นกล้าตัดสินใจ
ในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง
ๆ ต า ม ลั ก ษ ณ ะ อั น พึ ง
ประสงค์ ร้อยละ ๙๔

บรรลุ

ความพึง
พอใจ
๙๑.๕๐ %

๖๑

๑๖. โครงการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี (พัฒนาผู้เรียน)
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผลการดําเนินงาน

๑. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีความ
สามัคคีในหมู่คณะมี
ระเบียบวินัยที่ดีและ
ช่วยเหลือบําเพ็ญ
ประโยชน์แก่ส่วนรวม
๒. เพื่อจัดและ
ส่งเสริมการแก้ไข
ปัญหาในการดําเนิน
ชีวิตในรูปแบบต่างๆ
จากกิจกรรมที่
กําหนดให้
๓. เพื่อเป็นความรู้
เบื้องต้นในการดําเนิน
ชีวิตที่อยู่ดีมีสุขใน
สังคม และการอยู่
ร่วมกับผู้อื่น
๔. เพื่อให้นักเรียนได้
ปฏิบัติกิจกรรมการ
เข้าค่ายพักแรมและ
เดินทางไกล เพื่อการ
นําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน

๑. ผู้เรียนมีความสามัคคีในหมู่
คณะมีระเบียบวินัยที่ดีและ
ช่วยเหลือบําเพ็ญประโยชน์แก่
ส่วนรวม คิดเป็นร้อยละ ๘๐
๒. นักเรียนมีความรู้เบื้องต้นใน
การดําเนินชีวิตที่อยู่ดีมีสุขใน
สังคมและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
คิดเป็นร้อยละ ๘๐
๓. นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม
การเข้าค่ายพักแรมและเดิน
ทางไกล คิดเป็นร้อยละ ๙๕
๔. นักเรียนกล้าแสดงความ
คิดเห็นและกล้าตัดสินใจในทาง
ที่ดีรอ้ ยละ ๙๐

จากการดําเนินงานตาม
โครงการดังกล่าวพบว่า
ผู้เรียนมีความสามัคคีใน
หมู่คณะมีระเบียบวินัยที่ดี
และช่วยเหลือบําเพ็ญ
ประโยชน์แก่ส่วนรวม
คิดเป็นร้อยละ ๘๖
นักเรียนมีความรู้เบื้องต้น
ในการดําเนินชีวิตที่อยู่ดีมี
สุขในสังคมและการอยู่
ร่วมกับผู้อื่น คิดเป็น
ร้อยละ ๘๙
นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม
การเข้าค่ายพักแรมและ
เดินทางไกล คิดเป็น
ร้อยละ ๙๘
นักเรียนกล้าแสดงความ
คิดเห็นและกล้าตัดสินใจ
ในทางที่ดีร้อยละ ๙๔

บรรลุ

ความพึง
พอใจ
๙๕.๕๐ %

๖๒

๑๗. โครงการชุมชนสัมพันธ์ ( ประชาสัมพันธ์ )
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผลการดําเนินงาน

๑. เพื่อส่งเสริมให้
บุคคลและชุมชนได้
ทราบข่าวสารและ
ความเคลื่อนไหว
การศึกษา
๒. เพื่อจัดทําเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ให้
ชุมชนและบุคคลได้
ทราบข่าวสารประจํา
ทุกเดือน
๓. เพื่อจัดทําเอกสาร
แบบสอบถามความ
ต้องการและความพึง
พอใจ ตลอดจนขอ
ความคิดเห็นจาก
บุคคล และชุมชนได้

๑. บุคคลในชุมชนได้ทราบ
ความเคลื่อนไหวข่าวสาร
ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๒. บุคคลและชุมชนให้ความ
คิดเห็นและเสนอแนวทางใน
การปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับ
การศึกษา และให้ความคิดเห็น
ช่วยเหลือเกี่ยวกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
๓. โรงเรียนและชุมชนได้ทราบ
ข่าวสารและให้ความคิดเห็น
เสนอแนะซึ่งกันและกันได้
ตลอดเวลาตามความอิสระ

จากการดําเนินงานตาม
โครงการดังกล่าวพบว่า
ได้มีการประชาสัมพันธ์
ความเคลื่อนไหวของ
โรงเรียนให้ทางผู้เกี่ยวข้อง
ทราบทั้งทางวารสารแผ่น
พับ และเว็บไซต์ของ
โรงเรียน
www.prakklang.com
ส่งผลให้บุคคลในชุมชนได้
ทราบความเคลื่อนไหว
ข่าวสารทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ชุมชนให้
ความคิดเห็นและเสนอ
แนวทางในการปรับปรุง
แก้ไขเกี่ยวกับ
การศึกษา และให้ความ
คิดเห็นช่วยเหลือเกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
นอกจากนี้โรงเรียนและ
ชุมชนได้ทราบข่าวสาร
และให้ความคิดเห็น
เสนอแนะซึ่งกันและกันได้
ตลอดเวลาตามความ
อิสระ

