
 
 

                                                                                                                                 
ตอนที่ ๑  

ข้อมูลพื้นฐาน 
๑. ข้อมูลทั่วไป 

โรงเรียนวัดคูยาง  ที่ตั้งถนนราชด าเนิน ๑ ซอย  ๔   ต าบลในเมือง  อ าเภอเมืองก าแพงเพชร    
จังหวัดก าแพงเพชร    รหัสไปรษณีย์  ๖๒๐๐๐   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต ๑ โทร ๐๕๕ – ๗๑๑๐๘๕ โทรสาร ๐๕๕-๑๗๖๒๓๖  E-mail  watkuyang2011@ 
gmail.com  website  WWW. watkuyang .org/  เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล ๑  ถึงระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ เนื้อที่ ๑๑ ไร่ เขตพ้ืนที่บริการ  เทศบาลเมืองก าแพงเพชร 

 
 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

โรงเรียนวัดคูยางตั้งข้ึน เมื่อพ.ศ.  ๒๔๔๔  โดย  พระธรรมาธิมุตมุนี  (กลึง)   เจ้าคณะจังหวัด
ก าแพงเพชรในขณะนั้น ได้ชักชวนชาวบ้านจัดตั้งขึ้นโดยใช้ชือ่ว่า “วัชรราษฎร”์   ด ารงอยู่ได้ด้วยเงิน
ศึกษาพลี  มีภิกษุเป็นผู้สอน โดยขึ้นกับการศึกษามณฑลนครสวรรค์ 

พ.ศ. ๒๔๕๔  ได้ขึ้นกับกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๔๗๓  โรงเรียนเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา และได้ย้ายไปอยู่สถานที่ใหม่           

ส่วนโรงเรียนประถมศึกษาได้ยุบรวมไปรวมกับโรงเรียนวัดบาง (เทศบาล ๑)  
พ.ศ. ๒๔๗๘  โรงเรียนวัดคูยางได้จัดตั้งขึ้นใหม่ อีกครั้งเมื่อวันที่ ๑๗  เมษายน               

โดยนายอ าเภอเป็นผู้ตั้ง  ด ารงอยู่ได้ด้วยเงินประถมศึกษา ทั้งนี้เพ่ือเป็นการแบ่งเบาที่นักเรียนอยู่กัน
อย่างยัดเยียดของโรงเรียนวัดบาง (เทศบาล ๑)  จึงเปิดท าการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔       
โดยใช้ชื่อว่า   “โรงเรียนวัดคูยาง” (เทศบาล ๒) โดยใช้ศาลาการเปรียญของวัดคูยางเป็นสถานที่เรียน 

พ.ศ. ๒๕๐๔  โรงเรียนเปิดสอนระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
พ.ศ. ๒๕๒๐ กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้เปิดโรงเรียนมัธยมในโรงเรียนวัดคูยาง และวันที่  

๒๒  มิถุนายน  ๒๕๒๑ ประกาศยุบโรงเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนวัดคูยาง โอนให้โรงเรียนวัชรวิทยา 
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แผนท่ีการเดินทางจาก สพป. กพ เขต 1 ถึง โรงเรียนวัดคูยาง 
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๒. ข้อมูลผู้บริหาร 
  ๑) ผู้อ านวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล   นายขจรยศ  บุรุษศรี วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  
สาขา บริหารการศึกษา ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๗  
จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา - ปี ๕ เดือน   โทรศัพท ์ ๐๘๑-๗๒๗๙๑๖๗ 
e-mail  Khajohnyot_b@hotmail.com 
  ๒) รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ๔  คน 
  ๒.๑ ชื่อ-สกุล นายชัยวัฒน์   สุมังคะละ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท 
โทรศัพท ์ ๐๘๗-๕๒๗๕๗๙๙   e-mail…………………………-………………….…………..……………….. 
รับผิดชอบกลุ่ม(ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา) กลุ่มงานวิชาการ และกลุ่มงานบุคคล 
  ๒.๒ ชื่อ-สกุล  นางสาวสุกฤตยา   ปงกันทา  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท        
โทรศัพท ์ ๐๘๔-๕๗๙๒๔๑๙  e-mail  Spongkanta@hotmail.com 
รบัผิดชอบกลุ่ม(ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา) กลุ่มงานแผน และงบประมาณ 
  ๒.๓ ชื่อ-สกุล   นางกาบแก้ว   สวยสม   วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท 
โทรศัพท ์ ๐๘๕-๗๒๗๖๖๑๙  e-mail…………………………-……………….…………..……………….. 
รับผิดชอบกลุ่ม(ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
                ๒.๔ ชื่อ-สกุล   นายวิมลชัย   สิลารักษ์   วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท 
โทรศัพท์  ๐91-84173๕๓  e-mail…………………………-……………….…………..……………….. 
รับผิดชอบกลุ่ม(ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
๓ ข้อมูลนักเรียน 
   ๓.๑ ข้อมูล วันที่ ๑๐  มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน 
 ๑) จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น ๑,๗๔๕ คน 
 ๒) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ๑,๗๔๕ คน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

 ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง เพศ รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อหอ้ง 

อนุบาล 1 3 58 52 110 37 : 1 
อนุบาล 2 3 48 60 108 36 : 1 

รวม 6 106 112 218 36 : 1 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 6 127 110 237 40 : 1 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 6 136 121 257 43 : 1 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 6 145 118 263 44 : 1 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 6 114 142 256 43 : 1 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 6 146 122 268 45 : 1 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 6 115 131 246 41 : 1 

รวม 36 783 744 1,527 43 : 1 
รวมท้ังหมด 42 889 856 1,745  
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๓.๒ ข้อมูลนักเรียน เม่ือสิ้นปีการศึกษา 
ที ่ รายการ จ านวน

ทั้งหมด 
จ านวน 
(คน) ร้อยละ 

๑. จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุนสนับสนนุการสร้างเสรมิ
สุขภาพ (สสส.) 

 
1,745 

 
1,488 

 
86.69 

๒. จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนักสว่นสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 1,745 1,098 64.00 
๓. จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม 1,745 49 2.80 
๔. จ านวนนักเรียนมีภาวะโภชนาการ 1,745 1,515 88.23 
๕. จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ 1,745 580 33.77 
๖. จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 1,745 690 16.51 
๗. จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน) - - - 
๘. สถิติการขาดเรียน 1,745 15 40.18 
๙. จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น - - - 

๑๐. จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 354   
 ๑๐.๑ อนุบาล ๒        108 102 100 
 ๑๐.๒ ประถมศึกษาปีที่ ๖           246 248 100 

๑๑. อัตราส่วนครู : นักเรียน  แยกตามระดับ 1,745   
 ๑๑.๑ ระดับปฐมวัย   (ครูประจ าการ )     218 5 1:44 
 ๑๑.๒ ระดับประถมศึกษา (ครูประจ าการ)  1,515 67 1:23 

๑๒. จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
วรรณคดีและนันทนาการ 

1,745 1,745 100 

๑๓. จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง    1,745 1,745 100 
๑๔. จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 1,745 1,745 100 
๑๕. จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งใน

และนอกประเทศ 
1,745 1,745 100 

๑๖. จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้น
จากเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 

1,745 1,527 87.50 

๑๗. จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิด
ตามที่ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 

1,745 1,745 100 

๑๘. จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถใน
การปรับตัวเข้ากับสังคมตามท่ีก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 

1,745 1,745 100 

๑๙. จ านวนนักเรียนท่ีอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ตามระดับชั้น ป.1-ป.3 
(นักเรียนปกติ) 

757 742 98.01 

๒๐. จ านวนนักเรียนท่ีอ่านคล่องเขียนคล่องตามระดับช้ัน ป.4-ป.6 
(นักเรียนปกติ) 

770 758 98.44 

๒๑. จ านวนนักเรียนที่คิดเลขเป็นตามระดับชั้น (นักเรียนปกติ) 1,527 1,500 98.23 
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๔. ข้อมูลครูและบุคลากร 
 ๔.๑ ครูประจ าการ 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/วิทย

ฐานะ 
วุฒิ วิชา เอก 

สอนวิชา/
ชั้น 

จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รบั

การพัฒนา/ปี 
1 นายขจรยศ    บุรษศร ี 45 23 ช านาญการพิเศษ กศ.ม บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการ 20/90 
2 นายชัยวัฒน์  สุมังคะละ ๕9 33 ช านาญการพิเศษ กศ.ม วิทย์ทั่วไป รอง ผอ. 20/90 
3 นางสาวสุกฤตยา  ปงกันทา ๓9 11 ช านาญการพิเศษ กศ.ม บริหารการศึกษา รอง ผอ. 20/90 
4 นางกาบแก้ว  สวยสม ๔5 21 ช านาญการพิเศษ กศ.บ บริหารการศึกษา รอง ผอ. 20/90 
5 นายวิมลชยั  สิลารักษ ์ 36 11 ช านาญการ กศ.ม. บริหารการศึกษา รอง ผอ. 20/90 
6 นางสมหมาย  กจิเกียรติ 56 39 ช านาญการพิเศษ กศม. บริหารการศึกษา ป.3 20/90 
7 นางวันเพ็ญ  มะโนชัย ๕8 ๓6 ช านาญการพิเศษ ศษ.บ ประถม ป.1 9/90 
8 นางศุภพิชญ์  สนิทมาก ๕5 28 ช านาญการพิเศษ ศศ.บ บริหาร ป.3 36 
9 นางสมหมาย   แย้มโกเมน 48 7 ช านาญการ คบ. ปฐมวัย อ.1 7/82 
10 นางสาวอภิญญา  พันธุ์ม ี 55 8 ช านาญการ คบ. ภาษาไทย  9/72 
11 นางนิศารัตน์  น้อยบัวทิพย ์ ๕6 32 ช านาญการพิเศษ คบ. สังคมศึกษา ป.1 9/90 
12 นางสุภาพร  สภาพพร 60 ๓8 ช านาญการพิเศษ กศม. หลักสูตรฯ ป.5 3/15 
13 นางนุชนาถ  หอมยก ๔8 ๒4 ช านาญการพิเศษ คบ. ชีววิทยา ป.4 6/72 
14 นางวัญเพ็ญ    มว่งจันทร ์ 55 34 ช านาญการพิเศษ คบ. สังคม ป.5 5/90 
15 นางบังเอิญ   ศรีวังราช 57 32 ช านาญการพิเศษ คบ. คหกรรม ป.2 36 
16 นายด ารงค์  มีขันหมาก 54 ๓4 ช านาญการพิเศษ ศศ.บ ไทย ศิลปะ 3/15 
17 นางสมศรี   บัวอาจ 54 25 ช านาญการพิเศษ คม. หลักสูตรฯ ป.๓ 9/72 
18 นางภักษมณฑ์  อ่วมสถิตย ์ ๕7 38 ช านาญการพิเศษ คม. หลักสูตรฯ ป.3 3/15 
19 นางพัสนน์ภิชาภา  ทนันชัยด ารงกุล 55 30 ช านาญการพิเศษ คบ. สังคมศึกษา ป.4 6/72 
20 นางวรรณา     เสาระวะ 54 34 ช านาญการ คบ. คหกรรม - 3/15 
21 นายคมธัช   นิลาพันธ ์ ๕6 ๓4 ช านาญการ กศ.บ วิทยาศษสตร ์ พละศึกษา 3/15 
22 นายเช่นชนก  สิ้วอินทร ์ ๕5 ๓4 ช านาญการ กศ.บ แนะแนว - 3/15 
23 นางอิสสริยา   สิทธโิสภณ 53 23 ช านาญการพิเศษ ศศ.บ สุขศึกษา ป.6 6 
24 นายเฉลียว ขอจิตต ์ ๕9 32 ช านาญการ วทม. เทคโนฯ พละศึกษา 3/15 
25 นางนิสา    แก่งศิริ 53 27 ช านาญการ คม. หลักสูตรฯ ป.5 3/90 
26 นางภาวิตา  อุ้ยวัฒนา 38 6 ครู คศ.1 คบ. ปฐมวัย อ.2 4/30 
27 นางอรุณี   เกิดโต ๕8 ๓6 ช านาญการ คบ. ปฐมวัย อ.1 5/52 
28 นายชาญณรงค์    สถิตอยู ่ 54 29 ช านาญการพิเศษ คบ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ 3/15 
29 นางสาวอินทรัตน์  ช่วงบัญญัต ิ ๔9 22 ช านาญการพิเศษ คบ. ประถมศึกษา สุขศึกษา 3/15 
30 นางดารุณี  หิรัญพันธุ ์ ๕9 ๓8 ช านาญการพิเศษ วทม. วิทยาศาสตร์ ป.5 5/30 
31 นางสาวณิชาภัส    ยืนยาว 45 21 ช านาญการ คบ. อังกฤษ ป.3 9/72 
32 นางพณิตา   เงินทอง 52 23 ช านาญการพิเศษ คบ. เทคโนโลยีฯ สุขศึกษา 3/15 
33 นางกนกพร      ทันจันทร ์ 52 30 ช านาญการ ศศ.บ ประวัติศาสตร์ สังคมฯ 3/15 
34 นายสมควร  อ่อนฉาย ๕5 ๓4 ช านาญการพิเศษ คบ. ศิลปะ ศิลปะ 3/15 
35 นางสาวฤชุว ี   เพชรเภร ี 54 18 ช านาญการ คบ. ประถมศึกษา ป.๓ 7/56 
36 นางเรณู  ฉิมพานิชย ์ ๕7 ๓7 ช านาญการพิเศษ คบ. สังคมศึกษา ป.6 3/15 
37 นางทัศนีย์  สุพรรณแสง ๕4 ๓5 ช านาญการพิเศษ คบ. พลศึกษา ป.2 36 
38 นางส าราญ  แสงนวกิจ ๕7 ๓7 ช านาญการพิเศษ กศ.บ. ประถมศึกษา ป.6 3/15 



๖ 
 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/วิทย

ฐานะ 
วุฒิ วิชา เอก 

สอนวิชา/
ชั้น 

จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รบั

การพัฒนา/ปี 
39 นางกฤตพร  เดชา ๕5 ๓4 ช านาญการพิเศษ คบ. คหกรรม ป.5 3/20 
40 นางพวงเพชร  ทองเพชร ๕5 ๓5 ช านาญการ คบ. วิทยาศาสตร์ ป.2 36 
41 นางอุษา  เอี่ยมโพธิ ์ ๕5 35 ช านาญการพิเศษ คบ. วิทยาศาสตร์ ป.6 3/15 
42 นางจุฑารัตน์  ภมิการ 41 19 ช านาญการ คบ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 3/15 
43 นายปริพนธ์  กรรณิกา ๕5 ๓3 ช านาญการพิเศษ คบ. ศิลปศึกษา ศิลปะ 3/15 
44 นางสาวนิภา  มากคูณ 45 22 ช านาญการพิเศษ ศศบ. ภาษาไทย  3/15 
45 นางสิรปภา  ธรรมสอน ๔7 ๒5 ช านาญการพิเศษ กศ.บ เทคโนโลยีฯ สุขศึกษา 3/15 
46 นางวิลัดดา  ขอจิตต ์ ๕6 33 ช านาญการ คบ. วิทยาศาสตร์ ป.4 3/30 
47 นางนิชยา  ศรีเริงหล้า ๕7 32 ช านาญการ ศศ.บ ประถมศึกษา ป.1 12/106 
48 นางเบ็ญจมาศ  วิทยากาญจน์ ๕9 ๓6 ช านาญการ คบ. ประถมศึกษา ป.4 4/48 
49 นางสาวปิยะดา  พรหมอินทร์ ๔4 21 ช านาญการ กศม. จิตวิทยา นาฏศิลป ์ 3/15 
50 นางบุญเกียม  มงคลกาวิล ๕9 31 ช านาญการ กศ.บ ประถมศึกษา ป.2 36 
51 นางสมทรง  กงสุวรรณ 56 ๓7 ช านาญการพิเศษ ก.ศ.บ สังคมศึกษาฯ ป.3 9/72 
52 นางพรสวรรค์   ศรีไพบูลย ์ 51 25 ช านาญการ กศม. บริหารฯ ป.1 10/102 
53 นางทับทิม  ตรีเจริญ ๕7 32 ช านาญการ กศม. จิตวิทยา ป.5 4/30 
54 นายนเรศ    สุดไทย 38 15 ช านาญการ กศม. เทคโนฯ คอมพิวเตอร์ 3/15 
55 นายสุริเยนทร์   ภูมกิาร 39 17 ช านาญการ คบ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ 3/15 
56 นางลัคนา   กระต่ายทอง 59 ๓6 ช านาญการพิเศษ ค.ม. บริหารฯ ภาษาไทย 3/15 
57 นางทัศนีย์  บดีรัฐ 53 25 ช านาญการ ค.บ. ภาษาไทย ป.3 8/82 
58 นางวรรณา  พรหมวิหาร 59 37 ช านาญการ ค.บ. สังคมศึกษา ประวัติฯ 3/15 
59 นางชุติมา  จันทร์ออ่น 55 28 ช านาญการ ค.บ. คณิตศาสตร์ ป.4 6/72 
60 นางสาวดลยา  ยอดเพชร 33 3 ช านาญการ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 3/15 
61 นางสาวน้ าทิพย์  พะยิ้ม 33 3 ช านาญการ ค.บ. อังกฤษ ป.1 14/115 
62 นายชะออ้น  บดีรัฐ 49 24 ช านาญการพิเศษ กศ.บ เทคโนฯ คอมพิวเตอร์ 8/82 
63 นางพิสมัย  กงจักร 57 28 ช านาญการพิเศษ ค.บ. ปฐมวัย ปฐมวัย 2/18 
64 นางสาวทัศนีย์  หมู่ค า 40 15 ช านาญการ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ป.2 30 
65 นางสาวอรวรรณ  บดีรัฐ 43 18 ช านาญการ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ป.4 5/64 
66 นางประเนียน  แก้วมาลากุล 55 33 ช านาญการพิเศษ ค.ม. หลักสูตรฯ ภาษาไทย 3/15 
67 นายชานนท ์ แสงผ่อง 38 9 ช านาญการ ค.บ. ดนตรี ดนตรี 3/15 
68 นางปางทิพย์  วงษ์ถาวร 41 17 ช านาญการ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ป.6 3/15 
69 นายนวรัตน์  ผลาภิรมย ์ 53 33 ช านาญการพิเศษ ค.บ. วิทยาศาสตร์ วิทย ์ 3/15 
70 นางสมลักษณ์  ผลบุญ 47 29 ช านาญการพิเศษ ค.บ. สังคมศึกษา สังคม 3/15 
71 นางวรารัตน์  ฉ่ ากระมล 47 29 ช านาญการพิเศษ ค.บ. สังคมศึกษา สังคม 3/15 
72 นางสาวทาริกา  ฟักนาค 24 1 ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศาสต์ คณิตศาสต์ 3/15 
73 นางมาลี  เพชรพิพัฒน ์ 53 29 ช านาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 3/15 
74 นางบุษกร  วรศรีหิรัญ 56 31 ช านาญการพิเศษ ค.บ. สังคมศึกษา ป.1 10/102 
75 นางสุภาณี  แสงแก้ว 44 22 ช านาญการ ค.บ. ปฐมวัย อ.1 4/30 
76 นายฤทธิรงค์  พรหมรักษา 56 35 ช านาญการพิเศษ คบ. พลศึกษา พลศึกษา 3/15 
77 นางสาวอัญชลี  ดีบู ่ 47 21 ช านาญการ คบ. บรรณารักษ์ บรรณารักษ์ 3/15 

จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก ..........48........ คน คิดเป็นร้อยละ   66.67 
จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด .......23.......... คน คิดเป็นร้อยละ  31.94 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

 
 
 
 

  ๔.๒ พนักงานราชการ/ครอัูตราจ้าง 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการ
ณ์การสอน 

(ปี) 
วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

๑ นายพิษณุพงษ์    วิบูลวัชริยกุล 32 8 บธ.บ. การตลาด คอมพิวเตอร์ ป.๑-ป.๓ สถานศึกษา 
๒ นางสาวโสพิศ  ใจยวน 22 2 ค.บ. คอมพิวเตอร ์ สังคม ป.4-5 สถานศึกษา 
๓ นางสาววิจิตรา  ถมอินทร ์ 22 2 ค.บ. นิติศาสตร ์ สังคม ป.1 สถานศึกษา 
๔ นางสาวยิหวา  ศรีกรด 26 1 ค.บ. สังคมศึกษา สังคม ป.2 สถานศึกษา 
๕ นางนภิศรา     รัตนบด ี 42 9 ค.บ. สังคมศึกษา อนุบาล   ๒ สถานศึกษา 
๖ นางเยาวเรศ   จุลสุข 54 6 ค.บ. ประถมศึกษา อนุบาล สถานศึกษา 
7 นางสาววนิดา  ทับทิม 27 1 ค.บ. ปฐมวัย อนุบาล สถานศึกษา 
8 นายจิรพัฒน์  ยืนยง 26 3 เดือน ศป.บ. วิจิตรศลิป ์ ทัศนศิลป ์ สถานศึกษา 
9 นางรัมภาภัค  เงินเส็ง 41 4 ค.บ. ประถมศึกษา อังกฤษ TA สถานศึกษา 
10 นางรุ่งนภา  พละทรัพย ์ 41 4 บธ.บ คอมพิวเตอร ์ อังกฤษ TA สถานศึกษา 
11 นางสาวสุคนธนา   ช่ืนนิรันดร ์ 29 3 บธ.บ. การตลาด อังกฤษ TA สถานศึกษา 
12 นางสาวอรพรรณ    โท้นพราหม 29 3 ศ.ศบ. รัฐประศาสนศาสตร์ ธุรการ สพป.กพ.1 (ธุรการ) 
13 นางสาวรัตนา  ปิ่นไพบูลย ์ 31 3เดือน ศศ.บ. อังกฤษ อังกฤษ ป.1 สถานศึกษา 
14 นางสาวพัชนันท์  พทิธยะพงษ์ 25 1เดือน วท.บ. วิทยาศาสตร ์ สุขศึกษา ป.1 สถานศึกษา 
15 นางพรภิวรรณ  ไข่มุข 30 4เดือน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษ TA สถานศึกษา 
16 นางสาวปัทมา  ฉิมพาล ี 25 4เดือน ค.บ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษ TA สถานศึกษา 
17 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงสภุาพร  กันภัย 25 1 วท.บ คอมพิวเตอร ์ การงาน ป.4 สถานศึกษา 
18 นางสาววันทนีย์  สุขเถื่อน 39 5 ปวส. บัญช ี พัสด ุ สถานศึกษา 

๕. ข้อมูลอาคาร ๑.  เนื้อท่ีประมาณ  ๑๑  ไร่ (ตั้งอยู่ในบริเวณวัดคูยาง) 
๒.  พ้ืนที่ปลูกสร้างอาคาร/อาคารประกอบ  ๗  ไร่/ตารางวา 
๓.  พ้ืนที่สนาม/นันทนาการ  ๔  ไร่/ตารางวา 
๔.  จ านวนอาคารเรียนถาวร  รวม  ๕  หลัง 
๕.  จ านวนอาคารบริหาร    ๑  หลัง 
๖.  จ านวนอาคารอเนกประสงค์  ๑  หลัง 
๗.  จ านวนสนามกีฬา  ๒  สนาม  ได้แก่  สนามฟุตบอล และสนามบาสเกตบอล  
๘.  จ านวนห้องเรียนทั้งหมด  ๔๑  ห้อง 
๙.  จ านวนห้องประกอบ 

 ห้องทดลองวิทยาศาสตร์  ๑  ห้อง  เฉลี่ยคิดเป็น  ๘๐  ตารางเมตร 
 ห้องคอมพิวเตอร์ ๒  ห้อง  เฉลี่ยคิดเป็น  ๒๐๘  ตารางเมตร 
 ห้องดนตรี-นาฏศิลป์  ๒  หอ้ง  เฉลี่ยคิดเป็น ๑๐๔  ตารางเมตร 
 ห้องศิลปะ  ๒  ห้อง  เฉลี่ยคิดเป็น  ๑๐๔  ตารางเมตร 
 ห้องปฏิบัติการทางภาษา  ๑  ห้อง  เฉลี่ยคิดเป็น  ๕๔  ตารางเมตร 
 ห้องพยาบาล  ๑  ห้อง  เฉลี่ยคิดเป็น  ๕๔  ตารางเมตร 
 ห้องสมุด  ๑  ห้อง  เฉลี่ยคิดเป็น  ๒๑๖  ตารางเมตร 
 ห้องเรียนสีเขียว  ๑  ห้อง  เฉลี่ยคิดเป็น  ๘๐  ตารางเมตร 
 ห้องประชุม  ๑  ห้อง  เฉลี่ยคิดเป็น  ๑๐๘  ตารางเมตร 
 



๘ 
 

๖. ข้อมูลงบประมาณ 
  งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 

เงินงบประมาณ 1,937,838 งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 3,328,800 

เงินนอกงบประมาณ 6,415,682 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 4,277,844 

เงินอ่ืนๆ(ระบุ) 576,307 งบอ่ืนๆ(ระบุ) 1,638,838.70 

รวมรายรับ 8,929,827 
 

รวมรายจ่าย 9,245,483.70 
 

 งบด าเนินการ/เงินเดือน เงนิค่าจ้าง     คิดเป็นร้อยละ....40.02......ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ.....51.43.......ของรายรับ 
 
๗. ข้อมูลสภาพชมุชนโดยรวม 
    ๗.๑ เขตบริการของโรงเรียน 

ประชากรในพ้ืนที่ให้บริการไม่จ ากัดเขตพ้ืนที่เพราะตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองก าแพงเพชรไม่
สามารถก าหนดกลุ่มของประชากรในเขตบริการได้ชัดเจน 
    ๗.๒  สภาพชุมชน 

โรงเรียนวัดคูยางตั้งอยู่ใจกลางชุมชนเมือง  สภาพแวดล้อมทั่วไป  เป็นบ้านพักอาศัย  ร้านค้า  
วัด  อาชีพส่วนใหญ่ของคนในชุมชน  คือ  ค้าขาย  รับจ้าง  รับราชการ  มีประชากรค่อนข้างหนาแน่น  
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  นิยมไปท าบุญที่วัดในวันพระ  และเทศกาลต่างๆ  ประเพณีใน
ท้องถิ่นโดยทั่วไป  คือ  ตรุษสงกรานต์  การก่อทรายเข้าวัด  ประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษา  การถวาย
เทียนจ าน าพรรษา  ส่วนงานประเพณีระดับจังหวัดที่ชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วม  คือ  ประเพณีสารทไทย
กล้วยไข่เมืองก าแพง  ประเพณีนบพระเล่นเพลง  ประเพณีกินก๋วยเตี๋ยวเที่ยวเมืองก าแพง   ผู้ปกครอง
ส่วนใหญ่ 

-   จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ ๗๕  ปริญญาตรี ร้อยละ ๒๐  
    สูงกว่าปริญญาตรี  ร้อยละ ๕  
-   ประกอบอาชีพ (คิดเป็นร้อยละ)  ค้าขาย  ๒๐ %  รับจ้าง  ๕๐%     

               รับราชการ ๒๐%   เกษตรกร  ๑๐% 
-   นับถือศาสนา (คิดเป็นร้อยละ) พุทธ  คิดเป็นร้อยละ ๙๘ อ่ืน ๆ ๒ % 
-   ฐานะทางเศรษฐกิจ/ รายได้โดยเฉลี่ย ต่อครอบครัว ต่อปี  ๔๕,๐๐๐  บาท 

           -   จ านวนคนเฉลี่ยตอ่ครอบครัว  ๕  คน 
 

โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
      โอกาส 
๑.  ชุมชนให้ความสนใจในด้านการศึกษามากและให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเป็นอย่างดี 
๒.  โรงเรียนอยู่ในบริเวณวัดได้รบัการสนับสนุนจากเจ้าอาวาสวดัเป็นอย่างดียิ่ง 
๓.  ภายในชุมชนมีแหล่งเรียนรู้  เช่น  วัด  โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
๔.  มีแหล่งทุน/ทรัพยากรที่จะน ามาพัฒนาโรงเรียน  เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
๕.  มีพาหนะในการพานักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกได้สะดวก 
๖.  การคมนาคมไปมาสะดวก  เพราะโรงเรียนตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองก าแพงเพชร 
 



๙ 
 

ข้อจ ากัด 
๑.  อยู่ในบริเวณวัด 
๒.  ประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน 
๓.  บุคลากรมีไม่ตรงตามความต้องการรายวิชาเอก 
๔.  พ้ืนที่แคบติดกับชุมชนสนามกีฬาไม่เพียงพอ 
๕.  ห้องพิเศษในการจัดกิจกรรมการเรียนมีไม่เพียงพอกับจัดเป็นแหล่งเรียนรู ้
 

    ๗.๓  สภาพภูมิศาสตร์ 
สภาพทั่วไปชุมชนวัดคูยางเป็นชุมชนขนาดใหญ่  ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองก าแพงเพชร   

ประชาชนมีอาชีพค้าขาย  รับราชการ  และส่วนหนึ่งท าการเกษตร  มีอาณาเขต  ดังนี้ 
ทิศเหนือติดต่อกับหมู่บ้านหนองปลิง 
ทิศใต้ติดต่อกับหมู่  ๓ บ้านนครชุม 
ทิศตะวันออกติดต่อกับหมู่  ๖  บ้านสระแก้ว 
ทิศตะวันตกติดต่อกับหมู่  ๑ บ้านวังยาง 

    ๗.๔  สภาพเศรษฐกิจ 
    ประชาชนส่วนใหญ่ท าอาชีพค้าขาย  มีรายได้และมีงานท าอยู่ในระดับปานกลาง 

    ๗.๕  สภาพวัฒนธรรมประเพณี 
     ประชากรในชุมชนมีการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงามในเรื่อง 

ศาสนพิธี  พิธีกรรมทางศาสนาตลอดจนการปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี  ซึ่งการอนุรักษ์อาชีพต่าง ๆ ใน
ท้องถิ่น  เช่น  การท าขนม  การประดิษฐ์ดอกไม้  ประดิษฐ์ของช าร่วย  ซึ่งเป็นการเสริมความรู้พ้ืนฐาน
ในการประกอบอาชีพและการหารายได้ระหว่างปิดภาคเรียน 

    ๗.๖  สภาพปัญหาสังคม 
     โครงสร้างพื้นฐานมีที่อยู่อาศัยเป็นลักษณะชุมชนเมือง  มีสิ่งสาธารณูปโภคและอุปโภค 

เพียงพอ  แต่การบริการด้านสาธารณสุขยังขาดการบริการทั่วถึงในบางส่วน  โดยเฉพาะกลุ่มลูกจ้าง   
ผู้ตกงาน  ยังขาดการเฝ้าระวังรักษาสุขภาพด้วยตนเอง  ก าลังเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลยังขาดแคลน 

    ๗.๗  สภาพปัญหาของโรงเรียน 
     โรงเรียนวัดคูยางยังมีจุดควรพัฒนาในเรื่องการจัดระบบอง๕กร/โครงสร้างการบริหารงาน 

อย่างเป็นระบบ ครบวงจร  ขาดการให้ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่คณะกรรมการสถานศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐาน มีนักเรียนจ านวนมากจึงท าให้การบริการมีความยุ่งยากอยู่บ้างโดยเฉพาะเรื่องการมีสัมมาคารวะ  
ขาดบุคลากรตามวิชาเอกท่ีโรงเรียนต้องการ  ขาดเครื่องมือและผลจาการนิเทศก ากับ  ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรที่เป็นสารสนเทศอย่างมีระบบ  ผู้ปกครองบางส่วนไปประกอบอาชีพต่างจังหวัด  
บุตรต้องอาศัยอยู่กับญาติพ่ีน้องและผู้ปกครองมีการแข่งขันเรื่องการประกอบอาชีพสูงจึงขาดเรื่องสัมพันธ์
ชุมชน 

    ๗.๘   สภาพปัญหาปัจจุบันของนักเรียน 
             ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง  และเกษตรกร  จงึมีสภาพเศรษฐกิจค่อนข้างยากจน 
    ๗.๙  ภารกิจของโรงเรียน 

       โรงเรียนวัดคูยาง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต ๑  มี
ภารกิจในการจัดบริการการศึกษา  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุผลตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พุทธศักราช ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ )  คือจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน  ๒  ระดับ  



๑๐ 
 

               ๑.  ระดับก่อนประถมศึกษา จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 
๒๕๔๖ 
               ๒.  ระดับประถมศึกษา จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 
๒๕๕๑ และหลักสูตรสถานศึกษา  โดยจัดการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  - ชัน้ประถมศึกษาปีที ๖ 
 

๘. โครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๘.๑ ระดับปฐมวัย 

ชั้น 

เวลาเรียน (ชั่วโมง:นาที / สัปดาห์) รวม
ชั่วโมง:
นาที 

เสริม
ประสบการณ ์

(นาที) 

เคลื่อนไหว/
จังหวะ 
(นาที) 

สร้างสรรค์ 
(นาที) 

เสรี 
(นาที) 

เกมการศึกษา 
(นาที) 

กลางแจ้ง 
(นาที) 

กิจกรรมอื่น  ๆ
(ระบุ) 
(นาที) 

อ.๑ 200 150 150 150 150 150 150 18 ชม.30 
นาท ี

อ.๒ 200 150 150 150 150 150 150 18 ชม.30 
นาท ี

 
จ านวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียนเรียนทั้งปี เท่ากับ ๑๘ ชั่วโมง  ๓๐ นาท ี
กิจกรรมเรียนรู้ / จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ คุณธรรม  จริยธรรม 

       กิจกรรมอ่ืนๆที่โรงเรียนจัดเพ่ิมเติม คือ - 
     อนุบาล ๑ กิจกรรมสายใยสัมพันธ์วิชาการ 
     อนุบาล ๒ กิจกรรมสายใยสัมพันธ์วิชาการ 

           ๘.๒  ระดับประถมศึกษา 

ชั้น 
เวลาเรียน (ชั่วโมง / สัปดาห)์ 

รวม 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ สังคมฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานฯ 

ภาษา 
ต่างประเทศ 

ก.พัฒนา
ผู้เรียน 

สาระ
เพิ่มเติม 

ป.๑ 5 5 2 3 2 2 2 2 3 1 27 
ป.๒ 5 5 2 3 2 2 2 2 3 1 27 
ป.๓ 5 5 2 3 2 2 2 2 3 1 27 
ป.๔ 4 4 2 3 2 2 2 3 3 1 26 
ป.๕ 4 4 2 3 2 2 2 3 3 1 26 
ป.๖ 4 4 2 3 2 2 2 3 3 1 26 

รวม 27 27 12 18 12 12 12 15 18 6 159 
 

 แผนการเรียนรู้ / จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ คอมพิวเตอร์ และ วิทยาศาสตร์ 
 สาระเพ่ิมเติมที่จัด คือ 
ป.๑ – ป.๓  คอมพิวเตอร์ 
ป.๔ – ป.๖  วิทยาศาสตร์ 
 

๙. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
๑) ห้องสมุดมีขนาด ๔  x ๑๖   ตารางเมตร  จ านวนหนังสือในห้องสมุดทั้งหมด 4,๐๐๐ เล่ม 

