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
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 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามหลักการ จุดหมายที่กําหนดไว้ให้สถานศึกษาและ
ผู้เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฏิบัติในการจัดหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย จึงกําหนดโครงสร้าง
ของ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ดังนี้

๖

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖
ช่วงอายุ

สาระการเรียนรู้

อายุ ๓ – ๕ ปี
ประสบการณ์
- ด้านร่างกาย

- เรื่องราวที่เกี่ยวกับตัวเด็ก

- ด้านอารมณ์และจิตใจ

- เรื่องราวที่เกี่ยวกับบุคคลและ
สถานที่แวดล้อมเด็ก

- ด้านสังคม
- ด้านสติปัญญา

ระยะเวลาเรียน

สาระที่ควรเรียนรู้

- ธรรมชาติรอบตัว
- สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก

ขึ้นอยู่กับอายุเด็กที่เริ่มเข้ารับการอบรมเลี้ยงดูและรับการศึกษา

การจัดชั้นเรียน โรงเรียนบ้านแรพกกลาง ได้ยึดอายุเป็นหลักซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ กลุม่ อายุ คือ
กลุ่มเด็กที่มีอายุ ๓ – ๔ ปี เรียกชื่อ อนุบาลปีที่ ๑ กลุ่มเด็กที่มีอายุ ๕ ปี เรียกชื่อ อนุบาลปีที่ ๒
ระยะเวลาเรียน ใช้เวลาในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก ๑-๒ ปีการศึกษาทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุ
เด็กที่เริ่มเข้ารับการอบรมเลี้ยงดูและรับการศึกษา
สาระการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๑๕๔๖ สําหรับ
เด็กอายุ ๓ - ๕ ปี ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ ประสบการณ์สําคัญ และสาระที่ควรเรียนรู้ ทั้งสองส่วน
ใช้เป็นสื่อกลางในการจัดประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านทั้งด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ
สังคม และสติปัญญา ซึ่งจําเป็นต่อการพัฒนาเด็กให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ครูผู้สอนสามารถกําหนด
รายละเอี ยดขึ้นเองให้ สอดคล้องกับวัยความต้องการ ความสนใจของเด็ ก อาจยื ดหยุ่นเนื้อหาได้โดย
คํานึงถึงประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมในชีวิตจริงของเด็ก นําสาระที่ควรรู้มาบูรณาการ จัดประสบการณ์
ต่างๆให้ง่ายต่อการเรียนรู้ นําสาระที่ควรเรียนรู้มาจัดประสบการณ์ให้เด็กเพื่อให้บรรลุจุดหมายได้
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

๗

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

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

๘

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
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.

ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
การนิเทศภายในโรงเรียน
ส่งเสริมการประกันคุณภาพสถานศึกษา
อ่านออก - เขียนได้
ค่ายวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดมีชีวิต

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

๙
ที่
ชื่องาน / โครงการ / กิจกรรม
๑๔. เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ*
๑๕. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๑๖. ส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี (พัฒนา
ผู้เรียน)
๑๗. ชุมชนสัมพันธ์ (ประชาสัมพันธ์)
๑๘. ๕ ส. ในโรงเรียน
๑๙. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
๒๐. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียนและกีฬา
นันทนาการ
๒๑. อาหารกลางวันนักเรียน*
๒๒. ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่
๒๓. อบรมคุณธรรมจริยธรรม
๒๔. การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน**
๒๕. ทัศนศึกษา

หลักฐานยืนยันความสําเร็จ
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

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
อย่างเป็นระบบครบวงจรให้บรรลุเป้าหมาย
การศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ
9
ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๘ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน
9
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
มาตรฐานที่ ๒๐ ผู้บริหารมีภาวะผู้นําและมีความสามารถในการบริหาร
9
จัดการ
มาตรฐานที่ ๒๔ สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและ
9
ท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนทีเ่ อื้อต่อการเรียนรู้
มาตรฐานด้านครูผสู้ อน
มาตรฐานที่ ๒๒ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
9
ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

๑๐

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๒๔ ครูมีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่
รับผิดชอบ และมีครูเพียงพอ
มาตรฐานด้านเด็ก (ระดับก่อนประถมศึกษา)
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีความรูแ้ ละทักษะเบื้องต้น
มาตรฐานที่ ๕ เด็กมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
มีความคิดสร้างสรรค์
มาตรฐานที่ ๖ เด็กรักการเรียนรู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้
มาตรฐานที่ ๙ เด็กมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถ
ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ ๑๐ เด็กมีสุขนิสยั สุขภาพและสุขภาพจิตที่ดี
มาตรฐานที่ ๑๒ เด็กมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ
ดนตรี การเคลื่อนไหว
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
9
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 นํา
ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาสู่การเรียนรู้ และทําให้เป็นจุดเด่นของโรงเรียน สิ่งที่สถานศึกษาจะต้องแสวงหาความ

๑๑

ร่วมมือจากผู้ปกครองได้แก่ การจัดซื้อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และสือ่ ที่ทันสมัย การจัดตั้งเครือข่าย
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
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

๑๒

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

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

๑๓

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

ข้อเสนอแนะ
ระดับการศึกษาปฐมวัย
สถานศึกษาควรจัดโครงการ/ กิจกรรม เพื่อส่งเสริมพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้
ผู้เรียนมีพัฒนาการครบทั้ง ๔ ด้าน ทั้งทางร่างกาย อารมณ์- จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยใช้กิจกรรม
หลักทั้ง ๖ กิจกรรมทุกวัน จนผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน และนําไป
ปฏิบัติจนเป็นนิสัย
สถานศึกษาควรจัดโครงการ/ กิจกรรม เพื่อส่งเสริมพัฒนาครูให้ได้เข้ารับการฝึกอบรม
สัมมนา และศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย การจัดทําแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
และการจั ด ประสบการณ์ ก ารเรีย นรู้ แ บบบูร ณาการ ส่ ง เสริ ม การผลิ ต สื่อ นวั ต กรรม วิ ธีก ารประเมิ น
พัฒนาการของผู้เรียน และนําเอาผลการประเมินมาจัดกิจกรรมและปรับพฤติกรรมของผู้เรียน

๑๔

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 ”

๑๕

โดยได้กําหนดเป้าหมายการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา ดังตารางต่อไปนี้
เป้าหมายมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง ประสงค์
๑.๑ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกัน
๑.๒ มีความซือ่ สัตย์สุจริต
๑.๓ มีความกตัญญูกตเวที
๑.๔ มีเมตตากรุณา มีความรูส้ ึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น
๑.๕ ประหยัด รู้ใช้และรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
๑.๖ มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์และพัฒนา สิ่งแวดล้อม
๒.๑ รับรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่เกิดจาก การเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อม

ผลทีค่ าดหวัง
( ระดับคุณภาพ )
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

๒.๒ เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรม/โครงการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
๒.๓ สนใจและกระตือรือร้นในการทํางาน
๒.๔ ทํางานจนสําเร็จและภูมิใจในผลงาน
มาตรฐานที่ ๓ เด็กสามารถทํางานจนสําเร็จ ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมี
ความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต

ดี
ดี
ดี

๓.๑ สนใจและกระตือรือร้นในการทํางาน
๓.๒ ทํางานจนสําเร็จและภูมิใจผลงาน
๓.๓ เล่นและทํากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้
๓.๔ มีความรูส้ กึ ที่ดีต่ออาชีพสุจริต
มาตรฐานที่ ๔ เด็กสามารถคิดรวบยอด คิดแก้ปัญหา และ คิดริเริ่มสร้างสรรค์
๔.๑ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากการ เรียนรู้
๔.๒ แก้ปญ
ั หาได้เหมาะสมกับวัย

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

๑๖

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
๔.๓ มีจินตนาการและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
มาตรฐานที่ ๕ เด็กมีความรู้และทักษะเบื้องต้น
๕.๑ มีทกั ษะในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่-เล็ก
๕.๒ มีทกั ษะในการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง ๕
๕.๓ มีทกั ษะในการใช้สื่อสาร
๕.๔ มีทกั ษะในการสังเกตและสํารวจ
๕.๕ มีทกั ษะในเรื่องมิติสัมพันธ์
๕.๖ มีทกั ษะในเรื่องจํานวน ปริมาณ น้ําหนัก และการ ประมาณ
๕.๗ เชื่อมโยงความรู้และทักษะต่างๆ
มาตรฐานที่ ๖ เด็กมีความสนใจใฝ่รู้ รักการอ่าน และ พัฒนาตนเอง
๖.๑ รู้จักตั้งคําถามเพื่อหาเหตุผล และมีความสนใจใฝ่รู้
๖.๒ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว และสนุกกับการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๗ เด็กมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
๗.๑ รักการออกกําลังกาย ดูแลสุขภาพ และช่วยเหลือ ตนเองได้
๗.๒ มีน้ําหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตาม เกณฑ์
๗.๓ เห็นโทษของสิ่งเสพติดให้โทษและสิ่งมอมเมา
๗.๔ มีความมัน่ ใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
๗.๕ ร่าเริง แจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และ ผู้อื่น
มาตรฐานที่ ๘ เด็กมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้าน ศิลปะ ดนตรี และการ
เคลื่อนไหว
๘.๑ มีความสนใจและร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ
๘.๒ มีความสนใจและร่วมกิจกรรมด้านดนตรี
๘.๓ มีความสนใจและร่วมกิจกรรมด้านการเคลื่อนไหว

ผลทีค่ าดหวัง
( ระดับคุณภาพ )
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

ดี
ดี
ดี

๑๗

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

ผลทีค่ าดหวัง
( ระดับคุณภาพ )

ด้านการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๙ ครู มีคุณธรรม มีวุฒิ/ความรู้ ความสามารถ ตรงกับงานที่
รับผิดชอบ หมั่นพัฒนา ตนเอง เข้ากับชุมชนได้ดีและมีครูพอเพียง
๙.๑ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ วิชาชีพ
๙.๒ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก ผู้ปกครอง และชุมชน
๙.๓ มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาเด็ก
๙.๔ การแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆ รับฟัง ความคิดเห็น ใจกว้าง
และยอมรับการเปลี่ยนแปลง

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

๙.๕ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบเท่าขึ้นไป
๙.๖ สอนตรงตามวิชาอก-โท หรือตรงตามความถนัด
๙.๗ จํานวนเพียงพอ(หมายรวมทั้งครูและบุคลากร สนับสนุน)
มาตรฐานที่ ๑๐ ครูมีความสามารถในการจัดประสบ การณ์ การเรียนรู้ไอ
ย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

๑๐.๑ ความรูค้ วามเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษาและ หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย

ดีมาก

๑๐.๒ มีการวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล
๑๐.๓ มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นสําคัญ
๑๐.๔ มีความสามารถในการใช้สื่อที่เหมาะสมกับการ เรียนรู้ของเด็ก
๑๐.๕ มีการประเมินพัฒนาการของเด็กตามสภาพจริง โดยคํานึงถึง
พัฒนาการตามวัย

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

๑๐.๖ มีการนําผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการจัด ประสบการณ์เพื่อพัฒนา
เด็กให้เต็มตามศักยภาพ

ดีมาก

๑๐.๗ มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก และนําผล ไปใช้พัฒนาผู้เรียน

ดีมาก

๑๘

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

ผลทีค่ าดหวัง
( ระดับคุณภาพ )

ด้านบริหารและการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๑ ผู้บริหารมีคณ
ุ ธรรม มีภาวะผู้นํา และมีความสามารถในการ
บริหารจัดการศึกษา
๑๑.๑ มีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ของวิชาชีพ
๑๑.๒ มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์ และผู้นําทางวิชาการ
๑๑.๓ มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการ จัดการ
๑๑.๔ มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการ
บริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็น ระบบครบองค์กร

ดี
ดี
ดี
ดี

๑๒.๑ มีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารงานที่ มีความคล่องตัวสูง
และปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตามสถานการณ์

ดี

๑๒.๒. มีการจัดการข้อมูลสาระสนเทศอย่างเป็นระบบครอบคลุมและทันต่อ
การใช้งาน

ดี

๑๒.๓ มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ดําเนินอย่างต่อเนื่อง
๑๒.๔ มีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๑๒.๕ ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการบริหารและการพัฒนาเด็ก
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการบริหารและการจัด การศึกษาโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน

ดี
ดี
ดี

๑๓.๑มีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
๑๓.๒ มีการการรบริหารเชิงกลยุทธ์ และใช้หลักการมีส่วนร่วม
๑๓.๓ มีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพัฒนาสถานศึกษา
๑๓.๔ มีการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
๑๓.๕ มีการตรวจสอบและถ่วงดุล

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

๑๙

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและ ประสบการณ์การเรียนรู้
ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ
๑๔.๑ มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับเด็กและท้องถิ่น
๑๔.๒ มีการส่งเสริมให้ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณ์ เรียนรู้ที่ตอบสนอง
ความสนใจและเหมาะสมกับวัย ของเด็ก
๑๔.๓ มีการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดประสบการณ์และสื่ออุปกรณ์
การเรียนที่เอื้อต่อการ เรียนรู้
๑๔.๔ มีการจัดกิจกรรมการบูรณาการผ่านการเล่น และเด็กได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง
๑๔.๕ มีการบันทึกการรายงานผลและการส่งต่อข้อมูลของเด็กอย่างเป็นระบบ
๑๔.๖ มีการนิเทศและนําผลไปปรับปรุงการจัดกิจกรรม/
ประสบการณ์
อย่างสม่ําเสมอ
๑๔.๗ มีการนําแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดประสบการณ์
มาตรฐานที่ ๑๕ สถานศึกษามีการจัดการกิจกรรม ส่งเสริมคุณภาพเด็กอย่าง
หลากหลาย
๑๕.๑ มีการจัดและการจัดพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลืออย่าง ทั่วถึง
๑๕.๒ มีการจัดกิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการทางสมอง ตอบสนองความสนใจและ

ผลทีค่ าดหวัง
( ระดับคุณภาพ )
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

ส่งเสริมความคิด สร้างสรรค์ของเด็ก

๑๕.๓ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม
๑๕.๔ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปะ ดนตรี การ เคลื่อนไหว
๑๕.๕ มีการจัดกิจกรรมสืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ
ปัญญาไทย
๑๕.๖ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย

ดี
ดี
ดี
ดี

๒๐

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

ผลทีค่ าดหวัง
( ระดับคุณภาพ )

มาตรฐานที่ ๑๖ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและ การบริการที่
ส่งเสริม ให้เด็กพัฒนาตามธรรมชาติ เต็มศักยภาพ
๑๖.๑มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานที่ ที่เหมาะสม
๑๖.๒ มีการส่งเสริมสุขภารพอนามัยและความปลอดภัย ของเด็ก
๑๖.๓ มีการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองและ
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

ดี
ดี
ดี

๑๖.๔ มีห้องเรียน ห้องสมุด สนามเด็กเล่น พื้นที่สีเขียว และอํานวยความ
สะดวกพื้นที่สีเขียวและสิ่งอํานวย ความสะดวกพอเพียงและอยู่ในสภาพใช้การ
ได้ดี

ดี

๑๖.๕ มีการจัดและใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก สถานศึกษา

ดี

ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๑๗ สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้ แหล่งเรียนรูและภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่น

ดี

๑๗.๑ มีการเชือ่ มโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่ง เรียนรู้และภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่น

ดี

๑๗.๒ สนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม ใน
การทําหลักสูตรระดับ สถานศึกษา

ดี

มาตรฐานที่ ๑๘ สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่าง บ้าน องค์กรทาง
ศาสนา สถาบันทางวิชาการ และ องค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาวิถีการ
เรียนรู้ ในชุมชน
๑๘.๑ เป็นแหล่งวิทยากรในการแสวงหาความรู้และ บริการชุมชน
๑๘.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

ดี
ดี

๒๑

กิจกรรม/โครงการและตัวชี้วดั ความสําเร็จ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาข้างต้น โรงเรียนได้กําหนดให้มีกิจกรรม/โครงการและตัวชี้วัดความสําเร็จตามโครงการ
ดังตารางต่อไปนี้

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานด้านเด็ก ( ๘ มาตรฐาน )
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พงึ ประสงค์
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. ๕ ส. ในโรงเรียน
๑. นักเรียนในโรงเรียนจํานวนร้อยละ ๘๘ ทําความสะอาด จัด
ระเบียบ ห้องต่าง ๆ รวมทั้ง ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดสวนหย่อมให้
สวยงาม
๒. บริเวณโรงเรียนจะต้องสะอาดเรียบร้อยมีสิ่งแวดล้อมที่ดี มี
บรรยากาศที่ น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ร้อยละ ๙๐
๓. อบรมคุณธรรม จริยธรรม
๑. การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเน้นระเบียบวินัย ของ
นักเรียน
นักเรียนทัง้ ภายในและภายนอกสถานศึกษา
๒. การฝึกฝนให้นักเรียนเป็นคนดีมีศีลธรรมจรรโลงจิตใจให้มีวินัย
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็น แบบอย่างที่ดีต่อครอบครัว ชุมชนและบุคคล
ทั่วไป
๔. อาหารกลางวันนักเรียน
๑. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ร้อยละ ๘๕
๒. นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีมีน้ําหนักและส่วนสูง ในระดับ
ปกติร้อยละ ๘๕

๒๒

มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์และพัฒนา สิ่งแวดล้อม
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. ๕ ส. ในโรงเรียน
๑. นักเรียนในโรงเรียนจํานวนร้อยละ ๘๘ ทําความสะอาด จัด
ระเบียบ ห้องต่าง ๆ รวมทั้ง ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดสวนหย่อมให้
สวยงาม
๒. บริเวณโรงเรียนจะต้องสะอาดเรียบร้อยมีสิ่งแวดล้อมที่ดี มี
บรรยากาศที่ น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ร้อยละ ๙๐
๓. อบรมคุณธรรม จริยธรรม
๑. การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเน้นระเบียบวินัย ของ
นักเรียน
นักเรียนทัง้ ภายในและภายนอกสถานศึกษา
๒. การฝึกฝนให้นักเรียนเป็นคนดีมีศีลธรรมจรรโลงจิตใจให้มีวินัย
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็น แบบอย่างที่ดีต่อครอบครัว ชุมชนและบุคคล
ทั่วไป
๔. ทัศนศึกษาปฐมวัย
๑. ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่มีโอกาสไปทัศนศึกษา
๒. ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ และเห็นคุณค่าของ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานที่ ๓ เด็กสามารถทํางานจนสําเร็จ ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต
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

๒๓

กิจกรรม / โครงการ
๒. ๕ ส. ในโรงเรียน

๑.
๒.

๓. อบรมคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน

๑.
๒.

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
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

มาตรฐานที่ ๔ เด็กสามารถคิดรวบยอด คิดแก้ปัญหา และ คิดริเริ่มสร้างสรรค์
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. ๕ ส. ในโรงเรียน
๑. นักเรียนในโรงเรียนจํานวนร้อยละ ๘๘ ทําความสะอาด จัด
ระเบียบ ห้องต่าง ๆ รวมทั้ง ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดสวนหย่อมให้
สวยงาม
๒. บริเวณโรงเรียนจะต้องสะอาดเรียบร้อยมีสิ่งแวดล้อมที่ดี มี
บรรยากาศที่ น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ร้อยละ ๙๐
๓. อบรมคุณธรรม จริยธรรม
๑. การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเน้นระเบียบวินัย ของ
นักเรียน
นักเรียนทัง้ ภายในและภายนอกสถานศึกษา
๒. การฝึกฝนให้นักเรียนเป็นคนดีมีศีลธรรมจรรโลงจิตใจให้มีวินัย
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็น แบบอย่างที่ดีต่อครอบครัว ชุมชนและบุคคล
ทั่วไป
๔. ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง ๑. นักเรียนได้ค้นหาความสามารถและความถนัดของตนเอง
วิชาการ
๒. จัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการสําหรับนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ

๒๔

มาตรฐานที่ ๕ เด็กมีความรูแ้ ละทักษะเบื้องต้น
กิจกรรม / โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
๑. อบรมคุณธรรม จริยธรรม
๑. การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเน้นระเบียบวินัย ของ
นักเรียน
นักเรียนทัง้ ภายในและภายนอกสถานศึกษา
๒. การฝึกฝนให้นักเรียนเป็นคนดีมีศีลธรรมจรรโลงจิตใจให้มีวินัย
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็น แบบอย่างที่ดีต่อครอบครัว ชุมชนและบุคคล
ทั่วไป
๒. เด็กไทยแข็งแรง
๑. เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ
ร้อยละ ๙๐.๓๒
๒. เด็กปฐมวัย อายุ ๕-๖ ปี มีพัฒนาการทางสุขภาพ
มีน้ําหนัก-ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
ร้อยละ ๘๖.๙๗
๓. เด็กปฐมวัยรู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
และบอกโทษของสิ่งเสพติดได้ ร้อยละ ๙๑.๙๓
๔. เด็กปฐมวัยมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
ร้อยละ ๙๓.๗๕
๓. ระบบดูแลช่วยเหลือเด็ก
๑. เด็กปฐมวัยได้รับการดูแล เอาใจใส่ ศึกษาพฤติกรรมเป็น
ปฐมวัย
รายบุคคลจากครูผู้สอน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๒. เด็กปฐมวัยที่มีปัญหาได้รับการ ส่งเสริมพัฒนา ปรับพฤติกรรมให้
ดีขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓
๔. นิทานวันนี้
๑. เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางภาษา ด้านการฟัง
การพูด การอ่าน และการเขียน คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๙๖
๒. เด็กปฐมวัยมีความสนใจใฝ่รู้ รักการอ่าน รักหนังสือ และมีความ
กระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๒๒
๓. เด็กปฐมวัยสามารถคิดวิเคราะห์ ตั้งคําถาม ตอบคําถาม และ
แสดงความคิดเห็นได้ คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๗๐
๕. ทัศนศึกษาปฐมวัย
๑. เด็กปฐมวัยได้ร่วมโครงการทัศนศึกษา ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ จากโลก
ภายนอก คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๓๒
๒. เด็กปฐมวัยเห็นคุณค่าของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจากการไปทัศนศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๘๕
๖. ผลิตสื่อเสริมพัฒนาการเด็ก ๑. เด็กปฐมวัยได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ทําให้เกิดการเรียนรู้และมี
ปฐมวัย
พัฒนาการดีขึ้น จากการใช้สื่อเสริมพัฒนาการที่ครูผลิตขึ้น
คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๓๗
๒. ครูปฐมวัยสามารถผลิตสือ่ และใช้สื่อจากการผลิตมาพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยได้ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๗. ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง ๑. นักเรียนได้ค้นหาความสามารถและความถนัดของตนเอง
วิชาการ
๒. จัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการสําหรับนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ

๒๕

มาตรฐานที่ ๖ เด็กมีความสนใจใฝ่รู้ รักการอ่าน และ พัฒนาตนเอง
กิจกรรม / โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
๑. ห้องสมุดมีชีวิต
๑. ร้อยละของผู้เรียนรู้จักวิธีการใช้ห้องสมุดอย่างถูกต้อง
๒. ร้อยละของผู้ใช้บริการ ทีใ่ ช้ห้องสมุด เป็นแหล่งเรียนรู้ใน
การศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้
๓. ร้อยละของผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน การฟัง และ
สนุกกับการเรียนรู้
๔. ร้อยละของผู้เรียนมีเจตคติที่ดี ต่อการใช้ห้องสมุด
๒. เศรษฐกิจพอเพียง
๑. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
ตามแนวพระราชดําริ
พอเพียง ร้อยละ ๑๐๐
๒. ให้ผู้เรียนมีความพอเพียงครบทั้ง ๕ ด้านตามแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ ๙๕
๓. ส่งเสริมให้ผู้เรียนนําประสบการณ์จากการศึกษาค้นคว้านําไปใช้
ในชีวิตประจําวัน ร้อยละ ๑๐๐
๔. ส่งเสริมให้ผู้เรียนนําไปประกอบอาชีพในอนาคตร้อยละ ๙๕
๓. อบรมคุณธรรม จริยธรรม ๑. การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเน้นระเบียบวินัย ของ
นักเรียน
นักเรียนทัง้ ภายในและภายนอกสถานศึกษา
๒. การฝึกฝนให้นักเรียนเป็นคนดีมีศีลธรรมจรรโลงจิตใจให้มีวินัย
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็น แบบอย่างที่ดีต่อครอบครัว ชุมชนและบุคคล
ทั่วไป
๔. นิทานวันนี้
๑. เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางภาษา ด้านการฟัง
การพูด การอ่าน และการเขียน คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๙๖
๒. เด็กปฐมวัยมีความสนใจใฝ่รู้ รักการอ่าน รักหนังสือ และมีความ
กระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๒๒
๓. เด็กปฐมวัยสามารถคิดวิเคราะห์ ตั้งคําถาม ตอบคําถาม และ
แสดงความคิดเห็นได้ คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๗๐
๕. ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง ๑. นักเรียนได้ค้นหาความสามารถและความถนัดของตนเอง
วิชาการ
๒. จัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการสําหรับนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ
มาตรฐานที่ ๗ เด็กมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
กิจกรรม / โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
๑. ๕ ส. ในโรงเรียน
๑. นักเรียนในโรงเรียนจํานวนร้อยละ ๘๘ ทําความสะอาด จัด
ระเบียบ ห้องต่าง ๆ รวมทั้ง ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดสวนหย่อมให้
สวยงาม
๒. บริเวณโรงเรียนจะต้องสะอาดเรียบร้อยมีสิ่งแวดล้อมที่ดี มี
บรรยากาศที่ น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ร้อยละ ๙๐

๒๖

กิจกรรม / โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
๒. อบรมคุณธรรม จริยธรรม ๑. การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเน้นระเบียบวินัย ของ
นักเรียน
นักเรียนทัง้ ภายในและภายนอกสถานศึกษา
๒. การฝึกฝนให้นักเรียนเป็นคนดีมีศีลธรรมจรรโลงจิตใจให้มีวินัย
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็น แบบอย่างที่ดีต่อครอบครัว ชุมชนและบุคคล
ทั่วไป
๓. อาหารกลางวันนักเรียน ๑. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ร้อยละ ๘๕
๒. นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีมีน้ําหนักและส่วนสูง ในระดับ
ปกติร้อยละ ๘๕
๔. เด็กไทยแข็งแรง
๑. เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ
ร้อยละ ๙๐.๓๒
๒. เด็กปฐมวัย อายุ ๕-๖ ปี มีพัฒนาการทางสุขภาพ
มีน้ําหนัก-ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
ร้อยละ ๘๖.๙๗
๓. เด็กปฐมวัยรู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
และบอกโทษของสิ่งเสพติดได้ ร้อยละ ๙๑.๙๓
๔. เด็กปฐมวัยมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
ร้อยละ ๙๓.๗๕
๕. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยใน ๑. นักเรียนมีทักษะทางด้านกีฬาโดยการฝึกฝนและแข่งขันกีฬาเพื่อให้
โรงเรียนและกีฬา
สุขภาพร่างกายแข็งแรงดี ร้อยละ ๘๐
นันทนาการ
๒. นักเรียนมีภาวะโภชนาการดีมีน้ําหนักและส่วนสูง ในระดับปกติ
ร้อยละ ๘๐
๓. นักเรียนมีภาวะทันตกรรมอยู่ในระดับปกติร้อยละ ๗๐
มาตรฐานที่ ๘ เด็กมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้าน ศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว
กิจกรรม / โครงการ
๔. นิทานวันนี้

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
๑. เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางภาษา ด้านการฟัง
การพูด การอ่าน และการเขียน คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๙๖
๒. เด็กปฐมวัยมีความสนใจใฝ่รู้ รักการอ่าน รักหนังสือ และมีความ
กระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๒๒
๓. เด็กปฐมวัยสามารถคิดวิเคราะห์ ตั้งคําถาม ตอบคําถาม และ
แสดงความคิดเห็นได้ คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๗๐

๒๗

กิจกรรม / โครงการ
๔. เด็กไทยแข็งแรง

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
๑. เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ
ร้อยละ ๙๐.๓๒
๒. เด็กปฐมวัย อายุ ๕-๖ ปี มีพัฒนาการทางสุขภาพ
มีน้ําหนัก-ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
ร้อยละ ๘๖.๙๗
๓. เด็กปฐมวัยรู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
และบอกโทษของสิ่งเสพติดได้ ร้อยละ ๙๑.๙๓
๔. เด็กปฐมวัยมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
ร้อยละ ๙๓.๗๕
๕. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยใน ๑. นักเรียนมีทักษะทางด้านกีฬาโดยการฝึกฝนและแข่งขันกีฬา
โรงเรียนและกีฬา
เพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงดี ร้อยละ ๘๐
นันทนาการ
๒. นักเรียนมีภาวะโภชนาการดีมีน้ําหนักและส่วนสูง ในระดับปกติ
ร้อยละ ๘๐
๓. นักเรียนมีภาวะทันตกรรมอยู่ในระดับปกติร้อยละ ๗๐

มาตรฐานด้านการจัดการเรียนรู้ ( ๒ มาตรฐาน)
มาตรฐานที่ ๙ ครู มีคุณธรรม มีวุฒิ/ความรู้ ความสามารถ ตรงกับงานทีร่ ับผิดชอบ หมั่นพัฒนา
ตนเอง เข้ากับชุมชนได้ดีและมีครูพอเพียง
กิจกรรม / โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
๑. การนิเทศภายใน ๑. ครูผู้สอนร้อยละ ๗๕ มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียน
โรงเรียน
การสอนและสามารถนําไปใช้ในการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน
ของตนได้
๒. ครูผู้สอนร้อยละ ๗๕ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้
๓. ครูผู้สอนร้อยละ ๗๕ ใช้วิธีการสอนแบบต่างๆ พัฒนาความสามารถของ
ผู้เรียน
๒. อบรมคุณธรรม
๑. การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัยของครูทั้งภายในและ
จริยธรรม
ภายนอกสถานศึกษา
๒. การฝึกฝนให้ครูเป็นคนดีมีศีลธรรมจรรโลงจิตใจให้มีวนิ ัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
เป็นแบบอย่างที่ดีต่อครอบครัว ชุมชน และบุคคลทั่วไป
๓. ทัศนศึกษา
๑. ส่งเสริมให้ครูได้ศึกษาค้นคว้าหา ความรู้นอกสถานที่เพื่อหาประสบการณ์
หลากหลาย
๒. ส่งเสริมให้ครูได้ศึกษาค้านคว้าหาความรู้เกี่ยวกับสถานที่สําคัญทาง
ประวัติศาสตร์ ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีวัฒนธรรมต่าง ๆ

๒๘

มาตรฐานที่ ๑๐ ครูมคี วามสามารถในการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เน้นผูเ้ รียนเป็นสําคัญ
กิจกรรม / โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
๑. การนิเทศภายใน ๑. ครูผู้สอนร้อยละ ๗๕ มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียน
โรงเรียน
การสอนและสามารถนําไปใช้ในการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน
ของตนได้
๒. ครูผู้สอนร้อยละ ๗๕ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้
๓. ครูผู้สอนร้อยละ ๗๕ ใช้วิธีการสอนแบบต่างๆ พัฒนาความสามารถของ
ผู้เรียน
มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษา ( ๖ มาตรฐาน )
มาตรฐานที่ ๑๑ ผู้บริหารมีคุณธรรม มีภาวะผู้นาํ และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา
กิจกรรม / โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
๑. ร้อยละ ๘๐ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมการประชุม
๑. การประชุม
คณะกรรมการ
๒. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง
สถานศึกษาขั้น
๓. ร้อยละ ๘๐ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประทับใจใน
พื้นฐาน
บทบาทหน้าที่ของตนเอง
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กร
อย่างเป็น ระบบครบองค์กร
กิจกรรม / โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
๑. 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
๒. จัดทําป้ายต่าง ๆ
๑. โรงเรียนมีป้ายแสดงสถิติจํานวนนักเรียน
๒. โรงเรียนมีป้ายแสดงบุคลากรโรงเรียนบ้านแพรกกลาง
๓. โรงเรียนมีป้ายแสดงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔. โรงเรียนมีป้ายโครงสร้างการบริหาร
๕. โรงเรียนมีป้ายคําขวัญ หรือความรู้ต่าง ๆ ตกแต่งตามจุดต่าง ๆ
ของโรงเรียน