บรรลุ

ความพึง
พอใจ
๗๕.๐๐ %

๖๓

๑๘. โครงการ ๕ ส. ในโรงเรียน
เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ
๑. เพื่อทําการปรับปรุงพัฒนาทําความ เป้าหมาย
ปริมาณ
สะอาดพื้นที่บริเวณโรงเรียนอาคาร
เรียนและบรรยากาศในโรงเรียนให้เป็น
- นักเรียนในโรงเรียน
โรงเรียนที่ น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน
จํานวน ๑๔๒ คน ทํา
๒. ประสานสร้างความร่วมมืออันดี
ความสะอาด จัดระเบียบ
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและ
ห้องต่างรวมทั้ง ปรับปรุง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ชุมชนได้มีความ ภูมิทัศน์ จัดสวนหย่อมให้
ตระหนักรับผิดชอบในการจัดการศึกษา สวยงาม รวมถึงการ
ร่วมกับชุมชนและโรงเรียนโดยตรง
ปลูกฝังคุณธรรม
๓. เพื่อเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้าน จริยธรรม ให้เกิดกับ
ก่อนทําการเปิดการเรียนการสอน
นักเรียน
๔. เพื่อจัดเก็บวัสดุสิ่งของต่างๆให้เป็น
คุณภาพ
ระเบียบเรียบร้อยง่ายต่อการนํามาใช้
- บริเวณโรงเรียนจะต้อง
งาน
สะอาดเรียบร้อยมีสิ่งเเว
๕. อํานวยความสะดวกในการ
ดล้อมที่ดี มีบรรยากาศ ที่
ปฏิบัติงานในโรงเรียน
น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน
๖. ให้โรงเรียน หรือสถานที่ปฏิบัติงานมี
ความสะอาดเรียบร้อย
๗. ให้ผู้ที่อยู่ร่วมกัน หรือผู้ที่ทํากิจ
ร่วมกัน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๘. ให้มีนิสัยรักการทํางาน ทํางานเป็น
มีความรับผิดชอบ รู้หน้าที่ รู้งาน
ทํางานอย่างมีความสุข
วัตถุประสงค์

ผลการ
ดําเนินงาน
จากการ
ดําเนินงานตาม
โครงการ
ดังกล่าวปรากฏ
ว่าโรงเรียนได้ทํา
กิจกรรม๕ ส. ใน
โรงเรียนบรรลุ
เป้าหมายโดย
ภาพรวม ร้อยละ
๘๐

บรรลุ

ความพึง
พอใจ
ร้อยละ
๘๔

๑๙. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงาน บรรลุ
ความสําเร็จ
เพื่อต้องการเน้นระเบียบ ๑. ส่งเสริมด้านความมีวินัย ๑. ส่งเสริมด้านความ
ในตนเองและการอยู่
มีวินัยในตนเอง
วินัยของนักเรียน
ร่วมกันในหมู่คณะร้อยละ
และการอยู่
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และ
ร่วมกันในหมู่คณะ
จริยธรรมให้แก่นักเรียน
๘๕
ร้อยละ ๘๘
เพื่อจรรโลงจิตใจของ
๒. การบําเพ็ญประโยชน์ของ
๒. การบําเพ็ญ
นักเรียนให้เป็นคนดีมี
ผู้เรียนเพื่อส่งเสริม
ประโยชน์ของ
ศีลธรรมและนําไปใช้ใน
คุณธรรมและจริยธรรม
ผู้เรียนเพื่อส่งเสริม
ชีวิตประจําวันได้
ให้แก่นักเรียนร้อยละ ๘๕
คุณธรรมและ
เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อ ๓. ส่งเสริมการช่วยเหลือ
จริยธรรมให้แก่
ครอบครัว ชุมชน และ
ตนเองและจรรโลงจิตใจ
นักเรียนร้อยละ
บุคคลทั่วไป
ของนักเรียนให้เป็นคนดีมี
๙๓
ศีลธรรมและนําไปใช้ใน
วัตถุประสงค์

๑.
๒.
๓.

๔.