การสืบค้นหนังสือและการยืม - คืน ใช้ระบบโปรแกรม Library ๒๐๐๒  จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุด 



๑๑ 
 

ในปีการศึกษานี้คิดเป็น ๓5๐ คน / วัน (เฉลี่ย) สูงสุด เดือน มกราคม จ านวน  ๒๐   ครั้ง ต่ าสุดเดือน 
มีนาคม จ านวน  ๕  ครั้งของนักเรียนทั้งหมด 

๒) ห้องปฏิบัติการ 
      ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    จ านวน ………๑………. ห้อง 

       ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    จ านวน ………๒………. ห้อง 
       ห้องปฏิบัติการทางภาษา       จ านวน ………๑………. ห้อง 

          ห้องดนตรี-นาฏศลิป์             จ านวน ………๒………. ห้อง 
          ห้องศิลปะ                         จ านวน ………๒………. ห้อง 
          ห้องพยาบาล                      จ านวน ………๑………. ห้อง 
          ห้องสมุด                           จ านวน ………๑………. ห้อง 
          ห้องเรียนสีเขียว                  จ านวน ………๑………. ห้อง 
          ห้องประชุม                       จ านวน ………๑………. ห้อง 

 ๓) คอมพิวเตอร์จ านวน ........๑๑๖......... เครื่อง 
 -ใช้เพื่อการเรียนการสอน ......๑๑๑......... เครื่อง 
  -ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ....๑๑๕..... เครื่อง จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูล
ทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย...๑,๓๐๒....คน ต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ..๙๕.๔๕..ของ
นักเรียนทั้งหมด 
 -ใช้เพื่อการบริหารจัดการ              ………๑๕……. เครื่อง 
 

    ๔) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ (สถานที่นอกห้องเรียน) สถิติการใช้ จ านวนครั้ง/ปี 

๑. สนามฟุตบอล 
๒. สนามบาสเกตบอล 
๓. ห้องสมุด 
๔. ห้องเรียนสีเขียว 
๕. ห้องภาษาไทย 

ฯลฯ 

ทุกวันเปิดการเรียนการสอน 
ทุกวันเปิดการเรียนการสอน 
ทุกวันเปิดการเรียนการสอน 
ทุกวันเปิดการเรียนการสอน 
ทุกวันเปิดการเรียนการสอน 

 

  ๕) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  
ชื่อแหล่งเรียนรู้ (สถานที่) สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

๑. วัดคูยาง 
๒. วัดพระบรมธาต ุ
๓. บ่อน้ าพุร้อนพระร่วง 
๔.  สวนสิริจิตอุทยาน 
๕.  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติก าแพงเพชร 
๖. อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร 

๑๐ 
๑ 
๑ 
2 
๑ 
๑ 

  
  

  ๖) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู 
นักเรียน ในปีการศึกษาที่รายงาน 

๖.๑.  นายประเทพ  กลึงมั่น   ให้ความรู้เรื่องจริยธรรม     สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ 
จ านวน…………๓๖…………..ครั้ง/ปี 



๑๒ 
 

๖.๒.  นางเล็ก  อ่อนอินทร์  ให้ความรู้เรื่อง ขนมไทย   
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน…………๓๖………..ครั้ง/ปี 

๖.๓.  นางจ านงจิต  จันทร์เพ็จ   ให้ความรู้เรื่อง  ขนมไทย 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน…………๓๖………..ครั้ง/ปี 

๖.๔.  จ.ส.ต. นิพนธ์  ค าหม่องให้ความรู้เรื่อง   เห็ดนางฟ้า   
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน…………๓๖………..ครั้ง/ปี 

๖.๕.  นางสาวเจริญ  สีเขียวให้ความรู้เรื่อง  การกดจุดรักษานวดประคบและอบสมุนไพร   
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน…………๓๖………..ครั้ง/ปี 

๖.๖.  นางประสพพร  จงสวัสดิ์ ให้ความรู้เรื่อง  เพาะเห็นหลายชนิด    
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน…………๓๖………..ครั้ง/ปี 

๖.๗.  นางบุญเรือน  เพชรเพรีให้ความรู้เรื่อง  อาหารไทย   
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน…………๓๖………..ครั้ง/ปี 

๖.๘.  นายสุชาติ  เอ่ียมสะอาดให้ความรู้เรื่อง  ผลิตมะม่วงนอกฤดูกาล    
สถิติการให้ความรู้   ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน…………๓๖………..ครั้ง/ปี 

๖.๙.  นางทองค า  มากค าให้ความรู้เรื่อง  งานประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์       
สถิติการให้ความรู้  ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน…………๓๖………..ครั้ง/ปี 

๖.๑๐.  นางวันเพ็ญ  ใจแสนให้ความรู้เรื่อง  ขนมไทย   
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน…………๓๖………..ครั้ง/ปี 

๖.๑๑.  นางมาลี  แข้มทองค าให้ความรู้เรื่อง  ตัดเย็บเสื้อผ้า   
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน…………๓๖………..ครั้ง/ปี 

๖.๑๒.  นายจรินทร์  บุตรดีให้ความรู้เรื่อง  ขยายพันธุ์พืช   
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน…………๓๖………..ครั้ง/ปี 

๖.๑๓.  นายส าราญ  ศรีรักษ์ให้ความรู้เรื่อง   อาหารไทย(อีสาน)     
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน…………๓๖………..ครั้ง/ปี 

๖.๑๔.  นางเพชรา  สามรามน้อยให้ความรู้เรื่อง  ขนมไทย   
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน……………………..ครั้ง/ปี 

๖.๑๕.  นายนิพนธ์  จันทรให้ความรู้เรื่อง  งานศิลปะ   
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน…………๓๖………..ครั้ง/ปี 

๖.๑๖.  นายวุฒินันท์  ตันเจรญิให้ความรู้เรื่อง  ตัดเย็บเสื้อผ้า   
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน…………๓๖………..ครั้ง/ปี 

๖.๑๗.  นางร าพึง  ภู่ทองค าให้ความรู้เรื่อง  ขนมเค้ก   
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน…………๓๖………..ครั้ง/ปี 

๖.๑๘.  นายบัน  จ าปาให้ความรู้เรื่อง   ท าไม้กวาดดอกหญ้า     
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน…………๓๖………..ครั้ง/ปี 

๖.๑๙.  นางเพา  สามารถให้ความรู้เรื่อง  ปลูกผักบุ้ง   
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน…………๓๖………..ครั้ง/ปี 

๖.๒๐.  นางศิรณฐั  แสงปานให้ความรู้เรื่อง  ตัดเย็บเสื้อผ้า   
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน…………๓๖………..ครั้ง/ปี 



๑๓ 
 

๖.๒๑.  นางบังอร  อ่วมสถิตย์ ให้ความรู้เรื่อง  อาหารไทย   
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน…………๓๖………..ครั้ง/ปี 

๖.๒๒.  นายสุเทพ  เอ้ียงปานให้ความรู้เรื่อง  หัตถกรรมหินอ่อน     
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน…………๓๖………..ครั้ง/ปี 

๖.๒๓.  นายดอกไม้  แซ่โกให้ความรู้เรื่อง  ฮอร์โมนธรรมชาติ  จากยอดพืช   
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน…………๓๖………..ครั้ง/ปี 

๖.๒๔.  นายนิมิต  ดิษกร  ให้ความรู้เรื่อง  ท านาข้าว   
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน…………๓๖………..ครั้ง/ปี 
 

๑๐. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 

 

 ๑๐.๑ ผลงานดีเด่น     
 

ล าดับ ประเภท ระดบัรางวลั/ช่ือรางวลัท่ีไดรั้บ หน่วยงานท่ีมอบรางวลั 

 
๑ 

ครู-บุคลากร 
นางสมศรี  บัวอาจ 

ได้รับรางวัล ครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญทอง
กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.
๑-๓ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

๒ นางสมหมาย   กิจเกียจ ได้รับรางวัล ครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.
๑-๓ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

๓ นางสมหมาย   กิจเกียจ ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ปี 
๒๕๕๗ ระดับชาติ เหรียญเงิน ประเภทครูผู้สอนยอด
เยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ด้านบริหารจัดการ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

๔ นายปริพนธ์  กรรณิกา ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ปี 
๒๕๕๗ ระดับชาติ เหรียญทอง ประเภทครูผู้สอนยอด
เยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านบริหารจัดการ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

๕ นางประเนียน  แก้วมาลากุล ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ปี 
๒๕๕๗ ระดับชาติ เหรียญทอง ประเภทครูผู้สอนยอด
เยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ด้านวิชาการ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

๖ นางพณิตา   เงินทอง ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ปี 
๒๕๕๗ ระดับชาติ เหรียญเงิน ประเภทครูผู้สอนยอด
เยี่ยม ระดับประถมศึกษา  
 
 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 



๑๔ 
 

ล าดับ ประเภท ระดบัรางวลั/ช่ือรางวลัท่ีไดรั้บ หน่วยงานท่ีมอบรางวลั 

๗ นายขจรยศ  บุรุษศรี ได้ผ่านการอบรมตามโครงการประชุมปฏิบัติการระบบ
สนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา ประจ าปี
พุทธศักราช ๒๕๕๘ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

๘ นายนเรศ  สุดไทย ได้ผ่านการอบรมตามโครงการประชุมปฏิบัติการระบบ
สนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา ประจ าปี
พุทธศักราช ๒๕๕๘ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

๙ นายชะอ้อน   บดีรัฐ ได้ผ่านการอบรมตามโครงการประชุมปฏิบัติการระบบ
สนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา ประจ าปี
พุทธศักราช ๒๕๕๘ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

๑๐ นางมาลี  เพชรพิพัฒน์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองชนะเลิศ ครูผู้
ฝึกสอนกิจกรรมประกวดเล่าเรื่อง ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ เนื่องในกิจกรรมโครงการ
ส่งเสริมรักการอ่าน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงแพชร เขต 
๑ 

๑๑ นางมาลี  เพชรพิพัฒน์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง  ครูผู้ฝึกสอน
กิจกรรมแข่งขันค าคม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
เนื่องในกิจกรรมโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๘ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงแพชร เขต 
๑ 

๑๒ นางมาลี  เพชรพิพัฒน์ ได้ผ่านการอบรมตามโครงการวิจัยระบบการทดสอบ
ออนไลน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงแพชร เขต 
๑ 

๑๓ นางมาลี  เพชรพิพัฒน์ เป็นวิทยาการ “ค่ายรักการอ่าน” โรงเรียนวัดคูยาง 
๑๔ นางกนกพร  ทันจันทร์ ผ่านการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร “การพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์”ระยะท่ี ๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงแพชร เขต 
๑ 

๑๕ นายชะอ้อน   บดีรัฐ ผ่านการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “การพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์”ระยะท่ี ๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงแพชร เขต 
๑ 

๑๖ นายสุริเยนทร์  ภูมิการ ได้เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาก าแพง
แพชร เขต ๑ 

๑๗ นายคมธัช   นิลาพันธ์ ได้เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาก าแพง
แพชร เขต ๑ 

๑๘ นายขจรยศ  บุรุษศรี ได้เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาก าแพง
แพชร เขต ๑ 



๑๕ 
 

ล าดับ ประเภท ระดบัรางวลั/ช่ือรางวลัท่ีไดรั้บ หน่วยงานท่ีมอบรางวลั 

๑๙ นายนวรัตน์  ผลาภิรมย ์ ได้เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาก าแพงแพ
ชร เขต ๑ 

๒๐ นายฤทธิรงค์  พรหมรักษา ได้เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาก าแพงแพ
ชร เขต ๑ 

๒๑ นางอุษา  เอ่ียมโพธิ์ ครูผู้ควบคุมนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

๒๒ นางดรุณี  หิรัญพันธ์ ครูผู้ควบคุมนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

๒๓ นางสมหมาย  กิจเกียรติ ได้เข้าร่วมงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการ
ประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพุทธศาสนา 
ระดับภาค  

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย 

๒๔ นางมาลี  เพชรพิพัฒน์ ได้เข้าร่วมงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการ
ประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพุทธศาสนา 
ระดับภาค  

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย 

๒๕ นายปริพนธ์  กรรณิการ์ ได้เข้าร่วมงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการ
ประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพุทธศาสนา 
ระดับภาค  

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย 

๒๖ นางสาวปิยะดา  
พรหมอินทร์ 

ได้เข้าร่วมงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการ
ประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพุทธศาสนา 
ระดับภาค  

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย 

๒๗ นายขจรยศ  บุรุษศรี ได้เข้าร่วมงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการ
ประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพุทธศาสนา 
ระดับภาค  

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย 

๒๘ นายชาญณรงค์ สถิตย์อยู่ ได้เข้าร่วมงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการ
ประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพุทธศาสนา 
ระดับภาค  

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย 

๒๙ นางกนกพร  ทันจันทร์ ได้เข้าร่วมงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการ
ประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพุทธศาสนา 
ระดับภาค  

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย 

๓๐ นางเรณู   
ฉิมพานิชย์ 

ได้เข้าร่วมงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการ
ประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพุทธศาสนา 
ระดับภาค  

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย 



๑๖ 
 

ล าดับ ประเภท ระดบัรางวลั/ช่ือรางวลัท่ีไดรั้บ หน่วยงานท่ีมอบรางวลั 

๓๑ นางวันเพ็ญ ม่วงจันทร์ ได้เข้าร่วมงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการ
ประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพุทธศาสนา 
ระดับภาค  

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย 

๓๒ นายสุริเยนทร์  ภูมิการ ร่วมเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 
 

อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอม
เกล้า ณ หว้ากอ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

๓๓ นายชาญณรงค์ สถิตย์อยู ่ ร่วมเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอม
เกล้า ณ หว้ากอ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

๓๔ นางสาวปิยะดา  
            พรหมอินทร ์

ครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมการประกวดแข่งขันตอบปัญหา
ธรรมะได้รับรางวัลชมเชย 
ระดับประถมศึกษา 

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย 

๓๕ นางเรณู  ฉิมพานิชย์ ครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมการประกวดแข่งขันตอบปัญหา
ธรรมะ ได้รับรางวัลชมเชย  
ระดับประถมศึกษา 

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย 

๓๖ นายชาญณรงค์  
สถิตย์อยู่ 

ครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมการประกวดแข่งขันตอบปัญหา
ธรรมะ ได้รับรางวัลชมเชย  
ระดับประถมศึกษา 

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย 

๓๗ นายนวรัตน์ ผลาภิรมย ์ ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สนเทศ รุ่นที่ ๓  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงแพชร  
เขต ๑ 

๓๘ นางมาลี  เพชรพิพัฒน์ ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สนเทศ รุ่นที่ ๓  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงแพชร  
เขต ๑ 

๓๙ นางนิสา  แก่งศิริ ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สนเทศ รุ่นที่ ๓  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงแพชร  
เขต ๑ 

๔๐ นางสาวดลยา ยอดเพชร ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สนเทศ รุ่นที่ ๓  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงแพชร  
เขต ๑ 

๔๑ นางวรารัตน์  ฉ่ ากระมล ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สนเทศ รุ่นที่ ๓  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงแพชร  
เขต ๑ 

๔๒ นางสาวฤชุวี เพ็ชรเภร ี ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย 
ระดับชั้น ป.๑-๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงแพชร  
เขต ๑ 



๑๗ 
 

ล าดับ ประเภท ระดบัรางวลั/ช่ือรางวลัท่ีไดรั้บ หน่วยงานท่ีมอบรางวลั 

๔๓ นางสมหมาย กิจเกียรติ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย 
ระดับชั้น ป.๑-๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงแพชร  
เขต ๑ 

๔๔ นายปริพนธ์ กรรณิการ ์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญ
ทองแดงกิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม 
ระดับชั้น ป.๑-๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงแพชร  
เขต ๑ 

๔๕ นายสมควร  อ่อนฉาย ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญ
ทองแดงกิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม 
ระดับชั้น ป.๑-๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงแพชร  
เขต ๑ 

๔๖ นายปริพนธ ์ กรรณิการ์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น  
ป.๔-๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงแพชร  
เขต ๑ 

๔๗ นายสมควร  อ่อนฉาย ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญ
ทองแดงกิจกรรมการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพ 
ด้วยการปะติด ระดับชั้น ป.๑-๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงแพชร 
 เขต ๑ 

๔๘ นายสมควร  อ่อนฉาย ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญ
ทองแดงกิจกรรมการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพ 
ด้วยการปะติด ระดับชั้น ป.๔-๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงแพชร 
 เขต ๑ 

๔๙ นายปริพนธ ์ กรรณิการ์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญ
ทองแดงกิจกรรมการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพ 
ด้วยการปะติด ระดับชั้น ป.๔-๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงแพชร 
 เขต ๑ 

๕๐ นายปริพนธ์  กรรณิการ ์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง
กิจกรรมการแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ 
ระดับชั้น ป.๔-๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงแพชร 
 เขต ๑ 

๕๑ นายปริพนธ ์ กรรณิการ์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญ
ทองแดงกิจกรรมการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพ 
ด้วยการปะติด ระดับชั้น ป.๑-๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงแพชร 
 เขต ๑ 

๕๒ นางนิสา   แก่งศิริ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรม การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น  
ป.๔-๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงแพชร 
 เขต ๑ 

๕๓ นางวันเพ็ญ ม่วงจันทร์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรม การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น  
ป.๔-๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงแพชร  
เขต ๑ 

๕๔ นายชยานนท์ แสงผ่อง ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับ ๑  กิจกรรมการแข่งขันขับร้อง 
เพลงสากล ชาย ระดับชั้น ป.๑-๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงแพชร  
เขต ๑ 



๑๘ 
 

ล าดับ ประเภท รายละเอียด หน่วยงานที่ออกเกียรติบัตร 
๕๕ นายสมควร  อ่อนฉาย ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน 

กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น  
ป.๔-๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงแพชร  
เขต ๑ 

๕๖ นายชะอ้อน  บดีรัฐ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ๒ กิจกรรมการแข่งขันการวาด
ภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 
ระดับชั้น ป.๑-๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงแพชร  
เขต ๑ 

๕๗ นายนเรศ  สุดไทย ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ๒ กิจกรรมการแข่งขันการวาด
ภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 
ระดับชั้น ป.๑-๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงแพชร  
เขต ๑ 

๕๘ นายชะอ้อน  บดีรัฐ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ๑ กิจกรรมการแข่งขันการวาด
ภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 
ระดับชั้น ป.๔-๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงแพชร  
เขต ๑ 

๕๙ นายนเรศ     สุดไทย ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ๑ กิจกรรมการใช้โปรแกรม
น าเสนอภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 
ระดับชั้น ป.๔-๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงแพชร  
เขต ๑ 

๖๐ นายชะอ้อน   บดีรัฐ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ๒ กิจกรรมการใช้โปรแกรม
น าเสนอ(Presentation)ระดับชั้น ป.๔-๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงแพชร  
เขต ๑ 

๖๑ นายนเรศ     สุดไทย ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ๒ กิจกรรมการใช้โปรแกรม
น าเสนอ(Presentation)ระดับชั้น ป.๔-๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงแพชร  
เขต ๑ 

๖๒ นางทับทิม   ตรีเจริญ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับ 
เหรียญทองแดงกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้
จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ป.๔-๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงแพชร  
เขต ๑ 

๖๓  นางสมศรี   บัวอาจ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับ 
เหรียญทองแดงกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้
จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ป.๔-๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงแพชร  
เขต ๑ 

๖๔ นางนิสา  แก่งศิริ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับ 
เหรียญเงินกิจกรรมการจัดสวนถาดแบบแห้ง 
ระดับชั้น ป.๔-๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงแพชร  
เขต ๑ 

๖๕ นางสมศรี  บัวอาจ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับ 
เหรียญเงินกิจกรรมการจัดสวนถาดแบบแห้ง 
ระดับชั้น ป.๔-๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงแพชร  
เขต ๑ 



๑๙ 
 

ล าดับ ประเภท รายละเอียด หน่วยงานที่ออกเกียรติบัตร 
๖๖ นางปรียาวรรณ  ศรีพารา ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับ 

เหรียญทองแดงกิจกรรมการปั้นดินน้ ามัน ระดับ
ปฐมวัย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงแพชร  
เขต ๑ 

๖๗ นางอรุณี  เกิดโต ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับ 
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑กิจกรรมการสร้าง
ภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงแพชร  
เขต ๑ 

๖๘ นางเยาวเรศ    จุลสุข ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับ 
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑กิจกรรมการสร้าง
ภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงแพชร  
เขต ๑ 

๖๙ นางประเนียน แก้วมาลา
กุล 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับ 
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑กิจกรรมการ
แข่งขัน การจัดท าหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ระดับชั้น ป.๔-๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงแพชร  
เขต ๑ 

๗๐ นางอิสสริยา  สิทธิโสภณ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับ 
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑กิจกรรมการ
แข่งขัน การจัดท าหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ระดับชั้น ป.๔-๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงแพชร  
เขต ๑ 

๗๑ นายด ารง   มีขันหมาก ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับ 
เหรียญทอง กิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้  ระดับชั้น ป.๑-๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงแพชร  
เขต ๑ 

๗๒ นายปริพนธ ์ กรรณิการ์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ระดับชั้น 
ป.๑-๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงแพชร  
เขต ๑ 

๗๓ นางสาวฤชวุี เพ็ชรเภรี ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ ๑ กิจกรรมการประกวดมารยาท 
งามอย่างไทย ประเภทนักเรียน 
ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ระดับชั้น ป.๑-๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงแพชร  
เขต ๑ 

๗๔ นางสมหมาย  กิจเกียรต ิ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ ๑ กิจกรรมการประกวดมารยาท 
งามอย่างไทย ประเภทนักเรียน 
ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ระดับชั้น ป.๑-๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงแพชร  
เขต ๑ 

๗๕ นางมาลี  เพชรพิพัฒน์ ได้ผ่านการปฏิบัติธรรม ตามโครงการปฏิบัติธรรม
วิปัสสนากรรมฐาน แนวสติปัฏฐานสี่ 

วัดหนองปลิง 

 
 



๒๐ 
 

ล าดับ ประเภท รายละเอียด หน่วยงานที่ออกเกียรติบัตร 
๗๖ นางสมหมาย  กิจเกียรต ิ ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ปี 

๒๕๕๘ ระดับชาติ เหรียญเงิน ประเภทครูผู้สอน
ยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

๗๗ นางพณิตา  เงินทอง ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ปี 
๒๕๕๘ ระดับชาติ เหรียญทอง ประเภทครูผู้สอน
ยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา 
ด้านบริหารจัดการ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

๗๘ นายปริพนธ ์ กรรณิการ์ ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงแพชร  
เขต ๑ 

 

ทะเบียนผลงานของนักเรียนโรงเรียนวัดคูยางที่ได้เข้าร่วมในกิจกรรมตามหน่วยงาน 

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 
ล าดับ ประเภท รายละเอียด หน่วยงานที่เข้าร่วม ประเภท 

 
๑ 

ด้านผู้เรียน 
เด็กหญิงจิตราวดี  
รักษา 

 
นักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ระดับประเทศ 

ธนาคารออมสิน เกียรติบัตร 

๒ เด็กหญิงชญาณี   
ผาอินดี 

ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประถมศึกษา การ
ประกวดแข่งขันตอบธรรมะ ระดับประเทศ 

มหาวิทยาลัยจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

เกียรติบัตร 

๓ เด็กหญิงกัญจน์พิชชา 
ป้อมภา 
 

ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประถมศกึษา การประกวด
แข่งขันตอบธรรมะ ระดับประเทศ 

มหาวิทยาลยัจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

เกียรติบตัร 

๔ เด็กหญิงปวีณ์นุช  
ทิพยนนท์ 

ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประถมศกึษา การประกวด
แข่งขันตอบธรรมะ ระดับประเทศ 

มหาวิทยาลยัจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

เกียรติบตัร 

๕ เด็กหญงิสุปรีญา  
พลแก้ว 

ได้รับรางวัลชมเชย การเล่านิทานชาดกประกอบ
ท่าทาง ระดับชาติ 

     สพฐ. เกียรติบัตร 

๖ เด็กชายนิติธร   
รอดเจริญ 

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขันการ
ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นกระถมศึกษา งาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร ์

มหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร 

เกียรติบตัร 

๗ เด็กหญิงสุทธิดา   
แสงจันทร์ 

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขันการ
ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นกระถมศึกษา งาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร ์

มหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร 

เกียรติบตัร 

๘ เด็กหญิงณัฐนิชา   
พวงทอง 

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขันการ
ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นกระถมศึกษา งาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร ์
 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร 

เกียรติบตัร 



๒๑ 
 

ล าดับ ประเภท รายละเอียด หน่วยงานที่เข้าร่วม ประเภท 

   ๙ เด็กชายนริศร์   
เอ่ียมรักษา 

รางวัลชนะเลิศ โครงงานผลิตเอทานอลจากกล้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

เกียรติบัตร 

๑๐ เด็กหญิงธัชชาภรณ์  
สงวนศักดิ์ 

รางวัลชนะเลิศ โครงงานผลิตเอทานอลจากกล้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

เกียรติบัตร 

๑๑ เด็กหญิงนภัสรพี 
อินทร์เพ็ญ 

รางวัลชนะเลิศ โครงงานผลิตเอทานอลจากกล้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

เกยีรติบัตร 

๑๒ เด็กหญิงนภัสรพี 
อินทร์เพ็ญ 

ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ ๑ การแข่งขัน
โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ป.๔-๖ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร 

เกียรติบัตร 

๑๓ เด็กหญิงปณิตา   
ลมไธสง 

ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ ๑ การแข่งขันวาด
รูปด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษา  
ป.๑-๓ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร 

เกียรติบตัร 

๑๔ เด็กชายณัฐพงษ์   
จินต์สุภาวงศ ์
 

ได้รับรางวัลเข้าร่วมแข่งขัน คิดเลขเร็ว   
ระดับประถมศึกษา  ป.๑-๓ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร 

เกียรติบัตร 

๑๕ เด็กหญิงภควรรณ   
สุดไทย 

ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ ๑ การแข่งขันวาด
รูปด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษา  
ป.๑-๓ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร 

เกียรติบตัร 

๑๖ เด็กชายกนกพล   
ศิริไพบูลย์ 

ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ ๓ การแข่งขัน 
Spelling Bee  ระดับประถมศึกษา  
ป.๔ - ๖ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร 

เกียรติบัตร 

๑๗ เด็กหญิงณัฐนิชา   
พวงทอง 
 

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันตอบปัญหา
วิทยาศาสตร์  ระดับประถมศึกษา ป.๔ - ๖ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร 

เกียรติบตัร 

๑๘ เด็กหญิงปวีณ์นุช  
ทิพยนนท์ 
 

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันสวดมนต์
สรภัญญะ ระดับประถมศึกษา ป.๔ - ๖ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร 

เกียรติบตัร 

๑๙ เด็กหญิงพรศิกานต์   
มีส าราญ 

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันสวดมนต์
สรภัญญะ ระดับประถมศึกษา ป.๔ - ๖ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร 

เกียรติบัตร 

๒๐ เด็กหญิงชญานี  
 ผาอินดี 
 

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันสวดมนต์
สรภัญญะ ระดับประถมศึกษา ป.๔ - ๖ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร 

เกียรติบัตร 

๒๑ เด็กหญิงรสกร    
พวงผกา 

ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ ๒ การแข่งขันการ
อ่านท านองเสนาะ ระดับประถมศึกษา  
ป.๑ - ๓ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร 

เกียรติบัตร 

๒๒ เด็กหญิงพิชานันท์   
จักร์เขื่อน 

ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ ๑ การแข่งขันการ
อ่านท านองเสนาะ ระดับประถมศึกษา ป.๔ - ๖ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร 

เกียรติบัตร 



๒๒ 
 

ล าดับ ชื่อ -นามสกุล รายละเอียด หน่วยงานที่เข้าร่วม ประเภท 

๒๓ เดก็หญิงกฤติกา   
เพ็ชรไทย 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันคัดลายมือ 
ระดับประถมศึกษา  
ป.๑ - ๓ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร 

เกียรติบัตร 

๒๔ เด็กหญิงกัญจนพร  
โพธิ์ทอง 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันคัดลายมือ 
ระดับประถมศึกษา  
ป.๔ – ๖  

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร 

เกียรติบัตร 

๒๕ เด็กหญิงอารติา  พงษ์พูล ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ ๑  การแข่งขัน 
กล่าวสุนทรพจน์ ระดับประถมศึกษา  ป.๑ – ๓ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร 

เกียรติบัตร 

๒๖ เด็กหญิงชลดา   
พุ่มจันทร์ 

ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ ๒  การแข่งขัน 
กลา่วสุนทรพจน์ ระดับประถมศึกษา  ป.๔ – ๖ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร 

เกียรติบัตร 

๒๗ เด็กชายณัฐพงษ์  
 จินต์สุภาวงศ ์

ได้รับรางวัล เข้าร่วมการแข่งขันคิดเลขเร็ว 
 ระดับประถมศึกษา  ป.๑ – ๓ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร 

เกียรติบัตร 

๒๘ เด็กหญิงปลายฝน  
  จนิต์สุภาวงศ์ 

ได้รับรางวัล เข้าร่วมการแข่งขันคิดเลขเร็ว 
 ระดับประถมศึกษา  ป.๔ – ๖ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร 

เกียรติบัตร 

๒๙ เด็กหญิงนริศศรี  
 เอ่ียมรักษา 

ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ ๑ การแข่งขัน
โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ป.๔-๖ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร 

เกียรติบัตร 

๓๐ เด็กหญิงชัชชาภรณ์ 
สงวนศักดิ์ 

ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ ๑ การแข่งขัน
โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ป.๔-๖ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร 

เกียรติบัตร 

๓๑ เด็กหญิงกัญจน์พิชชา  
ป้อมนภา  

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขันการ
น าเสนอด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ
ประถมศึกษา ป.๔-๖ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร 

เกียรติบัตร 

๓๒ เด็กหญิงกานต์รวี เพชร
หมู ่

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขันการ
น าเสนอด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ
ประถมศึกษา ป.๔-๖ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร 

เกียรติบัตร 

๓๓ เด็กหญิงรัชรพร  เอี่ยม
วงศ ์

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันสวดมนต์
สรภัญญะ ระดับประถมศึกษา ป.๔ - ๖ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร 

เกียรติบัตร 

๓๔ เด็กหญิงพัชรี  อินค า
พร 

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันสวดมนต์
สรภัญญะ ระดับประถมศึกษา ป.๔ - ๖ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร 

เกียรติบัตร 

๓๕ เด็กชายภคิน  มีมุข ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ ๓  การแข่งขัน
มารยาทไทย  ระดับประถมศึกษา ป.๔ - ๖ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร 

เกียรติบัตร 

๓๖ เด็กหญิงกวินทรา  วงศ์
ทอง 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ ๓  การแข่งขัน
มารยาทไทย  ระดับประถมศึกษา ป.๔ - ๖ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร 

เกียรติบัตร 

๓๗ เด็กชายกันต์นันท์  
วัฒนพันธ์ 
 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันมารยาทไทย  
ระดับประถมศึกษา ป.๑ - ๓ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร 

เกียรติบัตร 

๓๘ เด็กหญงิสุปรียา  พล
แก้ว 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันมารยาทไทย  
ระดับประถมศึกษา ป.๑  - ๓ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร 

เกียรติบัตร 



๒๓ 
 

 

 

 

 

 

ล าดับ ชื่อ -นามสกุล รายละเอียด หน่วยงานที่เข้าร่วม ประเภท 
๓๘ เด็กหญิงสุปรียา  พล

แก้ว 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันมารยาทไทย  
ระดับประถมศึกษา ป.๑  - ๓ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร 

เกียรติบัตร 

๓๙ เด็กหญิงณภัทร ทัศน
วิจิตพันธ์ 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันกล่าวสุนทร
พจน์ ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา  

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร 

เกียรติบัตร 

๔๐ เด็กหญิงภิญญาพิชญ์  
เหมภูม ิ

ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ ๑ การแข่งขัน 
 Story telling   ระดับประถมศึกษา  ป.๑ - ๓ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร 

เกียรติบัตร 

๔๑ เด็กหญิงนวพรชน์  มะ
โนสา  

ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ ๑ การแข่งขัน  
Story telling   ระดับประถมศึกษา  ป.๔ - ๖ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร 

เกียรติบัตร 

๔๒ เด็กหญิงสิริพัชร เมฆ
วัน 

ได้รับรางวัล  เข้าร่วมการแข่งขัน  
Cross word ระดับประถมศึกษา 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร 

เกียรติบัตร 

๔๓ เด็กหญิงณปภัส  โตไธ
สง 

ได้รับรางวัล  เข้าร่วมการแข่งขัน  
Cross word ระดับประถมศึกษา 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร 

เกียรติบัตร 

๔๔ เด็กหญิงเบญจทิพย์   
ดามตะศิวา 

ได้รับรางวัล  ชมเชย  การแข่งขันปั้นดินน้ ามัน 
ระดับ อนุบาล 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร 

เกียรติบัตร 

๔๕ เด็กหญิงรุจิราพร   
วณิชชากรกุล 

ได้รับรางวัล  ชมเชย  การแข่งขันปั้นดินน้ ามัน 
ระดับ อนุบาล 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร 

เกียรติบัตร 

๔๖ เด็กหญิงอภัสลดา  ลม
ลอย 

ได้รับรางวัล  ชมเชย  การแข่งขันปั้นดินน้ ามัน 
ระดับ อนุบาล 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร 

เกียรติบัตร 

๔๗ เด็กหญิงกวิภา  เสือโต ได้รับรางวัล  ชมเชย  การแข่งขันภาพฉีก ตัด 
แปะ ระดับ อนุบาล 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร 

เกียรติบัตร 

๔๘ เด็กหญิงชนิกานต์  
เครือโป้ 

ได้รับรางวัล  ชมเชย  การแข่งขันภาพฉีก ตัด 
แปะ ระดับ อนุบาล 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร 

เกียรติบัตร 

๔๙ เด็กหญิงจรรยาพร  มั่น
ศิลป์ 

ได้รับรางวัล  ชมเชย  การแข่งขันภาพฉีก ตัด 
แปะ ระดับ อนุบาล 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร 

เกียรติบัตร 

๕๐ เด็กหญิงณัฐณิชา  บ่อ
ทอง 

ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขัน 
 ระบายสีเทียน ระดับอนุบาล 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร 

เกียรติบัตร 

๕๑ เด็กหญิงเปมิกา  ค าสา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขัน  
ระบายสีไม้  ระดับประถมศึกษา  ป.๑ - ๓ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร 

เกียรติบัตร 

๕๒ เด็กหญิงฐิตาภา  ศรี
วิชัยจัทร์ 

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันวาดภาพสี
ชอล์คน้ ามัน  ระดับประถมศึกษา 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร 

