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โรงเรียนวัดคลองขุนศรี ตั้งอยูํเลขที่ ๔๘/๑ หมูํ  ๓ ถนนเลียบคลองขุนศรี ต าบลขุนศรี อ าเภอ
ไทรน๎อย จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๑๑๕๐  

โทรศัพท ์ : ๐๒-๙๒๑๙๗๖๐ 
โทรสาร  : ๐๒-๙๒๑๙๗๖๐   
Website :  http://www.thaischool.in.th/klongkhunsri/data-41774/ 
E-mail   :  klongkhunsri@hotmail.com 

โรงเรียนวัดคลองขุนศรี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  เขต ๒     

เปิดสอนตั้งแตํระดับชั้น อนุบาล ๑ ถึงระดับประถมศึกษาปีที่  ๖  โดยอาศัยพ้ืนที่ของวัด
คลองขุนศรีประมาณ  ๓  ไรํ  ๒ งาน มีเขตบริการในการจัดการศึกษาให๎นักเรียน ได๎แกํ หมูํที่ ๓  
ต าบลขุนศรี  หมูํ ๗ และ หมูํ ๘ ต าบลคลองขวาง 

 

 

 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๑๙  มีนาคม  พ.ศ. ๒๔๗๘  ซึ่งเป็นโรงเรียน
ประชาบาลแหํงแรกของต าบลนี้ ประเภทนายอ าเภอจัดตั้ง โดยมีนายอ าเภอทํานอ ามาตย์เอกขุนธรรม
รัฐธุรการ  นายอ าเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม  และนายวิจิตร  นิลพันธุ์  ศึกษาธิการอ าเภอ พร๎อม
ด๎วยประชาชนในต าบลนี้ รํวมกันท าพิธีเปิดปูายและตั้งชื่อโรงเรียนวํา “ โรงเรียนประชาบาลต าบลขุน
ศรี ๑ (วัดคลองขุนศรี) ” ตํอมาในปีพ.ศ. ๒๔๙๔ ได๎เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหมํเป็น “โรงเรียนวัดคลองขุน
ศรี” โดยใช๎ศาลาการเปรียญของวัดเป็นสถานศึกษา  จัดการเรียนการสอนตามหลักสู ตร

ตอนที่ ๑  
ข้อมูลพื้นฐาน 

 

๑. ข๎อมูลทั่วไป 

ประวัติโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 
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กระทรวงศึกษาธิการ มี นายล าภู มัณยานนท์ เป็นครูใหญํ   และนายประดิษฐ์ คนไว เป็นครูผู๎สอน 
ด ารงอยูํด๎วยเงินกองการประถมศึกษา และเงินงบประมาณแผํนดิน 

 มิถุนายน ๒๕๐๒  ทางราชการได๎เปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดนครปฐมบางสํวน จึงได๎โอนต าบล
ขุนศรี อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มาข้ึนกับอ าเภอไทรน๎อย จังหวัดนนทบุรี 

 ตุลาคม ๒๕๐๙  ทางราชการได๎โอนการศึกษาประชาบาล มาขึ้นอยูํกับองค์การบริหารสํวน
จังหวัด โรงเรียนวัดคลองขุนศรีจึงขึ้นอยูํกับองค์การบริหารสํวนจังหวัดนนทบุรี กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเหมือนเดิม 

 ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๑๑  ทางราชการได๎อนุมัติเงินงบประมาณ  จ านวน  ๒๔๐,๐๐๐  บาท 
กํอสร๎างอาคารเรียน  ๑  หลัง  ตามแบบ  ๐๑๗  ซึ่งกํอสร๎างแล๎วเสร็จ เมื่อ  ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๑๒ 

ปีการศึกษา  ๒๕๑๒  มีนายศิริ   ประทุมมา  เป็นครูใหญํ 

 พ.ศ. ๒๕๑๘ ได๎รับงบประมาณตํอเติมอาคารเรียนด๎านลําง ๒ ห๎องเรียน จ านวน ๗๐,๐๐๐ 
บาท 

 ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๑๙  นายสด อยูํดิษฐ์  ได๎ย๎ายจากโรงเรียนวัดอินทร์ มาด ารงต าแหนํง
ครูใหญํโรงเรียนวัดคลองขุนศรี ในปีการศึกษานี้ มีครู จ านวน  ๖  คน 