ความพึง
พอใจ
๘๙.๒๕%

๖๔
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ
ชีวิตประจําวันได้
ร้อยละ ๘๕
๔. เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดี
ต่อครอบครัว ชุมชน และ
บุคคลทั่วไป ร้อยละ
๘๐

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

ความพึง
พอใจ

๓. ส่งเสริมการช่วยเหลือตนเองและ
จรรโลงจิตใจของนักเรียนให้เป็นคนดี
มีศีลธรรมและนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้ ร้อยละ ๘๙
๔ เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
ครอบครัว ชุมชน และบุคคลทั่วไป
ร้อยละ ๘๗

๒๐. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียนและกีฬานันทนาการ
เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ
๑. เพื่อส่งเสริมความ ๑. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มี
เป็นเลิศทางด้านกีฬา สมรรถภาพทางกายที่ดี มี
ทักษะทางด้านกีฬา และ
ประเภทต่างๆ ของ
กรีฑา
โรงเรียนและชุมชน
๒. ผู้เรียนมีภาวะทุพ
๒. เพื่อส่งเสริมการ
นันทนาการใน
โภชนาการ มีอาหาร
รูปแบบต่างๆ แก่
รับประทานทุกคน มีน้ําหนัก
ผู้เรียนและชุมชน
ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
๓. เพื่อส่งเสริม
มาตรฐานสุขภาพแห่งชาติ
สุขภาพอนามัย ด้าน ร้อยละ ๘๐
การออกกําลังกายแก่ ๓. นักเรียนมีภาวะทันต
ผู้เรียน ชุมชนและการ สุขภาพในระดับปกติ ร้อย
รักษาสุขภาพอนามัย ละ ๘๐
ให้ถูกสุขลักษณะ
๔. ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา
วัตถุประสงค์

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

จากการดําเนินงานตามโครงการ
ดังกล่าวพบว่านักเรียนเข้ารวม
กิจกรรมด้านกีฬาและ
นันทนาการคิดเป็นร้อยละ ๘๐
และประสบความสําเร็จในการ
แข่งขั้นจนได้รับเหรียญรางวัล
ต่าง ๆ และนักเรียนมีสุขภาพ
อนามัยดีแข็งแรงและนักเรียน
รู้จักการออกกําลังกายดูแลรักษา
ร่างกายของตนเองโดยเห็นได้
จากน้ําหนักส่วนสูงอยู่ในภาวะ
ปกติเฉลี่ยในภาพรวม
ครั้งที่ ๑ ร้อยละ ๘๗.๘๗
ครั้งที่ ๒ ร้อยละ ๘๗.๘๗
ครั้งที่ ๓ ร้อยละ ๘๑.๕๑
ครั้งที่ ๔ ร้อยละ ๘๑.๙๔

ความพึง
พอใจ
๘๐.๒๗%

๒๑. โครงการอาหารกลางวัน
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

๑. เพื่อให้นักเรียนได้
รับประทานอาหาร
ครบทั้ง ๕ หมู่
๒. เพื่อให้นักเรียน
มีสุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรงสมบูรณ์

๑. นักเรียนมีร่างกายที่
แข็งแรงสมบูรณ์ร้อยละ
๘๕.๐๑ ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด
อยู่ในระดับดีมาก
๒.นักเรียนมีภาวะโภชนาการ
ที่ดี มีน้ําหนักส่วนสูงอยู่ใน
ระดับปกติ ร้อยละ ๘๕.๕๖
ผ่านเกณฑ์ที่กําหนดอยู่ในระดับ
ดีมาก

ผลการดําเนินงาน
นักเรียนที่ได้รับประ
ทานอาหารกลางครบ
ทั้ง ๕ หมู่ จะมีร่างกาย
ที่แข็งแรงสมบูรณ์ และ
มีภาวะโภชนาการด้าน
น้ําหนัก ส่วนสูงอยู่ใน
เกณฑ์ปกติ

บรรลุ

ความพึง
พอใจ
๘๕.๐๐%

๖๕

๒๒. โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่
เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ
๑. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษา
๑. เพื่อให้นักเรียนได้
ศึกษาสภาพภูมิศาสตร์และ ค้นคว้านอกสถานที่เพื่อหา
สภาพแวดล้อมต่างๆจาก ประสบการณ์ความรู้ที่
แหล่งเรียนรู้นอก
หลากหลายร้อยละ ๘๕
สถานศึกษาได้
๒. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษา
๒. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับสถานที่สําคัญ
สถานที่สําคัญต่างๆ ศูนย์ ศูนย์ราชการสภาพความ
ราชการที่สําคัญและสภาพ เป็นอยู่ตลอดจน
ความเป็นอยู่จากแหล่ง
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและ
เรียนรู้นอกสถานศึกษาที่ ความเป็นอยู่อาชีพที่สําคัญ
ไม่ใช่จังหวัดของตนเองได้ สถานที่ต่างๆร้อยละ ๘๕
๓. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีต่างๆ นอก
สถานศึกษาได้
วัตถุประสงค์

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

จากการดําเนินงานตาม
โครงการดังกล่าวพบว่า
นักเรียนร้อยละ ๙๕ ได้ศึกษา
ค้นคว้านอกสถานที่เพื่อหา
ประสบการณ์ความรู้ที่
หลากหลาย ได้ศึกษาค้นคว้า
เกี่ยวกับสถานที่สําคัญ ศูนย์
ราชการสภาพความเป็นอยู่
ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและความเป็นอยู่
อาชีพที่สําคัญสถานที่ต่างๆ
ร้อยละ ๙๕