เกียรติบัตร 



๒๔ 
 

๑๐.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
1 โครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน  ๘ กลุ่มสาระการเรยีนรู ้
- เพื่อพัฒนาใหผู้้เรียนมี
ความรู้ ความสามารถตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวช้ีวัด เมื่อผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาและมีคุณภาพ
ตามตัวช้ีวัดทั้งหมดในทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้แล้ว 
ผู้เรยีนย่อมเกดิสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสตูรที่
ก าหนดไว้ 5 ประการ 

-เตรียมการและความพร้อม 
-ด าเนินการจดัท าโครงการ 
-เสนอขออนุมัติโครงการ 
-ด าเนินงานตามกิจกรรมท่ี
ก าหนดในโครงการ 
-สรุปผลและประเมินผล
โครงการ 
-รายงานผลการด าเนินงาน 

 

2 โครงการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรม
ห้องสมุด 

-ห้องสมุดมีกิจกรรมรักการ
อ่านให้นักเรียนเข้าร่วม
หลากหลายตามความ
เหมาะสมในระดับช้ันของ
นักเรียน 

-เตรียมการและความพร้อม 
-ด าเนินการจดัท าโครงการ 
-เสนอขออนุมัติโครงการ 
-ด าเนินงานตามกิจกรรมท่ี
ก าหนดในโครงการ 
-สรุปผลและประเมินผล
โครงการ 
-รายงานผลการด าเนินงาน 

๙๓.๐๐ 

3 โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini 
English Program (Mep) 

-เพื่อให้นักเรียนครูบุคลากร
ทางการศึกษาสามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการ
ติดต่อสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-เตรียมการและความพร้อม 
-ด าเนินการจดัท าโครงการ 
-เสนอขออนุมัติโครงการ 
-ด าเนินงานตามกิจกรรมท่ี
ก าหนดในโครงการ 
-สรุปผลและประเมินผล
โครงการ 
-รายงานผลการด าเนินงาน 

95.๕๖ 



๒๕ 
 

 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย 

วิธดี าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
4 โครงการพัฒนาคณุธรรม  จริยธรรม

ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธน้อมน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

-เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

-เตรียมการและความพร้อม 
-ด าเนินการจดัท าโครงการ 
-เสนอขออนุมัติโครงการ 
-ด าเนินงานตามกิจกรรมท่ี
ก าหนดในโครงการ 
-สรุปผลและประเมินผล
โครงการ 
-รายงานผลการด าเนินงาน 

92.1๓ 

5 โครงการส่งเสริมพัฒนาผูเ้รียนสู่เรยีนรู้
สุนทรีภาพ 

-นักเรียนได้เผยแพร่การ
แสดงระบ าชากังราวให้เป็น
ที่ยอมรับตามสาธารณะชน 

-เตรียมการและความพร้อม 
-ด าเนินการจดัท าโครงการ 
-เสนอขออนุมัติโครงการ 
-ด าเนินงานตามกิจกรรมท่ี
ก าหนดในโครงการ 
-สรุปผลและประเมินผล
โครงการ 
-รายงานผลการด าเนินงาน 

 

6 โครงการทะเบียนวัดผลประเมินผล -เพื่อให้นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน 

-เตรียมการและความพร้อม 
-ด าเนินการจดัท าโครงการ 
-เสนอขออนุมัติโครงการ 
-ด าเนินงานตามกิจกรรมท่ี
ก าหนดในโครงการ 
-สรุปผลและประเมินผล
โครงการ 
-รายงานผลการด าเนินงาน 

 

7 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรใน
โรงเรียน 

-บุคลากรมคีวามรู้
ความสามารถในการจดั
กระบวนการเรียนรู้  เพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

-เตรียมการและความพร้อม 
-ด าเนินการจดัท าโครงการ 
-เสนอขออนุมัติโครงการ 
-ด าเนินงานตามกิจกรรมท่ี
ก าหนดในโครงการ 
-สรุปผลและประเมินผล
โครงการ 
-รายงานผลการด าเนินงาน 

๙๐.๐๔ 

8 โครงการโรงเรยีนสีเขยีว - เพื่อส่งเสริมใหค้ร ูนักเรียน 
ผู้ปกครองและ ชุมชน มี
ความรู ้มีจิตส านึก และ
พฤติกรรมในการอนุรักษ์
พลังงานสิ่งแวดล้อม และ
ขยายเครือข่าย 
 

-เตรียมการและความพร้อม 
-ด าเนินการจดัท าโครงการ 
-เสนอขออนุมัติโครงการ 
-ด าเนินงานตามกิจกรรมท่ี
ก าหนดในโครงการ 
-สรุปผลและประเมินผล
โครงการ 
-รายงานผลการด าเนินงาน 

93.๗๙ 



๒๖ 
 

 
 
 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/์เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
9 โครงการจติอาสาพัฒนาสังคมและ

สาธารณประโยชน์ 
-เพื่อสร้างพฤติกรรมจิต
อาสาให้กับนักเรยีนและจิต
สาธารณะอย่างต่อเนื่อง 

-เตรียมการและความพร้อม 
-ด าเนินการจดัท าโครงการ 
-เสนอขออนุมัติโครงการ 
-ด าเนินงานตามกิจกรรมท่ี
ก าหนดในโครงการ 
-สรุปผลและประเมินผล
โครงการ 
-รายงานผลการด าเนินงาน 

9๑.๐๔ 

10 โครงการส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู ้

-โรงเรียนมีสื่อการเรยีนการ
สอนที่มีคุณภาพ 

-เตรียมการและความพร้อม 
-ด าเนินการจดัท าโครงการ 
-เสนอขออนุมัติโครงการ 
-ด าเนินงานตามกิจกรรมท่ี
ก าหนดในโครงการ 
-สรุปผลและประเมินผล
โครงการ 
-รายงานผลการด าเนินงาน 

94.๐๒ 

11 โครงการพัฒนากลุ่มอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
 

-เพื่อจัดห้องเรียนได้ตาม
ความเหมาะสมสวยงามมี
บรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนการสอน 

-เตรียมการและความพร้อม 
-ด าเนนิการจดัท าโครงการ 
-เสนอขออนุมัติโครงการ 
-ด าเนินงานตามกิจกรรมท่ี
ก าหนดในโครงการ 
-สรุปผลและประเมินผล
โครงการ 
-รายงานผลการด าเนินงาน 
-ด าเนินงานตามกิจกรรมท่ี
ก าหนดในโครงการ 
-สรุปผลและประเมินผล
โครงการ 
-รายงานผลการด าเนินงาน 

๙๒.๙๐ 
 

12 โครงการนิเทศภายใน -เพื่อให้คณะครรู่วมวาง
แผนการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนได้ตรงตาม
จุดหมายของหลักสตูร 

-เตรียมการและความพร้อม 
-ด าเนินการจดัท าโครงการ 
-เสนอขออนุมัติโครงการ 
-ด าเนินงานตามกิจกรรมท่ี
ก าหนดในโครงการ 
-สรุปผลและประเมินผล
โครงการ 
-รายงานผลการด าเนินงาน 

๘๕.00 



๒๗ 
 

 

๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา ๒๕๕8)  
 ๑๑.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย   *  ให้บันทึกค่าเฉลี่ย เช่น ๓.๕๑ ระดับคุณภาพ เช่น พอใช้  
ดี ....ตามผลประเมิน 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 

ผลการประเมิน
ตนเองของ

สถานศึกษา  * 

ผลการติดตาม 
ตรวจสอบโดย

หน่วยงานต้นสังกัด * 
ค่าเฉลี่ย ระดับ

คุณภาพ 
ค่าเฉลี่ย ระดับ

คุณภาพ 
ด้านคุณภาพผู้เรียน  ๒๐ 5   
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย ๕ 5 4.97 5 
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ๕ 5 4.83 5 
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ๕ 5 4.94 5 
มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ๕ 5 4.69 5 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ๖๗ 5   
มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
                  และเกิดประสิทธิผล 

๒๑ 5 19.50 5 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

๒๑ 5 21 5 

มาตรฐานที่ ๗  แนวการจัดการศึกษา ๒๐ 5 19 5 
มาตรฐานที่ ๘  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ    
                   สถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

๕ 
 

5 5.00 5 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ๕ 5   
มาตรฐานที่ ๙  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้

สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
๕ 5 5.00 5 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา   ๕ 5   
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา  
                     วสิัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 

๕ 5 5.00 5 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม   ๕ 5   
มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทาง 
                     ปฏริูปการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

๕ 
 

5 5.00 5 

 
โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย คะแนนที่ได้....98.93....ระดับคุณภาพ   
ดีเยี่ยม 
 
 
 
 



๒๘ 
 

      ๑๑.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน *  ให้บันทึกค่าเฉลี่ย เช่น ๓.๕๑ ระดับคุณภาพ เช่น พอใช้  ดี 
....ตามผลประเมิน 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 

ผลการประเมิน
ตนเองของ

สถานศึกษา  * 

ผลการติดตาม 
ตรวจสอบโดย

หน่วยงานต้นสังกัด 
* 

ค่า 
เฉลี่ย 

ระดบั
คุณภาพ 

ค่า 
เฉลี่ย 

ระดบั
คุณภาพ 

ด้านคุณภาพผู้เรียน  ๓๘ 5   
มาตรฐานที่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ ๕ 5 4.56 5 
มาตรฐานที่ ๒ ผูเ้รยีนมีคณุธรรม จรยิธรรม และคา่นิยม ที่พึงประสงค ์ ๗ 5 6.94 5 
มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรยีนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรยีนรู้ และพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่อง 
๑๑ 5 10.94 5 

มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ  
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล 

๕ 5 
 

4.92 5 

มาตรฐานที่ ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ๕ 5 4.93 5 
มาตรฐานที่ ๖  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมี

เจตคติทีด่ีต่ออาชีพสุจริต 
๕ 5 

5 
4.97 5 

ด้านการจัดการศกึษา   ๕๒ 5   
มาตรฐานที่ ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล ๑๑ 5 10.72 5 
มาตรฐานที่ ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธผิล ๑๑ 5 10.94 5 
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท

หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ และเกดิประสิทธผิล 
๕ 5 

 
4.40 5 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสตูร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีนอย่างรอบดา้น 

๑๐ 5 10.00 5 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมใหผู้้เรยีน
พัฒนาเต็มศักยภาพ  

๑๑ 5 10.00 5 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนด   ใน
กฎกระทรวง 

๕ 
 

5 4.70 5 

ด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   ๑๐ 5   
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ใหส้ถานศึกษาเป็นสังคม   

แห่งการเรียนรู้ 
๑๐ 5 9.00 5 

มาตรฐานด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา   ๕ 5   
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น

ที่ก าหนดขึ้น 
๕ 5 5.00 5 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  ๕ 5   

มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
พัฒนาและส่งเสรมิสถานศึกษาใหย้กระดับคุณภาพสูงขึ้น     

๕ 5 5.00 5 

โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   คะแนนที่ได้...107....ระดับ
คุณภาพ ดีเยี่ยม 



๒๙ 
 

๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก (ครั้งล่าสุด) 
        ส าหรับโรงเรียนที่ประเมินรอบสามแล้ว ใช้ผลรอบสาม 

๑๒.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย  
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 

เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย   

 
๕.๐๐ 

 
๔.๕8 

 
ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจสมวัย ๕.๐๐ ๔.48 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย ๕.๐๐ ๔.48 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕  เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖  ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 
๓๕.๐๐ ๒๙.๐

๐ 
ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

๑๕.๐๐ ๑๒.๕
๐ 

ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙   ผลการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ 

และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา   

 
๒.๕๐ 

 
๒.๕๐ 

 
ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้น และจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ 

                ของสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 

 
๒.๕๐ 

 
๒.๕๐ 

 
ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐาน 

                  และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

สรุป ๑๐๐ ๘๕.๕๐ ดี 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ  ดี  โดยมีค่าเฉลี่ย.....๘๕.๕๐.........   

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 
กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจาก ...................................-............................... 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

๑๒.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

 
๑๐.๐๐ 

 
๙.๔๘ 

 
ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๒๙ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๔๘ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๘.๒๘ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๑๐.๘๔ พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๘๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น
สังกัด 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙   ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน ์พันธกิจ 
                 และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

 
๕.๐๐ 

 
๕.๐๐ 

 
ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา               

 
๕.๐๐ 

 
๕.๐๐ 

 
ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

สรุป ๑๐๐ ๘๕.๑๗ ดี 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ..............ดี............. โดยมีค่าเฉลี่ย......๘๕.๑๗.......   

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 
กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจาก ............................................................... ... 

 
 
 
 

 



๓๑ 
 

๑๓. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาโดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด 

๑.  ครูบางส่วนยังไม่ได้จัดท าบันทึกและประเมินผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่า 
สม่ าเสมอ ขาดการปรับปรุงแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของตนให้สามารถใช้งานได้จริงและ
ตอบสนองความต้องการของเด็กเป็นรายบุคคล การจัดพ้ืนที่ท ากิจกรรมการเรียนรู้ยังไม่เหมาะสม
เนื่องจากมีพ้ืนที่จ ากัด การเลือกใช้เครื่องมือการพัฒนาการยังไม่หลากหลาย ส่วนใหญ่ใช้การสังเกตใน
การท ากจิกรรมเท่านั้น และขาดการน าผลการด าเนินงานมาพัฒนาการจัดประสบการณ์อย่างเป็นระบบ 
 ๒.  สถานศึกษายังขาดการจัดการแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติให้เหมาะสมเพียงพอกับผู้เรียน 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้ส ารวจ สังเกต ทดลอง น าผลที่ได้มารายงาน และท ากิจกรรมต่าง ๆ นอกจากนี้ยังขาด
การจัดการหาสื่อการเรียนรู้ และสื่อสิ่งพิมพ์ที่เพียงพอกับจ านวนของผู้เรียน 
 ๓.  สถานศึกษามีระบบความปลอดภัยและมาตรการป้องกันภัยต่าง ๆ มีระบบเฝ้าระวัง
เคราะห์ความเสี่ยง แต่ยังขาดการน าผลการประเมินมาพัฒนาอย่างเป็นระบบชัดเจน รวมทั้งสถานศึกษา
มีข้อจ ากัดเรื่องพ้ืนที่ใช้สอย สัดส่วนผู้เรียนต่อขนาดพ้ืนที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ๑ ต่อ ๒ ตารางเมตร 
ผู้ปกครองที่มารับส่งบุตรหลานไม่มีที่พัก และมุมการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 

แผนภูมิการบริหารงาน  โรงเรียนเรียนวัดคูยาง 
 

วางแผนด้านวิชาการ 
จดัการเรียนการสอน 
พัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู ้
วัดและประเมินผล 
วิจัยเพือ่พัฒนาคุณภาพ 
พัฒนาส่งเสริมเหล่งเรียนรู้ 
นิเทศการศึกษา 
แนะแนว 
ประกันคุณภาพภายนอก/ภายใน 
ส่งเสริมด้านวิชาการแก่ชุมชน 
ประสานความร่วมมอืกับองค์กรอื่น 
สนับสนุนด้านวิชาการแกห่น่วยงาน
อื่น 
จดัท าระเบียบแนวปฏิบัติด้าน
วิชาการ 
คัดเลือกหนังสือ/แบบเรียน 
พัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีฯ 
 

จัดท าแผน/ตั้งงบประมาณ 
จัดท าแผนปฏบิัติการใช้จา่ยเงิน 
อนุมัติใช้จ่ายงบประมาณ 
ขอโอนและเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 
การรายงานผลการเบิกจา่ย
งบประมาณ 
การตรวจสอบ/รายงานการใช้
งบประมาณ 
การติดตามการใช้ผลผลิตจาก
งบประมาณ 
การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
กองทุนการศึกษา 
บริหารจัดการทรัพยากรการศึกษา 
การวางแผนพัสดุ 
ก าหนดรูปแบบรายการครุภัณฑ์/
สิ่งก่อสร้าง 
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
จัดหาพัสด ุ
การจัดหาพัสด ุ
ควบคุมดูแลรักษาจ าหน่ายพัสด ุ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
การเก็บรักษาจ่ายเงิน 
การจัดท ารายงานการเงิน 
การจัดท าจัดหาแบบบัญชี  
ทะเบียนฯ 

วางแผนอัตราก าลัง 
การจัดสรรอัตราก าลัง 
การสรรหาบรรจุแต่งตั้ง 
การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น/การ
ย้าย 
การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
การลา 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
วินัยและการลงโทษ 
การส่ังพักราชการ 
การรายงานการด าเนินการทาง
วินัย 
การอุทธรณ์ ร้องทุกข ์
การออกจากราชการ 
ทะเบียนประวัต ิ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ประเมินวิทยฐานะ 
ยกยอ่งเชิดชูเกียรติ 
มาตรฐานวิชาชีพ/จรรยาบรรณ 
การขอรับใบอนุญาต 
การพัฒนาครู/บุคลากร 

การพัฒนาระบบเครือข่ายขอ้มูล 
ประสานงานพัฒนาเครือข่าย
การศึกษา 
การวางแผนบรหิารการศึกษา
พัฒนา 
งานวิจัยเพือ่พัฒนานโยบายและ
แผน 
การจัดระบบบรหิารพัฒนาองค์กร 
การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
การด าเนินงานธุรการ 
งานอาคารสถานที ่
การจัดท าส ามะโนนักเรียน 
การยุบรวมเลิกสถานศึกษา 
การทัศนศึกษา 
งานกิจการนกัเรียน 
ประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
ประสานหน่วยหนว่ยงานนอก
โรงเรียน 
รายงานผลการปฏิบัติงาน 
จัดระบบควบคุมภายในหนว่ยงาน 
การจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรมการลงโทษนักเรียน 
 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
นายขจรยศ  บุรุษศรี 

 
ตอนที่ ๒  

แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
๑. การบริหารจัดการศึกษา  
  โรงเรียนวัดคูยาง  แบง่โครงสร้างการบริหารงานเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ด้านวิชาการ  แผนงาน
งบประมาณ  บุคลากร  และบริหารทั่วไป  ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบ 
การพัฒนาตามกระบวนการ PDCA, SBM  
   

 



๓๓ 
 

          โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนวัดคูยาง    
 
 
 
 
 
 
 
 

      นายขจรยศ  บุรุษศรี 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคูยาง 

 
 

   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                                              คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
 
 
 
 
 

                             
 
 
          
 
        นางสาวสุกฤตยา   ปงกันทา                       นายชัยวัฒน์   สมุังคะละ                       นางกาบแก้ว  สวยสม                 นายวมิลชยั  สิลารักษ์ 
        รองผู้อ านวยการโรงเรียน/                        รองผู้อ านวยการโรงเรยีน/                     รองผู้อ านวยการโรงเรียน/            รองผู้อ านวยการโรงเรียน/ 
            หัวหน้างานวิชาการ                                 หัวหน้างานบุคคล                           หัวหน้างานงบประมาณ             หัวหน้างานบรหิารทั่วไป 
 
   

                                                                 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1.งานพัฒนาหลักสูตร 
2.งานพัฒนากระบวน 
  การเรยีนรู ้
3.งานวัดผล/ประเมินผล 
4.งานวิจัยเพื่อพัฒนา   
  คุณภาพการศึกษา 
5.งานพัฒนานวัตกรรมการ 
   และเทคโนโลย ี
6.งานพัฒนาแหล่งเรยีนรู ้
7.งานนิเทศการศึกษา 
8.งานระบบดูแลช่วยเหลือ   
  นักเรียนและงานแนะแนว 
9.งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ   
  ภายใน/ภายนอก 
10.งานส่งเสริมเครือข่ายงานพัฒนา    
  วิชาการ 
11.งานห้องเรียนคุณภาพ 
 
 
 

1.งานจัดท าแผนเสนอขอ   
   งบประมาณ                    
2.งานจัดสรรงบประมาณ                      
3.งานตรวจสอบติดตาม   
   ประเมินผล รายงานการใช้เงิน 
   และรายงานผลการด าเนินการ 
4.งานระดมทรัพยากรและการ    
   ลงทุนเพื่อการศึกษา     
5.งานบริหารการเงิน 
6.งานบริหารบญัช ี
7.งานพัสดุ  ครภุัณฑ์     
8.งานที่ดิน    
9.งานที่ดินและสิง่ก่อสร้าง         
 

 
 

1.การงานวางแผนอัตราก าลัง    
   และก าหนดต าแหน่ง                              
2.การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง         
3.งานเสริมสรา้งประสทิธิภาพ 
   ในการปฏบิัติราชการ                  
4.งานวินัยและการรักษาวินัย 
   ข้าราชการ 
5.งานออกจากราชการ 
 
 

1.งานเลขานุการ   
   คณะกรรมการสถานศึกษา 
   ขั้นพื้นฐาน 
2.งานประสานและพัฒนา   
   เครือขา่ยการศึกษา 
3.งานจัดระบบการบริหาร 
   และพัฒนาองค์กร 
4.งานส่งเสริมสนบัสนุนด้าน 
   วชิาการ  งบประมาณ 
    บุคคลและบริหารทั่วไป 
5.งานจัดท าส ามะโนนักเรียน 
6.งานรับนักเรียน 
7.งานระดมทรัพยากรเพื่อ   
  การศึกษา 
8.งานส่งเสริมกิจการนักเรียน 
9.งานประชาสัมพันธ์งาน    
  การศึกษา 
10.งานด้านอาคารสถานที ่
 
 
 



๓๔ 
 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 นางสาวสุกฤตยา   ปงกันทา 

แผนภูมิบริหารงาน ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนวัดคูยาง 

งานหลักสูตร/การสอน 
ส าราญ  แสงนวกิจ 

 

ส าราญ  แสงนวกิจ 
 

งานนิเทศการศึกษา 
นุชนาถ  หอมยก 

 

งานสอนซ่อมเสริม 
กฤตพร  เดชา 

 

งานวัดผลและประเมินผล 
ชุติมา  จันทร์ออ่น 

 

แบบเรียน/คู่มือครู 
เรณู  ฉิมพานิชย ์

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม 
     ทับทิม  ตรีเจรญิ 

 

งานโครงการฝ่าย 
อุษา  เอี่ยมโพธิ ์

 

งานบริการวิชาการชุมชน 
พัสสน์ภิชาภา  ทนนัชัยด ารงกุล 

 

ปฏิทินปฏิบัติงานฝ่าย 
ศันสนีย์  ชูสุวรรณ ์

 

การรายงาน/ประชาสัมพันธ์
ฝ่าย 

นเรศ  สดุไทย 

 

งานทะเบียน/สถิติฝ่าย 
อินทรตัน์  ช่วงบญัญคั ิ

 

งานประกัน / ค ารับรอง
คุณภาพ 

ณิชาภัช  ยืนยาว 

 

กิจกรรมนักเรียน 
ปรพินธ ์ กรรณิกา 

 

ประชุม/อบรมทางวิชาการ 
เช่นชนก  สิ้วอนิทร ์

 

งานเลขานุการฝ่ายฯ 
ทัศนีย ์ บดีรัฐ 

 

งานแนะแนว 
ทับทิม  ตรีเจรญิ 

 

งานวิจัยในช้ันเรียน 
ดารณุี  หิรญัพันธุ ์

 

กิจกรรมทางวชิาการ 
ปางทพิย์  วงษ์ถาวร 

 

แหล่งเรียนรู้/ห้องพิเศษ 
นางกนกพร   ทันจันทร ์

 

งานศูนย์เทคโนโลยี ฯ สื่อฯ 
นเรศ   สดุไทย 

 

งานห้องสมุด 
ประเนียน  แก้วมาลากุล 

 

หัวหน้าสายช้ัน 
ชุติมา  จันทร์ออ่น 

ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ 
    นางชุติมา  จันทร์อ่อน 

กลุ่มงานส านักงานฝ่าย 
นางทัศนีย์  บดีรัฐ 

ห้องเรียน MEP 
ทัศนีย ์ หมู่ค า 

 

หัวหน้ากลุ่มสาระ(วิทย์/คณิต) 
กฤตพร  เดชา 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
นายขจรยศ  บุรุษศรี 

 

กลุ่มงานส่งเสริมประสิทธิภาพ 
นางชุติมา  จันทร์อ่อน 

กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพวิชาการ 
นางดารุณี  หิรัญพันธ์ 

งานทะเบียน/สถิติฝ่าย 
อินทรตัน์  ช่วงบญัญคั ิ

 

 
 



๓๕ 
 แผนภูมิบริหารงาน ฝ่ายบริหารบุคคล โรงเรียนวัดคูยาง 

งานทะเบียนประวัตแิละ
บ าเหน็จความชอบนาย
เช่นชนก  สิ้วอินทร ์

งานวินัย 
และการรักษาวินยั 

นายชัยวัฒน์  สุมังคละ 
 

. งานทะเบียนประวัต ิ

. การเลื่อนขั้นเงินเดือน 

. เครื่องราชอิสริยาภรณ์  

. วางแผนอัตราก าลัง 

. การจัดสรรอัตราก าลัง 

. การเปลี่ยนต าแหน่งให้   
  สูงขึ้น 

. การสรรหาบรรจุแต่งตั้ง 

. การลา 

. การออกจากราชการ 

. วินัย และการลงโทษ 

. การพักราชการ 

. การอุทธรณ์ร้องทุกข์ 

. มาตรฐานวิชาชพี/
จรรยาบรรณ 
. การขอรับใบอนุญาต 

. การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
. การประเมินวิทยฐานะ 
. การยกย่องเชิดชูเกียรติ 
. การพัฒนาคร/ูบุคลากร 
. สวัสดิการ / ขวัญ
ก าลังใจ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบุคคล 
      นายชัยวัฒน์  สุมังคะละ 

งานสรรหา บรรจุแต่งตั้ง 
ย้าย ลาและออกจาก

ราชการ 
เช่นชนก  สิ้วอินทร ์

งานวางแผนอัตราก าลัง
และก าหนดต าแหน่ง 
เช่นชนก  สิ้วอินทร ์

งานพัฒนาบุคลากรและ
ส่งเสริมประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน 
นายคมธัช นิลาพันธ์ 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
        นายขจรยศ  บุรุษศรี 

ผู้ช่วยฝ่ายบุคคล 
      นายเช่นชนก  สิ้วอินทร์ 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 แผนภูมิบริหารงาน ฝ่ายแผนและงบประมาณ โรงเรียนวัดคูยาง 

งานการเงิน 
วรรณา   เสาระวะ 

งานบัญชี 
ดลยา/พรสวรรค์ 

 

งานพัสดุ/ครุภัณฑ์ 
ชะอ้อน  บดีรัฐ 

งานยานพาหนะ 
ชาญณรงค์   สถิตอยู ่

 

งานจัดซื้อจัดจาง 
สิรปภา  ธรรมสอน 

 

ทุนการศกึษา/สวัสดิการ 
อรวรรณ  บดีรัฐ 

 

งานระดมทรัพยากร 
ปริพนธ์   กรรณิกา 

สวัสดกิารร้านค้า 
เรณู  ฉิมพานิชย ์

งานเอกสาร/รายงาน 
ณิชาภัช  ยืนยาว 

 

หาผลประโยชน/์ทรัพย์สิน 
ลัคนา  กระตา่ยทอง 

 

งานควบคุมภายใน 
กนกพร  ทันจันทร ์

งานส านักงานเลขาฝ่าย 
ชะอ้อน  บดีรัฐ 

 

งานจัดท าแผนงานฯ 
วัญเพ็ญ  มว่งจันทร ์

งานโครงการฝ่าย 
ดลยา  ยอดเพชร 

 

เว็ปไซด์โรงเรียน 
นเรศ   สุดไทย 

ข้อมูล / สารสน เทศ 
เช่นชนก  สิ้วอินทร์ 

 

ติดตามประเมินโครงการ 
วัญเพ็ญ  มว่งจันทร ์

 

งบประมาณและพัสด ุ
นางวรรณา  เสาระวะ 

 

กลุ่มงานส านักงานฝ่ายฯ 
นายชะอ้อน  บดีรัฐ 

 

กลุ่มนโยบายและแผนฯ 
นางวัญเพ็ญ  มว่งจันทร ์

 

กลุ่มงานส านักงานฝ่ายฯ 
นางวรรณา  เสาวะระ 

 

รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและงบประมาณ 
นางกาบแก้ว  สวยสม 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
นายขจรยศ  บรุุษศรี 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

แผนภูมิบริหารงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนวัดคูยาง 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 
นายวิมลชัย  สลิารักษ ์

ผู้อ านวยการโรงเรยีน 
นายขจรยศ  บุรุษศรี 

ลูกเสือ-ยุวกาชาด 
คมธัช นิลาพันธ ์

 

กีฬา-ยาเสพติด 
สมทรง กงสุวรรณ 

 

อาหารกลางวัน 
ชนะจิตต์  บุญเกิด 

ส ามะโนนักเรียน 
อินทรัตน์  ช่วงบัญญัต ิ

 

งานเครือข่ายการศึกษา 
ปริพนธ์  กรรณิกา 

 

งานเอกสาร/ ธุรการ 
ลัคนา   กระต่ายทอง 

 

คณะกรรมการ
สถานศกึษา 

ลัคนา   กระต่ายทอง 
 
 

งานโครงการฝ่าย 
วิมลชัย สิลารกัษ ์

 

งานประชาสัมพันธ ์
ด ารง/นเรศ 

 

งานประชุม 
อินทรัตน์  ช่วงบัญญัติ  

หาผลประโยชน/์ทรัพย์สิน 
ลัคนา   กระต่ายทอง 

 

พนักงานบริการ 
สมควร  อ่อนฉาย 

 

งานจัดสร้าง 
สมควร   ออ่นฉาย 

 

ระบบดูแล/บ ารุง 
ปริพนธ์/นวรัตน์/ชะอ้อน 

 

งานควบคุมภายใน 
กนกพร   ทันจันทร ์

 

งานอนามัย นร. 
พณิตา  เงินทอง 

 

คุณธรรมจริยธรรม/เศรษฐกิจ
พอเพียง 

วัญเพ็ญ  มว่งจันทร ์
 

ธ. ความดี/ออมทรัพย ์
กนกพร/พรสวรรค์ 

 

งานความสมัพันธช์ุมชน 
ปริพนธ์  กรรณกิา 

 

งานทัศนศึกษา 
คมธัช/ชาญณรงค์ 

 
 

พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
ทัศนีย์  สุพรรณแสง 

 

การให้บริการชุมชน 
สมควร  อ่อนฉาย 

 

งานยานพาหนะ 
ชาญณรงค์/คมธ้ช 

 

 

ประชาธิปไตยและวินยั
นักเรียน 

ปริพนธ์/ชานนท ์
 

 
 

ผู้ช่วยฝ่ายบริหารทั่วไป 
นางลัคนา   กระต่ายทอง 

กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
นายคมธัช  นิลาพันธ ์

กลุ่มงานส านักงาน 
นางลัคนา   กระต่ายทอง 

กลุ่มงานอาคารสถานท่ี  
นายสมควร   อ่อนฉาย 



๓๘ 
 

๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์การ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
วิสัยทัศน์ 

ภายในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนวัดคูยางมุ่งมั่นพัฒนาคณุภาพผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน มีทักษะชีวิตและ
เป็นต้นแบบเทคโนโลยีแห่งการเรยีนรู้สูม่าตรฐานสากล 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ด ารงความเป็นไทยมีสุขนิสัย

ที่ดีขยันหมั่นเพียรรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโลก 
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์มีความสามารถใน

การใช้ภาษาสื่อสาร สร้างสรรค์และน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
 3. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องเต็มตามศักยภาพ 
 4. ส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ 
 5. ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาองค์กร 

      ค่านิยมองค์การ 
ค่านิยมองค์การ  

“องค์กรแห่งความสามัคคี  มีคุณธรรม  น้อมน านโยบาย  ใฝ่พัฒนางาน  บริการเป็นเยี่ยม” 
  
                                           SMILE   =    ยิ้มแย้มแจ่มใส 
 
                               S  =  SERVICE MIND             การมีจิตบริการ 
                               M =  MORAL                      มีคุณธรรม 
                                I  =   INDUSTRY                 มีความขยันหมั่นเพียร , ความอุตสาหะ 
                               L  =  LOVE  HARMONY        รักสามัคคี 
                               E  =  EMPHASIS  POLICY      เน้นนโยบาย 

 
มีความรู้คู่คุณธรรม   น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

     “  ยิ้มใส  ไหว้สวย  มารยาทงาม น้อมน าคุณธรรม ” 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

  “  โรงเรียนคุณธรรม   น้อมน าวิถีพุทธ ” 
๓.  เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์  ด ารงความเป็นไทย มีศักดิ์ศรี รู้เท่าทัน 
แข่งขันได้ มีสุขนิสัยที่ดี ขยันหมั่นเพียรรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโลก  

 2. ผู้เรียนมีความรู้สามารถคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ ใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา 
สร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเต็มศักยภาพ 

 3. ครูมีความสามารถในจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 4. โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีบรรยากาศ เอ้ือต่อการเรียนรู้และ 



๓๙ 
 

เป็นที่ยอมรับของสังคม ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับสากล 
 5. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร 

๔. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ ๑ 

      พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม 
ความสามารถด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ (Raising the bar) 
 กลยุทธ์ที่ ๒ 

      ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (Moral and Ethics) 
 กลยุทธ์ที่ ๓ 

      ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและลดความเหลื่อมล้ าผู้เรียนได้รับโอกาสในการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ (Filling the gap) 
 กลยุทธ์ที่ ๔ 

      พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (Teacher Enhancement) 
 กลยุทธ์ที่ ๕ 

      พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  
เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา (Good Governance) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 
 

๕. การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
    กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม 
                    ความสามารถด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ (Raising the bar) 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
โครงการพัฒนายกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ๘ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  

- เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผู้เรียนให้
สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
- เพื่อยกระดับของการ
ทดสอบระดับชาติ NT/O-NET 
ของโรงเรียนให้สูงข้ึน 
- เพื่อยกระดับของการ
ทดสอบระดับเขตพื้นที่ LAS 
ของโรงเรียนให้สูงข้ึน 
 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนใน 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ในระดับ ด ีขึ้นไป 
- ผู้เรียนช้ัน ป.3 , ป.6 มีผลการ
ทดสอบระดับชาติเฉลี่ยเป็นรายกลุม่
สาระการเรียนรูไ้มต่่ ากว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ 
- ผู้เรียนระดับชั้น ป. 1 ป.2  ป.4  
ป.5 มีผลการทดสอบระดับระดับเขต
พื้นที่เฉลี่ยรายกลุ่มสาระการเรียนรู้
ไม่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร 
เขต 1 
- ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
สมรรถนะส าคัญ 5 ด้าน ตามเกณฑ์
ที่โรงเรียนก าหนด 
เชิงคุณภาพ 
-ผู้เรียนมีส่วนเกีย่วข้องพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้ในระดับดี ไมต่่ ากว่าร้อยละ 
75 
 

มาตรฐานที่  4, 5 
ตัวบ่งช้ี 4.1 – 4.4, 5.1 – 5.4 
 

โครงการพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรูสู้่
มาตรฐานสากล 

- โรงเรียนมหีลักสูตรที่
เหมาะสมสอดคล้องกับ
เป้าหมายของสถานศึกษา 
สภาพของชุมชนและ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
- จ านวนครูผู้สอนทุกคน จ านวน 
100 คน และเอกสารประกอบ
หลักสตูรสถานศึกษาครบทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
เชิงคุณภาพ 
- ครูทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ มี
ความสามารถในการพัฒนาหลักสตูร
และมีความสามารถ 
- โรงเรียนมหีลักสูตรสถานศึกษา 
และมีคูม่ือการจดัการเรียนรู้ทุกกลุม่
สาระ ฯ 
 