 พ.ศ. ๒๕๑๘  ไดร๎ับงบประมาณจากกระทรวงมหาดไทย จ านวน  ๘๐,๐๐๐ บาท ตํอเติม
อาคารเรียนชั้นลํางอีกสองห๎องเรียน พร๎อมทั้งท าประตูเหล็กยืดสองชั้น 

 พ.ศ. ๒๕๑๘  ได๎รับงบประมาณจากองค์การบริหารสํวนจังหวัดนนทบุรี กํอสร๎างบ๎านพักครู 
จ านวน  ๑ หลัง  

 ปีการศึกษา ๒๕๑๙  มีนายสด  อยูํดิษฐ์  เป็นครูใหญํ  มีครูประจ าการ  ๘  คน 

 พ.ศ. ๒๕๒๐ ได๎รับงบประมาณกํอสร๎างบ๎านพักครู จ านวน ๒ หลัง  เสร็จเรียบร๎อยเมื่อ   วันที่  
๒๐  เมษายน ๒๕๒๑ ปีการศึกษา ๒๕๒๐  มีนายสด  อยูํดิษฐ์  เป็นครูใหญํ  มีครูประจ าการ ๑๐  คน 

 ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๒๑ ได๎รับงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข จ านวน ๑๐,๐๐๐.๐๐ 
บาท   เพ่ือกํอสร๎างถังเก็บน้ าฝน และประชาชนบริจาคเงินและแรงงานสมทบคิดเป็นมูลคํา 
๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท 

 ปีการศึกษา ๒๕๒๑  มีนายสด อยูํดิษฐ์  เป็นครูใหญํ มีครูประจ าการ ๙ คน 
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 มิถุนายน ๒๕๒๒ ได๎รับงบประมาณสร๎างบ๎านพักครู ๑ หลัง 

 ปีการศึกษา ๒๕๒๑  มีการเปลี่ยนแปลงการใช๎หลักสูตร  โดยเริ่มใช๎ในชั้น ป.๑ ตั้งแตํปี
การศึกษา ๒๕๒๑ 

 ๑  ตุลาคม  ๒๕๒๓  ทางราชการได๎โอนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดมาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหํงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

 ปีการศึกษา  ๒๕๒๓  มีนายศิริ   ประทุมมา  เป็นครูใหญํ  มีครูประจ าการ  ๑๐  คน 

 ปีการศึกษา  ๒๕๒๙  มีนายชวนัส  ล าภ ู เป็นครูใหญํ  มีครูประจ าการ  ๙  คน 

 ปีการศึกษา  ๒๕๓๔  มีนายสมหมาย มัณยานนท์ เป็นอาจารย์ใหญํ  มีครูประจ าการ  ๙  คน 

 ปีการศึกษา  ๒๕๓๕  มีนายผํอง  วงศ์ศิริประเสริฐ  รักษาการในต าแหนํงอาจารย์ใหญํ   
มีครูประจ าการ  จ านวน  ๑๐  คน 

 ปีการศึกษา  ๒๕๓๖  มีนายสมหมาย   มัณยานนท์  เป็นอาจารย์ใหญํ  มีครูประจ าการ       
๙  คน 

 ปีการศึกษา  ๒๕๔๐  มีนางสุภาวดี  ลายนอก  เป็นอาจารย์ใหญํ 

 พ.ศ. ๒๕๔๑  ได๎รับงบประมาณกํอสร๎างอาคารเรียน  ๑ หลัง ตามแบบ สปช. ๑๐๕/๒๖  
งบประมาณ  ๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

 กรกฎาคม  ๒๕๔๔ คณะครุศาสตร์  เอกอุตสาหกรรมศิลป์ รุํน ๐๕ กลุํม AAA  ระดับ
ปริญญาตรี  สถาบันราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา  สร๎างเสาธงให๎โรงเรียน  ๑  แหํง  มูลคํา  ๕๐,๐๐๐ 
บาท 

 วันที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๔๕  นายสมบัติ   ถินน๎อย อาจารย์ใหญํโรงเรียนบ๎านฮํองขาดหนอง
ตะเคียน ส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอเมืองศรีสะเกษ ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดศรีสะ
เกษ ได๎รับค าสั่งให๎ย๎ายมาด ารงต าแหนํงที่โรงเรียนวัดคลองขุนศรี  