ความพึง
พอใจ
๗๘.๗๐%

๒๓. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
เป้าหมาย / ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ
๑. เพื่อต้องการให้ครูทุก ๑. ครูโรงเรียนบ้านแพรก
คนมีระเบียบวินัยในตนเอง กลาง จํานวน ๑๖ คน
๒. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่ครู
จริยธรรม ร้อยละ ๑๐๐
๓. เพื่อจรรโลงจิตใจครูให้ ๒. ครูโรงเรียนบ้านแพรก
เป็นคนดีมีศีลธรรม และ กลาง จํานวน ๑๖ คน
สามารถนําไปใช้ในชีวิต
ได้เข้ารับการอบรม
ประจําวันได้
คุณธรรมจริยธรรมทุกคน
๔. เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ ร้อยละ ๑๐๐
ดีต่อครอบครัว ชุมชน
และบุคคลโดยทั่วไป
วัตถุประสงค์

ผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินงานโครงการ
อบรมคุณธรรมจริยธรรมของครู
ภายในโรงเรียน เมื่อวันที่ ๒๓-๒๕
มิถุนายน ๒๕๕๓ ปรากฏว่าครูทุก
ท่านได้ให้ความร่วมมือ และเข้ารับ
การอบรมตลอดเวลาทุกท่าน คิด
เป็นร้อย ๑๐๐

บรรลุ

ความพึง
พอใจ
๗๒.๓๓
%

๖๖

๒๔. โครงการการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ
๑. จัดให้มีการประชุม
๑. เพื่อให้
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ขั้นพื้นฐาน ๒ เดือน ต่อ
ได้มีโอกาสพบปะพูดคุย ๑ ครั้ง ของปีการศึกษา
แถลงความต้องการของ ๒๕๕๓
๒. คณะกรรมการ
ชุมชนที่มีต่อโรงเรียน
๒. เพื่อนําความคิดเห็น สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้า
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ
ร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ
ของชุมชนมาวิเคราะห์ ๗๕
ปรับปรุงระบบการ
ทํางานของโรนงเรียน
๓. เพื่อเพิ่มความเข้าใจ
อันดีระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน
วัตถุประสงค์

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

จากผลการดําเนินตามโครงการ
ดังกล่าวพบว่ามีคณะกรรมการ
สถานศึกษา ฯ ของโรงเรียนบ้าน
แพรกกลางได้เข้าร่วมประชุม จํานวน
๔ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ เดือนมิถุนายน
ครั้งที่ ๒ เดือน สิงหาคม ครั้งที่ ๓
เดือน ตุลาคม และ ครั้งที่ ๔
เดือน กุมภาพันธ์ คิดเป็นร้อยละ
๗๗.๗๘

ความ
พึงพอใจ
๗๗.๗๘%

๒๕. โครงการทัศนศึกษา
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ
๑. เพื่อให้ครูได้ศึกษา ๑. ครูโรงเรียนบ้านแพรก
กลาง ได้ไปศึกษาเรียนรู้
สภาพภูมิศาสตร์และ
จากประสบการณ์จริงด้วย
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ
ตัวเองร้อยละ ๙๕
ภายในจังหวัด
๒ ครูนําประสบการณ์มา
ประจวบคีรีขันธ์
๒. เพื่อให้ครูได้เยี่ยมชม ใช้ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ในวิชาที่เกี่ยวข้องได้
โรงเรียนวังไกลกังวล
ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบ อย่างมีประสิทธิภาพ และ
นําไปใช้ในชีวิต
การศึกษาทางไกล
ประจําวันได้ร้อยละ ๘๕
ผ่านดาวเทียม
๓. เพื่อให้ครูได้นํา
ความรู้ และ
ประสบการณ์ที่ได้พบ
เห็นมาปรับใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอน
วัตถุประสงค์

ผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินการตามโครงการ
ดังกล่าวพบว่าจํานวนครูที่ไปทัศน
ศึกษาที่โรงเรียนวังไกลกังวลจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ คิดเป็นร้อยละ
๑๐๐ ครูนําความรู้ที่ได้จากการไป
ทัศนศึกษามาจัดการเรียนการสอน
โดยเฉพาะวิชาที่รับผิดชอบ คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐

บรรลุ

ความพึง
พอใจ
๙๑.๕๒
%

๖๗

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๓
จากการจัดการเรียนการสอน การดําเนินงานตามกิจกรรม/โครงการตลอดปีการศึกษา
๒๕๕๓ ส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ดังนี้
จํานวน
ร้อยละ ของนักเรียน ร้อยละ ของนักเรียน ร้อยละ ของนักเรียน
ชั้น
นักเรียน
ที่มีผลการเรียนอยู่ ที่มีผลการเรียนอยู่ ที่มีผลการเรียนอยู่
ทั้งหมด
ในระดับ ๓ - ๔
ในระดับ ๑ - ๒.๕
ในระดับ ๐
ป.๑
๗
๗๑.๔๓
๒๘.๕๗
ป.๒
๖
๕๐.๐๐
๕๐.๐๐
ป.๓
๔
๑๙.๔๐
๘๐.๖๐
ป.๔
๑๖
๓๓.๑๒
๖๖.๘๘
ป.๕
๑๒
๔๕.๐๐
๓๖.๖๗
๘.๓๓
ป.๖
๒๐
๙๙.๐๐
๘๕.๐๐
๖.๐๐
ม.๑
๑๖
๖๖.๘๗
๓๓.๑๓
ม.๒
๔
๗๖.๙๒
๒๓.๐๘
ม.๓
๙
๓๓.๐๐
๓๙.๐๐
รวม/เฉลี่ย
๙๔
๕๔.๙๗
๔๙.๒๑
๗.๑๗
ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ปีการศึกษา ๒๕๕๓
ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านและต้องปรับปรุง
นักเรียน
ชั้น
ผ่าน
ปรับปรุง
ทั้งหมด
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน ร้อยละ
ป.๑
๗
๗
๑๐๐.๐๐
ป.๒
๖
๖
๑๐๐.๐๐
ป.๓
๔
๔
๑๐๐.๐๐
ป.๔
๑๖
๑๖
๑๐๐.๐๐
ป.๕
๑๒
๑๑
๙๑.๖๖
๑
๘.๓๔
ป.๖
๒๐
๒๐
๑๐๐.๐๐
ม.๑
๑๖
๑๖
๑๐๐.๐๐
ม.๒
๔
๔
๑๐๐.๐๐
ม.๓
๙
๘
๘๘.๘๘
๑
๑๑.๑๒
รวม
๙๔
๙๒
๙๗.๘๔
๙.๗๓

๖๘

ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๓
ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านและต้องปรับปรุง
ระดับชั้น
จํานวนนักเรียนทั้งหมด
ผ่าน
ปรับปรุง
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
ป.๑ – ป.๓
๑๗
๑๗
๑๐๐
ป.๔ – ป.๖
๔๘
๔๘
๑๐๐
ม.๑ - ม.๓
๒๙
๒๙
๑๐๐
รวม
๙๔
๙๔
๑๐๐
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๓
จํานวน
ร้อยละของนักเรียน
ระดับชั้น
นักเรียน
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ทั้งหมด จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
ป.๑ – ป.๓
๑๗
๑๗ ๔๑.๑๗ ๑๐ ๕๘.๘๒
ป.๔ – ป.๖
๔๘
๔๘ ๕๘.๓๓ ๒๐ ๔๑.๖๗
ม.๑ - ม.๓
๒๙
๒๙ ๖๘.๙๖ ๑๙ ๓๑.๐๔
รวม
๙๔
๙๔ ๕๖.๑๕ ๔๙ ๔๓.๘๔

ปรับปรุง
จํานวน

ร้อยละ

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ดังนี้
นักเรียน
ชั้น ที่เข้า
สอบ ภาษาไทย

ป.๑
ป.๒
ป.๓
ป.๔
ป.๕
ป.๖
ม.๑
ม.๒
ม.๓
รวม

คณิต
ศาสตร์

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
วิทยา
สังคม
อังกฤษ
ศาสตร์
ศึกษาฯ

การงาน

สุข
ศึกษา

ศิลปะ

๒๐

๒๑.๗๕

๒๑.๐๕

๓๕.๘๘

๓๔.๙๕

๑๐.๙๕

๔๔.๐๐

๕๘.๐๐

๓๔.๐๐

๗
๒๗

๔๐.๘๖
๓๑.๓๑

๒๒.๒๙
๒๑.๖๗

๒๘.๗๕
๓๒.๓๒

๓๐.๕๗ ๑๒.๐๐
๓๒.๗๖ ๑๑.๔๘

๓๔.๒๙
๓๙.๑๕

๖๘.๕๗
๖๓.๒๙

๒๕.๐๐
๒๙.๕๐

หมายเหตุ
ชั้น ป.๒ , ป.๕ , ม.๒ เป็นการสอบ LAS ๕๓
ชั้น ป.๖ , ม.๓ เป็นการสอบ ONET ๕๓
ชั้น ป.๓ เป็นการสอบ NT ๕๓