๒๙

กิจกรรม / โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
๓. การสํารวจครุภัณฑ์
๑. ครุภัณฑ์ทกุ ประเภท มีสภาพที่ใช้งานได้เสมอ
โรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน
๒. ทะเบียนและเอกสารคุมครุภัณฑ์ ต้องเป็นปัจจุบัน สามารถ
ตรวจสอบได้
๓. มีการจัดทําเอกสารจัดซื้อจัดจ้างครบถ้วนและถูกต้องตาม
ระเบียบ ฯ
๔. การจัดทําแผนการใช้เงิน ๑. โรงเรียนมีแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปีการศึกษา
งบประมาณ
๒๕๕๓ ที่ถูกต้องตามกรอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
๒. โรงเรียนใช้จ่ายเงินงบ ประมาณมีความเหมาะสม และประหยัด
๕. ส่งเสริมการประกันคุณภาพ ๑. ด้านปริมาณ บุคลากรในสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา
สถานศึกษา
ผู้ปกครอง นักเรียน ร้อยละ ๘๐ มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการ
๒. ด้านคุณภาพ สถานศึกษาจัดเตรียมรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ให้ชัดเจน เป็นระบบ ง่ายและสะดวกต่อการประเมิน
๖. ชุมชนสัมพันธ์ (ประชาสัมพันธ์) ๑. ส่งเสริมให้บุคคลและชุมชนทราบ ข่าวสารความเคลื่อนไหว
ระหว่างบ้านกับโรงเรียน
๒. การจัดทําเอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์แบบสอบถาม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะระหว่างบ้านกับโรงเรียน
๗. การประชุมคณะกรรมการ ๑. ร้อยละ ๘๐ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วม
การประชุม
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่
ของตนเอง
๓. ร้อยละ ๘๐ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประทับใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
กิจกรรม / โครงการ
๑. การสํารวจครุภัณฑ์
โรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน

๑.
๒.
๓.

๒. การจัดทําแผนการใช้เงิน
งบประมาณ

๑.
๒.

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
ครุภัณฑ์ทกุ ประเภท มีสภาพที่ใช้งานได้เสมอ
ทะเบียนและเอกสารคุมครุภัณฑ์ ต้องเป็นปัจจุบัน สามารถ
ตรวจสอบได้
มีการจัดทําเอกสารจัดซื้อจัดจ้างครบถ้วนและถูกต้องตาม
ระเบียบ ฯ
โรงเรียนมีแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปีการศึกษา
๒๕๕๓ ที่ถูกต้องตามกรอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
โรงเรียนใช้จ่ายเงินงบ ประมาณมีความเหมาะสม และประหยัด

๓๐

กิจกรรม / โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
๓. ส่งเสริมการประกันคุณภาพ ๑. ด้านปริมาณ บุคลากรในสถานศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษา
สถานศึกษา
ผู้ปกครอง นักเรียน ร้อยละ ๘๐ มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการ
๒. ด้านคุณภาพ สถานศึกษาจัดเตรียมรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ให้ชัดเจน เป็นระบบ ง่ายและสะดวกต่อการประเมิน
๔. ชุมชนสัมพันธ์ (ประชาสัมพันธ์) ๑. ส่งเสริมให้บุคคลและชุมชนทราบ ข่าวสารความเคลื่อนไหว
ระหว่างบ้านกับโรงเรียน
๒. การจัดทําเอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์แบบสอบถาม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะระหว่างบ้านกับโรงเรียน
๕. การประชุมคณะกรรมการ ๑. ร้อยละ ๘๐ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วม
การประชุม
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่
ของตนเอง
๓. ร้อยละ ๘๐ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประทับใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง
มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ทเี่ น้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
กิจกรรม / โครงการ
๑. ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
๒. เศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดําริ

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
๑. หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น ได้รับการ
พัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของสภาพ
ท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ
๑. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ร้อยละ ๑๐๐
๒. ให้ผู้เรียนมีความพอเพียงครบทั้ง ๕ ด้านตามแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ ๙๕
๓. ส่งเสริมให้ผู้เรียนนําประสบการณ์จากการศึกษาค้นคว้านําไปใช้
ในชีวิตประจําวัน ร้อยละ ๑๐๐
๔. ส่งเสริมให้ผู้เรียนนําไปประกอบอาชีพในอนาคตร้อยละ ๙๕

มาตรฐานที่ ๑๕ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย
กิจกรรม / โครงการ
๑. ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
๑. นักเรียนได้ค้นหาความสามารถและความถนัดของตนเอง
๒. จัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการสําหรับนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ

๓๑

กิจกรรม / โครงการ
๒. เศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดําริ

๓. ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

๔. ชุมชนสัมพันธ์ (ประชาสัมพันธ์)

๕. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยใน
โรงเรียนและกีฬา
นันทนาการ
๖. อาหารกลางวันนักเรียน

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
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
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

๓๒

กิจกรรม / โครงการ
๒. พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศ

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

๓. จัดทําป้ายต่าง ๆ

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

๔. ปรับปรุงระบบประปา
ภายในโรงเรียน

๑.
๒.
๓.

๕. เศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดําริ

๑.
๒.
๓.

๖. ๕ ส. ในโรงเรียน

๔.
๑.
๒.

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการ
โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศนักเรียนและบุคลากรรายบุคคล
( SMIS )
โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศด้านข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
( OBEC )
โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศกลุ่มบริหารต่าง ๆ
ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ มีความถูกต้องไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๙๐
การรายงานข้อมูลต่าง ๆ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันเวลา
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๙๐
โรงเรียนมีป้ายแสดงสถิติจํานวนนักเรียน
โรงเรียนมีป้ายแสดงบุคลากรโรงเรียนบ้านแพรกกลาง
โรงเรียนมีป้ายแสดงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนมีป้ายโครงสร้างการบริหาร
โรงเรียนมีป้ายคําขวัญ หรือความรู้ต่าง ๆ ตกแต่งตามจุดต่าง ๆ
ของโรงเรียน
มีการปรับปรุงซ่อมแซมจุดให้บริการน้ําดื่มน้ําใช้ที่ชํารุดเสียหาย
มีการพัฒนาจุดบริการน้ําดื่มที่โรงอาหาร
มีการจัดหาน้ําดื่มน้ําใช้บริการแก่ครู นักเรียนและบุคลากรต่าง ๆ
ภายในโรงเรียน
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

๓๓

กิจกรรม / โครงการ
๗. อาหารกลางวันนักเรียน
๘. ทัศนศึกษาดูงานนอก
สถานที่

๑.
๒.
๑.
๒.

๙. ทัศนศึกษา

๑.
๒.

๑๐. โครงการปรับปรุง
ห้องเรียนปฐมวัย

๑.
๒.

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ร้อยละ ๘๕
นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีมีน้ําหนักและส่วนสูง ในระดับ
ปกติร้อยละ ๘๕
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้านอกสถานที่เพื่อหา
ประสบการณ์ความรู้ที่หลากหลายร้อยละ ๘๕
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสถานที่สําคัญ ศูนย์
ราชการสภาพความเป็นอยู่ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมประเพณีและ
ความเป็นอยู่อาชีพที่สําคัญสถานที่ต่างๆร้อยละ ๘๕
ส่งเสริมให้ครูได้ศึกษาค้นคว้าหา ความรู้นอกสถานที่เพื่อหา
ประสบการณ์หลากหลาย
ส่งเสริมให้ครูได้ศึกษาค้านคว้าหาความรู้เกี่ยวกับสถานที่สําคัญ
ทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี
วัฒนธรรมต่าง ๆ
ห้องเรียนปฐมวัยจํานวน ๒ ห้องเรียน ได้รับการ ปรับปรุงโดย
การปูพื้นกระเบื้องใหม่ทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ห้องเรียนปฐมวัยได้รับการปรับปรุงด้วยการ ปูพื้นกระเบื้องใหม่
ทําให้ห้องเรียนสะอาด สวยงาม ปลอดภัย เด็กสามารถเล่น
นอนพักผ่อนและทํากิจกรรมต่างๆ ได้ มีบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้และส่งผลให้พัฒนาการทางด้านต่างๆ ดีขึ้น เฉลี่ยอยู่
ในระดับคุณภาพดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๓๓

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

๑.
๒.
๓.
๔.

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

๓๔

กิจกรรม / โครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
๒. ชุมชนสัมพันธ์ (ประชาสัมพันธ์) ๑. ส่งเสริมให้บุคคลและชุมชนทราบ ข่าวสารความเคลื่อนไหว
ระหว่างบ้านกับโรงเรียน
๒. การจัดทําเอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์แบบสอบถาม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะระหว่างบ้านกับโรงเรียน
๓. ทัศนศึกษาดูงานนอก
๑. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้านอกสถานที่เพื่อหา
สถานที่
ประสบการณ์ความรู้ที่หลากหลายร้อยละ ๘๕
๒. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสถานที่สําคัญ ศูนย์
ราชการสภาพความเป็นอยู่ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมประเพณีและ
ความเป็นอยู่อาชีพที่สําคัญสถานที่ต่างๆร้อยละ ๘๕
๔. การประชุมคณะกรรมการ ๑. ร้อยละ ๘๐ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วม
การประชุม
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่
ของตนเอง
๓. 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
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประชุม
๒. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่
ของตนเอง
๓. ร้อยละ ๘๐ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประทับใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง

๓๕

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

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
ความรู้และทักษะที่จําเป็นตาม
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 นไม่ อ ยากเรี ย น การ
เรียนไม่สนุกสนาน นักเรียนไม่
ทบทวนสิ่ ง ที่ เ รี ย นผ่ า นไป ขาด
ทั ก ษะพื้ น ฐานที่ มี ค วามจํ า เป็ น
ต่ อ การเรี ย นเรื่ อ งนั้ น ๆ ต้ อ ง
ช่วยเหลือผู้ปกครองในการ
โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ

๓๖

ข้อเสนอแนะของ สมศ.

โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ

ด้ า นการเรี ย นการสอน ควร
พัฒ นาครู ใ นเรื่ องการจั ด ทํ า แผนการ
จัดการเรี ยนรู้แ บบ
บูรณาการ
ให้ทั่วถึงทุกช่วงชั้น จัดทําแบบฝึก
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

ประกอบอาชีพ สนใจใน
การเล่นตามอิสระมากกว่าการ
ให้ความสนใจในการเรียน
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.รอบแรกมี
ดังนี้

สอดคล้องกับมาตรฐาน
( มาตรฐานของโรงเรียน )

๓๗

ข้อเสนอแนะ
ของ สมศ.