มาตรฐานที ่ 7, 10 
ตัวบ่งช้ี 7.1 – 7.10 



๔๑ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
โครงการพัฒนาส่งเสริม
กิจกรรมห้องสมุด 

- เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรัก
อ่านสามารถใช้ห้องสมุดได
อย่างมีประสิทธิภาพ 
- เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ส าหรับนักเรียน บุคลากร
และชุมชน 
- เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ 
- เพื่อเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนใหสู้งขึ้น 
 

เชิงปริมาณ 
-  นักเรียนใช้ห้องสมุดเป็นแหล่ง
เรียนรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ต่อ
สัปดาห ์
- นักเรียนอ่านหนังสือเพิ่มเติมอยา่ง
น้อยเดือนละ 1 เล่ม 
- นักเรียนมีนิสยัรักการอ่านไม่น้อย
กว่าร้อยละ 65 
- นักเรียนจัดท าบันทึกการอ่าน
สัปดาหล์ะ 3 ครั้ง/คน 
- นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน
สูงขึ้น ร้อยละ 3 ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
- ผู้รับบริการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 มี
ความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป  
เชิงคุณภาพ 
-  นักเรียน บุคลากรและชุมชนใช้
ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ นักเรียนมี
นิสัยรักการอ่านและผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรยีนสูงขึ้น          
 

มาตรฐานที ่3 
ตัวบ่งช้ี 3.1 – 3.7 

โครงการส่งเสริม
ความสามารถพิเศษของ
นักเรียน (วิทย์ คณิต) 

- เพื่อค้นหาและพัฒนา
ความสามารถพิเศษของ
นักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และศิลปะ 
- ครูสร้างสื่อ และพัฒนาสื่อ 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัด
การศึกษาส าหรับนักเรียนท่ีม ี
ความสามารถพิเศษในวิชา
วิทยาศาสตร์  คณติศาสตร์  
และศลิปะ 
- เพื่อให้นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน และมผีลการ
แข่งขันในวิชาวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์  และศลิปะ ใน
ระดับต่าง ๆ สูงขึ้น 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4, 5 
และ 6  ช้ันละ 2 ห้องเรียน ไดร้ับ 
การพัฒนาตามศักยภาพ 
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6  
จ านวน …………. คน  มีความรู้และ 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทางด้าน
วิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
ศิลปะเพิม่ขึ้น 
 

มาตรฐานที ่4, 5 
ตัวบ่งช้ี 4.1 – 4.4, 5.1 – 5.4 

โครงการส่งเสริมพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมเทคโนโลยีและ
แหล่งเรียนรู ้

- เพื่อจัดท าระบบเครือข่าย
ภายในให้ครอบคลุมทุกช้ัน
เรียน และห้องเรียนพเิศษ
ต่างๆ 

เชิงปริมาณ  
- มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต็ที่มี
ประสิทธิภาพ มีระบบอินทราเน็ต
ภายในโรงเรียน 

มาตรฐานที ่6, 11 
ตัวบ่งช้ี 6.1 – 6.4,  11.1 – 
11.3 



๔๒ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
 - เพื่อปรับปรุงเครือข่ายใน

ส่วนท่ีช ารุดเสียหาย 
- เพื่อจัดหาโปรแกรม
ฐานข้อมูลการให้บริการศูนย์
เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
และเป็นปจัจุบัน 
- เพื่อพัฒนาระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตให้มี
ประสิทธิภาพ และปฏิบัติ
ตามกฎหมาย พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ.  
2550 (ฉบับปรับปรุง 2554) 

 

เชิงคุณภาพ   
- นักเรียน ครูและบุคลากร ร้อยละ 
85 ใช้บริการอินเทอร์เนต็ และ
อินทราเน็ต 

 

โครงการ จัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการโดยใช้
กระบวนการ ๕ ขั้นตอน (Five 
steps) 

- เพื่อต้องการลดความ
ซ้ าซ้อนของเนื้อหาวิชาและ
เพื่อลดเวลาเรียนของผู้เรียน   
- เพื่อให้ครูจัดกิจกรรมบูรณา
การ โดยใช้กระบวนการ 5 
ขั้นตอน (Five steps) 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนโรงเรียนวัดคยูางตั้งแต่ชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6    ปี
การศึกษา  2556  ทุกคน 
ได้ร่วมกิจกรรมในโครงการจัดการ
เรียนรูโ้ดยใช้กระบวนการ 5 ขั้นตอน 
(Five steps)           
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนทุกคนท่ีเข้าร่วมโครงการฯ  
ทุกคนผ่านการประเมินกระบวนการ
ในการเรียนรู้ด้วยการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง จากการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการ  เรื่องที่เรียน
สัมพันธ์กับวิถีชีวิต  และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น บริเวณใกล้เคียงกับท่ี
โรงเรียนตั้งอยู่  นักเรียนไดร้ับความ
สนุกสนานและมีวินยั 
 

มาตรฐานที่ 15 
ตัวบ่งช้ี 15.1 – 15.3 

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่
อาเซียน 

- นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจ มีความตระหนัก และ
เจตคติทีด่ีเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้
เกี่ยวกับประเทศอาเซียนในดา้น
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม 
- นักเรียนร้อยละ 50  ใช้ภาษา
สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา 
 

มาตรฐานที ่ 13 
ตัวบ่งช้ี  13.1 – 13.2 

โครงการ/กิจกรรม  เป้าหมาย สนอง 



๔๓ 
 

วัตถุประสงค ์ (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

  - นักเรียนร้อยละ 80  มีความเป็น
ผู้น า ความรับผิดชอบทางสังคม 
ยอมรับความแตกต่างท่ีหลากหลาย 
- นักเรียนร้อยละ 80  มีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น และ
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร
ทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
และความตระหนักเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีเน้นอาเซยีน และจดั
กิจกรรมการเรียนรูเ้กี่ยวกับอาเซียน 
- ครูและนักเรียน มีความรู้ความ
เข้าใจและความตระหนักเกีย่วกับ
ประชาคมอาเซียน  สามารถใช้
ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลย ี
การสื่อสารและสารสนเทศในการ
สื่อสารกับประเทศในประชาคม
อาเซียน 
- โรงเรียนมคีวามพร้อมในการเป็น
แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนและมีศักยภาพในการจดั
กิจกรรมสร้างความตระหนักและ
พัฒนาเยาวชนไทยให้มรสมรรถนะที่
ส าคัญส าหรับการด าเนินชีวิตใน
ประชาคมอาเซียน 

 

โครงการโรงเรียนสีเขียว - เพื่อส่งเสริมใหค้ร ูนักเรียน 
ผู้ปกครองและ ชุมชน มี
ความรู ้มีจิตส านึก และ
พฤติกรรมในการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
- เพื่อโรงเรียนวัดคูยาง มี
คุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีด ี 
- เพื่อขยายเครือข่าย 
 

เชิงปริมาณ 
- ครู นักเรียน บุคลากรโรงเรียนวดัคู
ยาง ทุกคน  
- ครูและนักเรียนในกลุม่โรงเรียนชา
กังราว 
- ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรยีนวัดคู
ยาง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม  
เชิงคุณภาพ 
- ครูและนักเรียนมคีวามรู ้มี
จิตส านึกและพฤติกรรมในการใช้
พลังงานอย่างประหยัด และมีส่วน
ร่วม เสริมสร้างการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 

มาตรฐานที ่4 
ตัวบ่งช้ี 4.1 – 4.4 
 

โครงการ/กิจกรรม  เป้าหมาย สนอง 



๔๔ 
 

วัตถุประสงค ์ (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini 
English Program (Mep) 

- เพื่อปรับสภาพนักเรียนให้มี
ความคุ้นเคยในการท า
กิจกรรม การเรยีนการสอน
ภาอังกฤษ 
- เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติที่
ดีต่อการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ สามารถ
สนทนา สื่อสารภาษาอังกฤษ
แบบง่ายๆได ้
- เพื่อให้นักเรียนมี
ประสบการณ์ในการท างาน
ร่วมกับผู้อื่นและเรียนรู้การ
อยู่ร่วมกันในสังคม 
- มุ่งพัฒนาการใช้ทักษะทั้ง 4 
ของการใช้ภาษาอังกฤษให้
เกิดประสิทธิภาพทั้งภายใน
และภายนอกห้องเรียน 
- กระตุ้นให้ผูเ้รียนเกิดความ
มั่นใจในการสื่อสารโดยใช้
ภาษาอังกฤษ 
 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
จ านวน 163 คน ได้รับความรู้ 
ทักษะและประสบการณ์ สามารถ
เรียนรู้ พัฒนาตนเองได ้
- ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ครูชาว
ต่างประเทศ และผู้ช่วยครูชาว
ต่างประเทศ (TA) จ านวน 18 คน  
มีความรู้ ทักษะในการจัดการเรยีนรู้ 
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
(Mep.) มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอยู่
ระดับด ี
- ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ครูชาว
ต่างประเทศ และผู้ช่วยครูชาว
ต่างประเทศ (TA) จ านวน 18 คน มี
ความสามารถในการจดัการเรียนรู ้
เพิม่พูนความรู้และประสบการณ ์
ในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาการ
เรียนการสอนให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการเรียนรู้  
 

มาตรฐานที ่4, 5 
ตัวบ่งช้ี 4.1 – 4.4, 5.1 – 5.4 

โครงการนิเทศภายใน - เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ และ
ทักษะเกี่ยวกับวิธีการจัดการ
เรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
น าไปใช้ปรับปรุง พัฒนาการ
จัดกระบวนการเรียนการ
สอนของตนได ้
- เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรยีนทุก
ระดับใหสู้งขึ้น 
- เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของผู้มี่ส่วนเกี่ยวข้องในการ
ด าเนินโครงการ 
 

เชิงปริมาณ 
- ให้มีการประชุมก่อนเปดิและปิด
ภาคเรยีนทุกภาคเรียน 
- ให้ครูศึกษาเอกสารทางวิชาการ
อย่างน้อย คนละ 1 เรื่อง/เดือน 
- การประชุมทางวิชาการอย่างน้อย 
เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดป ี
- สังเกตการณ์สอน ทุกช้ันเรียน
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง/เดือน/คน 
- นิเทศเยี่ยมช้ันเรยีนทุกช้ันเรียน
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง/เดือน/คน 
- พัฒนาครูด้านการจดัการเรียนการ
สอนแบบโครงงาน 
- พัฒนาครูด้านการวิจัยในช้ันเรียน 
เชิงคุณภาพ 
- ครูมีความรู้ ความเข้าใจ และ
ทักษะเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้ที่  

มาตรฐานที ่10 
ตัวบ่งช้ี 10.1 – 10.6 

โครงการ/กิจกรรม  เป้าหมาย สนอง 



๔๕ 
 

วัตถุประสงค ์ (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

  เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้
ปรับปรุง พัฒนาการจดักระบวนการ
เรียนการสอนคิดเป็นร้อยละ 75 ข้ึน
ไป 
- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทุกช้ัน
เรียน ระดับสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 75 ข้ึนไป และผลการ
ประเมินคุณภาพนักเรยีนระดับชาติ 
(NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 และ 
(O-NET) ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
มีค่าเฉลีย่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
ประเทศ 
- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนิน
โครงการมคีวามพึงพอใจในระดับ
มากคิดเป็นร้อยละ 75 ข้ึนไป 
 

 

โครงการทะเบียนวัดผลและ
ประเมินผล 

- เพื่อให้ครูผู้สอนได้น าการ
วัดและประเมินผลการศึกษา
ไปใช้กับนักเรียนในโรงเรียน
วัดคูยางตามสภาพจริง 
- เพื่อให้ครูผู้สอนรู้จักการวดั
และประเมินผลการเรียนการ
สอนที่สอดคล้องกับรูปแบบ
การเรยีนการสอนใน
ห้องเรียนรู้ที่จดัให้แก่ผู้เรียน
และเน้นการพัฒนาผูเ้รียน
เป็นส าคญั 

เชิงปริมาณ 
- ร้อยละ 95  ของครูผู้สอนโรงเรยีน
วัดคูยางมีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถน าเทคนิคการวัดผล
ประเมินผลการศึกษาตามสภาพจริง
มาใช้ได้อย่างถูกต้อง 
- ร้อยละ 85  ของครูผู้สอนโรงเรียน
มีความสามารถในการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
รูปแบบการจดัการเรียนการสอนใน
ห้องเรียน 
เชิงคุณภาพ 
- โรงเรียนวัดคูยางมีการวดัและ
ประเมินผลการศึกษาท่ีมคีุณภาพ
และมีประสิทธิภาพ 
- ครูผู้สอนโรงเรยีนวัดคูยางสามารถ
วัดและประเมินผลการศึกษาให้
สอดคล้องกับรปูแบบการจดัการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ- 
- นักเรียนในโรงเรียนวัดคูยางเป็นผู้
ที่มีลักษณะอันพึงประสงคส์อดคลอ้ง
กับการวัดและประเมินผลของ
ครูผูส้อน 
 

มาตรฐานที ่7 
ตัวบ่งช้ี 7.1 – 7.10 
             

โครงการ/กิจกรรม  เป้าหมาย สนอง 



๔๖ 
 

วัตถุประสงค ์ (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการสอนคอมพิวเตอร์ 
(กรณีนักเรียนเกนิมาตรฐานที่
รัฐจัดให้) 

- เพื่อจ้างครูผู้สอนที่มีความรู้ 
ด้านคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 
คน  
- เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม 
บ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์เทคโนโลย ี
- เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
ครุภณัฑ์ด้านคอมพิวเตอร์ 
และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
- เพื่อจัดท าเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน 
ในรายวิชาคอมพิวเตอร ์

 

เชิงปริมาณ 
- มีครูคอมพิวเตอร์มาช่วยปีละ 2 
คน 
- คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
เทคโนโลยี สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 - มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เพียงพอ 
และมีอุปกรณเ์ทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช้ในการจัดการศึกษาและการ
เรียนการสอน 
- มีเอกสารประกอบการเรียนการ
สอน ในรายวิชาคอมพิวเตอร ์
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียน ครูและบุคลากร ร้อยละ 
83 ใช้บริการคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีเพื่อการศึก 

มาตรฐานที ่ 6, 11, 13 
ตัวบ่งช้ี 6.1 – 6.4, 11.1 – 
11.3, 13.1 – 13.2 
 

 

กลยุทธ์ที่  ๒  ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง (Moral and Ethics) 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวทาง
โรงเรียนวิถีพุทธ (น้อมน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 

- ผู้เรียน ครู ไดร้ับการส่งเสริม
คุณธรรม จรยิธรรม ด้านจติ
อาสาและพัฒนาความรู้    
ความเข้าใจวิถีพอเพียงเพ่ือเป็น
แนวทางในการน าหลักคิด และ
หลักปฏิบตัิ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
การด ารงชีวิตประจ าวัน 
 

เชิงปริมาณ 
- 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้เรียนมคีุณลักษณะที่พึง
ประสงคต์ามหลักสตูรร้อยละ 100 
- ผู้เรียนมีความเอื้ออาทรผู้อื่นและ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ร้อย
ละ 95 
- ผู้ เ รี ยนยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง ร้อยละ 85 
- ผู้ เ รี ยนตระหนักรู้ คุณค่ าร่ วม
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมภูมิ
ปัญญาไทย ร้อยละ 85 

มาตรฐานที ่2 
ตัวบ่งช้ี 2.1 – 2.6 

โครงการจิตอาสาเพ่ือสังคม
และสาธารณประโยชน ์

- เพื่อสร้างจิตส านึกในด้านจิต
อาสาให้แก่นักเรยีน และฝึก
กิจกรรมจติสาธารณะอย่าง
ต่อเนื่อง 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนโรงเรียนวัดคยูางทุกคน 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมและฝึกกิจกรรม  

มาตรฐานที ่6, 15 
ตัวบ่งช้ี  6.1 – 6.4, 15.1 – 
15.2 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  



๔๗ 
 

ของโครงการ/กิจกรรม (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
 - เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรม

ด้านจิตอาสาตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
- เพื่อให้นักเรียนทุกคน มีวินัย
ในตนเอง รู้จักรัก หวงแหน
และอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม ใน
ครอบครัว ชุมชน เพื่อการอยู่
ร่วมกันกับสังคมอยา่งเป็นสุข 
 

จิตอาสาตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
- เพื่อให้นักเรียนทุกคนเกิดความ
สามัคคีและช่วยเหลือกันท าให้
โรงเรียน วัด ชุมชน สะอาด น่าอยู ่
และทุกคนในสังคมอยูร่่วมกันอย่าง
เป็นสุข 
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนทุกคนไดฝ้ึกกิจกรรมจติ
อาสาและเป็นผูม้ีพฤติกรรม จิต
สาธารณะสามารถปฏิบตัิไดจ้ริง 
เกิดความรู้และเข้าใจความเป็น
นักเรียนจติอาสาและมีพฤติกรรม
จิตสาธารณะตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ร่วมกัน
ในสังคมได้อยา่งมีความสุข 
- เพื่อให้นักเรียนเกิดความเป็นผู้น า 
ผู้ตามทีด่ี รู้จักและมีความ
รับผิดชอบ 
 

 

โครงการส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียนสู่การเรียนรู้
สุนทรียภาพ 

- ผู้เรียนมคีุณลักษณะที่พึง
ประสงคต์ามหลักสตูร 
- เพื่อให้นักเรียนช่ืนชม ร่วม
กิจกรรม มผีลงานด้าน
ทัศนศิลป์  ดนตรีและ 
นาฏศิลป ์
- เพื่อให้นักเรียนมีความคิด
ริเริม่สรา้งสรรค์มองโลกในแง่ดี  
และมีจินตนาการ      
- ผู้เรียนตระหนักรู้คณุค่าร่วม
อนุรักษ์และรักษาภูมิปญัญา
ท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม
ไทย   
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนวดัคูยาง  จ านวน            
คน 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้เรียนมคีุณลักษณะที่พึง
ประสงคต์ามหลักสตูรร้อยละ 1๐๐ 
- ผู้เรียนมีสุนทรยีภาพและลักษณะ
นิสัย ด้านทัศนศลิป์ ดนตรีและ
นาฏศิลป์  
 ร้อยละ 9๐                                 
- ผู้เรียนมีความคดิริเริ่มสร้างสรรค ์ 
มองโลกในแง่ดี  และมจีินตนาการ 
ร้อยละ85 
- ผู้เรียนตระหนักรู้คณุค่าร่วมอนุรกัษ์
และรักษาภูมิปญัญา 
ท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมไทย 
ร้อยละ 85 
 

มาตรฐานที ่1 
ตัวบ่งช้ี 1.1 – 1.6  

กลยุทธ์ที่  ๓  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและลดความเหลื่อมล้ าผู้เรียนได้รับโอกาสในการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ (Filling the gap) 
 

โครงการ/กิจกรรม  เป้าหมาย สนอง 



๔๘ 
 

วัตถุประสงค ์ (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการส่งเสริมพัฒนา
นักเรียนเรียนร่วม 

- ครูผู้สอนใช้ในการจัดหา/ซื้อ 
หรือผลิตสื่อหรือนวัตกรรมการ
เรียนรูเ้พื่อพัฒนาทักษะด้าน
การอ่าน การเขียนและการคิด
ค านวณ เพื่อให้นักเรยีนที่มี
ความบกพร่องทางการเรยีนรู้
ทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะ 
3 ด้าน  
- เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถคัด
กรองและประเมิน
ความสามารถพ้ืนฐานของเด็ก 
เพื่อให้ทราบถึงระดับ
ความสามารถและพัฒนาการ
ของเด็กแต่ละคน 
Program)  ท่ีเหมาะสมต่อ
พัฒนาการและความต้องการ
พิเศษของเด็ก     แต่ละคน 
และเพิ่มศักยภาพในการเรียน
การสอนเด็กพิเศษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- เพื่อให้นักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ทุกคน 
ได้รับการพัฒนาทักษะในด้าน
การอ่าน การเขียน และการคิด
ค านวณ ท้ัง 3 ด้าน ได้รับการ
พัฒนาทางด้านการอ่าน การ
เขียน และการคิดค านวณ 
อย่างเต็มตามศักยภาพเป็น
รายบุคคล  
- เพื่อนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการน าความรู้  
ความสามารถและทักษะของ
ครูผูส้อนไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนให้กับนักเรียนท่ี
มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ในโรงเรียนที่จดัการเรียนร่วม  

เชิงปริมาณ 
- ครูผู้สอน ได้มสีื่อ หรือพัฒนาสื่อ/
นวัตกรรมในการจัดการเรียนการ
สอนส าหรับนักเรยีนที่ม ี
ความบกพร่องทางการเรยีนรู ้
- ครูผู้สอน สามารถคัดกรองและ
ประเมินความสามารถพื้นฐาน 
ระดับความสามารถและ
พัฒนาการของเด็กแต่ละคน 
- โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วม
สามารถจัดการเรยีนการสอนโดย
ใช้เทคนิคการสอนทางการศึกษา
พิเศษท่ีเหมาะสมกับปญัหาและ
ความต้องการเด็กเป็นรายบุคคล 
- นักเรียนที่มคีวามบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ไดร้ับการพัฒนา
อย่างเต็มตามศักยภาพทุกคน 
- โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมได้รับ
การนิเทศ ติดตามและประเมินผล
ตามโครงการพัฒนาคณุภาพ
ส าหรับนักเรียนที่มคีวามบกพร่อง
ทางการเรียนรู ้
เชิงคุณภาพ 
- โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วม มีสื่อ
หรือนวัตกรรม ในการจดัการเรียน
การสอนส าหรับนักเรียนที่มคีวาม
บกพร่องทางการเรียนรู้  
- มีฐานข้อมูลนักเรยีนที่มีความ
ต้องการพิเศษเรยีนร่วม ในการ
พัฒนาการจัดการเรยีนร่วม 
- นักเรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็น
พิเศษเรียนร่วม ได้รับการศึกษา
อย่างมีคุณภาพทุกคน ทุกด้านและ 
 
 
 
  

มาตรฐานที ่10   
ตัวบ่งช้ี  10.1 -10.6 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
  เรียนอย่างมีความสุข 

- นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
 



๔๙ 
 

เรียนสูงขึ้น และคณุภาพการศึกษา
สูงขึ้น 
- โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วม ท่ี
ได้รับการนิเทศ ตดิตามและ
ประเมินการจดัการศึกษาพิเศษ
เรียนร่วม สามารถปรับปรุงและ
พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการเรียนร่วมสูงขึ้น 
- โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วม ท่ี
ได้รับการนิเทศ ตดิตามและ
ประเมินการจดัการศึกษาพิเศษ
เรียนร่วม สามารถปรับปรุงและ
พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการเรียนร่วมตามโครงสร้างซีท 
(SEAT Framework) 
 

โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน/แนะแนว 

- เพื่อให้โรงเรียนมรีะบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีนโดยมี
กระบวนการ วิธีการและ 
เครื่องมือท่ีมีคณุภาพได้
มาตรฐาน สามาตรตรวจสอบ
ได ้
- เพื่อส่งเสริมใหค้รูประจ าชั้น 
บุคลากรในโรงเรยีน ผู้ปกครอง 
ชุมชน หน่วยงาน และองค์กร
ภายนอกมีส่วนร่วมในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 
- เพื่อให้นักเรียนไดร้ับการดูแล
ช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ 
เป็นคนท่ีสมบรูณ์ทั้งร่างกาย 
อารมณ์  สังคมและสติปัญญา 
 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนทุกคนไดร้ับการดูแล
ช่วยเหลือและพัฒนาด้านสุขภาพ 
สุขภาพจิตและสภาพแวดล้อมทาง
สังคมอย่างท่ัวถึง 
- นักเรียนทุกคนไดร้ับการส่งเสริม
พัฒนาป้องกันแก้ไขปัญหาทั้งด้าน
การเรยีนรู้และความสามารถพิเศษ 
- นักเรียนร้อยละ 80 ได้รูจ้ัก
ตนเอง สามารถปรับตัวมีทักษะ
ทางด้านสังคมและอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
- นักเรียนมีความพอใจในการเข้า
ร่วมโครงการร้อยละ 75 ข้ึนไป 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีคณุภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา เป็นคนดี คน
เก่งและสามารถอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
 
 
 

มาตรฐานที ่10  
ตัวบ่งช้ี  10.1 – 10.6 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
โครงการงานบริการและ
สวัสดิการนักเรียน 

- นักเรียนไดร้ับการบริการเท่า
เทียมกันอย่างทั่วถึงกันทุกคน 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนทุกคนไดร้ับการบริการ 

มาตรฐานที ่1   
ตัวบ่งช้ี  1.1 – 1.6 



๕๐ 
 

 เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนไดร้ับการบริการเท่า
เทียมกันอย่างทั่วถึงทุกคน และมี
สุขภาพกาย และสุขภาพใจท่ีด ี
 

โครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 

- เพื่อเฝ้าระวังและส่งเสรมิ
สุขภาพของนักเรียนให้
เจริญเติบโตตามวัย 
- เพื่อให้นักเรียนดูแลสุขภาพ
ตนเองให้มีสุขภาพกายที่
แข็งแรงและมีจติที่ด ี
- เพื่อให้โรงเรียนมีบริการ
สาธารณสุขข้ันพ้ืนฐานส าหรับ
นักเรียนและบุคลากร 
อย่างมีคุณภาพ 
- เพื่อป้องกันโรคติดต่อและ
โรคระบาดต่าง ๆ ที่จะเกดิขึ้น
ในโรงเรียน 
 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนโรงเรียนวัดคยูางจ านวน  
คนได้รบับริการด้านสุขภาพ
อนามัยคิดเป็นร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนและบุคลากรของ
โรงเรียนวดัคูยางรูจ้ักดูแลสุขภาพ
อนามัยของตนเอง 
- นักเรียนและบุคลากรของ
โรงเรียนวดัคูยางได้รับบริการขั้น
พื้นฐานจากงานอนามัยโรงเรียน
และจากหน่วยงานสาธารณสุข
ตลอดปีอย่างมปีระสิทธิภาพคดิ
เป็นร้อยละ 85 
 

มาตรฐานที ่1, 11   
ตัวบ่งช้ี  11.2 

โครงการประชาธิปไตยและ
วินัยนักเรียน 

- นักเรียนน าวิธีการปกครอง
ตามระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรง         
เป็นพระประมุขน ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้   
 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนร้อยละ 8๐ สามารถ
ปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตย                        
- นักเรียนร้อยละ 8๐ มีคารวธรรม  
สามัคคีธรรม  และปัญญาธรรม 
- นักเรียนร้อยละ 8๐ อยู่ร่วมกัน
ในโรงเรียนอย่างมคีวามสุข 
- นักเรียน ครู ผู้บริหาร  
ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา  มีความพึงพอใจ 
ในการเข้าร่วมกิจกรรม และการ
ด าเนินงาน อยู่ในระดบัดีขึ้นไปร้อย
ละ 8๐ 
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนปฏิบัตตินตามวิถีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยคือ 
คารวธรรม สามัคคีธรรม  และ
ปัญญาธรรม 
 

มาตรฐานที ่ 10 
ตัวบ่งช้ี  10.1 – 10.6 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 



๕๑ 
 

โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียน 

- เพื่อจัดห้องเรียนได้ครบตาม
ความ
ต้องการ เหมาะสม สวยงาม  
มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียน
การสอน 
- เพื่อจัดห้องส านักงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  มีระเบียบใน
การใช้อย่างชัดเจน 
- เพื่อจัดห้องสนับสนุนการ
เรียนการสอนได้เพียงพอกับ
ความต้องการของครูและ
นักเรียน 
- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียนที่ช ารุดให้ใช้งานได้
ตามปกติและสวยงาม 
- เพื่อให้เกิดความปลอดภัยใน
สวัสดภิาพด้านต่างๆส าหรับ
นักเรียน 
- เพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
 

เชิงปริมาณ 
- จัดห้องสนับสนุนการเรยีนการ
สอนไดเ้พียงพอกับความต้องการ
ของครูและนักเรียน 
- จัดซ่อมแซมอาคารเรียนให้
สวยงามและมีบรรยากาศปลอดภยั 
- จัดห้องส านักงานให้เป็นเอกเทศ 
เป็นระเบียบ  มีประสิทธิภาพใน
การบริหารสถานศึกษาและเกิด
ประโยชนส์ูงสุดต่อทางราชการ 
- จัดภูมิทัศน์โดยรอบให้เอื้อต่อการ
จัดระเบียบการเรยีนการสอนเช่น
ทาสีอาคารเรียน อาคารประกอบ 
ให้สวยงาม 
เชิงคุณภาพ 
- มีห้องสนับสนุนการเรียนการ
สอนไดเ้พียงพอกับความต้องการ
ของครูและนักเรียน 
- อาคารเรียนสวยงามและมี
บรรยากาศปลอดภัย 
- มีห้องส านักงานเป็นเอกเทศ 
เป็นระเบียบ  มีประสิทธิภาพใน
การบริหารสถานศึกษาและเกิด
ประโยชนส์ูงสุดต่อทางราชการ 
- มีภูมิทัศน์โดยรอบเอื้อต่อการจัด
ระเบียบการเรียนการสอน  

มาตรฐานที ่11   
ตัวบ่งช้ี  11.1 – 11.3 

โครงการรักษ์โรงเรียน - นักเรียนมีความรู้   ความ
เข้าใจในการป้องกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ 

เชิงปริมาณ 
- คณะครู   บุคลากรโรงเรียน  
ตระหนักให้ความส าคัญของโทษ
ของสารเสพติด  ร้อยละ 100 
- นักเรียนวัดคูยาง ทุกคน  มี
ความรู้ความเข้าใจถึงพิษภัยของ
สารเสพตดิและปลอดจากสารเสพ
ติด  ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรในโรงเรียนและนักเรียน
ทุกคนเห็นความส าคัญในการ
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพตดิและ
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างถูกต้อง 

มาตรฐานที ่ 1 
ตัวบ่งช้ี  1.1 – 1.6 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 



๕๒ 
 

โครงการสัมพันธ์ชุมชนและ
การบริการสาธารณะ 

- เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา 
- เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรูจ้าก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
- เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรูเ้รื่อง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและร่วมกัน
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- เพื่อให้ครู นักเรียน และ
ชุมชน มีความสัมพันธ์ที่ดตี่อ
กัน 
 

เชิงปริมาณ 
- โรงเรียนได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุน และให้ความร่วมมือใน
การจัดการศึกษาจากชุมชน ร้อย
ละ 90 
- ผู้เรียน ทุกคน ได้เรยีนรู้โดยการ
ปฏิบัติจริงจากครูภมูิปัญญา
ท้องถิ่นและจากแหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่น  
- ผู้เรียน ทุกคน มีทักษะชีวิต
สามารถน าความรู้ไปใช้เชื่อมโยงใน
ชีวิตประจ าวันและมสี่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ปัญญาท้องถิ่น  
- ครู นักเรียน และชุมชนได้ปฏิบัติ
กิจกรรมร่วมกันท าให้เกดิความ
สามัคคีความสมัพันธ์ที่ดีต่อกัน 
ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- ชุมชนมีความเข้าใจ และให้ความ
ร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมของ
โรงเรียน 
- โรงเรียน บ้าน วัด มีความสามัคคี
เข้าใจร่วมมือซึ่งกันและกัน 
- โรงเรียนจดัการศึกษามีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา 
 

มาตรฐานที ่ 9, 13 
ตัวบ่งช้ี  9.1 – 9.3, 13.1 – 
13.2 

โครงการกีฬาภายในและ
ภายนอก 

- นักเรียนมีประสบการณ์ และ
ทักษะที่ดีในการแข่งขันกีฬา 
และกรฑีา 
- นักเรียนมีระเบียบวินัย ความ
มีน้ าใจเป็นนักกีฬา   
 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียน ร้อยละ 100 มีศักยภาพ
การเลนกีฬาทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
- นักเรียน ร้อยละ 75  กล้า
แสดงออกในเชิงกีฬา สามารถเข้า
ร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆได ้
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนมีประสบการณ์ และ
ทักษะที่ดีในการแข่งขันกีฬา และ
กรีฑา มีระเบียบวินัย ความมีน้ าใจ
เป็นนักกีฬา มีรูปแบบการ
ด ารงชีวิตที่ดีงาม และมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 
 

มาตรฐานที ่ 1 
ตัวบ่งช้ี  1.1 – 1.6 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 



๕๓ 
 

โครงการเดินทางไกลและเข้า
ค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาด 

- ผู้เรียนมคีวามรู้ มีวินัย มี
ความรับผิดชอบปฏิบัตตินเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 
- ผู้เรียนมคีวามมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสมและ
ให้เกียรตผิู้อื่น 
- ผู้เรียนร่าเริงแจม่ใส มีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และ
ผู้อื่น 
- ผู้เรียนรักการท างาน 
สามารถปรับตัวและท างาน
เป็นทีมได้   
 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 
5 จ านวน ร่วมโครงการ/กิจกรรม
เดินทางไกลคิดเป็นร้อยละ 100 
- นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
จ านวน ร่วมโครงการ/กิจกรรม         
เดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม 
คิดเป็นร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เรยีนมีความรู้จากประสบการณ์
ตรงเกี่ยวกับสถานท่ีส าคญั และ
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของ
จังหวัดก าแพงเพชรและมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
จุดเน้นท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 

มาตรฐานที ่ 3 
ตัวบ่งช้ี  3.1 – 3.4 

โครงการเสริมสร้างสวัสดิการ
และสวัสดิภาพ(ดูแลห้องน้ า
และสิ่งแวดล้อม) 

- เพื่อรักษาสภาพจากการได้รับ
รางวัลส้วมสุขสันต์จาก
ส านักงานเขตพื้นท่ีให้คงอยู่
ตลอดไป           
- นักเรียนมีความรับผดิชอบ  
ช่วยกันดูแลรักษาห้องส้วม  ท า
ให้เกิดความสามัคคี มีระเบียบ
วินัยในการท างานร่วมกัน 
- เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้
ผลิตภณัฑ์  อุปกรณ์ ข้ันตอน
การท าความสะอาดห้องส้วม
และน าความรู้การปฏิบัตไิปใช้
ในชีวิตประจ าวัน 
 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนมีความรับผดิชอบต่อ
หน้าท่ี  เห็นความส าคัญของ
ห้องน้ าห้องส้วม  และมีความรัก
สามัคคี ในการท างานร่วมกัน 
- บุคลากรในโรงเรียนและบุคลกร
ทั่วไป   รู้จักวิธีใช้และการดูแล
รักษาส้วมได้ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล 
เชิงคุณภาพ 
- โรงเรียนมหี้องน้ าห้องส้วมตาม
มาตรฐานสุขาน่าใช้อย่างและ
สะอาดอยูเ่สมอ 
- เพื่อให้บุคลากรและบุคคลทั่วไป
ที่เข้ามารับบริการในโรงเรียนมี
ห้องส้วมที่เพียงพอต่อความ
ต้องการ สะอาด สะดวก มีภาพ
แวดล้อมท่ีสวยงาม น่าดู น่าใช้ 
 