๖๙

บทที่ ๔ สรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๔.๑ สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวมด้านมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านแพรกกลางดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาประจําปี ๒๕๕๓
เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพมาตรฐานการจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย นให้ ป ระสบผลสํ า เร็ จ ตามพั น ธกิ จ และ
เป้าประสงค์ที่กําหนดไว้ คือ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา
โรงเรียนบ้านแพรกกลางได้ดําเนินการจัดการศึกษาและการบริหารงานองค์กรโดยมุ่งเน้นให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและประเทศชาติโดยรวม โดยได้กําหนด
แนวนโยบายในการดําเนินงานของโรงเรียนไว้ดังต่อไปนี้
๑. การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบนั และสามารถเรียกใช้ได้ง่าย
๒. การใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม ทั้งครู ชุมชน และนักเรียน
๓. การส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยเต็มตามความสามารถของแต่ละ
บุคคล
๔. การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
๕. การส่งเสริมครูให้เป็นครูมืออาชีพ
ซึ่งผลการดําเนินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสรุปได้ว่า
- ด้านคุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับดี
- ด้านการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับดีมาก
- ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีมาก
- ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ อยู่ในระดับดี
๔.๒ สรุปรายงานด้านการดําเนินงานตามโครงการ
การพัฒนาคุณภาพด้านผูเ้ รียน
โรงเรียนได้ดําเนินการตามโครงการและจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านผู้เรียนทั้ง ๘ มาตรฐาน ซึ่งมีโครงการ/กิจกรรมที่สําคัญได้แก่
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา การนิเทศภายในโรงเรียน
ส่งเสริมการประกันคุณภาพสถานศึกษา อ่านออก - เขียนได้ ค่ายวิทยาศาสตร์ ห้องสมุดมีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือและ
เนตรนารี (พัฒนาผู้เรียน) ชุมชนสัมพันธ์ (ประชาสัมพันธ์) ๕ ส. ในโรงเรียน โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน ส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียนและกีฬานันทนาการ อาหารกลางวันนักเรียน
ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมย่อยได้แก่กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมวันสําคัญ
กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ การร่วมกิจกรรมวันสารทเดือนสิบของตําบลคลองเส กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ กิจกรรมวันไหว้
ครู กิจกรรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนเพื่อผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น
การจัดทําวิจัยในชั้นเรียน กิจกรรมภาษาไทยวันละคําภาษาอังกฤษวันละคํา กิจกรรมเสียงตามสาย
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โครงการ / กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ที่ ไ ด้ ดํ า เนิ น การไปสามารถพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นได้ ต าม
วัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและตามศักยภาพของผู้เรียน
การพัฒนาคุณภาพด้านครูผู้สอน
โรงเรียนได้ดําเนินการตามโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพของครูผู้สอนให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา คือ การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียนเข้ารับการอบรมประชุม สัมมนา
ตามวิชาเอกที่สอนและงานที่รับผิดชอบ การใช้สื่อ IT เพื่อให้ครูผู้สอนพัฒนาตนเองอยู่เสมอและอย่าง
ต่อเนื่อง ทันยุคทันเหตุการณ์ และพัฒนาเทคนิคการสอนให้หลากหลายสอดคล้องกับแนวทางการจัด
กระบวนการเรียนรู้ ที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
การวัดและ
ประเมินผลของผู้เรียนตามสภาพที่เป็นจริง กิจกรรมส่งเสริมพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่างๆ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ กิจกรรมส่งเสริม การจัดทําผลงาน
ทางวิ ช าการของครู เ พื่ อ เลื่ อ นตํ า แหน่ งให้ สู ง ขึ้ น การทั ศ นศึ ก ษาดู ง าน การนิ เ ทศภายใน จากการ
ดําเนินการตามโครงการต่าง ๆ ทําให้ครูผู้สอนในโรงเรียนมีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้
อย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ เน้ นผู้ เรี ย นเป็ น สํา คัญ สามารถพั ฒ นาผู้เ รี ย นให้ มี ค วามเป็น เลิ ศ ทางวิช าการ
สามารถร่วมแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้นจนได้รับการยกย่องชมเชย
การพัฒนาคุณภาพด้านการบริหารจัดการ
โรงเรียนได้ดําเนินการตามโครงการเพื่อพัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาให้ดําเนิน
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน โครงการปรับปรุง
ระบบประปาภายในโรงเรียน โครงการปรับปรุงป้ายต่าง ๆ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
โครงการจัดทําแผนการใช้งบประมาณ โครงการสํารวจครุภัณฑ์โรงเรียนให้เป็นปัจจุบันโครงการประชุม
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดหาอุปกรณ์เครื่องเขียนให้เด็กด้อยโอกาส กิจกรรมบริหารสุขภาพ
นักเรียน โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพสถานศึกษา โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ โครงการ ๕ ส. ในโรงเรียน กิจกรรมพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน ซึ่งการดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าว ทําให้โรงเรียนสามารถ
ดําเนินงานจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ประสบ
ผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ที่กําหนดไว้ได้เป็นอย่างดี
๔.๓ ผลสําเร็จที่เป็นจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา
ด้านผู้เรียน
จุดเด่น
ผู้เรียนรักการทํางานและมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน สนุกกับการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีน้ําหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์และออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ ร่าเริงแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อื่น
ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา มีทกั ษะการคิดสร้างสรรค์ และ
จินตนาการ ผู้เรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนระดับดีขึ้นไปในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี และศิลปะ ส่งผลให้นกั เรียนระดับประถมศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ในการ
ประกวดกลองยาว ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒
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จุดที่ควรพัฒนา
ผู้ เ รี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นในกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์
ภาษาต่ างประเทศ ภาษาไทย สุ ข ศึ กษาและพลศึกษา และสังคมศึ กษาศาสนาและวัฒนธรรม มี