 มีนาคม  ๒๕๔๕    องค์การบริหารสํวนต าบลขุนศรี สนับสนุนงบประมาณกํอสร๎างบํอบ าบัด
น้ าเสีย   ๑ แหํง คณะครูและผู๎ปกครองบริจาควัสดุปรบปรุงสภาพแวดล๎อมรอบอาคาร ๑ คิดเป็น
มูลคํา  ๕,๐๐๐ บาท 
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 ปีการศึกษา ๒๕๔๕  มีนายสมบัติ ถินน๎อย  เป็นอาจารย์ใหญํ  มีครูประจ าการ  ๗  คน            
นักการภารโรง  ๑  คน   

 มิถุนายน  ๒๕๔๕  คุณสามารถ – คุณวิมล   คุปต์เสถียรวงศ์ มอบวัสดุปรับปรุงห๎องน้ าห๎อง
ส๎วมส าหรับนักเรียน  มูลคํา  ๒๐,๐๐๐ บาท 

 กรกฎาคม  ๒๕๔๕  องค์การบริหารสํวนต าบลขุนศรี  บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์  จ านวน   
๒  เครื่อง  พร๎อมเครื่องปริ้นเตอร์  จ านวน  ๑  เครื่อง  มูลคํา  ๔๓,๐๐๐ บาท    

 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดคลองขุนศรี  บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ 
พร๎อมโต๏ะ  จ านวน  ๑  ชุด  มูลคํา  ๒๐,๐๐๐ บาท โรงเลือ่ยจักรไทยน าแสง  มอบวัสดุในการ
ปรับปรุงสนามเด็กเลํน  มูลคํา  ๘,๐๐๐ บาท 

 ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๔๕  นางทิพวรรณ   รักการงาน  ได๎รับค าสั่งให๎ย๎ายไปด ารงต าแหนํงที่
โรงเรียนวัดคลองเกลือ สปอ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

 ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๔๕  นายสมศักดิ์   น๎อยวิเศษ  ต าแหนํงอาจารย์ ๒  ได๎รับค าสั่งให๎มา
ปฏิบัติหน๎าที่ท่ีโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 

 ๙ มกราคม ๒๕๔๖ โรงเรียนรํวมกับชุมชนมีมติให๎จัดกิจกรรมวันเด็กแหํงชาติ ขึ้น ได๎รับความ
รํวมมือจากชุมชนอยํางดียิ่ง  โดยสิ่งของที่สนับสนุนกิจกรรมคิดเป็นมูลคํา ประมาณ ๑๙,๐๐๐ บาท 

 เมษายน  ๒๕๔๖  กระทรวงศึกษาธิการ  ได๎ประกาศให๎โรงเรียนทุกแหํงเริ่มใช๎หลักสูตร
การศึกษา   ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  ๒๕๔๒ ตั้งแตํปีการศึกษา  ๒๕๔๖  เป็นต๎นไป โดยเริ่มใช๎ในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  และจะครบทุกชั้นในปีการศึกษา  ๒๕๔๘ คณะครูทุก
คนจึงเข๎ารับการอบรมและด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  และจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให๎
เสร็จในวันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๔๖  เพ่ือให๎ทันใช๎ในวันเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๔๖ 

 ปีการศึกษา  ๒๕๔๖  มีนายสมบัติ  ถินน๎อย  เป็นอาจารย์ใหญํ  มีครูประจ าการจ านวน       
๖  คน 

 ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖  คณะครู ผู๎ปกครอง  ชุมชน และผู๎มีจิตศรัทธา ได๎รํวมกันบริจาควัสดุ
และแรงงานในการปรับปรุงห๎องเรียนอนุบาล จ านวน ๒ หอ๎งเรียน โดยด าเนินการปูกระเบื้องพ้ืนห๎อง  
ติดมุ๎งลวดและทาสี คิดเป็นมูลคํา  ๓๓,๖๓๕ บาท 

 ๙  มิถุนายน  ๒๕๔๖ ได๎รับงบประมาณกํอสร๎างส๎วมแบบ สปช. ๖๐๑/๒๖  จ านวน  ๑  หลัง  
งบประมาณ  ๙๐,๙๐๐.๐๐ บาท กํอสร๎างแล๎วเสร็จเมื่อวันที่  ๔  กรกฎาคม  ๒๕๔๖ 



รายงานประจ าปีสถานศึกษา หนา้ ๕ 

 

 ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖  ได๎มีประกาศใช๎พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  มีผลให๎ส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอไทรน๎อย ส านักงานการ  
ประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี  ไปสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานนทบุรี  เขต ๒  คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี  มีฐานะเป็นนิติบุคคล  ตามมาตรา  ๓๕  และมีค าสั่งคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่ ๑/๒๕๔๖ เรื่อง ให๎ข๎าราชการครูปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อ านวยการสถานศึกษา ตั้งแตํ 
๗ กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๔๖ 

 ปีการศึกษา ๒๕๔๖  ได๎รับเงิน ทรัพย์ และสิ่งของจากชุมชนในการสนับสนุนการบริหาร
การศึกษา   คิดเป็นมูลคํา  ประมาณ  ๑๖๒,๐๗๘ บาท 

 ปีการศึกษา ๒๕๔๗  มีนายสมบัติ  ถินน๎อย เป็นอาจารย์ใหญํ มีครูประจ าการ จ านวน         
๕   คน 
 ๑. นายชัยฤกษ์   วุฒิธาดา                  อาจารย์ ๒              
 ๒. นางรัชนีนวล   ศรีหนูข า             อาจารย์ ๒ 
 ๓. นายสมศักดิ์   น๎อยวิเศษ               อาจารย์ ๒              
 ๔. นายศรชัย  มโนรักษ์                     อาจารย์ ๑ 
 ๕. นางสาวชุติมา   จิตรังสี                อาจารย์ ๑ 
 ๖. นายสวง   เงินงาม     ลูกจ๎างประจ า  ต าแหนํงนักการภารโรง 

 ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๔๗  โรงเรียนรํวมกับชุมชนปรับปรุงสิ่งแวดล๎อม โดยจัดท าสวนหยํอม  
คิดเป็นมูลคํา ประมาณ  ๒๓,๗๙๐  บาท 

 ๒๖ – ๒๘ กรกฎาคม  ๒๕๔๗  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.)   เข๎าประเมินมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดคลองขุนศรี รอบแรก 

 ๑  ตุลาคม ๒๕๔๗  นายสมบัติ  ถินน๎อย  อาจารย์ใหญํ ได๎รับการแตํงตั้งให๎เป็นผู๎อ านวยการ
โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 

 ปีการศึกษา ๒๕๔๘ มีนายสมบัติ ถินน๎อย เป็นผู๎อ านวยการโรงเรียน มีครูประจ าการ  ๕  คน 
มีนักเรียน  จ านวน  ๑๘๔  คน 

 ปีการศึกษานี้ องค์การบริหารสํวนต าบลขุนศรี ได๎สนับสนุนงบประมาณ จัดหาเครื่องดนตรี
ไทย (อังกะลุง) จ านวน  ๑  ชุด  มูลคํา  ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท  และสนับสนุนงบประมาณในการจัดหา
เครื่องเลํนประจ าสนามเด็กเลํนให๎ชุมชนวัดคลองขุนศรี ๑  ชุด  มูลคํา  ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
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 มกราคม  ๒๕๔๘  โรงเรียนรวํมกับชุมชนมีมติให๎จัดกิจกรรมวันเด็กแหํงชาติ ขึ้น ได๎รับความ
รํวมมือจากชุมชนอยํางดียิ่ง  โดยสิ่งของที่สนับสนุนกิจกรรมคิดเป็นมูลคํา ประมาณ  ๖๑,๗๐๐ บาท 

 ๔ มิถุนายน ๒๕๔๙ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดคลองขุนศรี   รํวมกับ
ชุมชนขุนศรีคลองขวาง และผู๎มีจิตศรัทธา จัดงาน “ ขุนศรีสัมพันธ์ ” ขึ้นเพ่ือหาทุนกํอสร๎างตํอเติม
อาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๕/๒๙ พิเศษ ซึ่งกํอสร๎างรากฐานไว๎ตั้งแตํ พ.ศ. ๒๕๔๒ และเพ่ือ
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวเนื่องในวโรกาสทรงฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี โดย
ได๎รับเงินบริจาคทั้งสิ้น  ๒,๒๙๙,๘๑๓.๐๐ บาท (สองล๎านสองแสนเก๎าหมื่นเก๎าพันแปดร๎อยสิบสาม
บาทถ๎วน) 

 ๑๘ สิงหาคม  ๒๕๔๙ บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอร์รี่ จ ากัด มอบห๎องเด็กดี  เพื่อ
พัฒนาความพร๎อมนักเรียนอนุบาล คิดเป็นมูลคํา  ประมาณ  ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท  และ องค์การ
บริหารสํวนต าบลขุนศรี สนับสนุนงบประมาณปรับปรุงห๎อง คิดเป็นมูลคํา ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท    