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

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
จัดทําป้ายต่าง ๆ
ปรับปรุงระบบประปาภายในโรงเรียน
การสํารวจครุภัณฑ์โรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน
การจัดทําแผนการใช้เงินงบประมาณ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
การนิเทศภายในโรงเรียน
ส่งเสริมการประกันคุณภาพสถานศึกษา
ห้องสมุดมีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ*
ชุมชนสัมพันธ์ (ประชาสัมพันธ์)
๕ ส. ในโรงเรียน
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
อาหารกลางวันนักเรียน*
อบรมคุณธรรมจริยธรรม
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทัศนศึกษา
เด็กไทยแข็งแรง
นิทานวันนี้
ทัศนศึกษาปฐมวัย
ผลิตสื่อเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ระบบดูแลช่วยเหลือเด็กปฐมวัย
ปรับปรุงห้องเรียนปฐมวัย

สอดคล้องกับมาตรฐาน
( มาตรฐานของ
โรงเรียน )
๑ - ๑๘

๓๘

บทที่ ๓ ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จากการดําเนินการบริหารจัดการ จัดกระบวนการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็ก
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ได้ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสถานศึกษาเพื่อประเมินผลตามมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย โดยปรากฏผลการประเมินตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ดังนี้
ผลการประเมินตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
ระดับคุณภาพ
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์
๑.๑ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามข้อตกลง
ร่วมกัน
๑.๒ มีความซือ่ สัตย์สุจริต
๑.๓ มีความกตัญญูกตเวที
๑.๔ มีเมตตากรุณา มีความรูส้ ึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น
๑.๕ ประหยัด รู้ใช้และรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
๑.๖ มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย
เฉลี่ยมาตรฐานที่ ๑
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม
๒.๑ รับรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม
๒.๒ เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรม/โครงการอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
เฉลี่ยมาตรฐานที่ ๒
มาตรฐานที่ ๓ เด็กสามารถทํางานจนสําเร็จ ทํางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ และมีความรูส้ ึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต
๓.๑ สนใจและกระตือรือร้นในการทํางาน
๓.๒ ทํางานจนสําเร็จและภูมิใจผลงาน

ร้อยละ

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

๙๓.๒๑
๙๓.๒๑
๙๓.๒๑
๙๗.๓๗
๙๔.๗๔
๙๑.๖๗
๙๓.๙๐

๔ ( ดีมาก )

๘๖.๔๐
๘๙.๔๘
๘๗.๙๔

๗๘.๙๕
๙๕.๘๔

๓ ( ดี )

๓๙

ระดับคุณภาพ
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
๓.๓ เล่นและทํากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้
๓.๔ มีความรูส้ กึ ที่ดีต่ออาชีพสุจริต
เฉลี่ยมาตรฐานที่ ๓
มาตรฐานที่ ๔ เด็กสามารถคิดรวบยอด คิดแก้ปัญหา
และ คิดริเริม่ สร้างสรรค์
๔.๑ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากการ
เรียนรู้
๔.๒ แก้ปญ
ั หาได้เหมาะสมกับวัย
๔.๓ มีจินตนาการและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
เฉลี่ยมาตรฐานที่ ๔
มาตรฐานที่ ๕ เด็กมีความรู้และทักษะเบื้องต้น
๕.๑ มีทกั ษะในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่-เล็ก
๕.๒ มีทกั ษะในการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง ๕
๕.๓ มีทกั ษะในการใช้สื่อสาร
๕.๔ มีทกั ษะในการสังเกตและสํารวจ
๕.๕ มีทกั ษะในเรื่องมิติสัมพันธ์
๕.๖ มีทกั ษะในเรื่องจํานวน ปริมาณ น้ําหนัก และการ
ประมาณ
๕.๗ เชื่อมโยงความรู้และทักษะต่างๆ
เฉลี่ยมาตรฐานที่ ๕
มาตรฐานที่ ๖ เด็กมีความสนใจใฝ่รู้ รักการอ่าน และ
พัฒนาตนเอง
๖.๑ รู้จักตั้งคําถามเพื่อหาเหตุผล และมีความสนใจใฝ่รู้
๖.๒ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว
และสนุกกับการเรียนรู้
เฉลี่ยมาตรฐานที่ ๖

ร้อยละ

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

๘๓.๗๗
๗๒.๑๕
๗๗.๙๖

๒.๕ ( พอใช้ )

๗๘.๕๑
๙๕.๘๔
๗๐.๖๑
๘๑.๖๕

๓ ( ดี )

๘๙.๐๔
๗๒.๑๕
๘๗.๙๔
๘๒.๖๘
๗๐.๖๑
๗๐.๖๑
๘๑.๑๔
๗๙.๑๗

๒.๕๗ ( พอใช้ )

๙๔.๗๔
๘๙.๐๔
๙๑.๘๙

๓.๕ ( ดีมาก )

๔๐

ระดับคุณภาพ
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๗ เด็กมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิต
ที่ดี
๗.๑ รักการออกกําลังกาย ดูแลสุขภาพ และช่วยเหลือ
ตนเองได้
๗.๒ มีน้ําหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์
๗.๓ เห็นโทษของสิ่งเสพติดให้โทษและสิ่งมอมเมา
๗.๔ มีความมัน่ ใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
๗.๕ ร่าเริง แจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และ
ผู้อื่น
เฉลี่ยมาตรฐานที่ ๗
มาตรฐานที่ ๘ เด็กมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้าน
ศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว
๘.๑ มีความสนใจและร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ
๘.๒ มีความสนใจและร่วมกิจกรรมด้านดนตรี
๘.๓ มีความสนใจและร่วมกิจกรรมด้านการเคลื่อนไหว
เฉลี่ยมาตรฐานที่ ๘
รวมเฉลี่ยด้านคุณภาพเด็ก

ร้อยละ

๘๖.๔๐
๗๘.๐๗
๘๙.๐๔
๙๔.๗๔
๙๓.๒๑
๘๘.๒๙

๓.๔ ( ดี )

๙๔.๗๔
๑๐๐.๐๐
๙๓.๒๑
๙๕.๙๘

๔ ( ดีมาก )

๘๗.๑๐

๓.๒๕ ( ดี )

ด้านการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๙ ครู มีคุณธรรม มีวุฒิ/ความรู้
ความสามารถ ตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนา
ตนเอง เข้ากับชุมชนได้ดีและมีครูพอเพียง
๙.๑ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ของ วิชาชีพ

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

๑๐๐.๐๐

๑๐๐.๐๐
๙.๒ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก ผู้ปกครอง และชุมชน
๙.๓ มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาเด็ก ๑๐๐.๐๐

๔๑

ระดับคุณภาพ
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

ร้อยละ

๙.๔ การแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆ รับฟัง
ความคิดเห็น ใจกว้าง และยอมรับการเปลี่ยนแปลง

๑๐๐.๐๐

๙.๕ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือ
เทียบเท่าขึ้นไป

๑๐๐.๐๐

๙.๖ สอนตรงตามวิชาอก-โท หรือตรงตามความถนัด
๙.๗ จํานวนเพียงพอ(หมายรวมทั้งครูและบุคลากร
สนับสนุน)
เฉลี่ยมาตรฐานที่ ๙
มาตรฐานที่ ๑๐ ครูมีความสามารถในการจัดประสบ
การณ์ การเรียนรู้ไอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ
๑๐.๑ ความรูค้ วามเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษา
และ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

๑๐๐.๐๐

๑๐.๒ มีการวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล
๑๐.๓ มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ

๑๐๐.๐๐

๑๐.๔ มีความสามารถในการใช้สื่อที่เหมาะสมกับการ
เรียนรู้ของเด็ก

๑๐๐.๐๐

๑๐.๕ มีการประเมินพัฒนาการของเด็กตามสภาพจริง
โดยคํานึงถึงพัฒนาการตามวัย

๑๐๐.๐๐

๑๐.๖ มีการนําผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการจัด
ประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กให้เต็มตามศักยภาพ

๑๐๐.๐๐

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

๕๐.๐๐
๙๒.๘๖

๓.๗๑ ( ดีมาก )

๑๐๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

๑๐.๗ มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก และนําผล ๑๐๐.๐๐
ไปใช้พัฒนาผู้เรียน
เฉลี่ยมาตรฐานที่ ๑๐

๑๐๐.๐๐

๔ ( ดีมาก )

รวมเฉลี่ยด้านการจัดการเรียนรู้

๙๖.๔๓

๓.๘๖ ( ดีมาก )

๔๒

ระดับคุณภาพ
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

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

ด้านบริหารและการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๑ ผู้บริหารมีคณ
ุ ธรรม มีภาวะผู้นํา และมี
ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา
๑๑.๑ มีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ของ
วิชาชีพ
๑๑.๒ มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์ และผู้นําทางวิชาการ
๑๑.๓ มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการ จัดการ
๑๑.๔ มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้เกี่ยวข้องพึง
พอใจ
เฉลี่ยมาตรฐานที่ ๑๑
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบ
การบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็น ระบบครบองค์กร
๑๒.๑ มีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารงานที่ มีความ
คล่องตัวสูงและปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตามสถานการณ์

๓.๗๕ ( ดีมาก )

๑๒.๒. มีการจัดการข้อมูลสาระสนเทศอย่างเป็นระบบครอบคลุม
และทันต่อการใช้งาน
๑๒.๓ มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ดําเนินอย่างต่อเนื่อง
๑๒.๔ มีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๑๒.๕ ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการบริหารและการ
พัฒนาเด็ก
เฉลี่ยมาตรฐานที่ ๑๒
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการบริหารและการจัด การศึกษา
โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
๑๓.๑มีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
๑๓.๒ มีการการรบริหารเชิงกลยุทธ์ และใช้หลักการมีส่วนร่วม
๑๓.๓ มีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพัฒนาสถานศึกษา
๑๓.๔ มีการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
๑๓.๕ มีการตรวจสอบและถ่วงดุล
เฉลี่ยมาตรฐานที่ ๑๓

๓.๘ ( ดีมาก )

๓.๘ ( ดีมาก )