คุณภาพต่ํากว่าระดับดี ควรพัฒนาผู้เรียนให้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
เช่นกิจกรรมฝึกการพูด การโต้วาที การนําเสนอข่าว งานแสดงบนเวทีต่าง ๆ ตลอดจนพัฒนาความเป็น
ผู้นํา ผู้ตามที่ดี ทักษะกระบวนการคิด ส่งเสริมการจัดกิจกรรมคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
ด้านครูผสู้ อน
จุดเด่น
ครูทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อ
ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน สอนตรงตามวิชาเอก / โท หรือความถนัด ครูจบปริญญาตรีขนึ้ ไป
และ ครูมคี วามรู้ความสามารถในการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการวิเคราะห์
ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
สภาพการเรียนรู้ / ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ทีจ่ ัดให้ผเู้ รียนส่งผลให้ครูได้รับรางวัลครูสดุดีระดับอําเภอ
จํานวน ๓ คน
จุดที่ควรพัฒนา
ควรส่งเสริมพัฒนาครูในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และบันทึก
หลังสอนที่เป็นปัจจุบัน พัฒนาสื่อการเรียนการสอนนวัตกรรม สื่อเทคโนโลยีในการพัฒนาผู้เรียนและการ
จัดทําวิจัยในชั้นเรียน ครูควรได้รับการพัฒนาทักษะการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อแสวงหาความรู้ใหม่ๆ มาใช้ใน
การพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน การค้นหาความรู้และแนะนําผู้เรียนให้ใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อแสวงหา
ความรู้ใหม่ๆ และสร้างผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่า ที่ผู้เรียนสามารถนํามาศึกษาและใช้ประโยชน์ได้จริง
การจัดทํา จัดเก็บข้อมูลหลักฐานความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานของครูแต่ละคน
ด้านการบริหารจัดการ
จุดเด่น
มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
มีการจัดองค์กร โครงการสร้างการบริหารและระบบการบริหารที่มีความคล่องตัวสูง ปรับเปลี่ยนได้ตาม
ความเหมาะสม มีการบริหารเชิงกลยุทธ และมีระบบการดําเนินการประกันคุณภาพภายในเป็นไปตาม
กฎกระทรวง สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติ
เต็มศักยภาพ และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย รวมทั้งมีสื่อการเรียนการ
สอนที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้
จุดที่ควรพัฒนา
สถานศึกษาควรมีการพัฒนาด้านการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและสาระการ
เรียนรู้ท้องถิ่นอย่างมีระบบ สถานศึกษาควรเร่งรัดส่งเสริม พัฒนาครูผู้สอนในเรื่องการจัดกิจกรรมการ
เรียน การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การผลิตสื่อ E -training การใช้สื่อการเรียนการสอนตาม
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กลุ่มสาระต่าง ๆ รวมทั้งกระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนที่เน้นการประเมินตามสภาพจริง ใช้
วิธีการวัดที่หลากหลาย ให้ครูเกิดความมั่นใจ สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ของสถานศึกษาต่อชุมชนให้ทั่วถึงอย่างต่อเนื่อง
เงื่อนไขที่ทําให้ประสบผลสําเร็จ
สถานศึกษาได้นําผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบแรกและรายงานการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๐ มาวางแผนเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดองค์กร
โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจรให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา โดยผู้บริหาร ครู
กรรมการสถานศึกษาร่วมกันวิเคราะห์และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ ซึ่งสถานศึกษามีการบริหารเชิงกลยุทธ์
โดยมีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารที่ถูกต้องและครบถ้วนทันต่อการใช้งาน โดยกําหนดให้มี
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน โครงการพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศ โครงการจัดทําป้ายต่าง ๆ โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในโรงเรียน
โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ การจัดทํา
แผนการใช้งบประมาณ
การสํารวจครุภัณฑ์โรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน โครงการค่ายวิทยาศาสตร์
โครงการอ่านออก-เขียนได้ โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพสถานศึกษา โครงการนิเทศภายใน
โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โครงการห้องสมุดมี
ชีวิต โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ โครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โครงการส่งเสริม
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี โครงการส่งเสริมกีฬานันทนาการและสุขภาพอนามัยในโรงเรียน โครงการ
๕ ส. ในโรงเรียน โครงการอาหารกลางวัน ซึ่งสถานศึกษามีผลการดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่
วางไว้ ส่งผลให้บรรลุมาตรฐาน / เป้าหมายตามแผน
๔.๔ แนวทางการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในอนาคต
สถานศึก ษาควรส่ง เสริม โครงการเศรษฐกิจ พอเพียงตามแนวพระราชดํ าริ แ ละกิจ กรรม
คุณธรรมจริยธรรมความรับผิดชอบของนักเรียน ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต และลักษณะนิสัยที่
ดี ความมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬานันทนาการการศึกษาค้นคว้าห้องสมุดที่ทันสมัย
ด้านสื่อเทคโนโลยี และศึกษาแหล่งการเรียนรู้ภายในภายนอกสถานศึกษาอย่างหลากหลาย มีการระดม
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และจัดให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการฝึกทักษะ
อาชีพเบื้องต้นของผู้เรียนและผู้ปกครองที่สนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพและพัฒนาฝีมือ
แรงงานด้านต่าง ๆ โดยการขอความร่วมมือจากองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ในการจัดกิจกรรมการฝึก
ทักษะอาชีพ
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๔.๕ ความต้องการรับการช่วยเหลือ
ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านแพรกกลาง
ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมายสูงสุดของการจัดการศึกษา คือ ให้เด็กเป็นคนเก่ง ดี และมี
สุขนั้น สิ่งที่ทางโรงเรียนบ้านแพรกกลางต้องการความช่วยเหลือ คือ ขอสนับสนุนเรื่องงบประมาณ
เนื่องจากโรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการในจํานวนจํากัด ไม่เพียงพอต่อการ
บริหารจัดการ โดยต้องการงบประมาณในการดําเนินงานดังต่อไปนี้
o จัดสร้างห้องประชุม
o จัดซื้อสื่อ วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษา ให้มีจํานวนเพียงพอต่อความต้องการ
ใช้จัดกระบวนการเรียนรู้
o ปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดที่มีชีวิต ให้เป็นห้องสมุดอิเล็กโทรนิกส์ที่
ทันสมัย สามารถเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลทีท่ ันสมัย สร้างแรงจูงใจ กระตุ้นความสนใจ
ให้นักเรียนรักการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
o ปรับปรุงพัฒนาสนามเด็กเล่นให้ได้มาตรฐานทั้งในด้านความสวยงามและปลอดภัย
ส่งผลให้สามารถพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเต็มที่