มาตรฐานที ่ 11 
ตัวบ่งช้ี  11.1 – 11.3 

 
 
 
 

กลยุทธ์ที่  ๔  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (Teacher Enhancement) 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  



๕๔ 
 

ของโครงการ/กิจกรรม (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
โครงการพัฒนาบุคลากร - บุคลากรมีความรู้

ความสามารถในการจดั
กระบวนการเรียนรู้  เพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 
 

เชิงปริมาณ 
- ผู้บริหารสนับสนุนครูทุกคนเข้า
รับการพัฒนาศักยภาพอย่าง
สม่ าเสมอ 
เชิงคุณภาพ 
- ครูมีความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับ
กระบวนการเรียนการสอน 
- ครูจัดกระบวนการเรียนรูไ้ด้อยา่ง
มีคุณภาพ 
- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนสูงขึ้น 
 

มาตรฐานที ่ 7 
ตัวบ่งช้ี  7.1 – 7.10 

 

กลยุทธ์ที่  ๕  พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  
เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา (Good Governance) 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

- สถานศึกษามีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ  มีประสิทธิภาพ 
- สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 
 

เชิงปริมาณ 
- สถานศึกษาจัดการประกัน
คุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ
และมีคณุภาพ 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้บริหารและครูมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบประกัน
คุณภาพภายใน 
- สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามมาตรฐาน 
 

มาตรฐานที ่ 9, 12 
ตัวบ่งช้ี  9.1 – 9.3, 

โครงการพัฒนาโรงเรียนสู่
มาตรฐานสากลและเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน 

- เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษา ยกระดับการ
บริหารการจัดการศึกษา และ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ
ในการน าไปจดักระบวนการ
เรียนการสอน การใช้สื่อ
เทคโนโลยี และการวัด 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนช้ันอนุบาล 1 – ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 1,695 
คน 
- ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรยีนวัดคูยาง 
คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง 100 คน 

มาตรฐานที ่ 7 
ตัวบ่งช้ี  7.1 – 7.10 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
 ประเมินผล ส่งผลให้ผูเ้รียนมี เชิงคุณภาพ  



๕๕ 
 

คุณลักษณะเป็นพลโลก รองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

- สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนา
หลักสตูร ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายโรงเรียนมาตรฐานสากล 
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
- ผู้เรียนได้รบัการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เทียบเคียงมาตรฐานสากล มี
ศักยภาพเป็นพลโลก มีทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
- ครูและบุคลากรทบทวน ปรับ
เนื้อหาสาระการเรียนรู้ให้ทันสมัย 
และพัฒนาการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ ตามรปูแบบท่ีเป็นสากล 
เน้นการปฏิบตัิจริง และ
ประเมินผลงานตนเองได ้
- ครูทุกคนมีความตระหนักเห็น
ความส าคญัในการพัฒนาผู้เรยีน
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน และสามารถใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ระดับเบื้องต้นได ้
- ชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียนพึง
พอใจในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 

โครงการพัฒนาจุดเน้นการจัด
การศึกษาระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

- เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ
เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ น าไปใช้
ปรับปรุง พัฒนาการจดั
กระบวนการเรียนการสอนของ
ตนได ้
- เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรยีนทุก
ระดับใหสู้งขึ้น 

เชิงปริมาณ 
- เพื่อให้ครูทุกคนพัฒนาด้านการ
เรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ โดยพัฒนาการสอนเปลี่ยน
วิสัยทัศน์การจดัการเรียนการสอน 
- เพื่อให้ผู้เรียนได้รบัการเรียนรู้
อย่างรอบด้านและพัฒนากันตาม
ศักยภาพ 
- เพื่อให้เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของผู้มี่ส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนิน
โครงการ 
เชิงคุณภาพ 
- ครูมีความรู้ ความเข้าใจ และ
ทักษะเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้  

มาตรฐานที ่ 7 
ตัวบ่งช้ี  7.1 – 7.10 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
  ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญและ  



๕๖ 
 

น าไปใช้ปรับปรุง พัฒนาการจดั
กระบวนการเรียนการสอนคดิเป็น
ร้อยละ 75 ข้ึนไป 
- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทุกช้ัน
เรียน ระดับสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 75 ข้ึนไป และผลการ
ประเมินคุณภาพนักเรยีน
ระดับชาติ (NT) ช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 3 และ (O-NET) ในช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 มีค่าเฉลี่ยสูง
กว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 
- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนิน
โครงการมคีวามพึงพอใจในระดับ
มากคิดเป็นร้อยละ 75 ข้ึนไป 
 

โครงการจัดการบริหาร
งบประมาณในสถานศกึษา 

- เพื่อป้องกันการทุจริตและ
ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได-้ - 
- เพื่อควบคุม ป้องกันและ
ก ากับติดตามดูแลการใช้
จ่ายเงินทุกประเภท 
- เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ของระบบบัญชีทั้งด้านการเงิน
และพัสด ุ
- เพื่อจัดวางระบบการบริหาร
ด้านการเงินและพัสดุของ
โรงเรียน 
- เพื่อควบคุมการปฏิบตัิงาน
การเงินและพสัดุให้ถูต้องตาม
ระเบียบของราชการ 
 

เชิงปริมาณ 
- มีคู่มือปฏิบัติงานดา้นการเงินและ
พัสดุ ท่ีพอเพียงต่อการให้บริการ 
- มีแผนบริหารความเสี่ยงไว้เป็น
แนวทางการควบคุม ติดตามและ
การปฏิบัติงาน 
- มีระบบการจัดเก็บเอกสาร
หลักฐานต่างๆ ท่ีง่ายต่อการค้นหา
และตรวจสอบ 
- เป็นแบบอย่างท่ีดีของการพัฒนา
ระบบงานการเงินได้ ร้อยละ 100 
- ความพึงพอใจของผู้มารับบริการ 
ร้อยละ 95 ข้ึนไป 
เชิงคุณภาพ 
- การจัดท าบัญชีประเภทต่างๆ 
ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและสามารถ
ตรวจสอบได ้
- โรงเรียนมคีู่มือการปฏิบัติงาน
การเงินและพสัดุ ที่ถูกต้อง
ครบถ้วน 
- โรงเรียนมีการบรหิาร
งบประมาณที่เน้นประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
 

มาตรฐานที ่ 8 
ตัวบ่งช้ี  8.1 – 8.7 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่าง - เพื่อให้นักเรียนทุกคนมี เชิงปริมาณ มาตรฐานที ่ 10 



๕๗ 
 

มีคุณภาพ โอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย ส าหรบัรายการ 
หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรยีน 
เครื่องแบบนักเรยีนและ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่
ภาครัฐให้การสนับสนุน 

- นักเรียนโรงเรียนวัดคยูาง       
คน ( ปีการศึกษา 2557 ) ได้รับ
การสนับสนุนหนังสือเรียน 
อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบ
นักเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนโรงเรียนวัดคยูาง      
คนมีโอกาสรับการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เสยี
ค่าใช้จ่าย  

ตัวบ่งช้ี  10.1 – 10.6 

โครงการพัฒนาส่งเสริมงาน
สารบรรณ 

- เพื่อให้บริหาร สนับสนุน 
ส่งเสริม ประสานงานและ
อ านวยการจัดหาวัสดุ – 
ครุภณัฑ์ที่จ าเป็นต้องใช้ในงาน
บริหารงานธุรการ ให้การ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษา
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
- เพื่อให้ประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร และ
ผลงานสถานศึกษาต่อสาร
ธารณชนซึ่งก่อให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจ เจตคติที่ดี 
เลื่อมใส ศรัทธา และให้การ
สนับสนุนการจัดการศึกษา 
 

เชิงปริมาณ 
- จัดระบบงานธุรการให้เป็นระบบ
และสะดวกในการปฏิบัติงานของ
การบริหารงานกลุ่มงานด าเนินไป
ด้วยความสะดวก  และราบรื่น 
เชิงคุณภาพ 
- สามารถบริหารงานธุรการได้
อย่างเป็นระบบ 
 

มาตรฐานที ่ 12 
ตัวบ่งช้ี  12.1 – 12.6 

โครงการประชาสัมพันธ์
โรงเรียน 

- เพื่อให้นักเรียนและบคุลากร
ในโรงเรียนได้ทราบข่าวสาร
ความรู้และกิจกรรมต่างๆ 
- เพื่อเผยแพร่ประชาสมัพันธ์
งาน/กิจกรรมโรงเรียนสู่
สาธารณชน 
- เพื่อสร้างความสมัพันธ์อันดี
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
 

เชิงปริมาณ 
- โรงเรียนจดัซื้อวัสดุอุปกรณ์
เกี่ยวกับการประชาสมัพันธ์ต่าง ๆ 
- โรงเรียนจดัท าคู่มือนักเรียน 
ผู้ปกครอง ปีการศึกษาละ 1 เลม่ 
- โรงเรียนได้จดัท าวารสารและสาร
สัมพันธ์ เผยแพร่เดือนละ 1 ฉบับ 
- โรงเรียนมเีว็บไซด์ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่าง ๆ 
- โรงเรียนจดัป้ายนิเทศข่าว
ประชาสมัพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ 

มาตรฐานที ่ 12 
ตัวบ่งช้ี  12.1 – 12.6 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
  - ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 75 มีความพึง  



๕๘ 
 

พอใจอยู่ในระดับคณุภาพดีขึ้นไป 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรในโรงเรียน/นักเรยีน/
ชุมชน/ผู้ปกครองนักเรียน/
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานและบุคคลภายนอก มี
สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และมสี่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมี
คุณภาพได้มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาและได้รับข้อมลู
ข่าวสารและกิจกรรมของโรงเรียน
อย่างต่อเนื่อง 
- ชุมชนกับโรงเรียนมีความเข้าใจ
ตรงกันในการพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียน 
- โรงเรียนวัดคูยางเป็นองค์กรแห่ง
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศ 

- พัฒนางานสารสนเทศ 
โรงเรียนวดัคูยาง สูร่ะบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
การศึกษาได้มาตรฐานการ
ประกันคณุภาพทางการศึกษา 
 

เชิงปริมาณ 
- มีเอกสารสารสนเทศ 1 เลม่ ต่อ 
ภาคเรยีน  
 - มีโปรแกรมจดัเก็บข้อมลู
สารสนเทศของสถานศึกษาตาม
นโยบายของสพฐ. 
อย่างน้อย 1 โปรแกรม (TERM 
STUDENT) โดยกรอกข้อมลูลง
โปรแกรมร่วมกับกลุ่มงานวิชาการ 
- กรอกข้อมูลลงโปรแกรม DATA 
ON WEB บนเว็บไซต์ของสพฐ. –  
ข้อมูล ณ วันท่ี 16 พฤษภาคม  
ข้อมูล 10 มิถุนายน  ข้อมูลทุก
วันท่ี 10 ของเดือน และข้อมูล ณ 
วันท่ี 1 พฤศจิกายน  รวมอย่าง
น้อย  8  ครั้งต่อปี 
- มีการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ 
บนโฮมเพจของโรงเรยีนวัดคูยาง 
อย่างน้อย 2 เดือนต่อ 1 ครั้ง 
เชิงคุณภาพ 
- โรงเรียนมีข้อมลูสารสนเทศท่ี  

มาตรฐานที ่ 12 
ตัวบ่งช้ี  12.1 – 12.6 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
  ครบถ้วนสมบรูณค์รอบคลุมในทุก

ด้าน 
 



๕๙ 
 

- โรงเรียนสามารถน าข้อมูล
สารสนเทศมาใช้ในการวางแผน
พัฒนาโรงเรียนใหเ้กิด
ประสิทธิภาพสูงสดุ 
- โรงเรียนให้บริการข้อมลู
สารสนเทศแก่นักเรียน บุคลและ
หน่วยงานอ่ืนได ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนที่ ๓ 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

๑.  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
     ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 



๖๐ 
 

 
    กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาผู้เรียน และกระบวนการจัดการเรียนรู้ เชิงบูรณาการ  
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ  
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
โครงการพัฒนายกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ๘ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ในระดับ ด ีขึ้นไป 
- ผู้เรียนช้ัน ป.3 , ป.6 มีผลการทดสอบ
ระดับชาตเิฉลีย่เป็นรายกลุม่สาระการ
เรียนรูไ้มต่่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
- ผู้เรียนระดับชั้น ป. 1 ป.2  ป.4  ป.5 มี
ผลการทดสอบระดบัระดับเขตพื้นที่เฉลี่ย
รายกลุม่สาระการเรยีนรูไ้ม่ต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 
- ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
สมรรถนะส าคัญ 5 ด้าน ตามเกณฑ์ที่
โรงเรียนก าหนด 
เชิงคุณภาพ 
-ผู้เรียนมีส่วนเกีย่วข้องพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ใน
ระดับดี ไมต่่ ากว่าร้อยละ 75 
 

เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้คดิเป็นร้อยละ 
90.31 อยู่ในระดับ  
ดีมาก 

มาตรฐานที่  4, 5 
ตัวบ่งช้ี 4.1 – 4.4, 5.1 – 5.4 
 

โครงการพัฒนาหลักสูตร เชิงปริมาณ 
- จ านวนครูผู้สอนทุกคน จ านวน 100 
คน และเอกสารประกอบหลักสูตร
สถานศึกษาครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เชิงคุณภาพ 
- ครูทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ มี
ความสามารถในการพัฒนาหลักสตูรและ
มีความสามารถ 
- โรงเรียนมหีลักสูตรสถานศึกษา และมี
คู่มือการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ฯ 
 
 

เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้คดิเป็นร้อยละ 
๘๘.๑๕ อยู่ในระดับ  
ดีมาก 

มาตรฐานที ่ 7, 10 
ตัวบ่งช้ี 7.1 – 7.10 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ  
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
โครงการพัฒนาส่งเสริม
กิจกรรมห้องสมุด 

เชิงคุณภาพ 
-  นักเรียน บุคลากรและชุมชนใช้
ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ นักเรียนมีนิสัย

เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้คดิเป็นร้อยละ 
9๓.๐๐ อยู่ในระดับ  

มาตรฐานท่ี 3 
ตัวบ่งช้ี 3.1 – 3.7 



๖๑ 
 

รักการอ่านและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนสูงขึ้น 

ดีมาก 

โครงการส่งเสริม
ความสามารถพิเศษของ
นักเรียน (วิทย์ คณิต) 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4, 5 และ 
6  ช้ันละ 2 ห้องเรียน ได้รับ 
การพัฒนาตามศักยภาพ 
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6  
จ านวน …………. คน  มีความรู้และ 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทางด้านวิชา 
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และศลิปะ
เพิ่มขึ้น 
 

เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้คดิเป็นร้อยละ 
93.00 อยู่ในระดับ  
ดีมาก 

มาตรฐานที ่4, 5 
ตัวบ่งช้ี 4.1 – 4.4, 5.1 – 5.4 

โครงการส่งเสริมพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมเทคโนโลยีและ
แหล่งเรียนรู ้

เชิงปริมาณ  
- มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต็ที่มี
ประสิทธิภาพ มีระบบอินทราเน็ตภายใน
โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ   
- นักเรียน ครูและบุคลากร ร้อยละ 85 
ใช้บริการอินเทอร์เน็ต และอินทราเน็ต 
 
 

เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้คดิเป็นร้อยละ 
94.๐๒ อยู่ในระดับ  
ดีมาก 

มาตรฐานที ่6, 11 
ตัวบ่งช้ี 6.1 – 6.4,  11.1 – 
11.3 

โครงการ จัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการโดยใช้
กระบวนการ ๕ ขั้นตอน (Five 
steps) 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนโรงเรียนวัดคยูางตั้งแต่ชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6    ปีการศึกษา  
2556  ทุกคน 
ได้ร่วมกิจกรรมในโครงการจัดการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการ 5 ขั้นตอน (Five 
steps)           
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนทุกคนท่ีเข้าร่วมโครงการฯ  ทุก
คนผ่านการประเมินกระบวนการในการ
เรียนรูด้้วยการสรา้งองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง จากการเรียนการสอนแบบบูรณา
การ  เรื่องที่เรียนสัมพันธ์กับวิถีชีวิต  
และภมูิปัญญาท้องถิ่น บริเวณใกลเ้คียง
กับท่ีโรงเรียนตั้งอยู่  นักเรียนได้รบัความ
สนุกสนานและมีวินยั 

เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้คดิเป็นร้อยละ 
93.60 อยู่ในระดับ  
ดีมาก 

มาตรฐานที่ 15 
ตัวบ่งช้ี 15.1 – 15.3 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ  
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่
อาเซียน 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนร้อยละ 80 มีความรูเ้กี่ยวกับ
ประเทศอาเซียนในด้านการเมือง 

เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไวค้ดิเป็นร้อยละ 
๙๐.๒๒ อยู่ในระดับ  

มาตรฐานที ่ 13 
ตัวบ่งช้ี  13.1 – 13.2 



๖๒ 
 

เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
- นักเรียนร้อยละ 50  ใช้ภาษาสื่อสารได้
อย่างน้อย 2 ภาษา 
- นักเรียนร้อยละ 80  มีความเป็นผู้น า 
ความรับผิดชอบทางสังคม ยอมรบัความ 
แตกต่างท่ีหลากหลาย 
- นักเรียนร้อยละ 80  มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคดิเห็น และแลกเปลีย่น
เรียนรู ้
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร
ทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจและ
ความตระหนักเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
เน้นอาเซียน และจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เกี่ยวกับอาเซียน 
- ครูและนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจ
และความตระหนักเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน  สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ 
และเทคโนโลยี การสื่อสารและ
สารสนเทศในการสื่อสารกับประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
- โรงเรียนมคีวามพร้อมในการเป็นแหล่ง
เรียนรูเ้กี่ยวกับประชาคมอาเซียนและมี
ศักยภาพในการจดักิจกรรมสร้างความ
ตระหนักและพัฒนาเยาวชนไทยให้มร
สมรรถนะที่ส าคัญส าหรับการด าเนินชีวิต
ในประชาคมอาเซยีน 

ดีมาก 

โครงการโรงเรียนสีเขียว เชิงปริมาณ 
- ครู นักเรียน บุคลากรโรงเรียนวดัคูยาง 
ทุกคน  
- ครูและนักเรียนในกลุม่โรงเรียนชากัง
ราว 
- ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรยีนวัดคยูาง 
และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม  
เชิงคุณภาพ 

เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้คดิเป็นร้อยละ 
93.๗๙ อยู่ในระดับ  
ดีมาก 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที ่4 
ตัวบ่งช้ี 4.1 – 4.4 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ  
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
 - ครูและนักเรียนมคีวามรู ้มีจิตส านึก

และพฤติกรรมในการใช้พลังงานอย่าง
ประหยดั และมีส่วนร่วม เสริมสร้างการ

  



๖๓ 
 

พัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 
โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini 
English Program (Mep) 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
จ านวน 163 คน ได้รับความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ สามารถเรียนรู้ พัฒนา
ตนเองได ้
- ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ครูชาวตา่งประเทศ 
และผู้ช่วยครูชาวต่างประเทศ (TA) 
จ านวน 18 คน  มีความรู้ ทักษะในการ
จัดการเรียนรู ้
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
(Mep.) มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอยู่
ระดับด ี
- ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ครูชาวตา่งประเทศ 
และผู้ช่วยครูชาวต่างประเทศ (TA) 
จ านวน 18 คน มีความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ เพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ ์
ในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาการเรียน
การสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
เรียนรู้  

เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้คดิเป็นร้อยละ 
๙๕.๕๖ อยู่ในระดับ  
ดีมาก 

มาตรฐานที ่4, 5 
ตัวบ่งช้ี 4.1 – 4.4, 5.1 – 5.4 

โครงการนิเทศภายใน เชิงปริมาณ 
- ให้มีการประชุมก่อนเปดิและปิดภาค
เรียนทุกภาคเรียน 
- ให้ครูศึกษาเอกสารทางวิชาการอย่าง
น้อย คนละ 1 เรื่อง/เดือน 
- การประชุมทางวิชาการอย่างน้อย 
เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดป ี
- สังเกตการณ์สอน ทุกช้ันเรียนอยา่ง
น้อยเดือนละ 1 ครั้ง/เดือน/คน 
- นิเทศเยี่ยมช้ันเรยีนทุกช้ันเรียนอย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครั้ง/เดือน/คน 
- พัฒนาครูด้านการจดัการเรียนการสอน
แบบโครงงาน 
 

เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้คดิเป็นร้อยละ 
๘๕.00 อยู่ในระดับ  
ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที ่10 
ตัวบ่งช้ี 10.1 – 10.6 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ  
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
 - พัฒนาครูด้านการวิจัยในช้ันเรียน 

เชิงคุณภาพ 
- ครูมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ

  



๖๔ 
 

เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีน
เป็นส าคญัและน าไปใช้ปรับปรุง 
พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน
คิดเป็นร้อยละ 75 ข้ึนไป 
- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทุกช้ันเรยีน 
ระดับสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 75 
ขึ้นไป และผลการประเมินคณุภาพ
นักเรียนระดับชาติ (NT) ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 และ (O-NET) ในช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของประเทศ 
- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนิน
โครงการมคีวามพึงพอใจในระดับมากคิด
เป็นร้อยละ 75 ข้ึนไป 
 

โครงการทะเบียนวัดผลและ
ประเมินผล 

เชิงปริมาณ 
- ร้อยละ 95  ของครูผู้สอนโรงเรยีนวัดคู
ยางมีความรูค้วามเข้าใจและสามารถน า
เทคนิคการวัดผลประเมินผลการศกึษา
ตามสภาพจริงมาใช้ได้อย่างถูกต้อง 
- ร้อยละ 85  ของครูผู้สอนโรงเรียนมี
ความสามารถในการวดัและประเมินผล
การศึกษาท่ีสอดคล้องกับรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนในห้องเรียน 
เชิงคุณภาพ 
- โรงเรียนวัดคูยางมีการวดัและ
ประเมินผลการศึกษาท่ีมคีุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ 
- ครูผู้สอนโรงเรยีนวัดคูยางสามารถวัด
และประเมินผลการศึกษาใหส้อดคล้อง
กับรูปแบบการจดัการเรียนการสอนอย่าง
มีประสิทธิภาพ- - นักเรียนในโรงเรียนวัด
คูยางเป็นผู้ที่มลีักษณะอันพึงประสงค์
สอดคล้องกับการวัดและประเมินผลของ
ครูผูส้อน 

เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้คดิเป็นร้อยละ
๙๔.๒๗  อยู่ในระดับ  
ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที ่7 
ตัวบ่งช้ี 7.1 – 7.10 
             

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ  
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
โครงการสอนคอมพิวเตอร์ 
(กรณีนักเรียนเกนิมาตรฐานที่
รัฐจัดให้) 

เชิงปริมาณ 
- มีครูคอมพิวเตอร์มาช่วยปีละ 2 คน 
- คอมพิวเตอร์ และอุปกรณเ์ทคโนโลยี 

เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้คดิเป็นร้อยละ 
๘๔.๑๔ อยู่ในระดับ  

มาตรฐานที ่ 6, 11, 13 
ตัวบ่งช้ี 6.1 – 6.4, 11.1 – 
11.3, 13.1 – 13.2 



๖๕ 
 

สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 - มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เพียงพอ และ
มีอุปกรณเ์ทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ใน
การจัดการศึกษาและการเรียนการสอน 
- มีเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
ในรายวิชาคอมพิวเตอร ์
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียน ครูและบุคลากร ร้อยละ 83 
ใช้บริการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
เพื่อการศึก 

ดีมาก  

 

 
กลยุทธ์ที่  ๒  ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (Moral and Ethics) 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ  
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวทาง
โรงเรียนวิถีพุทธ (น้อมน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 

เชิงปริมาณ 
- 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้เรียนมคีุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสตูรร้อยละ 100 
- ผู้เรียนมีความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตญัญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ร้อยละ 95 
- ผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง ร้อยละ 85 
- ผู้ เรียนตระหนักรู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อมภูมิปัญญาไทย 
ร้อยละ 85 
 

เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้คดิเป็นร้อยละ 
92.1๓ อยูใ่นระดับ  
ดีมาก 

มาตรฐานที ่2 
ตัวบ่งช้ี  2.1 – 2.6 

โครงการจิตอาสาเพ่ือสังคม
และสาธารณประโยชน ์

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนโรงเรียนวัดคยูางทุกคน ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมและฝึกกจิกรรมจิตอาสา
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- เพื่อให้นักเรียนทุกคนเกิดความสามัคคี  

เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้คดิเป็นร้อยละ 
๙๑.๐๔ อยู่ในระดับ  
ดีมาก 
 
 
 

มาตรฐานที ่6, 15 
ตัวบ่งช้ี  6.1 – 6.4, 15.1 – 
15.2 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ  
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
 และช่วยเหลือกันท าให้โรงเรียน วดั 

ชุมชน สะอาด น่าอยู่ และทุกคนในสังคม
เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้คดิเป็นร้อยละ 

 



๖๖ 
 

อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข 
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนทุกคนไดฝ้ึกกิจกรรมจติอาสา
และเป็นผู้มีพฤติกรรม จติสาธารณะ
สามารถปฏิบัตไิด้จริง เกิดความรู้และเข้า
ใจความเป็นนักเรียนจิตอาสาและมี
พฤติกรรมจติสาธารณะตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ร่วมกันใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
- เพื่อให้นักเรียนเกิดความเป็นผู้น า ผู้
ตามที่ดี รู้จักและมีความรับผดิชอบ 
 

๙๑.๐๔ อยู่ในระดับ  
ดีมาก 
 
 
 

โครงการส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียนสู่การเรียนรู้
สุนทรียภาพ 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนวดัคูยาง  จ านวน            
คน 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้เรียนมคีุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสตูรร้อยละ 1๐๐ 
- ผู้เรียนมีสุนทรยีภาพและลักษณะนิสัย 
ด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์  
 ร้อยละ 9๐                                  
- ผู้เรียนมีความคดิริเริ่มสร้างสรรค ์ มอง
โลกในแง่ดี  และมีจินตนาการ ร้อยละ85 
- ผู้เรียนตระหนักรู้คณุค่าร่วมอนุรกัษ์และ
รักษาภูมิปญัญา 
ท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมไทย 
ร้อยละ 85 

เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้คดิเป็นร้อยละ 
90.90 อยู่ในระดับ  
ดีมาก 

มาตรฐานที ่1 
ตัวบ่งช้ี  1.1 – 1.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ที่  ๓  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและลดความเหลื่อมล้ าผู้เรียนได้รับโอกาสในการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ (Filling the gap) 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ  
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
โครงการส่งเสริมพัฒนา เชิงปริมาณ เป็นไปตามเป้าหมายที่ มาตรฐานที ่10   



๖๗ 
 

นักเรียนเรียนร่วม - ครูผู้สอน ได้มสีื่อ หรือพัฒนาสื่อ/
นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน
ส าหรับนักเรียนที่ม ี
ความบกพร่องทางการเรยีนรู ้
- ครูผู้สอน สามารถคัดกรองและประเมิน
ความสามารถพ้ืนฐาน ระดับ
ความสามารถและพัฒนาการของเด็กแต่
ละคน 
- โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมสามารถ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนคิการ
สอนทางการศึกษาพิเศษที่เหมาะสมกับ
ปัญหาและความต้องการเด็กเป็น
รายบุคคล 
- นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ไดร้ับการพัฒนาอย่างเต็มตาม
ศักยภาพทุกคน 
- โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมได้รับการ
นิเทศ ติดตามและประเมินผลตาม
โครงการพัฒนาคณุภาพส าหรับนกัเรียน
ที่มีความบกพร่องทางการเรยีนรู ้
เชิงคุณภาพ 
- โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วม มีสื่อหรือ
นวัตกรรม ในการจัดการเรยีนการสอน
ส าหรับนักเรียนที่มคีวามบกพร่อง
ทางการเรียนรู้  
- มีฐานข้อมูลนักเรยีนที่มีความต้องการ
พิเศษเรียนร่วม ในการพัฒนาการจัดการ
เรียนร่วม 
- นักเรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ
เรียนร่วม ไดร้ับการศึกษาอย่างมีคณุภาพ
ทุกคน ทุกด้านและเรียนอย่างมีความสุข 
 
 
 
 
 

ก าหนดไว้คดิเป็นร้อยละ 
๘๔.๔๒ อยู่ในระดับ  
ดีมาก 

ตัวบ่งช้ี  10.1 -10.6 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ  
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
 - นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนสูงขึ้น 

และคณุภาพการศึกษาสูงขึ้น 
- โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วม ท่ีไดร้ับการ
นิเทศ ติดตามและประเมินการจัด

  



๖๘ 
 

การศึกษาพิเศษเรียนร่วม สามารถ
ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการเรียนร่วมสูงขึ้น 
- โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วม ท่ีไดร้ับการ
นิเทศ ติดตามและประเมินการจัด
การศึกษาพิเศษเรียนร่วม สามารถ
ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการเรียนร่วมตามโครงสร้างซีท 
(SEAT Framework) 
 

โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน/แนะแนว 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนทุกคนไดร้ับการดูแลช่วยเหลือ
และพัฒนาด้านสุขภาพ สุขภาพจติ  
และสภาพแวดล้อมทางสังคมอย่างทั่วถึง 
- นักเรียนทุกคนไดร้ับการส่งเสริมพัฒนา
ป้องกันแก้ไขปัญหาทั้งด้านการเรียนรู้
และความสามารถพิเศษ 
- นักเรียนร้อยละ 80 ได้รูจ้ักตนเอง 
สามารถปรับตัวมีทักษะทางด้านสงัคม
และ 
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
- นักเรียนมีความพอใจในการเข้ารว่ม
โครงการร้อยละ 75 ข้ึนไป 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีคณุภาพตามเกณฑม์าตรฐาน
การศึกษา เป็นคนดี คนเก่งและสามารถ
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้คดิเป็นร้อยละ 
๙๑.๓๙  อยู่ในระดับ  
ดีมาก 

มาตรฐานที ่10  
ตัวบ่งช้ี  10.1 – 10.6 

โครงการงานบริการและ
สวัสดิการนักเรียน 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนทุกคนไดร้ับการบริการ 
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนไดร้ับการบริการเท่าเทียมกัน
อย่างทั่วถึงทุกคน และมีสุขภาพกาย 
และสุขภาพใจท่ีด ี
 
 
 

เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้คดิเป็นร้อยละ 
9๑.๑๐ อยู่ในระดับ  
ดีมาก 

มาตรฐานที ่1   
ตัวบ่งช้ี  1.1 - 1.6 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ  
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
โครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนโรงเรียนวัดคยูางจ านวน  คน
ได้รับบริการด้านสุขภาพอนามัยคดิเป็น
ร้อยละ 100 

เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้คดิเป็นร้อยละ 
80.30 อยู่ในระดับ  
ดีมาก 

มาตรฐานที ่1, 11   
ตัวบ่งช้ี  1.1 – 1.6, 11.1 – 
11.3 



๖๙ 
 

เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนและบุคลากรของโรงเรยีนวัดคู
ยางรู้จักดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง 
- นักเรียนและบุคลากรของโรงเรยีนวัดคู
ยางได้รับบริการขั้นพื้นฐานจากงาน
อนามัยโรงเรียนและจากหน่วยงาน
สาธารณสุขตลอดปีอย่างมีประสิทธิภาพ
คิดเป็นร้อยละ 85 

โครงการประชาธิปไตยและ
วินัยนักเรียน 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนร้อยละ 8๐ สามารถปฏบิัติตน
ตามวิถีประชาธิปไตย                        
- นักเรียนร้อยละ 8๐ มีคารวธรรม  
สามัคคีธรรม  และปัญญาธรรม 
- นักเรียนร้อยละ 8๐ อยู่ร่วมกันใน
โรงเรียนอย่างมีความสุข 
- นักเรียน ครู ผู้บริหาร  ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษา  มีความพึง
พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม และการ
ด าเนินงาน อยู่ในระดบัดีขึ้นไปร้อยละ  
8๐ 
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนปฏิบัตตินตามวิถีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยคือ คารวธรรม 
สามัคคีธรรม  และปัญญาธรรม 

เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้คดิเป็นร้อยละ 
91.93 อยู่ในระดับ  
ดีมาก 

มาตรฐานที ่ 10 
ตัวบ่งช้ี  10.1 – 10.6 

โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียน 

เชิงปริมาณ 
- จัดห้องสนับสนุนการเรยีนการสอนได้
เพียงพอกับความต้องการของครูและ
นักเรียน 
- จัดซ่อมแซมอาคารเรียนให้สวยงามและ
มีบรรยากาศปลอดภัย 
- จัดห้องส านักงานให้เป็นเอกเทศ  เป็น
ระเบียบ  มีประสิทธิภาพในการบริหาร
สถานศึกษาและเกิดประโยชน์สูงสดุต่อ
ทางราชการ 
- จัดภูมิทัศน์โดยรอบให้เอื้อต่อการจัด
ระเบียบการเรียนการสอนเช่นทาสี  
 

เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้คดิเป็นร้อยละ 
91.23 อยู่ในระดับ  
ดีมาก 

มาตรฐานที ่11   
ตัวบ่งช้ี  11.1 – 11.3 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ  
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 



๗๐ 
 

 อาคารเรยีน อาคารประกอบ   สนามเด็ก
เล่น   รั้วโรงเรียน   ให้สวยงาม 
เชิงคุณภาพ 
- มีห้องสนับสนุนการเรียนการสอนได้
เพียงพอกับความต้องการของครูและ
นักเรียน 
- อาคารเรียนสวยงามและมีบรรยากาศ
ปลอดภัย 
- มีห้องส านักงานเป็นเอกเทศ  เป็น
ระเบียบ  มีประสิทธิภาพในการบริหาร
สถานศึกษาและเกิดประโยชน์สูงสดุต่อ
ทางราชการ 
- มีภูมิทัศน์โดยรอบเอื้อต่อการจัด
ระเบียบการเรียนการสอน 

  

โครงการโรงเรียนสีขาว เชิงปริมาณ 
- คณะครู   บุคลากรโรงเรียน  ตระหนัก
ให้ความส าคญัของโทษของสารเสพติด  
ร้อยละ 100 
- นักเรียนวดัคูยาง ทุกคน  มีความรู้
ความเข้าใจถึงพิษภัยของสารเสพติดและ
ปลอดจากสารเสพตดิ  ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรในโรงเรียนและนักเรียนทุกคน
เห็นความส าคัญในการป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิและสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 

เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้คดิเป็นร้อยละ 
91.๔๘ อยู่ในระดับ  
ดีมาก 