๔๓

ระดับคุณภาพ
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและ ประสบการณ์
การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ
๑๔.๑ มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับเด็กและท้องถิ่น
๑๔.๒ มีการส่งเสริมให้ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณ์ เรียนรู้ที่
ตอบสนองความสนใจและเหมาะสมกับวัย ของเด็ก
๑๔.๓ มีการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดประสบการณ์และ
สื่ออุปกรณ์การเรียนที่เอื้อต่อการ เรียนรู้
๑๔.๔ มีการจัดกิจกรรมการบูรณาการผ่านการเล่น และเด็กได้
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
๑๔.๕ มีการบันทึกการรายงานผลและการส่งต่อข้อมูลของเด็กอย่าง
เป็นระบบ
๑๔.๖ มีการนิเทศและนําผลไปปรับปรุงการจัดกิจกรรม/
ประสบการณ์อย่างสม่ําเสมอ
๑๔.๗ มีการนําแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัด
ประสบการณ์
เฉลี่ยมาตรฐานที่ ๑๔
มาตรฐานที่ ๑๕ สถานศึกษามีการจัดการกิจกรรม ส่งเสริม
คุณภาพเด็กอย่างหลากหลาย
๑๕.๑ มีการจัดและการจัดพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลืออย่าง ทั่วถึง
๑๕.๒ มีการจัดกิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการทางสมอง

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

๓.๑๔ ( ดี )

ตอบสนองความสนใจและส่งเสริมความคิด สร้างสรรค์ของเด็ก

๑๕.๓ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม
๑๕.๔ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปะ ดนตรี การ เคลื่อนไหว
๑๕.๕ มีการจัดกิจกรรมสืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาไทย
๑๕.๖ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย
เฉลี่ยมาตรฐานที่ ๑๕

๓.๓๓ ( ดี )

๔๔

ระดับคุณภาพ
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

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

มาตรฐานที่ ๑๖ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและ การ
บริการที่ส่งเสริม ให้เด็กพัฒนาตามธรรมชาติ เต็มศักยภาพ
๑๖.๑มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานที่ ที่
เหมาะสม
๑๖.๒ มีการส่งเสริมสุขภารพอนามัยและความปลอดภัย ของเด็ก
๑๖.๓ มีการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการ เรียนรู้ด้วย
ตนเองและการเรียนรู้แบบมีสว่ นร่วม
๑๖.๔ มีห้องเรียน ห้องสมุด สนามเด็กเล่น พื้นที่สีเขียว และ
อํานวยความสะดวกพื้นที่สีเขียวและสิ่งอํานวย ความสะดวก
พอเพียงและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี
๑๖.๕ มีการจัดและใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก สถานศึกษา
เฉลี่ยมาตรฐานที่ ๑๖

๓.๒ ( ดี )

รวมเฉลี่ยด้านบริหารและการจัดการศึกษา

๓.๕ ( ดีมาก )

ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๑๗ สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้ แหล่งเรียนรู
และภูมิปัญญาในท้องถิ่น
๑๗.๑ มีการเชือ่ มโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่ง เรียนรู้และภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่น
๑๗.๒ สนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา และชุมชน เข้ามามี
ส่วนร่วม ในการทําหลักสูตรระดับ สถานศึกษา
เฉลี่ยมาตรฐานที่ ๑๗
มาตรฐานที่ ๑๘ สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่าง บ้าน
องค์กรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ และ องค์กรภาครัฐและ
เอกชนเพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ ในชุมชน
๑๘.๑ เป็นแหล่งวิทยากรในการแสวงหาความรู้และ บริการชุมชน
๑๘.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

๓ ( ดี )

เฉลี่ยมาตรฐานที่ ๑๘
รวมเฉลี่ยด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้

๓ ( ดี )
๓ ( ดี )

รวมเฉลี่ยทุกด้าน

๓.๔ ( ดี )

๔๕

ผลการดําเนินงานโครงการในรอบปีที่ผ่านมา
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%

๔๖

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%

๔๗

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

บรรลุ

ความ
พึงพอใจ
๗๙.๔๐%

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

๔. โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในโรงเรียน
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

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ
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
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

บรรลุ

ความ
พึงพอใจ
๗๘.๐๐%

๔๘

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
%

๔๙

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%

๕๐

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%

๕๑

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%

๕๒

๑๑. 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

บรรลุ

ความพึง
พอใจ
๘๐.๒๒ %

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

๑๒. 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
ค้นคว้าตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ร้อยละ ๑๐๐
๒. ให้ผู้เรียนมีความพอเพียงครบ
ทั้ง ๕ ด้านตามแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ ๙๕
๓. ส่งเสริมให้ผู้เรียนนํา
ประสบการณ์จากการศึกษา
ค้นคว้านําไปใช้ในชีวิตประจําวัน
ร้อยละ๑๐๐
๔. ส่งเสริมให้ผู้เรียนนําไป
ประกอบอาชีพในอนาคตร้อยละ
๙๕

จากการดําเนินงานตาม
โครงการดังกล่าวปรากฏว่า
โรงเรียนได้ทํากิจกรรม
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริ บรรลุ
เป้าหมายโดยภาพรวม
ร้อยละ ๗๘.๘๖

บรรลุ

ความพึง
พอใจ
ร้อยละ
๘๖

๕๓

๑๓. 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 %

๕๔

๑๔. 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

๕๕

๑๕. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อต้องการเน้นระเบียบ ๑.
วินัยของนักเรียน
๒. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และ
จริยธรรมให้แก่นักเรียน
๓. เพื่อจรรโลงจิตใจของ
๒.
นักเรียนให้เป็นคนดีมี
ศีลธรรมและนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้
๔. เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อ ๓.
ครอบครัว ชุมชน และ
บุคคลทั่วไป

๔.

เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ
ส่งเสริมด้านความมีวินัย
ในตนเองและการอยู่
ร่วมกันในหมู่คณะร้อยละ
๘๕
การบําเพ็ญประโยชน์ของ
ผู้เรียนเพื่อส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม
ให้แก่นักเรียนร้อยละ ๘๕
ส่งเสริมการช่วยเหลือ
ตนเองและจรรโลงจิตใจ
ของนักเรียนให้เป็นคนดีมี
ศีลธรรมและนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้
ร้อยละ ๘๕
เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดี
ต่อครอบครัว ชุมชน และ
บุคคลทั่วไป ร้อยละ
๘๐

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

๑. ส่งเสริมด้านความ
มีวินัยในตนเองและ
การอยู่ร่วมกันในหมู่
คณะร้อยละ ๘๘
๒. การบําเพ็ญ
ประโยชน์ของผู้เรียน
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมให้แก่
นักเรียน ร้อยละ ๙๓
๓. ส่งเสริมการ
ช่วยเหลือตนเองและ
จรรโลงจิตใจของ
นักเรียนให้เป็นคนดีมี
ศีลธรรมและนําไปใช้
ในชีวิตประจําวันได้
ร้อยละ ๘๙
๔ เพื่อให้เป็น
แบบอย่างที่ดีต่อ
ครอบครัว ชุมชน และ
บุคคลทั่วไป ร้อยละ
๘๗

ความพึง
พอใจ
๘๙.๒๕%

๑๖. 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%

๕๖

๑๗. 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

บรรลุ

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

ความพึง
พอใจ
๗๒.๓๓
%

๑๘. 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
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

บรรลุ

ความ
พึงพอใจ
๗๗.๗๘
%

๕๗

๑๙. 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

บรรลุ

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

ความพึง
พอใจ
๙๑.๕๒%

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
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

บรรลุ

ความพึง
พอใจ
๘๐.๒๗%

๕๘

๒๑. โครงการเด็กไทยแข็งแรง
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
ปฐมวัยมีพฤติกรรมการ
ออกกําลังกายอย่าง
สม่ําเสมอ
๒. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
ปฐมวัยมีพัฒนาการ
ทางสุขภาพ มีน้ําหนักส่วนสูงและสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์
๓. เพท่อส่งเสริมให้เด็ก
ปฐมวัยเลือก
รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และเห็นโทษ
ของสิ่งเสพติด
๔. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
ปฐมวัยมีสุขนิสัย
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ
๑. เด็กปฐมวัยทุกคนเข้า
ร่วมโครงการด้วยความ
สนใจ
๒. เด็กปฐมวัยร้อยละ
๘๐ มีพฤติกรรมการ
ออกกําลังกายอย่าง
สม่ําเสมอ
๓. เด็กปฐมวัยร้อยละ
๗๕ มีน้ําหนัก-ส่วนสูง
และสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์
๔. เด็กปฐมวัยร้อยละ
๗๕ เลือกรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์และ
เห็นโทษของสิ่งเสพติด
ได้
๕. เด็กปฐมวัยร้อยละ
๘๐ มีสุขนิสัย
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

จากการดําเนินการตามโครงการ
ดังกล่าวพบว่า
เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมการออก
กําลังกายอย่างสม่ําเสมอ
คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๓๒
เด็กปฐมวัยอายุ ๕-๖ ปี มี
พัฒนาการทางสุขภาพ มีน้ําหนักส่วนสูงและสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ
๘๖.๙๗
เด็กปฐมวัยรู้จักเลือกรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์และบอกโทษ
ของสิ่งเสพติดได้ ร้อยละ ๙๑.๙๓
เด็กปฐมวัยมีสุขนิสัย สุขภาพ
กายและสุขภาพจิตที่ดี
คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๗๕
เด็กปฐมวัยมีความพึงพอใจต่อการ
จัดกิจกรรมตามโครงการเด็กไทย
แข็งแรง คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๖๔

ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐.๖๔

๒๒. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือเด็กปฐมวัย
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ
๑. เพื่อศึกษาพฤติกรรม ๑. เด็กปฐมวัยร้อยละ
๑๐๐ ได้รับการดูแลเอา
เด็กปฐมวัยเป็น
ใจใส่ด้านพฤติกรรมจาก
รายบุคคล
ครูผู้สอน
๒. เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาพฤติกรรม ๒. เด็กปฐมวัยที่มีปัญหา
ทางพฤติกรรม ร้อยละ
ที่เกิดขึ้นกับเด็ก
๘๐ ได้รับการดูแล
ส่งเสริมพัฒนา ปรับแก้
ไขพฤติกรรมให้ดีขึ้น
วัตถุประสงค์

ผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินงานตามโครงการ
ดังกล่าว พบว่า
เด็กปฐมวัยได้รับการดูแล ศึกษา
พฤติกรรมรายบุคคล
ทุกคน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
เด็กปฐมวัยที่มีปัญหาทาง
พฤติกรรมได้รับการแก้ไข
ส่งเสริมพัฒนาให้มีพฤติกรรมที่ดี
ขึ้น คิดเป็น
ร้อยละ ๘๓.๓๓
เด็กปฐมวัยมีความพึงพอใจต่อการ
จัดกิจกรรมตามโครงการระบบ
ดูแลช่วยเหลือเด็กปฐมวัย ใน
ระดับดี
คิดเป็นร้อยละ
๘๔.๓๗