บรรณานุกรม
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ศึกษาธิการ , กระทรวง. แนวทางการเขียนรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปีการศึกษา.
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. (อัดสําเนา) มีนาคม ๒๕๔๙.
บ้านแพรกกลาง , โรงเรียน. แผนปฏิบัติการปีประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓. ๒๕๕๓.
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ภาคผนวก
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจําแนกตามกลุมสาระการเรียนรู ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
ปการศึกษา ๒๕๕๓ โรงเรียนบานแพรกกลาง
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สมุด

การงาน
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๖๕.๕๗
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เฉลี่ย

๖๘.๔๓
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กราฟแท่งแสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๕๓
ของนักเรียน โรงเรียนบ้านแพรกกลาง สพป.นศ.๒
จําแนกตามกลุม่ สาระการเรียนรู้
คะเฉลี่ยร้อยละ
๙๐.๐๐

๘๐.๓๘
๗๔.๙๗
๗๔.๒๗
๗๐.๘๘
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ภาษาไท

๐.๐๐

ย
คณิตศา
สตร์
วิทยาศา
สตร์
สัมคมศึก
ษาฯ
สุขศึกษ
าฯ

๑๐.๐๐

กลุ่มสาระการเรียนรู้

จากกราฟแสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านแพรกกลาง เมื่อ
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คํานํา
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๘ เพื่อให้สถานศึกษามีเป้าหมายในการบริหาร
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มุ่งที่จะให้สถานศึกษามี
คุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดไว้เป็นอย่างต่ํา
รายงานการพัฒนาคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจําปีการศึกษา ๒๕๕๒ ของ
โรงเรี ย นบ้ า นแพรกกลาง ในเล่ม นี้ เป็ น การแสดงภารกิ จการดํ าเนิ นงานและผลการดํา เนิน งาน
ประจําปีการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ซึ่งจะเป็นข้อมูลเพื่อรองรับการประเมินจากภายนอก และ
เผยแพร่ผลการดําเนินงานจัดการศึกษาแก่สาธารณชน ทั้งนี้เพื่อให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีต่อไป
ในการจัดทําครั้งนี้ ได้ศึกษาแนวทางการเขียนรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปี
การศึ ก ษา ของสํ า นั ก วิ ช าการและมาตรฐาน สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบุคลากรทุก ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษา ในการให้ข้อมูล ให้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์ ช่วยกันสรุปผลการดําเนินงานจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาประจําปีการศึกษา ๒๕๕๒ ทางโรงเรียนจึงใคร่ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
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