 ปีการศึกษา ๒๕๔๙ มีนายสมบัติ  ถินน๎อย เป็นผู๎อ านวยการโรงเรียน มีครูประจ าการ  ๕  คน  
ครูอัตราจ๎าง อบจ.นนทบุรี จ านวน ๓ คน ครูอัตราจ๎าง สพฐ.แก๎ไขปัญหาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ ๑  คน 
และครูภาษาตํางประเทศ จ านวน  ๑  คน   

 มีนักเรียนปฐมวัย (๓ ขวบ)  ขององค์การบริหารสํวนต าบลขุนศรี ๑ ห๎องเรียน จ านวน ๒๒ 
คน นักเรียนชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน ๒๐๗ คน 

๑ พฤศจิกายน  ๒๕๔๙  การกํอสร๎างตํอเติมอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้นบนแล๎วเสร็จ  
จ านวน  ๕  ห๎อง และเปิดให๎นักเรียนได๎เข๎าเรียน สํวนชั้นลํางยังไมํได๎ด าเนินการกํอสร๎างเนื่องจาก
งบประมาณไมํพียงพอ  

 ปีการศึกษานี้ องค์การบริหารสํวนจังหวัดนนทบุรี  ได๎มอบห๎องเรียนคอมพิวเตอร์  ขนาด  
๒๐  เครื่อง พร๎อมอุปกรณ์แมํขําย และเครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์  จ านวน  ๑  เครื่อง  เครื่องดนตรีไทย  
จ านวน ๑ ชุด 

๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ องค์การบริหารสํวนต าบลขุนศรีได๎สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุง
ห๎องสมุดชุมชนโรงเรียนวัดคลองขุนศรี  ขนาด  ๒  ห๎องเรียน  มูลคํา   ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และ
จัดสร๎างสนาม เปตองขนาดมาตรฐาน  จ านวน  ๑  แหํง  มลูคํา ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท 

 ปีการศึกษา ๒๕๕๐  มีนักเรียน จ านวน ๒๓๒ คน นายสมบัติ ถินน๎อย เป็นผู๎อ านวยการ
โรงเรียน มีบุคลากรประจ าการ ๖ คน ครูอัตราจ๎าง  ๕ คน 
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๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ องค์การบริหารสํวนจังหวัดนนทบุรี จัดงบประมาณจ๎างครูเพ่ิมเติมให๎
โรงเรียนวัดคลองขุนศรี ตามที่โรงเรียนเสนอขอไป จ านวน ๒ คน โดยคณะกรรมการได๎ด าเนินการ
คัดเลือกและสั่งจ๎าง ได๎แกํ    

 
๑. นายพนม   อาจคงหาญ ศศ.บ.(ดนตรีคีตศิลป์ไทย)    
๒. นายอนันต์   ทองพํุม  ค.บ.(สังคมศึกษา) 

 ๗  ตุลาคม  ๒๕๕๐  โรงเรียนวัดคลองขุนศรี รํวมกับชุมชน จัดกิจกรรมทอดผ๎าปุาสามัคคี 
เพ่ือหาทุนสร๎างห๎องน้ าส าหรับนักเรียนอนุบาลและพัฒนาการศึกษา  ได๎เงินบริจาค  จ านวน  
๒๒๐,๐๐๐ บาท น าไปกํอสร๎างห๎องน้ าส าหรับนักเรียนอนุบาล ๑ หลัง ขนาด  ๕  ห๎อง  มูลคํา   
๑๔๐,๐๐๐  บาท   

ปีการศึกษา ๒๕๕๑ นายสมบัติ ถินน๎อย เป็นผู๎อ านวยการโรงเรียน มีนักเรียน จ านวน ๑๘๗  
คน  และมีบุคลากรประจ าการ ๖ คน ครูอัตราจ๎าง  ๕  คน นักการภารโรง  ๑  คน 

ปีการศึกษา ๒๕๕๒ นายสมบัติ  ถินน๎อย  เป็นผู๎อ านวยการโรงเรียน  มีนักเรียน  จ านวน 
๑๙๗  คน และมีบุคลากรประจ าการ ๖ คน ครูอัตราจ๎าง  ๕  คน นักการภารโรง ๑ คน 