บรรลุ

ความพึง
พอใจ
๘๔.๓๗%

๕๙

๒๓. โครงการทัศนศึกษาปฐมวัย
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ
๑. เด็กปฐมวัยร้อย
๑. เพื่อให้เด็กได้
เรียนรู้สิ่งต่างๆจาก ละ ๘๐ มีโอกาสไป
ทัศนศึกษาและ
โลกภายนอกให้
เรียนรู้สิ่งต่างๆ
กว้างขวางขึ้น
๒. เด็กปฐมวัยร้อย
๒. เพื่อให้เด็กเห็น
คุณค่าของธรรมชาติ ละ ๘๐ เห็นคุณค่า
ขงธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

จากการดําเนินการตามโครงการ
ดังกล่าวพบว่า
เด็กปฐมวัยได้เข้าร่วมโครงการทัศน
ศึกษา ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆจากโลก
ภายนอก คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๓๒
เด็กปฐมวัยเห็นคุณค่าของธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม จากการไปทัศนศึกษา
คิดเป็นร้อยละ
๙๑.๘๕
เด็กปฐมวัยมีความพึงพอใจต่อ
โครงการทัศนศึกษาในระดับมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๒๐

ความพึง
พอใจ
๙๒.๒๐%

๒๔. โครงการนิทานวันนี้
เป้าหมาย / ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ
๑.เด็กปฐมวัยร้อยละ
๑. เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการทางภาษา ๗๕ มีพัฒนาการ
ในทักษะการฟัง
ทางภาษาในทักษะ
การพูด การอ่าน
การฟัง การพูด
และการเขียน
การอ่าน และการ
๒. เพื่อส่งเสริมให้
เขียน
เด็กมีนิสัยรักการ
๒. เด็กปฐมวัยร้อย
อ่าน รักหนังสือ
ละ ๘๐ ร่วม
๓. เพื่อส่งเสริมให้
กิจกรรมด้วยความ
เด็กรู้จักการคิด
สนใจ ใฝ่รู้
วิเคราะห์ และตั้ง
รักการอ่าน และรัก
คําถามเพื่อหา
หนังสือ
เหตุผล
๓. เด็กปฐมวัยร้อย
ละ ๗๕ ร่วม
สนทนา ซักถาม/
ตอบคําถาม จาก
หนังสือนิทานที่ครู
อ่านให้ฟังได้
วัตถุประสงค์

ผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินงานตามโครงการ
ดังกล่าวพบว่า
เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทักษะ
พื้นฐานทางภาษาด้านการฟัง การพูด
การอ่าน และการเขียน คิดเป็นร้อย
ละ ๘๐.๙๖
เด็กปฐมวัยมีความสนใจใฝ่รู้ รักการ
อ่าน รักหนังสือ และกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ
๘๓.๒๒
เด็กปฐมวัยสามารคิดวิเคราะห์ ตั้ง
คําถาม ตอบคําถาม และแสดงความ
คิดเห็นได้ คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๗๐
เด็กปฐมวัยมีความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมตามโครงการนิทานวันนี้
อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ
๘๗.๐๒

บรรลุ

ความพึง
พอใจ
๘๗.๐๒

๖๐

๒๕. โครงการผลิตสื่อเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ
๑.เพื่อให้เด็กเกิดการ ๑.ครูผู้สอนปฐมวัย
ทุกคนได้ผลิตและใช้
เรียนรู้ และได้รับ
ประสบการณ์ใหม่ๆ สื่อในการพัฒนาการ
จากการใช้สื่อที่ครู เรียนรู้ของเด็ก
๒.เด็กปฐมวัยร้อยละ
ผลิตขึ้น
๒.เพื่อให้ครูผู้สอน ๘๐ มีพัฒนาการที่ดี
สามารถผลิตและใช้ ขึ้นจากการใช้สื่อ
สื่ออย่างหลากหลาย ต่างๆที่ครูผลิต
เหมาะสมและ
สอดคล้องกับการ
เรียนรู้ของเด็ก
วัตถุประสงค์

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

จากการดําเนินงานตามโครงการ
ดังกล่าวพบว่า
เด็กปฐมวัยได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ
ทําให้เกิดการเรียนรู้และมี
พัฒนาการที่ดีขึ้นจากการใช้สื่อเสริม
พัฒนาการที่ครูผลิตขึ้น คิดเป็นร้อย
ละ ๘๔.๓๗
ครูปฐมวัยสามารถผลิตและใช้สื่อ
จากการผลิตมาพัฒนาเด็กปฐมวัยได้
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
เด็ก และครูปฐมวัยมีความพึงพอใจ
ต่อโครงการผลิตสื่อเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย คิดเป็นร้อยละ
๘๗.๕๐

ความพึง
พอใจ
๘๗.๕๐%

๒๖. โครงการปรับปรุงห้องเรียนปฐมวัย
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อปรับปรุงพื้น
ห้องเรียนที่ชํารุดให้
มีสภาพน่าอยู่
สวยงาม
สะอาด ปลอดภัย
สามารถจัดกิจกรรม
ต่างๆ ได้
๒. เพื่อปรับปรุง
บรรยากาศภายใน
ห้อง เรียน ให้เอื้อ
ต่อการเรียนรู้และ
ส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็ก

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ
๑. ห้องเรียน
ปฐมวัยจํานวน ๒
ห้องเรียนได้รับการ
ปรับปรุงพื้น
ห้องเรียนโดยการปู
พื้นกระเบื้องใหม่
ทั้งหมด คิดเป็นร้อย
ละ ๑๐๐
๒. ห้องเรียน
ปฐมวัยได้รับการ
ปรับปรุงพื้น
ห้องเรียนให้น่าอยู่
สะอาด ปลอดภัย
ทําให้มีบรรยากาศ
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
และส่งผลให้
พัฒนาการทางด้าน
ต่างๆของเด็ก
เฉลี่ยอยู่ในระดับ
คุณภาพดีมาก คิด
เป็นร้อยละ
๙๖.๓๓

ผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินงานตามโครงการ
ดังกล่าว ทําให้ห้องเรียนปฐมวัย
ได้รับการปรับปรุงโดยการปูพื้นด้วย
กระเบื้องใหม่ทั้งหมด จํานวน ๒
ห้องเรียน คิดเป็นร้อยละ
๑๐๐
การปรับปรุงพื้นห้องเรียนปฐมวัยโดย
การปูพื้นใหม่ด้วยกระเบื้องเคลือบ
ทําให้พื้นห้องเรียนสะอาด สวยงาม
ปลอดภัย เด็กสามารถเล่น นอน
พักผ่อน และทํากิจกรรมต่างๆ
ได้อย่างมีความสุข มีบรรยากาศที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ ทําให้เด็ก
อยากมาโรงเรียนทุกวัน ส่งผลให้มี
ผลพัฒนาการทางด้านต่างๆ ดีขึ้น
เฉลี่ยอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก คิด
เป็นร้อยละ ๙๖.๓๓
เด็กปฐมวัยมีความพึงพอใจ ต่อ
โครงการปรับปรุงห้องเรียนปฐมวัย
อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ ๙๖.๐๐

บรรลุ

ความพึง
พอใจ
ร้อยละ
๙๖.๐๐

๖๑

ผลการประเมินพัฒนาการด้านต่าง ๆ
จากการจัดการเรียนการสอน การดําเนินงานตามกิจกรรม/โครงการตลอดปีการศึกษา
๒๕๕๓ ส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ดังนี้
ชั้นอนุบาล ๑ โรงเรียนบ้านแพรกกลาง ปีการศึกษา ๒๕๕๓
พัฒนาการด้าน
ระดับคุณภาพ

ร่างกาย
จํานวน ร้อยละ

อารมณ์จิตใจ
จํานวน ร้อยละ

สังคม
สติปัญญา
เฉลี่ย
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ ร้อยละ

ดี

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ปานกลาง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ต้องปรับปรุง

๑๙

๑๐๐

๑๙

๑๐๐

๑๙

๑๐๐

๑๙

๑๐๐

๑๐๐

ชั้นอนุบาล ๒ โรงเรียนบ้านแพรกกลาง ปีการศึกษา ๒๕๕๓
พัฒนาการด้าน
ระดับคุณภาพ

ร่างกาย
จํานวน ร้อยละ

อารมณ์จิตใจ
จํานวน ร้อยละ

สังคม
สติปัญญา
เฉลี่ย
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ ร้อยละ

ดี

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ปานกลาง

-

-

-

-

-

-

๒

๑๖.๖๗ ๑๖.๖๗

ต้องปรับปรุง

๑๒

๑๐๐

๑๒

๑๐๐

๑๒

๑๐๐

๑๐

๘๓.๓๓ ๙๕.๘๓

๖๒

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 จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ซึ่งโรงเรียนบ้านแพรกกลางดําเนินการจัดการศึกษา
และการบริหารงานองค์กร โดยมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและ
ประเทศชาติ
โรงเรียนบ้านแพรกกลางได้ดําเนินการจัดการศึกษาและการบริหารงานองค์กรโดยมุ่งเน้นให้
สอดคล้องกั บความต้ องการของเด็ก สถานศึกษา ชุมชนและประเทศชาติ โดยรวม โดยได้กําหนด
แนวนโยบายในการดําเนินงานของโรงเรียนไว้ดังต่อไปนี้
๑. การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบนั และสามารถเรียกใช้ได้ง่าย
๒. การใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม ทั้งครู ชุมชน และนักเรียน
๓. การส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยเต็มตามความสามารถของแต่ละ
บุคคล
๔. การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
๕. การส่งเสริมครูให้เป็นครูมืออาชีพ
ซึ่งผลการดําเนินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสรุปได้ว่า
- ด้านคุณภาพเด็ก อยู่ในระดับดี
- ด้านการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีมาก
- ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีมาก
- ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ อยู่ในระดับดี

๔.๒ สรุปรายงานด้านการดําเนินงานตามโครงการ
การพัฒนาคุณภาพด้านเด็ก
โรงเรียนได้ดําเนินการตามโครงการและจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ด้านคุณภาพเด็กทั้ง ๘ มาตรฐาน ซึ่งกิจกรรมที่สําคัญได้แก่ กิจกรรม
โฮมรูม กิจกรรมวันสําคัญ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมวันสารทเดือนสิบ กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน การจัดทําวิจัยในชั้นเรียน กิจกรรม
ภาษาไทยวันละคําภาษาอังกฤษวันละคํา กิจกรรมเสียงตามสาย โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โครงการส่งเสริม
กีฬานันทนาการและสุขภาพอนามัยในโรงเรียน โครงการกิจกรรม ๕ ส. โครงการสหกรณ์และการออก
ทรัพย์ในโรงเรียน โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน
และชุมชนสัมพันธ์ โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการห้องสมุดมีชีวิต