มาตรฐานที ่ 1 
ตัวบ่งช้ี  1.1 – 1.6 

โครงการสัมพันธ์ชุมชนและ
การบริการสาธารณะ 

เชิงปริมาณ 
- โรงเรียนได้รับการส่งเสริม สนับสนุน 
และให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา
จากชุมชน ร้อยละ 90 
- ผู้เรียน ทุกคน ได้เรยีนรู้โดยการปฏิบัติ
จริงจากครภููมิปัญญาท้องถิ่นและจาก
แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  
- ผู้เรียน ทุกคน มีทักษะชีวิตสามารถน า
ความรู้ไปใช้เชื่อมโยงในชีวิตประจ าวัน
และ 
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ปัญญาทอ้งถิ่น  
- ครู นักเรียน และชุมชนได้ปฏิบัติ
กิจกรรมร่วมกันท าให้เกดิความสามัคคี  
ความสัมพันธ์ที่ดตี่อกัน ร้อยละ 90 

เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้คดิเป็นร้อยละ 
91.40 อยู่ในระดับ  
ดีมาก 

มาตรฐานที ่ 9, 13 
ตัวบ่งช้ี  9.1 – 9.3, 13.1 – 
13.3 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ  
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 



๗๑ 
 

 เชิงคุณภาพ 
- ชุมชนมีความเข้าใจ และให้ความ
ร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 
- โรงเรียน บ้าน วัด มีความสามัคคีเข้าใจ
ร่วมมือซึ่งกันและกัน 
- โรงเรียนจดัการศึกษามีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 

  

โครงการกีฬาภายในและ
ภายนอก 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียน ร้อยละ 100 มีศักยภาพการเล
นกีฬาทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
- นักเรียน ร้อยละ 75  กล้าแสดงออกใน
เชิงกีฬา สามารถเข้าร่วมการแข่งขันใน
ระดับต่างๆได ้
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนมีประสบการณ์ และทักษะที่ดี
ในการแข่งขันกีฬา และกรีฑา มรีะเบียบ
วินัย ความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา มรีปูแบบ
การด ารงชีวิตที่ดีงาม และมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี 

เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้คดิเป็นร้อยละ 
๙๙.๐๐ อยู่ในระดับ  
ดีมาก 

มาตรฐานที ่ 1 
ตัวบ่งช้ี  1.1 – 1.6 

โครงการเดินทางไกลและเข้า
ค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาด 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 5 
จ านวน         คน  ร่วมโครงการ/
กิจกรรมเดินทางไกลคิดเป็นร้อยละ 100 
- นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน         
คน ร่วมโครงการ/กิจกรรม         เดิน
ทางไกลและเข้าค่ายพักแรม คิดเปน็ร้อย
ละ 100 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เรยีนมีความรู้จากประสบการณต์รง
เกี่ยวกับสถานท่ีส าคัญ และสิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติของจังหวัดก าแพงเพชร
และมีคณุลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
จุดเน้นท่ีสถานศึกษาก าหนด 

เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้คดิเป็นร้อยละ 
9๑.๓๖ อยู่ในระดับ  
ดีมาก 

มาตรฐานที ่ 3 
ตัวบ่งช้ี  3.1 – 3.4 

โครงการเสริมสร้างสวัสดิการ
และสวัสดิภาพ(ดูแลห้องน้ า
และสิ่งแวดล้อม) 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนมีความรับผดิชอบต่อหนา้ที่  
เห็นความส าคัญของห้องน้ าห้องสว้ม  
และมีความรักสามัคคี ในการท างาน
ร่วมกัน 
- บุคลากรในโรงเรียนและบุคลกรทั่วไป  
   

เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้คดิเป็นร้อยละ 
89.17 อยู่ในระดับ  
ดีมาก 

มาตรฐานที ่ 11 
ตัวบ่งช้ี  11.1 – 11.3 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ  
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 



๗๒ 
 

 รู้จักวิธีใช้และการดูแลรักษาส้วมได้
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 
เชิงคุณภาพ 
- โรงเรียนมหี้องน้ าห้องส้วมตาม
มาตรฐานสุขาน่าใช้อย่างและสะอาดอยู่
เสมอ 
- เพื่อให้บุคลากรและบุคคลทั่วไปที่เข้า
มารับบริการในโรงเรียนมีห้องส้วมที่
เพียงพอต่อความต้องการ  สะอาด  
สะดวก  มสีภาพแวดล้อมท่ีสวยงาม น่าดู  
น่าใช้ 

  

 
 
 

กลยุทธ์ที่  ๔  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (Teacher Enhancement) 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ  
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
โครงการพัฒนาบุคลากร เชิงปริมาณ 

- ผู้บริหารสนับสนุนครูทุกคนเข้ารบัการ
พัฒนาศักยภาพอย่างสม่ าเสมอ 
เชิงคุณภาพ 
- ครูมีความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับ
กระบวนการเรียนการสอน 
- ครูจัดกระบวนการเรียนรูไ้ด้อยา่งมี
คุณภาพ 
- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
สูงขึ้น 
 

เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้คดิเป็นร้อยละ 
9๐.๐4 อยู่ในระดับ  
ดีมาก 

มาตรฐานที ่ 7 
ตัวบ่งช้ี  7.1 – 7.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่  ๕  พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  
เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา (Good Governance) 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลส าเร็จ  สนอง 



๗๓ 
 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

เชิงปริมาณ 
- สถานศึกษาจัดการประกันคณุภาพ
ภายในอย่างเป็นระบบและมีคณุภาพ 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้บริหารและครูมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบประกันคณุภาพภายใน 
- สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามมาตรฐาน 

เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้คดิเป็นร้อยละ 
๙๓.๕๕ อยู่ในระดับ  
ดีมาก 

มาตรฐานที ่ 9, 12 
ตัวบ่งช้ี  9.1 – 9.3, 12.1 – 
12.6 

โครงการจัดการบริหาร
งบประมาณในสถานศกึษา 

เชิงปริมาณ 
- มีคู่มือปฏิบัติงานดา้นการเงินและ
พัสดุ ท่ีพอเพียงต่อการให้บริการ 
- มีแผนบริหารความเสี่ยงไว้เป็นแนว
ทางการควบคุม ติดตามและการ
ปฏิบัติงาน 
- มีระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ ท่ีง่ายต่อการค้นหาและ
ตรวจสอบ 
- เป็นแบบอย่างท่ีดีของการพัฒนา
ระบบงานการเงินได้ ร้อยละ 100 
- ความพึงพอใจของผู้มารับบริการ 
ร้อยละ 95 ข้ึนไป 
เชิงคุณภาพ 
- การจัดท าบัญชีประเภทต่างๆ ถกูต้อง 
เป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได ้
- โรงเรียนมคีู่มือการปฏิบัติงานการเงิน
และพัสดุ ที่ถูกต้องครบถ้วน 
- โรงเรียนมีการบรหิารงบประมาณที่
เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้คดิเป็นร้อยละ 
93.54 อยู่ในระดับ  
ดีมาก 

มาตรฐานที ่ 8 
ตัวบ่งช้ี  8.1 – 8.7 

โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่าง
มีคุณภาพ 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนโรงเรียนวัดคยูาง ( ปี
การศึกษา 2557 ) ได้รับการสนบัสนุน
หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรยีน 
เครื่องแบบนักเรยีนและกจิกรรมพฒันา
ผู้เรยีนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนโรงเรียนวัดคยูาง  มีโอกาส
รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  

เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้คดิเป็นร้อยละ 
๑๐๐ อยู่ในระดับ  
ดีมาก 

มาตรฐานที ่ 10 
ตัวบ่งช้ี  10.1 – 10.6 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ  
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 



๗๔ 
 

โครงการพัฒนาส่งเสริมงาน
สารบรรณ 

เชิงปริมาณ 
- จัดระบบงานธุรการให้เป็นระบบและ
สะดวกในการปฏิบัติงานของการ
บริหารงานกลุ่มงานด าเนินไปด้วยความ
สะดวก  และราบรื่น 
เชิงคุณภาพ 
- สามารถบริหารงานธุรการได้อยา่ง
เป็นระบบ 
 

เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้คดิเป็นร้อยละ 8
๙.๘๕ อยู่ในระดับ  
ดีมาก 

มาตรฐานที ่ 12 
ตัวบ่งช้ี  12.1 – 12.6 

โครงการประชาสัมพันธ์
โรงเรียน 

เชิงปริมาณ 
- โรงเรียนจดัซื้อวัสดุอุปกรณเ์กี่ยวกับ
การประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 
- โรงเรียนจดัท าคู่มือนักเรียน 
ผู้ปกครอง ปีการศึกษาละ 1 เลม่ 
- โรงเรียนได้จดัท าวารสารและสาร
สัมพันธ์ เผยแพร่เดือนละ 1 ฉบับ 
- โรงเรียนมเีว็บไซด์ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่าง ๆ 
- โรงเรียนจดัป้ายนิเทศข่าว
ประชาสมัพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ 
- ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 75 มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับคณุภาพดีขึ้นไป 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรในโรงเรียน/นักเรยีน/ชุมชน/
ผู้ปกครองนักเรยีน/คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
บุคคลภายนอก มีสมัพันธ์ที่ดีต่อกนั 
และมสี่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้
ผู้เรยีนมีคณุภาพได้มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาและได้รับข้อมูล
ข่าวสารและกิจกรรมของโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 
- ชุมชนกับโรงเรียนมีความเข้าใจ
ตรงกันในการพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียน 
- โรงเรียนวัดคูยางเป็นองค์กรแห่งการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้  
 
 
 

เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้คดิเป็นร้อยละ 
๘๖.60 อยู่ในระดับ  
ดีมาก 

มาตรฐานที ่ 12 
ตัวบ่งช้ี  21.1 – 12.6 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ  
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 



๗๕ 
 

โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศ 

เชิงปริมาณ 
- มีเอกสารสารสนเทศ 1 เลม่ ต่อ ภาค
เรียน  
 - มีโปรแกรมจดัเก็บข้อมลูสารสนเทศ
ของสถานศึกษาตามนโยบายของสพฐ. 
อย่างน้อย 1 โปรแกรม (TERM 
STUDENT) โดยกรอกข้อมลูลง
โปรแกรมร่วมกับกลุ่มงานวิชาการ 
- กรอกข้อมูลลงโปรแกรม DATA ON 
WEB บนเว็บไซต์ของสพฐ. –  ข้อมูล 
ณ วันท่ี 16 พฤษภาคม  ข้อมูล 10 
มิถุนายน  ข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือน 
และข้อมลู ณ วันที ่1 พฤศจิกายน  
รวมอย่างน้อย  8  ครั้งต่อปี 
- มีการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ บน
โฮมเพจของโรงเรยีนวัดคูยาง อย่าง
น้อย 2 เดือนต่อ 1 ครั้ง 
เชิงคุณภาพ 
- โรงเรียนมีข้อมลูสารสนเทศท่ี
ครบถ้วนสมบรูณค์รอบคลุมในทุกด้าน 
- โรงเรียนสามารถน าข้อมูลสารสนเทศ
มาใช้ในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนให้
เกิด 
ประสิทธิภาพสูงสดุ 
- โรงเรียนให้บริการข้อมลูสารสนเทศ
แก่นักเรียน บุคลและหน่วยงานอ่ืนได ้

เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้คดิเป็นร้อยละ 
85.74 อยู่ในระดับ  
ดีมาก 

มาตรฐานที ่ 12 
ตัวบ่งช้ี  21.1 – 12.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาปฐมวัย  



๗๖ 
 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ต็ม

 

คะ
แน

นท
ี่ได

้ 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑.๑ มีมีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 100 1 100 5 - ภาพถ่าย 
- รายงานผลการด าเนินการ 
- แบบประเมิน 
 

๑.๒ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 100 1.5 100 5 

๑.๓ มีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพของตน 100 1.5 100 5 

๑.๔ หลีกเลี่ยงต่อสภาวะท่ีเสี่ยงต่อโรคภัย อุบัติเหตุ       
และสิ่งเสพติด 

100 1 1.00 5 

เฉลี่ย/รวม 100 5 100 5 

สรุปคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม  
 

 ๑. วิธีการพัฒนา 
               ส่งเสริมรักการออกก าลังกาย ดูแลสุขภาพ และช่วยเหลือตนเองได้ผู้เรียนร่วมกิจกรรม
การเล่นและการออกก าลังกายกับเพ่ือนได้อย่างสนุกสนานรู้จักดูแลตนเองให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
ดูแลสุขภาพอนามัยส่วนตัวให้สะอาดอยู่เสมอเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย 
ระมัดระวังตนในการเล่น /ท ากิจกรรม กิจวัตรประจ าวันให้ปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอ จนเป็นนิสัย และ
มีพัฒนาการเหมาะสมกับวัยของเด็ก 
 ๒. ผลการพัฒนา  
               ผู้เรียนสามสารถบอกความไม่ดีของสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา และรู้จักปฏิเสธสิ่งเสพติด
และสิ่งมอมเมาได้ด้วยตนเอง และแนะน าผู้อ่ืนได้ เด็กมีความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหว
ผู้เรียนมีความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหวและชื่นชมในความสามารถด้าน
การเคลื่อนไหวส่งผลให้มีพัฒนาการเหมาะสมกับวัยมีคุณภาพระดับ  ดีเยี่ยม 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 
 ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีการร่วมกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่อง ส่งเสริมการพัฒนาการ
ในกิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรมหลัก สนับสนุนในการแสดงออกของนักเรียนในทุกๆด้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 
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๒.๑ ร่าเริงแจม่ใสมีความรูส้ึกท่ีดีต่อตนเอง 100 1 1 5 - ภาพถ่าย 
- รายงานผลการด าเนินการ 
- แบบประเมิน 
 

 

๒.๒ มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 100 1 1 5 

๒.๓ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 100 1 1 5 

๒.๔ ช่ืนชมศิลปะดนตรีการเคลื่อนไหวรักธรรมชาติ 
และช่ืนชม ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวดั
ก าแพงเพชร 

100 2 2 5 

เฉลี่ย/รวม 100 5 5 5 

สรุปคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม  

 ๑. วิธีการพัฒนา 
               ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีความสนใจและร่วมกิจกรรมด้านดนตรีผู้เรียนสนใจเข้าร่วม
กิจกรรม แสดงออกตามกิจกรรมด้านดนตรี การร้องเพลง ฟังเพลง ดูการแสดง ที่โรงเรียนก าหนด มี
ความสามารถด้านดนตรีเป็นพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งมีความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหว
ผู้เรียนมีความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหวและชื่นชมในความสามารถด้าน
การเคลื่อนไหวมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
ผู้เรียนมีความมั่นใจในตนเอง กล้าพูด กล้าท าและกล้าแสดงออกในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ อย่าง
เหมาะสมกับวัยในทุกสถานการณ์ 
 ๒. ผลการพัฒนา  

 มีความสนใจและร่วมกิจกรรมด้านดนตรีผู้เรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรม แสดงออกตาม
กิจกรรมด้านดนตรี การร้องเพลง ฟังเพลง ดูการแสดง ที่โรงเรียนก าหนด มี
ความสามารถด้านดนตรีเป็นพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่ง 

 มีความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหวผู้เรียนมีความสนใจ เข้าร่วม
กิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหวและชื่นชมในความสามารถด้านการ
เคลื่อนไหว 

 มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
ผู้เรียนมีความมั่นใจในตนเอง กล้าพูด กล้าท าและกล้าแสดงออกในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ อย่างเหมาะสมกับวัยในทุกสถานการณ์ 

 ร่าเริง แจ่มใส และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน ครู และผู้อื่น 
ผู้เรียนร่าเริง แจ่มใส และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน ครู และผู้อ่ืน เหมาะสมกับ
สถานการณ์อย่างสม่ าเสมอ 
มีคุณภาพระดับ  ดีเยี่ยม 

 ๓. แนวทางการพัฒนา 
      ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีการร่วมกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่อง ส่งเสริมการ
พัฒนาการในกิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรมหลัก สนับสนุนในการแสดงออกของนักเรียนในทุกๆด้าน  
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
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๓.๑ มีวินัยรับผิดชอบเชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ครู
อาจารย ์

100 2 2 5 
- ภาพถ่าย 
- รายงานผลการด าเนินการ 
- แบบประเมิน 
 

๓.๒ มีความซื่อสตัยส์ุจรติช่วยเหลือแบง่ปัน 100 1 1 5 

๓.๓ เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้ 100 1 1 5 

๓.๔ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตน 
นับถือ 

100 
1 1 5 

 เฉลี่ย/รวม 100 5 5 5 

 สรุปคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม  
  
 ๑. วิธีการพัฒนา 
      ส่งเสริมกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ 
 ๒. ผลการพัฒนา  

 สนใจและกระตือรือร้นในการท างาน 
ผู้เรียนสนใจปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองอย่างเต็มใจและชักชวนผู้อ่ืนปฏิบัติตาม 

 ท างานจนเสร็จและภูมิใจในผลงาน 
ผู้เรียนท างานหรือสร้างผลงานจนเสร็จและแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 

 เล่นและท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้ผู้เรียนเล่นและท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นร่วมกับผู้อ่ืนเป็นผู้น าและเป็นผู้ตามที่ดีและชักชวนผู้อ่ืนปฏิบัติด้วย 
มีคุณภาพระดับ  ดีเยี่ยม 

 ๓. แนวทางการพัฒนา 
     ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีการร่วมกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่อง ส่งเสริมการ
พัฒนาการในกิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรมหลัก สนับสนุนในการแสดงออกของนักเรียนในทุกๆด้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
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๔.๑ สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัวซักถามอยา่งตั้งใจและ 
รักการเรียนรู ้

98.53 1 0.99 5 - ภาพถ่าย 
- รายงานผลการด าเนินการ 
- แบบประเมิน 
 

๔.๒ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

99.51 1 1 5 

๔.๓ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวยั 99.02 1 0.99 5 
๔.๔ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร ์
99.02 1 0.99 5 

๔.๕ มีจินตนาการและความคดิสรา้งสรรค์ 97.55 1 0.98 5 
 เฉลี่ย/รวม 98.73 5 4.94 5 
 สรุปคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 

  
          ๑. วิธีการพัฒนา 
      ส่งเสริมเพ่ือการส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จินตนาการ ผ่อนคลายความเครียด 
เพลิดเพลินสนุกสนาน และการพัฒนากล้ามเนื้อมือ ความสัมพันธ์ของประสาทระหว่างตากับมือเพ่ือ
สร้างเสริมพัฒนาการแบบบูรณาการ การจัดกิจกรรมศิลปะจะเน้นการมีส่วนร่วมการแก้ปัญหา การ
ท างานเป็นกลุ่มการปรับตัวในการท างาน การสร้างนิสัยทางสังคมท่ีดี 
 ๒. ผลการพัฒนา  

 ปลูกฝังความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีโอกาสน าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ดี 
ฝึกการใช้มือ และความกล้าแสดงออกฝึกการพูดโดยผ่านทางการบรรยายรูปภาพ 

 สร้างงานศิลปะเป็นการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้จากภายในแล้วถ่ายออกสู่ 
ภายนอกเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ซึ่งน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการสะท้อน
ผล 

 เด็กมีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย   และมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ 
ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้     ฝึกให้เด็กสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว  ซักถามอย่างตั้งใจ   และรัก
การเรียนรู้ 
มีคุณภาพระดับ  ดีเยี่ยม 

 ๓. แนวทางการพัฒนา 
 ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีการร่วมกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่อง ส่งเสริมการพัฒนาการ
ในกิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรมหลัก สนับสนุนในการแสดงออกของนักเรียนในทุกๆด้าน 
 
 
 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 



๘๐ 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 

ร้อ
ยล

ะ 

คะ
แน

นเ
ต็ม

 

คะ
แน

นท
ี่ได

้ 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๕.๑ ครูเข้าใจปรัชญาหลักการและธรรมชาติของการจัด
การศึกษาปฐมวัยและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ 
ในการจัดประสบการณ ์

100 2 2 5 - ภาพถ่าย 
- รายงานผลการด าเนินการ 
- แบบประเมิน 
 ๕.๒ ครูจัดทาแผนการจดัประสบการณท์ี่สอดคล้องกับ

หลักสตูรการศึกษาปฐมวยัและสามารถจดัประสบการณ์
การเรยีนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

100 2 2 5 

๕.๓ ครูบริหารจัดการชั้นเรยีนที่สรา้งวินัยเชิงบวก 100 2 2 5 

๕.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
พัฒนาการของเด็ก 

100 2 2 5 

๕.๕ ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็ก
อย่างหลากหลายและสรุปรายงานผลพัฒนาการของ
เด็กแก่ผู้ปกครอง 

100 2 2 5 

๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนาการจดัการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ
และใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ ์

100 2 2 5 

๕.๗ ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 100 2 2 5 

๕.๘ ครูมีปฏสิัมพันธ์ท่ีดีกับเด็กและผู้ปกครอง 100 2 2 5 

๕.๙ ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย 100 2 2 5 

๕.๑๐ ครูจัดท าสารนิทัศน์และนามาไตร่ตรองเพื่อใช้
ประโยชนใ์นการพัฒนาเด็ก 

100 2 2 
5 

๕.๑๑ ครูมีความรู้ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม
พื้นฐานเพื่อการจดัการเรียนการสอน 

100 1 1 
5 

 เฉลี่ย/รวม 100 21 21 5 

 สรุปคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 
 
 ๑. วิธีการพัฒนา 
      ส่งเสริมกิจกรรมทุกกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
 ๒. ผลการพัฒนา  

 มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก ผู้ปกครอง และชุมชน 
 มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาเด็ก  
 มีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆรับฟังความคิดเห็น ใจกว้างและยอมรับ 

การเปลี่ยนแปลง   
 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
 สอนตรงตามวิชาเอก – โท หรือตรงตามความถนัด 
 มีจ านวนพอเพียง (หมายรวมทั้งครูและบุคลากรสนับสนุน) 

มีคุณภาพระดับ  ดีเยี่ยม 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 



๘๑ 
 
     ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีการร่วมกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่อง ส่งเสริมการ
พัฒนาการในกิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรมหลัก และพัฒนาครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
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พ 
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(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๖.๑ ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 100 ๓ ๓ 5 - ภาพถ่าย 
- รายงานผลการด าเนินการ 
- แบบประเมิน 
 

๖.๒ ผู้บริหารมีวสิัยทัศน ์ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่ม 
ที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

100 ๓ ๓ 5 

๖.๓ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูล
การประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการ
และการจัดการ 

100 ๓ ๓ 5 

๖.๔ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนพัฒนาคณุภาพสถานศึกษา 

 ๓ 
 

๓ 
 

5 

๖.๕ ผู้บริหารส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม้ี
ประสิทธิภาพ 

100 ๓ ๓ 5 

๖.๖ ผู้บรหิารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส ่
การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

100 ๓ ๓ 5 

๖.๗ เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร 
จัดการศึกษาปฐมวัย 

100 ๒ ๒ 5 

๖.๘ ผู้บรหิารมคีวามรู้ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม
พื้นฐานเพื่อการบรหิารจดัการ 

100 ๑ ๑ 5 

 เฉลี่ย/รวม 100 ๒๑ 21 5 
 สรุปคุณภาพมาตรฐาน 5 ดีเยี่ยม 

  

 ๑. วิธีการพัฒนา 
      ส่งเสริมกิจกรรมทุกกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่อง 
 ๒. ผลการพัฒนา  

 มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 มีความคิดริเริ่ม วิสัยทัศน์ และเป็นผู้น าทางวิชาการ 
 มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจัดการ 
   มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผลผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ

ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากรที่มีอยู่ได้บรรลุเป้าหมาย
โครงการ มีการประสานสัมพันธ์และการระดมทรัพยากรจากองค์กรภายนอก หน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชน  

๓. แนวทางการพัฒนา 
     ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีการร่วมกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่อง ส่งเสริมการ
พัฒนาการในกิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรมหลัก และพัฒนาครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง 



๘๒ 
 

 
 มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา 
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๗.๑ มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาและ
น าสู่การปฏิบัตไิด้อย่างมีประสิทธิภาพ 

100 ๔ ๔ 5 
 

- ภาพถ่าย 
- รายงานผลการด าเนินการ 
- แบบประเมิน 
 

 

๗.๒ มีระบบและกลไกใหผู้้มสี่วนร่วมทกุฝ่ายตระหนัก
และเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวยั 

100 ๔ ๔ 5 

๗.๓ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจ
หลักการจดัการศึกษาปฐมวัย 

100 ๔ ๔ 5 

๗.๔ สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น 

100 ๔ ๔ 5 

๗.๕ จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 100 ๔ ๔ 5 
เฉลี่ย/รวม 100 ๒๐ 20 ๒๐ 

สรุปคุณภาพมาตรฐาน 5 ดีเย่ียม 
  

 ๑. วิธีการพัฒนา 
      ส่งเสริมกิจกรรมทุกกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่อง 
 ๒. ผลการพัฒนา 

 มีการวิเคราะห์เด็กตามรายบุคคล 
 มีความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 มีความสามรถในการใช้สื่อที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็ก 
 มีการประเมินพัฒนาการของเด็กตามสภาพจริง โดยค านึงถึงพัฒนาการตามวัย 
 เต็มตามศักยภาพ  ครูมีการวิเคราะห์จุดเด่น– จุดควรพัฒนา มีการสรุปผลการ 

ประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลน าผลการประเมินพัฒนาการมาปรับเปลี่ยนวิธีการจัด
ประสบการณ์เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้และมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย ให้
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและมีการรายงานผลการประเมินพัฒนาการของเด็กให้แก่
ผู้ปกครองทราบเป็นระยะ 

 มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและน าผลไปใช้พัฒนาผู้เรียน 
                          มีคุณภาพระดับ  ดีเยี่ยม 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 
      ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีการร่วมกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่อง ส่งเสริมการ
พัฒนาการในกิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรมหลัก และพัฒนาครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง 
 
 มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 



๘๓ 
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๘.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัของ
สถานศึกษา 

100 ๑ ๑ 5 
- ภาพถ่าย 
- รายงานผลการด าเนินการ 
- แบบประเมิน 
 

๘.๒   จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

100 
 
๑ 

 
๑ 5 

๘.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศใน
การบริหารจัดการ 

100 ๑ ๑ 5 

๘.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

100 
 

0.๕ 
 

0.๕ 5 

๘.๕ น าผลการประเมินคณุภาพท้ังภายในและภายนอก
ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

100 0.๕ 0.๕ 5 

๘.๖ จัดท ารายงานประจาปีทีเ่ป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 

100 ๑ ๑ 5 

 เฉลี่ย/รวม 100 ๕ ๕ 5 

 สรุปคุณภาพมาตรฐาน 5 ดีเย่ียม 
 

 ๑. วิธีการพัฒนา 
      ส่งเสริมกิจกรรมทุกกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่อง 
 ๒. ผลการพัฒนา  

   มีการจัดองค์กร โครงสร้าง และระบบการบริหารงานที่มีความคล่องตัวสูงและ
ปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตามสถานการณ์   

 มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ครอบคลุม และทันต่อการใช้งาน 
 มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 มีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการบริหารงานและพัฒนาผู้เรียน 

มีคุณภาพระดับ  ดีเยี่ยม 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 
       ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีการร่วมกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่อง ส่งเสริมการ
พัฒนาการในกิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรมหลัก และพัฒนาครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 



๘๔ 
 

มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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๙.๑ เป็นแหล่งเรียนรูเ้พื่อพัฒนาการเรยีนรู้ของเด็กและ
บุคลากรในสถานศึกษา 

100 ๒.๕ ๒.๕ 5 
- ภาพถ่าย 
- รายงานผลการด าเนินการ 
- แบบประเมิน 
 

๙.๒ มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

100 ๒.๕ ๒.๕ 5 

 เฉลี่ย/รวม 100 ๕ ๕ 5 

 สรุปคุณภาพมาตรฐาน 5 ดีเย่ียม 
 

 ๑. วิธีการพัฒนา 
      ส่งเสริมกิจกรรมทุกกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่อง 
 ๒. ผลการพัฒนา  

 เป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้และบริการชุมชน 
 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
 มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น 

สถานศึกษามีการรวบรวมข้อมูลความรู้ของภูมิปัญญาและความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆจัดท าทะเบียน
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่นมีการประสานความร่วมมือในการวางแผนการใช้แหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาในท้องถิ่นเพ่ือให้บริการแก่ ครู ผู้เรียน และชุมชน 

 สนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร 
สถานศึกษา 

           โครงการพัฒนา  พ่อ แม่  ผู้ปกครอง 
           กิจกรรมวันพ่อ 
           กิจกรรมวันแม่ 
           กิจกรรมบัณฑิตน้อย 
           มีคุณภาพระดับ  ดีเยี่ยม 

 ๓. แนวทางการพัฒนา 
     ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีการร่วมกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่อง ส่งเสริมการ
พัฒนาการในกิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรมหลัก และพัฒนาครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา   
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลเุป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของ 



๘๕ 
 
                       การศึกษาปฐมวัย 
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๑๐.๑   จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตาม
เป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน ์และจุดเน้นการจัด
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

100 ๓ ๓ 5 
- ภาพถ่าย 
- รายงานผลการด าเนินการ 
- แบบประเมิน 
 ๑๐.๒   ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 100 ๒ ๒ 5 

 เฉลี่ย/รวม 100 ๕ ๕ 5 

 สรุปคุณภาพมาตรฐาน 5 ดีเย่ียม 
  
 ๑. วิธีการพัฒนา 
      ส่งเสริมกิจกรรมทุกกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่อง 
 ๒. ผลการพัฒนา  

     ส่งเสริมการจัดกิจกรรมหลักของโรงเรียน  
         โครงการพัฒนา  พ่อ แม่  ผู้ปกครอง 
         กิจกรรมวันพ่อ 
         กิจกรรมวันแม่ 
         กิจกรรมลูกปล่อยปลาพาพ่อไปชม 
         มีคุณภาพระดับ  ดีเยี่ยม 

 ๓. แนวทางการพัฒนา 
     ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีการร่วมกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่อง ส่งเสริมการ
พัฒนาการในกิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรมหลัก และพัฒนาครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา เพื่อยกระดับ           
                    คุณภาพให้สูงขึ้น 



๘๖ 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 

ข้อ
/ร

้อย
ละ

 

คะ
แน

นเ
ต็ม

 

คะ
แน

นท
ี่ได

้ 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑๑.๑   จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสรมิสนับสนุนตาม
นโยบายเกีย่วกับการจดัการศึกษาปฐมวัย 

100 ๓ ๓ 5 
- ภาพถ่าย 
- รายงานผลการด าเนินการ 
- แบบประเมิน 
 

๑๑.๒   ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 100 ๒ ๒ 5 

 เฉลี่ย/รวม 100 ๕ ๕ 5 

 สรุปคุณภาพมาตรฐาน 5 ดีเย่ียม 
 
 ๑. วิธีการพัฒนา 
      ส่งเสริมกิจกรรมทุกกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่อง 
 ๒. ผลการพัฒนา  
     ผลการปฏิบัติ บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  มีคุณภาพระดับ  ดีเยี่ยม 
          ๓. แนวทางการพัฒนา 
     ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีการร่วมกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่อง ส่งเสริมการ
พัฒนาการในกิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรมหลัก และพัฒนาครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕7 



๘๗ 
 

 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
คะแนน ระดับ

คุณภาพ เต็ม ที่ได ้

ด้านคุณภาพผู้เรียน  ๒๐ 19.94 5 
มาตรฐานที ่๑ เด็กมีพัฒนาการดา้นร่างกาย ๕ 5 5 
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการดา้นอารมณ์และจิตใจ ๕ 5 5 
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการดา้นสังคม ๕ 5 5 
มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการดา้นสติปญัญา ๕ 4.94 5 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ๖๗ 67 5 
มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ๒๑ 21 5 
มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ๒๑ 21 5 
มาตรฐานที่ ๗  แนวการจัดการศกึษา ๒๐ 20 5 
มาตรฐานที่ ๘  สถานศึกษามีการประกันคณุภาพภายในของสถานศกึษาตามที่ก าหนด 
                   ในกฎกระทรวง 

๕ 
 

5 5 

มาตรฐานด้านการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู ้ ๕ 5 5 

มาตรฐานที่ ๙  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

๕ 5 5 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา   ๕ 5 5 
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน ์และจุดเน้น 
                     ของการศึกษาปฐมวัย 

๕ 5 5 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม   ๕ 5 5 
มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา  
                    เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

๕ 5 
 

5 

 
โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย คะแนนที่ได้....101.94.......ระดับคุณภาพ   ดี
เยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  



๘๘ 
 
มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑.๑  มีสุขนสิัยในการดูแลสขุภาพและออกก าลังกาย
สม่ าเสมอ 

5 
(0.5) 

- โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโดยมีกิจกรรมย่อย 
ดังนี้  
- กิจกรรมอาหารสะอาดปลอดภัย 
- กิจกรรมเด็กไทยฟันดี (ทันตสุขภาพ) 
- กิจกรรมการรณรงค์ต่อตา้นยาเสพติดในวันต่อต้าน
ยาเสพตดิโลก ( 26 มิถุนายน ) 
- กิจกรรมอบรมสัมมนาการส่งเสรมิด้านคณุภาพ
อนามัย 
- กิจกรรมองค์กรไร้พุง 
- การเข้าร่วมการแสดงตามงานต่างๆ 
 
 
 

๑.๒  มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมสีมรรถภาพทางกาย 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

5 
(0.5) 

๑.๓  ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพตดิให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะทีเ่สี่ยงต่อความ
รุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปญัหาทางเพศ            

5 
(1) 

๑.๔  เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม 

5 
(1) 

๑.๕  มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผูอ้ื่น   5 
(1) 

๑.๖    สรา้งผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศลิปะ 
ดนตร/ีนาฏศิลป์ และการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์
ของจังหวัดก าแพงเพชร ได้แก่ ระบ า ก ไก่ ระบ า
คล้องช้าง ระบ าชากังราว /กีฬา/นันทนาการ 
ตามจินตนาการ 

5 
(1) 

เฉลี่ย/รวม 5  
สรุปคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม        

(5)                                                       
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 1 
    - นักเรียนโรงเรียนวัดคูยางเป็นเด็กที่มีน้ าหนักเกินเกณฑ์จ านวนมาก (อ้วน) วิธีการพัฒนา คือ ควร
ส่งเสริมให้นักเรียนออกก าลังกาย ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการบริโภคอาหารในสัดส่วนต่อมื้อต่อวันที่
จ าเป็นต่อร่างกาย ลดอาหารประเภททอด  น้ าอัดลม  ขนมหวาน  เป็นต้น 
    - จัดกิจกรรมชุมนุม เพ่ือให้เด็กท่ีมีน้ าหนักเกินเกณฑ์เข้าร่วมชุมนุม 
    -  นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลก าแพงเพชร และกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจากส านักงานเทศบาลเมืองก าแพงเพชร 
ผลการพัฒนา  
    - นักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมชุมนุมเป็นจ านวนมาก 
    - นักเรียนมีความตระหนักในเรื่องการบริโภคอาหาร การดื่มน้ าอัดลม 
       ผลการปฏิบัติบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต  
      ควรจัดให้มีกิจกรรมการเข้าค่ายลดพุงลดโรค เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความเสี่ยงของโรค
อ้วนที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
 