ปี พ.ศ.๒๕๕๒ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานรํวมกับชุมชน จัดกิจกรรมทอดผ๎าปุา
สามัคคี เพ่ือหาทุนซํอมแซมพ้ืนอาคารเรียน ๒ และจัดท าปูายชื่อโรงเรียนถาวร  ได๎รับเงินบริจาค  
จ านวน  ๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท และได๎รับการสนับสนุนเครื่องจักจากนายปราโมทย์ สอดหํวง  อดีต 
ก านันต าบลคลองขวาง และบริษัทภัทรไพล์ลิ่ง เนินการกํอสร๎างโครงสร๎างปูาย มูลคํา ๗๐,๐๐๐.๐๐
บาท โดย นายบรรจง  ธนะโชติ  ก านันต าบลคลองขวาง บริจาคเงินสมทบ  จ านวน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐   
บาท (หนึ่งแสนบาทถ๎วน) 

ปีการศึกษา ๒๕๕๓ นายสมบัติ  ถินน๎อย  เป็นผู๎อ านวยการโรงเรียน มีนักเรียน  จ านวน  
๑๘๗ คน  และมีบุคลากรประจ าการ ๖ คน ครูอัตราจ๎าง  ๘  คน นักการภารโรง ๑ คน 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ องค์การบริหารสํวนต าบลขุนศรี ได๎อนุมัติงบประมาณเพ่ือปรับปรุง
ซํอมแซมอาคารอเนกประสงค์ จ านวน ๖๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ๎วน)   

สิงหาคม ปี ๒๕๕๓ ก านันบรรจง  - นางฉวี ธนะโชติ และครอบครัวบริจาคเงินเพ่ือตํอเติม
ห๎องประชุม ขนาด ๑๘๙  ตารางเมตร  และห๎องเรียน จ านวน ๑ ห๎องเรียน  มูลคํา  ๖๕๐,๐๐๐.๐๐ 
บาท (หกแสนห๎าหมื่นบาท) 

พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ได๎รับการสนับสนุนวัสดุกํอสร๎างเรือนเพาะช า เทพ้ืนคอนกรีตรอบ 
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อาคาร ๓ 

๗ มกราคม ๒๕๕๔ จัดกิจกรรมวันเด็กแหํงชาติ ได๎รับเงินสนับสนุนจาก อบต.ขุนศรี  จ านวน  
๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท ชุมชนจัดซุ๎มอาหารมาเลี้ยงนักเรียน จ านวน  ๙  ซุ๎ม  รวมเงินบริจาคประมาณ 
๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท 

๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ ได๎รับเงินบริจาคเพ่ือพัฒนาการศึกษา จากส านักงานสลากกินแบํง
รัฐบาล ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท อุปกรณ์กีฬา มูลคํา ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท และน าซิโก๎  เกียรติศักดิ์ เสนา
เมือง  มาจัดกิจกรรมสอนทักษะการเลํนฟุตบอลให๎นักเรียน   และนายพลาย   บริจาคเงินเพื่อบ ารุง
การศึกษา จ านวน  ๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท 

มกราคม ๒๕๕๔ โรงเรียนเริ่มจัดชมรมสอนภาษาจีนขึ้น มีนักเรียนสมัครเข๎ารํวมชมรม 
จ านวน ๓๗  คน 

ปีการศึกษา ๒๕๕๔ นายสมบัติ ถินน๎อย  เป็นผู๎อ านวยการโรงเรียน  มีครู ๘ คน 
ลูกจ๎างประจ าต าแหนํงชํางสี ๑ คน ครูอัตราจ๎าง(งบอบจ.นนทบุรี)  จ านวน ๓ คน ครูอัตราจ๎าง    
(งบสพฐ. ) จ านวน ๒ คน นักเรียน ๒๑๔ คน 

กันยายน ๒๕๕๔ คณะครู ผู๎ปกครองและชุมชน จัดกิจกรรมหาทุนสร๎างลานเรียนรู๎ส าหรับ
นักเรียนปฐมวัย หน๎าอาคาร ๒  คิดเป็นมูลคํา ๑๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

ตุลาคม ๒๕๕๔ เกิดมหาอุทกภัย แตํโรงเรียนวัดคลองขุนศรี ไมํได๎รับความเสียหาย เนื่องจาก
ได๎รับความชํวยเหลือจากองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ชุมชน และบริษัทภัทรไพล์ลิ่ง จ ากัด รํวมจัดท า
คันก้ันน้ าหน๎าสถานศึกษาและวัดคลองขุนศรีตลอดแนว 