๖๓

กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ที่ได้ดําเนินการไปสามารถพัฒนาคุณภาพเด็กได้ตามวัตถุประสงค์
และ เป้าหมายที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและตามศักยภาพของเด็ก
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
ทางวิชาการของครูเพื่อเลื่อนตําแหน่งให้สูงขึ้น จากการดําเนินการตามโครงการต่าง ๆ ทําให้ครูผู้สอนใน
โรงเรียนมีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
สามารถพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี ค วามเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการ สามารถร่ ว มแข่ ง ขั น กิ จ กรรมทางวิ ช าการที่
หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้นจนได้รับการยกย่องชมเชย
การพัฒนาคุณภาพด้านการบริหารจัดการ
โรงเรียนได้ดําเนินการตามโครงการเพื่อพัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาให้ดําเนิน
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน โครงการปรับปรุง
ระบบประปาภายในโรงเรียน โครงการปรับปรุงป้ายต่าง ๆ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
โครงการพัฒนาระบบงานพัสดุ โครงการพัฒนาระบบการเงิน จัดหาอุปกรณ์เครื่องเขียนให้เด็กด้อย
โอกาส กิจกรรมบริหารสุขภาพนักเรียน กิจกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
ซึ่งการดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าว ทําให้โรงเรียนสามารถดําเนินงาน
จัดกิจกรรมต่าง ๆ
เพือ่ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
ประสบผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ที่กําหนดไว้ได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ โรงเรียนได้รับรางวัลกลองยาวชนะเลิศ
ระดับเหรียญทอง จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

๔.๓ ผลสําเร็จที่เป็นจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา
ด้านเด็ก
จุดเด่น
เด็กส่วนใหญ่มที ักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เด็กสนใจเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะด้านดนตรี
และการเคลื่อนไหว เด็กมีทักษะในการสื่อสารที่เหมาะสมกับวัย มีทักษะในการใช้ประสาทสัมผัสทัง้ ๕
เด็กสามารถทํากิจกรรมตามลําดับขั้นตอนและชื่นชมในผลงาน เล่นและทํากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ เด็กมี
น้ําหนักส่วนสูงตามเกณฑ์และมีพัฒนาการตามวัย ร่าเริงแจ่มใส รู้จกั ดูแลสุขภาพสุขอนามัยและดูแล
ตนเองให้มีความปลอดภัย มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้

๖๔

จุดที่ควรพัฒนา
เด็กควรได้รับการพัฒนาทักษะครบทั้ง ๔ ด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย ทางด้านอารมณ์จิตใจ ทางด้านสังคม และทางด้านสติปัญญา โดยใช้กิจกรรมหลักทั้ง ๖ กิจกรรมให้ครบทุกวัน และมี
การทําโครงการ/กิจกรรมในระดับสถานศึกษาเพื่อพัฒนาเด็ก โดยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กระดับ
ปฐมวัยเข้าร่วมทุกกิจกรรม / โครงการ ควรพัฒนาเด็กโดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ
ผ่านกิจกรรมหลักทั้ง ๖ กิจกรรม จนเด็กมีความรู้ความเข้าใจ สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
และนําไปปฏิบัติจนเป็นอุปนิสัย
ด้านครูผสู้ อน
จุดเด่น
ครูทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพสอนตรงตาม วิชาเอก /
โท หรือความถนัด รวมทั้งได้รับการพัฒนาในวิชาที่สอนไม่ต่ํากว่า ๒๐ ชั่วโมงต่อปี จบปริญญาตรีทาง
การศึกษาขึ้นไปหรือเทียบเท่า ครูสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยเน้นเด็กเป็นสําคัญ นําผลการ
ประเมินพัฒนาการของเด็กมาปรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กให้เต็มศักยภาพ
จุดที่ควรพัฒนา
ควรส่งเสริมพัฒนาครูในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนนวัตกรรม สื่อเทคโนโลยีในการ
พัฒนาผู้เรียนและการจัดทําวิจัยในชั้นเรียน ครูควรได้รับการพัฒนาทักษะการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อแสวงหา
ความรู้ใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน การค้นหาความรู้ การจัดทํา จัดเก็บข้อมูล
หลักฐานความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานของครูแต่ละคน
ด้านการบริหารจัดการ
จุดเด่น
ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นอุทิศตนในการทํางาน มีความสามารถในการบริหารและเป็นผู้นําทาง
วิชาการ มีการบริหารที่มีประสิทธิผลและผู้เกี่ยวของพึงพอใจในการบริหาร และจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณภาพเด็กอย่างต่อเนื่องหลากหลาย มีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้เด็กพัฒนาตาม
ธรรมชาติเต็มศักยภาพ มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนา
การศึกษา มีการจัดองค์กรโครงสร้างการบริหารและระบบการบริหารที่มีความคล่องตัวสูง ปรับเปลี่ยน
ได้ตามความเหมาะสม มีการบริหารเชิงกลยุทธ์ และมีระบบและการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
เป็นไปตามกฎกระทรวง สถานศึกษามีสื่อการจัดกระสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมและเอื้อต่อการ
เรียนรู้
จุดที่ควรพัฒนา
สถานศึ ก ษาควรจั ด โครงการ/กิ จ กรรม เพื่ อ พั ฒ นาครู เ กี่ ย วกั บ การจั ด ทํ า แผนการจั ด
ประสบการณ์ การเรียนรู้ และการจั ดประสบการณ์การเรียนรู้แ บบบู รณาการ ส่ งเสริมการผลิตสื่อ
นวั ต กรรม วิ ธีก ารประเมิ นพั ฒ นาการของเด็ ก ปรั บ ปรุ งวิ ธี ก ารบัน ทึก หลัง การจั ด ประสบการณ์ ใ ห้
สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ และวัตถุประสงค์ของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรม
หลักทั้ง ๖ กิจกรรมให้ครบในแต่ละวันเพื่อพัฒนาเด็กทั้ง ๔ ด้าน
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เงื่อนไขที่ทําให้ประสบผลสําเร็จ
สถานศึกษาได้นําผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบแรกและรายงานการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๐ มาวางแผนเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดองค์กร
โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจรให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา โดยผู้บริหาร ครู
กรรมการสถานศึกษาร่วมกั นวิ เคราะห์ แ ละจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ ซึ่งสถานศึกษามีการบริหารเชิงกลยุทธ์
โดยมีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารที่ถูกต้องและครบถ้วนทันต่อการใช้งาน โดยกําหนดให้มี
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการพัฒนาบุคลากรภายในโรงเรียน กิจกรรมการประชุมสัมมนา
พัฒนายุทธศาสตร์ กิจกรรมศึกษาดูงาน โครงการอบรมจริยธรรมนักเรียน กิจกรรมอบรมนักเรียนหน้า
เสาธง กิจกรรมสวดมนต์ ฝึกสมาธิสุดสัปดาห์ กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน กิจกรรม ๕ ส.
กิจกรรมรักพ่อ ทําดีให้พ่อดู โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริ โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียนและชุมชนสัมพันธ์ โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ซึ่งสถานศึกษามีผลการดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ส่งผลให้บรรลุมาตรฐาน / เป้าหมายตาม
แผน

๔.๔ แนวทางการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในอนาคต
สถานศึ ก ษาจะส่ ง เสริ ม โครงการเศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามแนวพระราชดํ า ริ แ ละกิ จ กรรม
คุณธรรมจริยธรรมความรับผิดชอบของนักเรียน ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต และลักษณะนิสัยที่
ดี ความมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬานันทนาการการศึกษาค้นคว้าห้องสมุดที่ทันสมัย
ด้านสื่อเทคโนโลยี และศึกษาแหล่งการเรียนรู้ภายในภายนอกสถานศึกษาอย่างหลากหลาย มีการระดม
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และจัดให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการฝึกทักษะ
อาชีพเบื้องต้นของผู้เรียนและผู้ปกครองที่สนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพและพัฒนาฝีมือ
แรงงานด้านต่าง ๆ โดยการขอความร่วมมือจากองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ในการจัดกิจกรรมการฝึก
ทักษะอาชีพ

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
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บรรณานุกรม
ศึกษาธิการ , กระทรวง. แนวทางการเขียนรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปีการศึกษา.
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. (อัดสําเนา) มีนาคม ๒๕๔๙.
บ้านแพรกกลาง , โรงเรียน. แผนปฏิบัติการปีประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓. ๒๕๕๓.
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ประกาศโรงเรียนบ้านแพรกกลาง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ประกาศโรงเรียนบ้านแพรกกลาง
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

-----------------------------ตามทั้ ง โรงเรี ย นบ้ า นแพรกกลางได้ จั ด การศึ ก ษาโดยยึ ด หลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช ๒๕๔๔ บูรณาการกับสภาพปัญหา ความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และสังคม รวมทั้ง
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีระดับสากล การจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านแพรกกลางมีวิธีการปฏิบัติ
ที่หลากหลายแตกต่างกันไป ดังนั้นเพื่อความเป็นเอกภาพและเพื่อให้การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามี
ทิศทางไปสู่เป้าหมายเดียวกัน จึงจําเป็นต้องมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาขึ้น
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙(๓) ที่ให้มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา และ
จั ด ระบบการประกั นคุ ณ ภาพการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ และทุ ก ประเภทการศึ ก ษา และมาตรา ๔๘ ให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินอย่างต่อเนื่อง โดยมี
การจั ด ทํ า รายงานประจํ า ปี เ สนอต่ อ หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และเปิ ด เผยต่ อ
สาธารณชน เพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก
โรงเรียนบ้านแพรกกลาง จึงให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงสําหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้น
สังกัดและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแล และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐
( นายสุนทร กฐินหอม )
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแพรกกลาง
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คํานํา
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๘ เพื่อให้สถานศึกษามีเป้าหมายในการบริหาร
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มุ่งที่จะให้สถานศึกษามี
คุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดไว้เป็นอย่างต่ํา
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓
ของโรงเรียนบ้านแพรกกลางเล่มนี้ เป็นการแสดงภารกิจการดําเนินงานและผลการดําเนินงานประจําปี
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ซึ่งจะเป็นข้อมูลเพื่อรองรับการประเมินจากภายนอก และเผยแพร่
ผลการดําเนินงานจัดการศึกษาแก่สารธารณชน ทั้งนี้เพื่อให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็น
ข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีต่อไป
ในการจัดทําครั้งนี้ ได้ศึกษาแนวทางการเขียนรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจํา
ของสํานักวิชาการและมาตรฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบุคลากรทุก ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ในการให้
ข้อมูล ให้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์ ช่วยกันสรุปผลการดําเนินงานจัดการศึกษาของสถานศึกษาประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๓ ทางโรงเรียนจึงใคร่ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ลงชื่อ ................................................
( นายสุนทร กฐินหอม )
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแพรกกลาง
วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๔
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ระดับการศึกษาปฐมวัย
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓

โรงเรียนบ้านแพรกกลาง
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