มาตรฐานที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  



๘๙ 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงคต์ามหลกัสูตร 5 
(2) 

- ภาพถ่าย 
- รายงานผลการด าเนินการ 
- แบบประเมิน 
 
 

๒.๒ เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 5 
(1) 

๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 5 
(1) 

๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

5 
(1) 

๒.๕ รู้คณุค่า และปฏิบัตตินตามหลกัของปรัชญา
เศรษฐกจิ พอเพียง 

5 
(1) 

๒.๖ รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และมีความภาคภูมิใจ
ก าแพงเพชรเมืองมรดกโลก 

5 
(1) 

เฉลี่ย/รวม 5  

สรุปคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 
(7) 

  
วิธีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ 2 
   โรงเรียนจัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธน้อมน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่จัดได้แก่ 
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ   
 ด าเนินการจัดกิจกรรม ประจ าวัน สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา สมาธิก่อนเรียน พิจารณา
อาหารก่อนรับประทานอาหารกลางวัน (กินเป็น กินอย่างมีสติ มีปัญญารู้เข้าใจ) สวดมนต์ ฟังธรรม 
ท าบุญตักบาตร เวียนเทียน ร่วมกับชุมชนแห่เทียนในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันอัฏมีบูชา วันวิ
สาขบูชา รอบโบสถ์วัดคูยาง บันทึกความดีและยกย่องการปฏิบัติธรรม การมีจิตสาธารณช่วยเหลือ
สังคม ก าหนดข้อตกลงของห้องในการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน การจัดหน่วยการเรียนรู้ทุกชั้นให้มีการบูร
ณาการพุทธรรมในการเรียนรู้และปฏิบัติ ประดับธงทิวสีเหลือง เชิญธงธรรมจักร ธงฉัพพรรณรังสี และ
เปิดเพลงธรรมะทางโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาของโรงเรียน ประสานงานร่วมมือกับวัด/คณะสงฆ์ในการ
จัดการเรียนรู้  ทั้งสาระพระพุทธศาสนาและกลุ่มสาระหรือกิจกรรมอ่ืนๆ ปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนวิถี
พุทธ ในการจัดการเรียนการสอนของครูพระสอนศีลธรรม มารยาทชาวพุทธของนักเรียนทุกชั้นเรียน 
จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6 โดยรับประทานร่วมกัน 
 กิจกรรมการอบรมคุณธรรม จริยธรรมวัดหนองปลิง  ในโครงการวิถีธรรม วิถีพุทธ ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 เพื่อเสริมสร้างทุนทาง
สังคมด้านศาสนาให้แก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนฝึกการมีสติและศึกษาปฏิบัติธรรมจากประสบการณ์
จริง 
 กิจกรรมการอบรมก่อนสอบและสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 และคณะครูโรงเรียนวัดคูยางท่ีสนใจโดยได้รับความร่วมมือของคณะสงฆ์วัดคู
ยาง วัดเสด็จ และวัดบ่อสามแสน พระวิทยากร และคณะครูโรงเรียนวัดคูยาง ในการติวอบรมก่อน



๙๐ 
 

สอบท าให้มีครูและนักเรียนสอบได้ธรรมศึกษาตรี โท และเอก ซึ่งท าให้ครู นักเรียนได้เรียนรู้ในวิชา
ศีลธรรมในรูปแบบหลักสูตรธรรมศึกษาของคณะสงฆ์ รู้ธรรมะท่ีเหมาะสมแก่ภูมิธรรมในชั้นที่ศึกษา 
และเป็นก าลังส าคัญในการช่วยกันแก้ไขปัญหาสังคม 
 กิจกรรมออมทรัพย์ตามรอยพ่อ จัดกิจกรรมโดยครูผู้สอนส่งเสริมการเรียนรู้ “เศรษฐกิจ
พอเพียง” ตามมาตรฐาน ส 3.1 โดยบูรณการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสาระการเรียนรู้
ทุกกลุ่มสาระไปใช้ในการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้อง เปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์กับธนาคารออมสิน ครูประจ าชั้นจัดท า
ทะเบียนบัญชีเงินฝากของนักเรียนทุกคน นักเรียนทุกคนวางแผนการใช้จ่ายเงินในแต่ละวันด้วยตนเอง 
และน าเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายมาฝากกับครูประจ าชั้นทุกวันตามเวลาที่ก าหนด ครูประจ าชั้นน าเงิน
ฝากธนาคารออมสินทุกเดือน 
 กิจกรรมวันส าคัญเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วันส าคัญท่ีด าเนินการได้แก่ วันไหว้
ครู วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันแม่แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา คณะครู 
บุคลากร นักเรียนโรงเรียนวัดคูยาง ส านึกความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยจากการร่วมกิจกรรมวัน
ส าคัญของชาติไทย 
 กิจกรรมคนดีศรีคูยาง เป็นกิจกรรมการคัดเลือกนักเรียนที่มีความประพฤติในสิ่งที่ดีงามท า
คุณประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งจะเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรทุก
ระดับชั้นและรับเกียรติบัตร คนดีศรีคูยาง เนื่องในงานเปิดรั้วเยี่ยมชมโรงเรียน (OPEN HOUSE) 
 และโรงเรียนจัดให้มีโครงการโรงเรียนสีเขียว โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคมและ
สาธารณประโยชน์ ได้แก่กิจกรรม ธนาคารขยะรีไซเคิล นิทรรศการขยะรีไซเคิล โครงงานจิตอาสา 
โครงงานคุณธรรม ท าให้นักเรียนระดับชั้น ป.1 – 3 ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศ เนื่องใน
งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับชาติ ณ เมืองทองธานี 
ผลการพัฒนา  

    จากการจัดโครงการ/กิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ 
พึงประสงค์ เอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวที ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ผู้เรียนมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ นักเรียนเกิดทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆท่ี
เกี่ยวข้องเป็นการฝึกทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เป็นการปลูกฝังคุณธรรม ๘ ประการ คือ ขยัน 
ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ าใจ กระตุ้นส่งเสริมให้ผู้เรียนมีบุคลิกภาพที่ดี กล้า
คิด กล้าท า กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ผู้เรียนมีจิตส านึกและเป็นคนดีใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ตระหนักรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม รู้คุณค่าและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงรู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์และมีความภาคภูมิใจก าแพงเพชรเมืองมรดกโลก  
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
     จัดกิจกรรมต่างๆเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์และ
ประเมินผลอย่างตอเนื่อง พร้อมทั้งพัฒนา/ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 
 
 
 
มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง 



๙๑ 
 

                   อย่างต่อเนื่อง 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
ห้องสมุด แหล่งเรยีนรู้ และสื่อตา่งๆ รอบตัว                

5 
(2) 

- ภาพถ่าย 
- รายงานผลการด าเนินการ 
- แบบประเมิน 
 
 

๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน  และตั้ง
ค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรูเ้พิ่มเติม 

5 
(1) 

๓.๓ เรียนรูร้่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อ
การเรยีนรู้ระหว่างกัน   

5 
(1) 

๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 5 
(1) 

๓.๕ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ ทุกคนอ่านออก เขียนได้
และคิดเลขเป็น 

5 
(2) 

๓.๖ อ่านคล่อง เขียนคล่อง ท่องอาขยานได้ตาม
ระดับชั้น 

5 
(2) 

๓.๗ ท่องสูตรคณู คิดเลขเร็วและมีความสามารถ 
ดา้นคณติศาสตรต์ามระดับชั้น 

5 
(2) 

เฉลี่ย/รวม 5  

สรุปคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 
(11) 

วิธีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ 3 
               โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
แหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน รวมทั้งการสืบค้นข้อมูลต่างๆ จากสื่อการเรียนที่หลากหลาย 
และได้จัดท าโครงการพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆเพ่ือการเรียนรู้ และการนิเทศติดตาม
ผลการเรียนรู้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ 
ผลการพัฒนา   
     ผลการปฏิบัติ บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  มีคุณภาพระดับ  ดีเยี่ยม 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
     ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีการร่วมกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่อง ส่งเสริมการ
พัฒนาการในกิจกรรมต่างๆ และพัฒนาครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง 

 ให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งในและ 
นอกโรงเรียน 

 ให้นักเรียนมีทักษะด้านการดู การฟัง การอ่าน การพูดและการเขียน 
 มีความรักสามัคคีร่วมกันในหมู่คณะ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

 
 
 
 
มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ  



๙๒ 
 

                   แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และ
สื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของ
ตนเอง 

5 
(2) 

- ภาพถ่าย 
- รายงานผลการด าเนินการ 
- แบบประเมิน 
 ๔.๒ น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการ

ของตนเอง 
5 
(1) 

๔.๓ ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหา
โดยมเีหตผุลประกอบ 

5 
(1) 

๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรคผ์ลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

5 
(1) 

เฉลี่ย/รวม 5  

สรุปคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 
(5) 

 

วิธีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ 4 
     โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมต่าง  ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุตามตัว

บ่งชี้มาตรฐานที ่ ๔   โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สามารถคิดวิเคราะห์
อย่างหลากหลาย มีการสืบค้นข้อมูล รวบรวม เละสร้างเป็นองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ มีความคด
ริเริ่มสร้างสรรค์ เชื่อมโยงความรู้ประสบการณ์เดิมมาสร้างเป็นความรู้ใหม่ด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรม
การเรียนการสอนแบบบูรณาการ หลักสูตรท้องถิ่น โครงการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ผลการพัฒนา   
     ผลการปฏิบัติ บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  มีคุณภาพระดับ  ดีเยี่ยม 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
     ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีการร่วมกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่อง ส่งเสริมการ
พัฒนาการในกิจกรรมต่างๆ และพัฒนาครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 



๙๓ 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตาม
เกณฑ์   

5 
(1) 

- ภาพถ่าย 
- รายงานผลการด าเนินการ 
- แบบประเมิน 
 

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัตามหลักสตูรเป็นไป
ตามเกณฑ์   

5 
(1) 

๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน  คดิวิเคราะห์ และเขียน
เป็นไปตามเกณฑ์   

5 
(2) 

๕.๔ ผลการทดสอบระดบัชาติเฉลี่ยเปน็ไปตามเกณฑ์   2 
(1) 

เฉลี่ย/รวม 4.25  

สรุปคุณภาพมาตรฐาน ดีมาก 
(4.25) 

 

วิธีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ 5 
     โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมต่าง ๆ  เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตาม

ตัวบ่งชี้มาตรฐานที่ ๕   โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นพัฒนาผู้เรียนทั้งทางด้านทักษะ 
คุณธรรม จริยธรรม เจตคติ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ส่งเสริมการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือการพัฒนาผู้เรียน โดยจัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนทั้ง ๘ กลุ่มสาระ โครงการนิเทศภายใน
โรงเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พัฒนาสื่อการเรียนการสอน พัฒนาห้องสมุด พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม กิจกรรม  ดังนี้ 

 การสอนซ่อมเสริมในภาคเช้าโดยจัดตริวทั้ง 5 สาระหลัก และซ่อมเสริมในเวลา  
14.45 น. - 15.30 น. 

 กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน / บันทึกการอ่าน 
 การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี อบรมครูเรื่องมาตรฐานทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  

ตามประกาศของ สพป.กพ.1 
 การประชุม อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนประจ าสัปดาห์ 
 การจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (NT/O-NET/LAS) โดยการจัดตริว 

ในช่วงเช้า / เชิญวิทยากรภายนอกมาสอน 
 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้/สรุปโครงการ  รายงาน O-NET แฟ้ม 

งานยกระดับผลสัมฤทธิ์  
ผลการพัฒนา   
      ผลการปฏิบัติ บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ นักเรียนสอบเข้า ม. 1 ห้องพิเศษได้ 52 คน 
และสอบนานาชาติได้ 38 คน ได้รับรางวัลท้อปเทส ที่ 3 ของประเทศ  มีคุณภาพระดับ  ดีเยี่ยม 
 
 
 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 



๙๔ 
 

     ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีการร่วมกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่อง ส่งเสริมการ
พัฒนาการในกิจกรรมต่างๆ และพัฒนาครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง 

 ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านวิชาการอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับ 
โรงเรียนมัธยมและประถมศึกษา นักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรมาโดยตลอด 

 ส่งเสริมนักเรียนด้านประชาธิปไตย ส่งผลงานสภานักเรียนแกนน าระดับประเทศและ 
ยังให้โรงเรียนที่มีความสนใจสมัครเป็นเครือข่าย 

 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูส่งผลงานเข้าประกวด และท าผลงานด้านวิชาการเพ่ือ 
พัฒนาตนเอง 

 ส่งเสริมให้นักเรียนประพฤติตนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม อย่างต่อเนื่อง เช่น  
กิจกรรมวันมาฆบูชา การสอนนักธรรม กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ฯลฯ 
 
 

มาตรฐานที่ ๖  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
                   และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต   

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระ

ดับ
คุณ

ภา
พ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๖.๑ วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 5 
(2) 

- ภาพถ่าย 
- รายงานผลการด าเนินการ 
- แบบประเมิน 
 

๖.๒ ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจ
ในผลงานของตนเอง 

5 
(1) 

๖.๓ ท างานร่วมกับผู้อื่นได ้ 5 
(1) 

๖.๔ มีความรูส้ึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 

5 
(1) 

เฉลี่ย/รวม 5  

สรุปคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 
(5) 

 

วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 6 
     โรงเรียนส่งเสริมผู้เรียนใหม้ีความสามารถในการท างานอย่างเป็นขั้นตอนแลเป็นระบบ  

โดยสามารถวางแผนการท างาน ด าเนินงานตามขั้นตอนที่ก าหนด มีการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง 
แก้ไขการท างานเป็นระยะๆ จนงานส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ปฏิบัติงานด้วยความ
กระตือรือร้นตั้งใจพากเพียรและละเอียดรอบคอบสามารถท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ยอมรับ
ความคดิเห็นของผู้อ่ืน โดยครูแต่ละสายชั้น ร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ แบ่งกลุ่มผู้เรียนโดยท าให้ผู้เรียนได้ท างานร่วมกัน ร่วมคิดสร้างสรรค์ผลงาน 
น าเสนอผลงานกลุ่มและจัดแสดงผลงานของกลุ่ม การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มีการปฏิบัติการ
ทดลอง การท าโครงงาน การท าโครงงานคุณธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม การจัดท าโครงงานคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โครงงานส่งเสริม



๙๕ 
 

สุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ซึ่งท างานเป็นกลุ่ม ในรายวิชาการงานอาชีพมี
การจัดการด้านการผลิตและมีการฝึกด้านการค้าขายการค านวณราคา ก าไร ขาดทุน มีกิจกรรมเสริม 
เช่น กิจกรรมวิชาชีพท้องถิ่น ส่วนกิจกรรมทีฝึกการท างานเป็นหมู่คณะคือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ใน
วิชาลูกเสือ ยุวกาชาด การสอนวิชาแนะแนวการสืบหาอาชีพที่เหมาะสม การท างานกลุ่ม แก้ปัญหา 
ฝึกการท างานได้ดี คือ กิจกรรมกีฬาภายใน นักเรียนจะเรียนรู้ตั้งแต่การรวมกลุ่ม คัดเลือกผู้น า การ
ประสานความร่วมมือ แก้ปัญหาต่างๆ โดยนโยบายโรงเรียนมอบหมายให้นักเรียนเป็นผู้ด าเนินการ
ทั้งหมด ครูเป็นที่ปรึกษา และนอกจากนั้นในวันส าคัญต่างๆ มีการจัดประกวดแข่งขันเป็นทีมและที่
เด่นที่สุดที่นักเรียนได้ท างานรูปแบบสภานักเรียน   
ผลการพัฒนา   
     จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือฝึกทักษะการ
ท างานอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกชั้น ช่วยพัฒนาทักษะผู้เรียน
ให้รักการท างานสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 6 มีคุณภาพระดับ  
ดีเยี่ยม 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
     โรงเรียนควรก าหนดแผนพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความสามารถในการท างานร่วมกับ
ผู้อื่นรักการท างาน ได้แก่ การจัดกิจกรรมการสอนเน้นกระบวนการกลุ่ม การจัดการเรียนรู้แบบ 
บูรณาการและมีการติดตามนิเทศการสอนของครูอย่างเป็นระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 



๙๖ 
 

มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๗.๑ ครูมกีารก าหนดเปา้หมายคณุภาพผูเ้รียนทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะกระบวนการ  สมรรถนะ และ
คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค ์

5 
(1) 

- ภาพถ่าย 
- รายงานผลการด าเนินการ 
- แบบประเมิน 
 

๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้
ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน                  

5 
(1) 

๗.๓ ครูออกแบบและการจัดการเรียนรูท้ี่ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
สติปัญญา       

5 
(2) 

๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมผนวกกับการน า
บริบทและภูมิปญัญาของท้องถิ่นมาบูรณาการใน
การจัดการเรยีนรู ้

5 
(1) 

๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนา 
การเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

5 
(1) 

๗.๖ ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่
ผู้เรยีนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความ
เสมอภาค 

5 
(1) 

๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการ
สอน 

5 
(1) 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็น
สมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

5 
(1) 

๗.๙ ครูจดัการเรยีนการสอนตามวิชาทีไ่ดร้ับมอบหมาย 
เตม็เวลา เตม็ความสามารถ 

5 
(1) 

๗.๑๐ ครูมคีวามรู้ และสามารถใช้คอมพิวเตอรโ์ปรแกรม
พื้นฐานเพื่อการจัดการเรยีนการสอน 

5 
(1) 

เฉลี่ย/รวม 5  
สรุปคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 

(11) 
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 7 
                 โรงเรียนด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ โดยส่งเสริมการท างานเป็นหมู่คณะ สนับสนุน
ส่งเสริมและจัดส่งครูทุกคนให้มีโอกาสเข้ารับการอบรมประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือพัฒนาตนเอง 
ตามท่ีหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ งานพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ งานจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมการผลิตสื่อ 
การเรียนการสอน งานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ งานวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล งานให้
ค าปรึกษา งานวิจัยในชั้นเรียน งานบริการเงินกู้ยืมเงินสวัสดิการโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน  กิจกรรม



๙๗ 
 

ศึกษานอกสถานที่ กิจกรรมประกวดมารยาท แข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรม อ.ย.น้อย กิจกรรมสอนซ่อมเสริม กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
นักเรียน กิจกรรมสานสัมพันธ์ครูกับผู้ปกครอง งานอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน กิจกรรมวันไหว้
ครู กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันพ่อ โรงเรียนได้จัดหาเอกสารหลักสูตร คู่มือการสอนและเอกสารที่
เกี่ยวกับงานวิชาชีพครู ให้ครูได้เบิกเพ่ือศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอน มีการนิเทศให้ค าปรึกษา
อย่างกัลยาณมิตรโดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และบุคลากรผู้เกี่ยวขอ้ง ในเรื่องการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ การวิจัยในชั้นเรียน มีการสอดแทรกระเบียบแนวปฏิบัติในการปฏิบัติการสอน และงาน
ในหน้าทีต่่าง ๆ ในการประชุมประจ าเดือน การประชุมครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ การประชุมครู
ตามสายชั้นต่าง ๆ อยู่เสมอ 
ผลการพัฒนา  

     จากการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล ท าให้ครูสามารถก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครอบคลุม ทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับ
ความมุง่หมายของหลักสูตรสกถานศึกษา ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ใช้ข้อมูลจากการ
วิเคราะห์ผู้เรียนมาใช๎ในการวางแผนจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ครูออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอน เทคนิคการสอนที่
หลากหลาย และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ทีก่ าหนด ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนรู้และภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้มีการวัดและประเมินผล
ที่มุง่เน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้ความช่วยเหลือให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหา
ของผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต ด้วยความเท่าเทียมกัน ครูมีการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ และใช้ผลวิจัยในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูประพฤติปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา มีจรรจาบรรณในวิชาชีพ ปฏิบัติงานสอนตาม
กลุม่สาระที่ได้รับมอบหมาย และมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที่หลักสูตรก าหนด มีผลการ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 7 มีคุณภาพระดับ  ดีเยี่ยม 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
                 สนับสนุนให้ครูมีการน าวิทยากรท้องถิ่นช่วยในการจัดการศึกษาอย่างหลากหลาย 
ส่งเสริมครูเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่มกันระหว่างโรงเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรภายนอก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการใช้หลักสูตรในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 



๙๘ 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๘.๑ ผู้บริหารมีวสิัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่ม 
ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 

5 
(1) 

- ภาพถ่าย 
- รายงานผลการด าเนินการ 
- แบบประเมิน 
 

๘.๒   ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมสี่วนร่วมและใช้
ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวจิัย เป็นฐานคิด 
ทั้งด้านวิชาการและการจัดการ                               

5 
(2) 

๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรล ุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

5 
(2) 

๘.๔ ผู้บริหารส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 

5 
(2) 

๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการ
บริหารการจัดการศึกษา 

5 
(1) 

๘.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและ 
เอาใจใส่การจดัการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็ม
เวลา 

5 
(2) 

๘.๗ ผู้บรหิารมคีวามรู้ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์
โปรแกรมพื้นฐานเพื่อการบรหิารจดัการ 

5 
(1) 

เฉลี่ย/รวม 5  

สรุปคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 
(11) 

 
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 8 

    โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมต่าง ๆ  เพ่ือให้ผู้บริหารบรรลุตาม
ตัวบ่งชี้มาตรฐานที่ ๘   โดยด าเนินโครงการ/ กิจกรรมต่อไปนี้ 

 มีการก าหนดวิสัยทัศน์ภาวะผู้น าของโรงเรียนเพ่ือให้ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียว โดย 
การด าเนินการ ประชุม ปรึกษา หารือฝ่ายบริหารทุกฝ่าย 

 น าหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมมาใช้ในการบริการทุกงานไม่ว่าจะเป็นงานวิชาการ 
บุคคล งบประมาณ บริหารทั่วไป 

 จัดประชุมวางแผน เพื่อด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแก่ครูและบุคลากรทุกคนเข้ารับการอบรม สัมมนา  

ประชุมในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพื่อยกระดับศักยภาพของครูทุกคนให้ได้มาตรฐาน 
   จัดท าโครงสร้างการบริหารงาน เพื่อจัดวางบุคลากรให้เหมาะสมกับความรู้ 

ความสามารถของบุคลากรแต่ละคนโดยใช้หลักการกระจายอ านาจ 
   ผู้บริหารทุกฝ่ายเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการและงานอื่นๆ เพื่อแนะน าเอาใจใส่การจัด 

การศึกษาเต็มตามศักยภาพและเต็มเวลา 
   ผู้บริหารมีความรู้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพ้ืนฐานเพ่ือบริหารจัดการได้ 

 100% ทุกคน  
   มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 



๙๙ 
 

   มีความคิดริเริ่ม วิสัยทัศน์ และเป็นผู้น าทางวิชาการ 
   มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจัดการ 
   มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผลผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ 

ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากรที่มีอยู่ได้บรรลุเป้าหมาย
โครงการ มีการประสานสัมพันธ์และการระดมทรัพยากรจากองค์กรภายนอก หน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ผลผลิตการด าเนินงานทุกงานส่งผลโดยตรงถึงผู้เรียน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายพึงพอใจ 
ผลการพัฒนา  

   แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ๔ ปี (แผนกลยุทธ์) 
   แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
   แผนสรุปโครงการต่างๆ 
   บันทึกการประชุมคณะกรรมการการศึกษา 
   บันทึกการประชุมคณะกรรมการ 
   บันทึกการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   รวบรวมคุณภาพการศึกษาประจ าปี (SAR) 

มีคุณภาพระดับ  ดีเยี่ยม 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
     ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีการร่วมกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่อง ส่งเสริมการ
พัฒนาการในกิจกรรมต่างๆ และพัฒนาครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ 



๑๐๐ 
 
                  อย่างมีประสทิธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าท่ี 
ตามที่ระเบียบก าหนด 

5 
(2) 

- ภาพถ่าย 
- รายงานผลการด าเนินการ 
- แบบประเมิน 

 
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับตดิตาม ดูแล และ

ขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรล ุ
ผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

5 
(1) 

๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามสี่วนรว่มในการพัฒนา
สถานศึกษา 

5 
(2) 

เฉลี่ย/รวม 5  

สรุปคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 
(5) 

 
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 9 

     ส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านวิชาการ 
งบประมาณ ด้านบุคลากร และการบริหารทั่วไป มีการระดมทรัพยากร ร่วมสืบสานจารีตประเพณีของ
ชุมชน จัดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จัดประชุมผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงนโยบายของโรงเรียน 
ผลการพัฒนา  
     - คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ 
     - มีการก ากับติดตามดูการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
     จัดให้มีการประชุมพบปะระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษากับคณะครูภาคเรียนละ 1 
ครั้ง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน มีการก ากับและติดตามการด าเนินงานตาม
แผนของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ ๑๐  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา  



๑๐๑ 
 
                     คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑๐.๑ หลักสตูรสถานศกึษาเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ท้องถิ่น 

5 
(2) 

- หลักสูตรสถานศึกษา/การอบรมทบทวน
หลักสตูร 
- ภาพถ่าย , รายงานการทบทวนหลักสูตร 
- สาระเพิ่มเตมิ 
- ชุมนุม 
- แนะแนว 
- ลูกเสือ ยุวกาชาด 
- โครงงาน , รายงานการศึกษาค้นคว้า 
- การจัดการเรียนการสอนแบบ Five Step 
- การนิเทศแบบคลินิก 
- รายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/การ
เยี่ยมบ้าน 
- ทุนการศึกษา 

 

๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือก
เรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ 

5 
(2) 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนทีส่่งเสริมและตอบสนอง
ความต้องการ ความสามารถ  ความถนัด และ
ความสนใจของผู้เรียน 

5 
(1) 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียน 
ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

5 
(1) 

๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากับ ตดิตามตรวจสอบ และน าผล 
ไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

5 
(2) 

๑๐.๖   จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรยีนที่มปีระสิทธิภาพ
และครอบคลุมถึงผู้เรยีนทุกคน 

5 
(2) 

เฉลี่ย/รวม 5  

สรุปคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 
(10) 

  
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 10 
               - จัดการอบรมทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา 
               - นิเทศการเรียนการสอนของครูแบบ Clinic 
               - นิเทศการเรียนการสอนให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เช่น การสอนแบบโครงงาน 
               - การเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน 
ผลการพัฒนา  
     - ทุกกิจกรรมมีการพัฒนาดีขึ้น 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

ทุกตัวบ่งชี้ทางโรงเรียนได้จัดหาแนวทางการพัฒนาให้ดีมีคุณภาพต่อนักเรียนและ 
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน 



๑๐๒ 
 

                    พัฒนาเต็มศักยภาพ                                         

ที ่ ตัวบ่งชี้ 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑๑.๑   ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง 
สะอาดและปลอดภัย มสีิ่งอ านวยความสะดวก 
พอเพียง  
อยู่ในสภาพใช้การได้ด ีสภาพแวดล้อมร่มรื่น และ
มีแหล่งเรียนรูส้ าหรบัผู้เรียน  

5 
(4) 

- ภาพถ่าย 
- รายงานผลการด าเนินการ 
- แบบประเมิน 

 

๑๑.๒   จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสรมิสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัยของผู้เรียน 

5 
(3) 

๑๑.๓   จัดห้องสมดุที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเอื้อให้ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเองและ
หรือเรียนรู ้
แบบมีส่วนร่วม 

5 
(3) 

เฉลี่ย/รวม 5  

สรุปคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 
(10) 

วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 11 
     โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารบรรลุ  

ดีเยี่ยม 
ผลการพัฒนา  

 มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานที่ที่เหมาะสม 
 มีการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 
 มีการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ 

แบบส่วนร่วมสถานศึกษามีการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบ 
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมวางแผน จัดให้มีและบริการผู้เรียนทุกน มีโอกาสเข้าถึงการรับบริการ
อย่างเท่าเทียม 

 มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุดสนามผู้เรียนเล่น พื้นที่สีเขียวและสิ่งอ านวย 
ความสะดวกพอเพียงและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี 

 มีการจัดและใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
มีคุณภาพระดับ  ดีเยี่ยม 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
     ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีการร่วมกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่อง ส่งเสริมการ
พัฒนาการในกิจกรรมต่างๆ และพัฒนาครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง 
 
 
มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 



๑๐๓ 
 

 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑๒.๑   ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 5 
(1) 

- ภาพถ่าย 
- รายงานผลการด าเนินการ 
- แบบประเมิน 

 

๑๒.๒   จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

5 
(1) 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศใน
การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคณุภาพสถานศึกษา 

5 
(1) 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคณุภาพภายใน 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

5 
(0.5) 

๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก 
ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

5 
(0.5) 

๑๒.๖   จัดท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 

5 
(1) 

เฉลี่ย/รวม 5  

สรุปคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 
(5) 

 
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 12 
              โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมต่าง ๆ  เพ่ือให้ผู้บริหารบรรลุตาม
ตัวบ่งชี้มาตรฐานที่ ๑๒  โดยด าเนินโครงการ/ กิจกรรมต่อไปนี้ 

    ๑.  แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ๔ ปี (แผนกลยุทธ์) 
    ๒.  แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
    ๓.  แผนสรุปโครงการต่างๆ 
    ๔.  บันทึกการประชุมคณะกรรมการการศึกษา 
    ๕.  บันทึกการประชุมคณะกรรมการ 
    ๖.  บันทึกการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    ๗.  รวบรวมคุณภาพการศึกษาประจ าปี (SAR) 

ผลการพัฒนา  
 มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 มีความคิดริเริ่ม วิสัยทัศน์ และเป็นผู้น าทางวิชาการ 
 มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจัดการ 

มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผลผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจผู้บริหารมีความสามารถ
ในการบริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากรที่มีอยู่ได้บรรลุเป้าหมายโครงการ 



๑๐๔ 
 

มีการจัดองค์กร โครงสร้าง และระบบการบริหารงานที่มีความคล่องตัวสูงและ
ปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตามสถานการณ์   

 มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ครอบคลุม และทันต่อการใช้งาน 
 มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 มีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการบริหารงานและพัฒนาผู้เรียน 

มีคุณภาพระดับ  ดีเยี่ยม 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
     ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีการร่วมกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่อง ส่งเสริมการ
พัฒนาการในกิจกรรมต่างๆ และพัฒนาครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๕ 
 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรูภ้ายใน
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนและบคุลากรของสถานศึกษา 
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง                                                                     

5 
(5) 

- ภาพถ่าย 
- รายงานผลการด าเนินการ 
- แบบประเมิน 

 

๑๓.๒ มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน 
สถานศึกษา ระหวา่งสถานศึกษากับครอบครัว 

ชุมชน  
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

5 
(5) 

เฉลี่ย/รวม 5  

สรุปคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 
(10) 

  

วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 13 
      โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมต่าง ๆ  เพื่อให้ผู้บริหารบรรลุ
ตามตัวบ่งชี้มาตรฐานที่ ๑๓   

 มีการจัดการและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเข้มแข็งและทั่วถึง 
มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการพัฒนาการทางสมอง ตอบสนองความสนใจ และส่งเสริม

ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 
 มีการส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม 
 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
 ส ารวจแหล่งเรียนรู้และจัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา               
 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน

ข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู นักเรียน และบุคลากรศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก

สถานศึกษา 
มีคุณภาพระดับ  ดีเยี่ยม 

ผลการพัฒนา  
-  สถานศึกษาจัดให้บริการชุมชนในฐานะเป็นแหล่งวิทยากร เพื่อให้ชุมชนได้

แสวงหาและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดจนให้บริการอาคารสถานที่แก่ชุมชน 



๑๐๖ 
 

- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันสถานศึกษามีการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ครูกับผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีการบันทึกผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้ต่อ
สาธารณชนอย่างต่อเนื่องมีโครงการที่ท าร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 

- สถานศึกษาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในให้ดีขึ้นเพ่ือความพร้อมให้บริการใน
การศึกษา 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
               ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีการร่วมกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่อง ส่งเสริมการ
พัฒนาการในกิจกรรมต่างๆ และพัฒนาครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 
 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา   
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลเุป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรชัญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น  

ที ่ ตัวบ่งชี้ 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑๔.๑   จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนบรรลุตาม  
เป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 

5 
(5) 

- ภาพถ่าย 
- รายงานผลการด าเนินการ 
- แบบประเมิน 

 
๑๔.๒   ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม

เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจดุเน้นของ
สถานศึกษา 

5 
(5) 

เฉลี่ย/รวม 5  

สรุปคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 
(10) 

วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 14 
     โรงเรียนได้ด าเนินการจัดกิจกรรมโครงการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพประจ าปี
ของโรงเรียนที่จัดท าข้ึนจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมายและกลยุทธ์ ของทางโรงเรียนและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาซึ่งทางโรงเรียนก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการ กิจกรรม มีการก ากับ ติดตามตรวจสอบและ
นิเทศอย่างสม่ าเสมอ การด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น รวมทั้ง
สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชน และท้องถิ่น 
ผลการพัฒนา  
     การจัดกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
โรงเรียนด าเนินการพัฒนาผู้เรียน โดยใช้หลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา อย่างบูรณาการ ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ผ่านการพัฒนา “การกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น” คือ มีปัญญารู้เข้าใจในคุณค่าแท้ใช้กระบวนการ
ทางวัฒนธรรมแสวงปัญญา และมีวัฒนธรรมเมตตาเป็นฐานก าเนิดชีวิต โดยมีผู้บริหารและคณะครูเป็น
กัลยาณมิตรการพัฒนา ผลด าเนินงานโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ผู้เรียน
เห็นคุณค่าและส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม ความสามัคคี การเป็นคนดี การเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ภายใต้วัฒนธรรมอันดีชุมชนมีความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ น้อมน าเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นที่ยอมรับของชุมชนและท้องถิ่น ส่งผลสะท้อนเป็นอัตลักษณ์ของสถานศึกษาที่มีเป้าหมาย
ที่ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมดี รวมทั้งได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร เทศบาลเมืองก าแพงเพชร และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานมีผล
การประเมิน มาตรฐานที่ 14 มีคุณภาพระดับ  ดีเยี่ยม 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
     โรงเรียนควรจัดกิจกรรมต่างๆ ในโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามแนวทาง
โรงเรียนวิถีพุทธน้อมนับเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง และมีการนิเทศติดตามผลอย่างเป็นระบบ ให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมาย และกลยุทธ์ของทางโรงเรียน 
 



๑๐๘ 
 

มาตรฐานที่ ๑๕  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
                     เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น     
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑๕.๑   จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนอง
นโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

5 
(3) 

- ภาพถ่าย 
- รายงานผลการด าเนินการ 
- แบบประเมิน 

 ๑๕.๒   ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและพัฒนา 
ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา 

5 
(2) 

15.3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนบรูณาการด้วย
กระบวนการ 5 ข้ันตอน จัดโครงการส่งเสริม 
พัฒนาผู้เรียนใหม้ีจิตสาธารณะ เพื่อ
สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียน 
เป็นแบบอย่างของการเปลีย่นแปลง 

5 
(3) 

เฉลี่ย/รวม 5  

สรุปคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 
(8) 

 
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 15 

     โรงเรียนจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาโดยด าเนิน
โครงการหลักสูตรลุ่มน้ าปิงของเรา โดยนักเรียนทุกระดับชั้นได้ศึกษาเรียนรู้สถานที่จริงตามลุ่มแม่น้ า
ปิงที่ไหลผ่านของจังหวัดก าแพงเพชร ได้แก่ ศึกษาแหล่งเรียนรู้แม่น้ าปิง สิริจิตอุทยาน อุทยาน
ประวัติศาสตร์ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติก าแพงเพชร ฝายกั้นน้ าท่อ
ทองแดง วัดวังพระธาตุ วัดพระบรมธาตุบ้านตาก เขื่อนภูมิพล จ.ตาก วนอุทยานไม้กลายเป็นหิน จ.
ตาก จัดการเรียนรู้แบบองค์รวมสู่หลักสูตรท้องถิ่น ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์สู่มาตรฐานสากล โดย
กระบวนการส าคัญในการจัดการเรียนรู้เรียกว่า บันได ๕ ขั้นของการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
(Five steps for student development) ตามโครงการหนึ่งนักเรียนหนึ่งความรู้ (One child oK)  
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต ๑ และโครงการตามนโยบายจุดเนน 
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา อีก ๑ โครงการคือโครงการจิตอาสาพัฒนาสังคมและสาธารณประโยชน์ 
โดยโรงเรียนจัดโครงการสนองกลยุทธ์ที่ ๒ ของสพฐ. สพป.ก าแพงเพชรเขต ๑ และโรงเรียนวัดคูยาง
โดยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และสอดคล้องมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐาน ที๒่ ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ด าเนินกิจกรรม ดังนี้ ธนาคารขยะรีไซเคิล นิทรรศการขยะ   รีไซเคิล  โครงงาน
จิตอาสา ตลาดนัดน้ าใจ Big Cleaning Day ทั้ง ๒ โครงการเป็นโครงการเด่นของโรงเรียน มีการ
ด าเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรม มีการตรวจสอบ ติดตามประเมินผล สรุปผลการประเมิน
น ามาวิเคราะห หาแนวทางปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่องทุกป ในปี 2558 ได้รับรางวัลชนะเลิศการ
ประกวดวาดภาพระดับประถมศึกษา จ.ก าแพงเพชร ณ วัดพระบรมธาตุ ได้รับรางวัลชนะเลิศการ
ประกวดแข่งขันตอบปัญหาธรรมะระดับภาคระดับชั้นประถมศึกษางานหัตกรรมและการประกวด



๑๐๙ 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

 
ผลการพัฒนา 

       จากการจัดโครงการ/กิจกรรมอยางหลากหลาย นักเรียนได้เรียนรู้หลักสูตรลุ่มน้ าปิงของ
เรานักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ สามารถสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะชีวิต ร่วมมือในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี เพ่ือให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะและศักยภาพความเป็นสากล และเพ่ือใหผูเรียนมคีวามรู ความสามารถในการคัดแยกขยะ 
น าไปรีไซเคิล  จ าหนายสะสมรายไดใชจายในโรงเรียน สภาพแวดลอมของโรงเรียนสะอาด บรรยากาศ
สดชื่น ครู ผเูรียน ชุมชน มีความภาคภูมิใจที่โรงเรียนไดรบัป้ายโรงเรียนสีเขียว โรงเรียนเปนแบบอยาง
แกหนวยงานอื่น   มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๕ มีคุณภาพระดับ  ดีเยี่ยม 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
                   โรงเรียนควรจัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเนนตามแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษาอยางเปนระบบตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยใหผูที่เก่ียวของไดมีโอกาสมีสวนรวมใน
การรวมคิด รวมตดัสินใจ รวมปฏิบัติงานรวมรับผิดชอบ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีคุณภาพสูงขึ้น 
มีการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานโครงการ กิจกรรมพิเศษอยางตอเนื่อง เพื่อใหผลการด าเนินงานเกิด
ประโยชนเปนแบบอยางและสรางคุณคาแกสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๐ 
 

๓. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕8 
 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
คะแนน ระดับ

คุณภาพ เต็ม ที่ได ้

ด้านคุณภาพผู้เรียน  ๒๐ 19.94 5 
มาตรฐานที ่๑ เด็กมีพัฒนาการดา้นร่างกาย ๕ 5 5 
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการดา้นอารมณ์และจิตใจ ๕ 5 5 
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการดา้นสังคม ๕ 5 5 
มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการดา้นสติปญัญา ๕ 4.94 5 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ๖๗ 67 5 
มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ๒๑ 21 5 
มาตรฐานที่ ๖ ผูบ้ริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ๒๑ 21 5 
มาตรฐานที่ ๗  แนวการจัดการศกึษา ๒๐ 20 5 
มาตรฐานที่ ๘  สถานศึกษามีการประกันคณุภาพภายในของสถานศกึษาตามที่ก าหนด 
                   ในกฎกระทรวง 

๕ 
 

5 5 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้ ๕ 5 5 

มาตรฐานที่ ๙  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

๕ 5 5 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา   ๕ 5 5 
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน ์และจุดเน้น 
                     ของการศึกษาปฐมวัย 

๕ 5 5 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม   ๕ 5 5 
มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา  
                    เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

๕ 5 
 

5 

 
โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย คะแนนที่ได้....101.94.......ระดับคุณภาพ   ดี
เยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๑ 
 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
คะแนน ระดับ

คุณภาพ เต็ม ที่ได้ 

ด้านคุณภาพผู้เรียน  ๓๘ 36.46 5 
มาตรฐานที่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ ๕ 4.97 5 
มาตรฐานที่ ๒ ผูเ้รยีนมีคณุธรรม จรยิธรรม และคา่นิยม ที่พึงประสงค ์ ๗ 6.99 5 
มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรยีนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรยีนรู้ และพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่อง 
 

๑๑ 10.71 5 

มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ  
                    แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล 

๕ 4.89 5 

มาตรฐานที่ ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ๕ 3.93 5 
มาตรฐานที่ ๖  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และ 
                    มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจรติ 

๕ 4.97 5 

ด้านการจัดการศกึษา   ๕๒ 52 5 
มาตรฐานที่ ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล ๑๑ ๑๑ 5 
มาตรฐานที่ ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิด

ประสิทธผิล 
๑๑ ๑๑ 5 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ และเกดิประสิทธผิล 

๕ ๕ 5 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสตูร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีนอย่างรอบดา้น 

๑๐ ๑๐ 5 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมใหผู้้เรยีน
พัฒนาเต็มศักยภาพ  

๑0 ๑0 5 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนด   
ในกฎกระทรวง 

๕ 
 

๕ 
 

5 

ด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   ๑๐ ๑๐ 5 
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ใหส้ถานศึกษาเป็นสังคม   

แห่งการเรียนรู้ 
๑๐ ๑๐ 5 

มาตรฐานด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา   ๕ ๕ 5 
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ

จุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 
๕ ๕ 5 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  ๕ ๕ 5 
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ

พัฒนาและส่งเสรมิสถานศึกษาใหย้กระดับคุณภาพสูงขึ้น     
๕ ๕ 5 

 
 
โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน คะแนนท่ีได้..108.46 ระดับคุณภาพ .ดีเยี่ยม. 
 
 
 



๑๑๒ 
 

๔. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    ๔.1 ระดับปฐมวัย 

ชั้น 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

(N) 

จ านวน/ร้อยละนักเรียนมีความพร้อม 
ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา 

สรุปพัฒนาการ 
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ 

1.ป
ฏิบ

ัติไ
ด ้

2.ป
ฏิบ

ัติไ
ด้บ

าง
คร

ั้ง 

3.ค
วร

เส
ริม

 

ระ
ดับ

 2
 แ

ละ
 3

  
คิด

เป็
นร

้อย
ละ

 

1.ป
ฏิบ

ัติไ
ด ้

2.ป
ฏิบ

ัติไ
ด้บ

าง
คร

ั้ง 

3.ค
วร

เส
ริม

 

ระ
ดับ

 2
 แ

ละ
 3

  
คิด

เป็
นร

้อย
ละ

 

1.ป
ฏิบ

ัติไ
ด ้

2.ป
ฏิบ

ัติไ
ด้บ

าง
คร

ั้ง 

3.ค
วร

เส
ริม

 

ระ
ดับ

 2
 แ

ละ
 3

  
คิด

เป็
นร

้อย
ละ

 

1.ป
ฏิบ

ัติไ
ด ้

2.ป
ฏิบ

ัติไ
ด้บ

าง
คร

ั้ง 

3.ค
วร

เส
ริม

 

ระ
ดับ

 2
 แ

ละ
 3

  
คิด

เป็
นร

้อย
ละ

 

ควรไดรับการ
พัฒนาใน

ระดับชั้นเดิม 

เหมาะสมเลื่อน
ไปเรียนชั้น

ต่อไป 

N N N  N N N  N N N  N N N  N  N  
อนุบาล 1 110 - 38 72 100 - 38 72 100 - 34 76 100 - 38 72 100 - - 110 100 
อนุบาล 2 108 - 16 92 100 - 15 93 100 - 9 99 100 - 30 78 100 - - 108 100 

รวม 218 - 54 164 100 - 53 165 100 - 43 175 100 - 68 150 100 - - 218 100 
 
 
 
 
 
 
  



๑๑๓ 
 

 ๔.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
         ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น (ป.๑-ป.๖) ปีการศึกษา ๒๕๕8 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ จ านวน 
นร. ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวน 
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 237 - - 2 3 13 31 38 150 219 92.41 
คณิตศาสตร์ 237 - - 1 7 18 19 40 152 211 89.03 
วิทยาศาสตร์ 237 - - - - - 2 11 224 237 100 
สังคมศึกษาฯ  237 - - - - - - 16 221 237 100 
ประวัติศาสตร์ 237 - - - - 5 28 46 158 232 97.89 
สุขศึกษาและพลศึกษา 237 - - - - 1 3 18 215 236 99.58 
ศิลปะ 237 - - - - 3 21 47 163 231 97.47 
การงานอาชีพฯ 237 - - 1 - 4 4 15 213 232 97.89 
ภาษาต่างประเทศ 237 - - - - 7 18 45 167 230 97.05 
รายวิชาเพิ่มเติม......            
หน้าที่พลเมือง  237 - - - - - 18 47 172 237 100 
อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 237 - - - 3 8 25 37 164 226 95.36 
คอมพิวเตอร์เพ่ิมเติม 237 - 1 - 1 4 8 14  209 8819 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๔ 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ จ านวน 
นร. ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวน 
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 257 - 9 9 13 13 24 39 150 213 82.88 
คณิตศาสตร์ 257 - 6 13 10 23 19 53 123 205 79.77 
วิทยาศาสตร์ 257 - - 6 25 40 31 40 115 186 72.37 
สังคมศึกษา ฯ 257 - - 1 6 22 40 46 142 228 88.72 
ประวัติศาสตร์ 257 - 2 1 15 26 46 47 122 215 83.66 
สุขศึกษาและพลศึกษา 257 - - - 2 10 21 31 191 243 94.55 
ศิลปะ 257 - - 3 15 21 49 51 118 218 84.82 
การงานอาชีพฯ 257 - - - - - 9 32 216 257 100 
ภาษาต่างประเทศ 257 - - 1 11 23 57 47 118 222 86.38 
รายวิชาเพิ่มเติม......            
อังกฤษ (2/1) 257 - - 2 16 29 53 49 108 210 81.71 
คอมพิวเตอร์ 257 - - 2 16 29 53 49 108 210 81.71 
หน้าที่พลเมือง  257 - 1 - 8 14 35 45 154 234 91.05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๕ 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ จ านวน นร. 
ที่ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวน 
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.

๕ 
๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 263 - - - 5 5 24 39 190 253 96.20 
คณิตศาสตร์ 263 - - 1 22 22 41 50 127 218 82.89 
วิทยาศาสตร์ 263 - - - - - 15 83 165 263 100 
สังคมศึกษา ฯ 263 - - - - - - 7 256 263 100 
ประวัติศาสตร์ 263 - - - - - 3 20 240 263 100 
สุขศึกษาและพลศึกษา 263 - - - - 3 10 38 212 260 98.86 
ศิลปะ 263 - - - - - 21 98 144 263 100 
การงานอาชีพฯ 263 - - - - - - 26 237 263 100 
ภาษาต่างประเทศ 263 - - - - 1 34 50 178 262 99.62 
รายวิชาเพิ่มเติม......            
หน้าที่พลเมือง  263 - - - 5 7 28 38 485 251 95.44 
อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 263 - - - - 1 16 60 186 262 99.62 
คอมพิวเตอร์เพ่ิมเติม 263 - - - - - 3 13 247 263 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๖ 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ จ านวน นร. 
ที่ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวน 
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.

๕ 
๒ ๒.

๕ 
๓ ๓.

๕ 
๔ 

ภาษาไทย 256 - - - - 10 57 46 143 246 96.09 
คณิตศาสตร์ 256 - 2 - 2 13 39 44 156 239 93.35 
วิทยาศาสตร์ 256 - - - 3 13 30 47 163 240 93.75 
สังคมศึกษา ฯ 256 - - - 5 9 30 28 184 242 94.53 
ประวัติศาสตร์ 256 - - - - - 5 73 178 253 100 
สุขศึกษาและพลศึกษา 256 - - 2 1 4 15 31 203 249 97.26 
ศิลปะ 256 - - - 9 19 38 42 148 228 89.06 
การงานอาชีพฯ 256 - - - - - 17 43 196 256 100 
ภาษาต่างประเทศ 256 - - - 4 34 91 58 69 218 85.15 
รายวิชาเพิ่มเติม......            
หน้าที่พลเมือง  256 - 2 1 9 15 23 37 169 229 89.45 
อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 256 - - - 3 23 95 45 90 230 89.84 
การศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ 
(รหัส I) 

256 - - - - 1 3 54 198 255 99.60 

คอมพิวเตอร์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

256 - - - - 2 2 26 226 254 99.21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๗ 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ จ านวน 
นร. ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวน 
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.

๕ 
๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 267 - - 1 1 5 59 81 120 260 97.38 
คณิตศาสตร์ 267 - - 3 15 38 73 43 95 211 79.03 
วิทยาศาสตร์ 267 - 6 12 33 50 53 48 65 166 62.17 
สังคมศึกษา ฯ 267 - - - - 25 92 55 95 242 90.64 
ประวัติศาสตร์ 267 - - - 2 37 56 78 74 208 77.90 
สุขศึกษาและพลศึกษา 267 - - - 8 11 7 18 223 248 92.88 
ศิลปะ 267 - - - 3 21 57 68 118 243 91.01 
การงานอาชีพฯ 267 - - 1 5 11 22 29 199 250 93.63 
ภาษาต่างประเทศ 267 - - - 6 58 51 41 111 203 76.03 
รายวิชาเพิ่มเติม......            
หน้าที่พลเมือง  267 - - - - 1 25 31 210 266 99.63 
อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 267 - - - - 23 54 50 140 244 91.39 
การศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ 
(รหัส I) 

267 - - - - - 12 39 216 267 100 

คอมพิวเตอร์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

267 - - - - - 1 4 262 267 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๘ 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ จ านวน 
นร. ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวน 
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.

๕ 
๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 246 - - 2 8 22 32 38 144 214 87.10 
คณิตศาสตร์ 246 - - - 23 43 55 38 87 180 79.03 
วิทยาศาสตร์ 246 - - - 17 19 33 37 138 208 82.26 
สังคมศึกษา ฯ 246 - 1 1 15 32 41 56 102 199 89.52 
ประวัติศาสตร์ 246 - - - 3 30 64 82 67 213 91.53 
สุขศึกษาและพลศึกษา 246 - - - 3 4 15 23 201 239 99.19 
ศิลปะ 246 - - - - 5 31 50 160 241 89.11 
การงานอาชีพฯ 246 - - 2 - 12 36 55 138 229 93.55 
ภาษาต่างประเทศ 246 - - - 6 9 62 51 118 231 90.73 
รายวิชาเพิ่มเติม......            
หน้าที่พลเมือง  246 - - - - - 61 51 134 246 100 
อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 246 - - - 1 9 55 65 116 236 95.93 
การศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ 
(รหัส I) 

246 - 1 - 7 19 23 55 141 219 89.02 

คอมพิวเตอร์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

246 - - - 6 18 36 45 141 222 90.24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



๑๑๙ 
 

ผลสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

 
    ๔.๔ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับท้องถิ่น  

 
ผลสอบกลาง  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

 

สาระวิชา 
จ านวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ยร้อยละ 
จ านวนร้อยละของนักเรียนที่ได้

ระดับ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี 

ความสามารถด้านภาษา 237 - - - - - 237 
ความสามารถด้านการ
เขียน 

237 - - - - - 237 

 
 

ผลสอบกลาง  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒   
 

สาระวิชา 
จ านวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ยร้อยละ 
จ านวนร้อยละของนักเรียนที่ได้

ระดับ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี 

ความสามารถด้านภาษา 256 19.35 4.69 64.49 - - - 
 
 
 

สาระวิชา 
จ านวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ยร้อย
ละ 

จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับ 
ดี 

เยี่ยม 
ดี

มาก 
ดี ค่อน

ข้างดี 
ปาน
กลาง 

พอ 
ใช ้

ควร
ปรับ
ปรุง 

ควร
ปรับ 
ปรุง
อย่า
งยิ่ง 

คณิตศาสตร์ 246 56.71 22.55 56.71 - - - - - - - - 
ภาษาไทย 246 56.37 11.63 56.37 - - - - - - - - 
วิทยาศาสตร์ 246 50.16 13.83 50.16 - - - - - - - - 
ภาษาอังกฤษ 246 52.97 21.85 52.97 - - - - - - - - 
สังคมศึกษา 
ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

246 56.70 11.94 56.70 - - - - - - - - 



๑๒๐ 
 

ผลสอบ NT  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   
 

สาระวิชา 
จ านวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ยร้อยละ 
จ านวนร้อยละของนักเรียนที่ได้

ระดับ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี 

ความสามารถด้านภาษา 263 18.45 
 

6.04 
 

52.71 
 

- - - 

ความสามารถด้านคิด
ค านวณ 

263 16.41 
 

6.12 
 

46.88 
 

- - - 

ความสามารถด้านเหตุผล 263 18.01 
 

6.11 
 

51.46 
 

- - - 

 
 

ผลสอบกลาง  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4   
 

สาระวิชา 
จ านวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ยร้อยละ 
จ านวนร้อยละของนักเรียนที่ได้

ระดับ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี 

ภาษาไทย 256 22.06 6.47 53.87 - - - 
คณิตศาสตร์ 256 16.21 5.19 39.57 - - - 
วิทยาศาสตร์ 256 17.50 4.78 48.63 - - - 

 
 

ผลสอบกลาง  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕  
 

สาระวิชา 
จ านวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ยร้อยละ 
จ านวนร้อยละของนักเรียนที่ได้

ระดับ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี 

ภาษาไทย 267 20.97 5.26 40.25 - - - 
คณิตศาสตร์ 267 12.99 5.12 24.93 - - - 
วิทยาศาสตร์ 267 26.06 6.53 33.34 - - - 

 
 
 
 
 



๑๒๑ 
 

๔.๕ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ระดับชั้น 
จ านวน 

นร.ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ 237 224 13 - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ 257 236 21 - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ 263 239 24 - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ 256 241 15 - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ 267 234 33 - - 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ 246 236 10 - - 

รวม 1526 1410 116 - - 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ 92.39 7.61 - - 

 
๔.๖ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
 

ระดับชั้น 
จ านวน 

นร.ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ 237 178 46 13 - 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ 257 185 34 38 - 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ 263 181 56 26 - 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ 256 173 17 66 - 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ 267 167 32 68 - 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ 246 197 27 22 - 

รวม 1526 1081 212 233 - 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ 70.84 13.90 15.26 - 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๒ 
 

๔.๗ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

ระดับชั้น จ านวน  
นร.ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่
ผ่าน 

ประถมศึกษาปีที่ ๑ 237 237 - 237 - 237 - 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ 257 257 - 257 - 257 - 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ 263 263 - 263 - 263 - 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ 256 256 - 256 - 256 - 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ 267 267 - 267 - 267 - 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ 246 246 - 246 - 246 - 

รวม 1526 1526 - 1526 - 1526 - 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ - ๑๐๐ - ๑๐๐ - 

   
 



๑๒๓ 
 

๔.๘ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

ชั้น 
จ านวน 
นักเรียน 

การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี 
ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีที่ ๑ 237 237 - 237 - 237 - 237 - 237 - 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ 257 257 - 257 - 257 - 257 - 257 - 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ 263 263 - 263 - 263 - 263 - 263 - 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ 256 256 - 256 - 256 - 256 - 256 - 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ 267 267 - 267 - 267 - 267 - 267 - 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ 246 246 - 246 - 246 - 246 - 246 - 

รวม 1526 1526 - 1526 - 1526 - 1526 - 1526 - 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ - ๑๐๐ - ๑๐๐ - ๑๐๐ - ๑๐๐ - 



๑๒๔ 
 

๔.๙ ผลการประเมินคุณธรรมพื้นฐาน  ๘ ด้าน  
 

 
*หมายเหตุ 1 = ผ่าน                      2 = ดี                   3 = ดีเยี่ยม  
 
 
 
 
 
 
   

ระดับชั้น 
จ านวน

นักเรียน(n) 

๑. รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย ์

๒. ซ่ือสัตย์สุจริต 
 

๓. มีวนิัย 
 

๔. ใฝ่เรียนรู้ 
 

๕. อยู่อย่าง
พอเพียง 

๖. มุ่งมั่น 
ในการท างาน 

๗. รัก 
ความเป็นไทย 

๘. มีจิตสาธารณะ 
 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
ป. 1 237 - 37 200 2 35 200 2 32 200 17 20 200 - 37 200 - 237 - - 237 - - 237 - 

ป. 2 257 - 31 226 - 88 169 - 152 105 10 157 90 - 85 172 22 151 84 - 43 214 - 114 143 

ป. 3 263 - 42 221 - 136 127 - 136 127 - 141 122 - 93 170 - 141 122 - 93 170 - 93 170 

ป. 4 256 - 2 254 5 19 232 27 50 179 17 67 172 - 48 208 25 87 144 - - 256 15 48 193 

ป. 5 267 - 96 171 - 235 32 - 235 32 - 206 61 - 170 97 - 235 61 - 206 32 - 205 62 

ป. 6 246 - 78 468 - 149 97 - 147 99 - 130 116 43 74 129 - 135 11 - 71 175 - 86 160 

รวม 1526 - 286 1540 7 662 857 29 752 742 44 721 761 43 507 976 47 986 422 - 650 847 15 783 728 



๑๒๕ 
 

ตอนที่ ๔ 
สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช ้

 
๑. สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 ผลการด าเนินงานในภาพรวม 

 สถานศึกษาอยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐาน สถานศึกษาจึงมีการวางแผนจัดท าโครงการ
พัฒนาตามข้อเสนอแนะ  โดยก าหนดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน ได้แก่โครงการพัฒนาการเรียนรู้บูรณาการแบบองค์รวมโดยใช้หลักสูตรท้องถิ่น”ลุ่มน้ าปิง
ของเรา” เพ่ือให้ผู้เรียน  มีสุขภาพที่ดี เจริญเติบโตตามวัย มีสุขนิสัยที่ดี สามารถช่วยเหลือตนเองได้
อย่างเหมาะสมกับวัย  มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม มีโครงการพัฒนาครู
และบุคลากรในโรงเรียน โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารงานในโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน นโยบาย
กิจกรรม ๕ ส. โครงการพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ เพ่ือการเรียนรู้ โครงการป้องกันยา
เสพติด โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังจิตส านึกใน
การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม กิจกรรมพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักการอ่านและพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง         การด าเนินงานตามโครงการต่างๆ มีการนิเทศ
ติดตาม ประเมินผล สรุปผลการด าเนินงานและน าผลมาใช้             ในการวางแผนพัฒนางานในปีต่อไป
อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายของโครงการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายพึงพอใจผลการด าเนินงาน
ในระดับดีคิดเป็นร้อยละ ๙๐ 

 

โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
1.  โครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

- สถานศึกษา 
- บุคลากร 
- งบประมาณ 

2.  โครงการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรม
ห้องสมุด 

- สถานศึกษา 
- บุคลากร 
- งบประมาณ 

3.  โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English 
Program (Mep) 

- สถานศึกษา 
- บุคลากร 
- งบประมาณ 

4.  โครงการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม
ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธน้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- สถานศึกษา 
- บุคลากร 
- งบประมาณ 
 
 



๑๒๖ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
5.  โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนสู่เรียนรู้
สุนทรีภาพ 

- สถานศึกษา 
- บุคลากร 
- งบประมาณ 

7.  โครงการทะเบียนวัดผลประเมินผล - สถานศึกษา 
- บุคลากร 
- งบประมาณ 

8.  โครงการพัฒนาครูและบุคลากรใน
โรงเรียน 

- สถานศึกษา 
- บุคลากร 
- งบประมาณ 

7.  โครงการโรงเรียนสีเขียว - สถานศึกษา 
- บุคลากร 
- งบประมาณ 

8.  โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

- สถานศึกษา 
- บุคลากร 
- งบประมาณ 

9.  โครงการส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ 

- สถานศึกษา 
- บุคลากร 
- งบประมาณ 

10.  โครงการพัฒนากลุ่มอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
 

- สถานศึกษา 
- บุคลากร 
- งบประมาณ 

11.  โครงการนิเทศภายใน - สถานศึกษา 
- บุคลากร 
- งบประมาณ 

๒. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา  

      ๒.๑ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๑) ด้านคุณภาพเด็ก 
จุดเด่น      

ผู้เรียนส่วนใหญ่มาโรงเรียนทันเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานศึกษา มีวินัยและความ
รับผิดชอบ ไม่ลอกการบ้าน ทรัพย์ไม่สูญหาย ไม่พูดโกหก กตัญญูกตเวที เมตตากรุณา โอบอ้อมอารี 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และ  ไม่เห็นแก่ตัว รู้จักประหยัดและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์เพ่ือส่วนรวมเสมอ ๆ รู้จักดูแลสุขภาพ สุขนิสัยและช่วยกิจกรรมออกก าลังกายเสมอ ๆ มี
น้ าหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน มีความรู้และความเข้าใจในโทษของสิ่ง
เสพติด สิ่งมอมเมา อบายมุขและการพนัน รู้ประโยชน์อินเทอร์เน็ตและเกมคอมพิวเตอร์ กล้า



๑๒๗ 
 

แสดงออกและให้เกียรติผู้อ่ืน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนและผู้อ่ืน ร่าเริงแจ่มใส มีความสนใจและเข้า
ร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี / นาฏศิลป์ กีฬา / นันทนาการ และกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมและ
ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นไทย ซึ่งมักจัดในงานวันส าคัญทางศาสนาต่าง ๆ สามารถจ าแนก
องค์ประกอบของสิ่งต่าง ๆ ได้ จัดล าดับข้อมูล จัดกลุ่มความคิด สรุปเหตุเชิงตรรกะได้รู้จักคิดอย่างมี
วิจารณญาณและคิดไตร่ตรอง  คิดนอกกรอบ พัฒนาและริเริ่มสิ่งใหม่ มีผลงานทั้งงานเขียน งานศิลปะ 
และงานสร้างสรรค์   ต่างๆ ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน แสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ รอบตัวได้ สนุก
กับการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ใช้บริการห้องสมุดเป็นประจ า รวมทั้งมีโอกาสได้ไปศึกษา
แหล่งเรียนรู้ภายนอก และสามารถค้นคว้างานทางอินเตอร์เน็ตได้อีกด้วย รักการท างาน สามารถ
วางแผนและท างานตามล าดับขั้นตอน ปรับตัวและท างานเป็นทีมได้ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต
บอกอาชีพที่ตนสนใจได้ 
 จุดที่ควรพัฒนา  
 ควรพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยเพิ่มคุณภาพของการจัดการเรียน       
การสอนด้วยวิธี/รูปแบบต่างๆ ให้หลากหลาย พัฒนาสื่อและเครื่องมือการประเมินผล รวมทั้งการวิจัย
ในชั้นเรียนเพิ่มขึ้น 
 

 ๒) ด้านการจัดการศึกษา 
  จุดเด่น 

๑) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงในชั้นเรียนโดย
ให้มีการลงมือปฏิบัติจริงให้มากขึ้นให้ครบทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูควรมีการใช้สื่อการเรียนรู้ ให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงตามหน่วยการเรียนรู้ที่สอนอย่างเหมาะสม รวมทั้งประเมินผลการเรียนรู้โดย
การสอบถามความรู้ ความเข้าใจ การคิดวิเคราะห์ การน าไปใช้ การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ ทั้งนี้ควร
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปีการศึกษา 

๒) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกคิดวิเคราะห์         
คิดสังเคราะห์มากยิ่งขึ้น เช่นการใช้บทบาทสมมุติและการใช้สถานการณ์จ าลองในการจัดการเรียนการ
สอน การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนการสอน ร่วมผลิตสื่อการเรียนรู้ ตลอดจนร่วม
ประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีการประเมินผลการพัฒนาทักษะของผู้เรียนอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 
เพ่ือน าผลมาใช้วางแผนพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบต่อไป ควรด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี
การศึกษา  

๓) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมท่ีมีความหลากหลาย   
สอดคล้องและครอบคลุมเนื้อหาสาระทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีการออกแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับความแตกต่างระหว่างบุคคล ควรมีการวิเคราะห์ความสามารถในการเรียนรู้ของแต่ละคนเพ่ือ
ก าหนดกิจกรรมให้แตกต่างกัน รวมทั้งใช้วิธีการประเมินผลที่แตกต่างกันด้วย กิจกรรมการสอนที่เน้น
การปฏิบัติจริงมีการทดลอง การส ารวจ การก าหนดปัญหาอย่างอิสระ การท าโครงงานที่เกิดจาก
ปัญหา  ที่นักเรียนพบ ควรใช้แบบทดสอบที่มีความหลากหลาย      มีการประเมินผลผู้เรียนและ
ติดตามพัฒนาผู้เรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินให้ครบทุกคน นอกจากนี้          ควรส่งเสริมให้ครูมี
การผลิตสื่อการสอนที่เหมาะสมกับแผนการสอนมากขึ้น โดยศึกษาวิธีการผลิตจากสื่อ       การเรียน
ทางไกลผ่านดาวเทียมหรือสื่ออินเทอร์เน็ต เพ่ือน ามาใช้ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมาย         
ของหลักสูตร ควรด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปีการศึกษา  



๑๒๘ 
 

                     4.) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านแหล่งเรียนรู้และด้านภาษา เนื่องด้วยสถานศึกษาได้
จัดโครงการพิเศษคือโครงการห้องเรียนสองภาษา (MEP) และห้องเรียนส่งเสริมตามความถนัด
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร 
 จุดที่ควรพัฒนา  

สถานศึกษาควรหาความร่วมมือกับชุมชน เช่น เชิญบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามาเป็น
วิทยากรเพ่ือพัฒนาการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิทยากรด้านภาษาต่างประเทศ 
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และวิทยากรด้านดนตรีไทย ดนตรีสากล   ควรให้ชุมชนเข้ามามี
บทบาทในการพัฒนาการศึกษา   อย่างจริงจัง เช่น เพ่ิมเครือข่ายในงานประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมให้มากขึ้น ขยายงานสวัสดิการร้านค้า   ขนมเบเกอรี่ น้ าดื่มคูยาง ฝึกการค้าขายให้กับผู้เรียนเพ่ือ
พัฒนาเป็นอาชีพได้ และสถานศึกษาต้องขยายอาคารสถานที่ให้มากกว่านี้เนื่องจากพ้ืนที่มีจ านวน
จ ากัด 
 ๓) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 จุดเด่น 
 ครูควรได้รับการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจัดท าสื่อการเรียนรู้ และน าความรู้มาใช้ในการ 
ผลิตสื่อ       ให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียน และควรมีการติดตามผลการ
ประเมินผู้เรียนให้ทั่วถึง     ทุกคน ใช้การสอนซ่อมเสริมกับผู้เรียนทุกคน แทนการให้งานผู้เรียนไปศึกษา
ค้นคว้าเอง นอกจากนี้ครูควรใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นการฝึกทักษะด้านการคิด เช่นการใช้
สถานการณ์จ าลอง บทบาทสมมุติ        การอภิปราย เป็นต้น ใช้โครงงานในการจัดการเรียนรู้และให้
ผู้เรียนพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้จากโครงงาน ให้สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  ควรด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๒ ปีการศึกษา 
 จุดที่ควรพัฒนา  
 ควรพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยเพิ่มคุณภาพของการจัดการเรียน       
การสอนด้วยวิธี/รูปแบบต่างๆ ให้หลากหลาย พัฒนาสื่อและเครื่องมือการประเมินผล รวมทั้งการวิจัย
ในชั้นเรียนเพิ่มขึ้น 
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

๑) นักเรียนต้องได้รับการพัฒนาด้านการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์           
ทางการเรียนและผลสัมฤทธิ์ระดับชาติให้สูงขึ้น และฝึกทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีที่เป็นการสืบค้น
ข้อมูลความรู้ ที่ทันสมัยโดยจัดหาซื้อสื่อให้ครบทุกห้องเรียน 

๒) การพัฒนาองค์ความรู้ของผู้เรียน โดยจัดหาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาให้หลากหลาย และน ามาบูรณาการกับสาระการเรียนรู้ต่างๆ ให้เกิดการพัฒนาเชื่อมโยง
และเกิดองค์ความรู้ และอนุรักษ์ท้องถิ่นความเป็นไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศึกษาประวัติศาสตร์ใน
อ าเภอเมืองจังหวัดก าแพงเพชร และอ าเภออ่ืน 

๓)  ด้านการคิดวิเคราะห์  อ่าน  เขียน  นักเรียนต้องได้รับการพัฒนาให้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการอ่านหนังสือ  และฝึกให้มีนิสัยรักการอ่านมากๆ พัฒนาปรับปรุงการใช้ห้องสมุดท่ี
ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน 

๔)  ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพต่างๆ โดยให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง และเป็นต้นแบบ 



๑๒๙ 
 

๕)  ส่งเสริมให้บุคลากรครูท าการวิจัย นวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือน ามาใช้กับนักเรียน และการท า
ผลงานเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะในระดับท่ีสูงขึ้น 

๖)  ฝ่ายบริหารต้องใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมในเชิงระบบ PDCA เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น 

๗)  ประสานสัมพันธ์กับชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมและให้การ
สนับสนุนในการจัดการศึกษาโดยการประชาสัมพันธ์จากวารสารสานสัมพันธ์ 
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