ปีการศึกษา ๒๕๕๕  นายสมบัติ  ถินน๎อย  เป็นผู๎อ านวยการโรงเรียน  มีครู ๗ คน 
ลูกจ๎างประจ าต าแหนํงชํางสี จ านวน  ๑  คน ครูอัตราจ๎าง(งบอบจ.นนทบุรี) จ านวน ๓ คน ครูอัตรา
จ๎าง(งบสพฐ.) จ านวน ๒ คน ครูตํางชาติ(ฟิลิปินส์) จ านวน  ๑  คน นักเรียน  ๒๑๗  คน 

กรกฎาคม ๒๕๕๕ อบต.ขุนศรี สร๎างถนนคอนกรีตเข๎าวัดและโรงเรียน และก านันสุรสีห์  ศรี
อินทรสุทธิ์ ด าเนินการเทพ้ืนคอนกรีตบริเวณลานอเนกประสงค์ และหน๎าอาคารเรียน คิดเป็นมูลคํา 
๒๐๐,๐๐๐ บาท 

กันยายน ๒๕๕๕ อบต.ขุนศรี สนับสนุนงบประมาณท ามํานกั้นห๎องประชุม และย๎ายสนาม
เด็กเลํน  
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กันยายน ๒๕๕๕ ก านันบรรจง  ธนะโชติ บริจาควัสดุสิ่งของและแรงงาน ในการปรับปรุง
สนามเด็กเลํน และบริเวณโรงเรียน คิดเป็นมูลคํา ๕๐,๐๐๐ บาท นายปราโมทย์  สอดหํวง ด าเนินการ
ปรับปรุงสภาพแวดล๎อมด๎านหน๎าสถานศึกษาและริมคลองขุนศรี 

พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โรงเรียนด าเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์(เปิดสอนพิเศษ) 
และปรับปรุงสภาพแวดล๎อมเพ่ือเตรียมรับการประเมินจากสมศ.รอบสาม ในเดือน ธันวาคม ๒๕๕๕ 

๒๔ – ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕  รับการประเมินจากสมศ.รอบสาม ได๎รับการเสนอแนะให๎
ปรับปรุงมาตรฐานที่ ๕ ซึ่งคะแนนไมํถึงเกณฑ์ขั้นต่ า( ๗ คะแนน ) โดยให๎สถานศึกษาเรํงด าเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับให๎ผลคะแนนทดสอบระดับชาติ ( O – NET  )ในปีการศึกษา 
๒๕๕๕ ได๎คะแนนสูงขึ้น ซึ่งคณะครู กรรมการสถานศึกษา ได๎รํวมกันวางแผนยกระดับอยําง
หลากหลายรูปแบบ ได๎แกํ จัดสอนพิเศษในชํวง เช๎า กลางวัน เย็น น านักเรียนไปเข๎ารับการซํอมเสริม
รํวมกับศูนย์เครือขํายฯอ.ไทรน๎อย และจัดคํายเตรียมสอบ O – NET  เป็นระยะเวลา ๓ วัน ๒ คนื 
นอกจากนี้ ยังใช๎เทคนิคการเสริมแรง เพ่ือให๎นักเรียนมีก าลังใจอยํางหลากหลาย 

มกราคม ๒๕๕๖ จัดกิจกรรมวันเด็ก ได๎รับความรํวมมือจากชุมชนอยํางดียิ่งเหมือนทุกปีที่ผําน
มา โดยมี นายจารุวัฒน์  เกลี้ยงเกลา นายอ าเภอไทรน๎อย ให๎เกียรติมาเป็นประธานมอบเกียรติบัตร 
และเปิดงาน 

กุมภาพันธ์ นักเรียนชั้นป.๖ เข๎ารับการทดสอบ O – NET  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕   ที่
สนามสอบโรงเรียนวัดคลองขวาง 

มีนาคม ๒๕๕๖   ประกาศผลสอบ O – NET  ชั้นป.๖     ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕   
ปรากฏวําโรงเรียนวัดคลองขุนศรี มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวําคะแนนเฉลี่ยระดับชาติทุกกลุํมสาระ และ
คะแนนมาตรฐานที่ ๕ สูงขึ้นจาก คะแนน ๖.๗๘ ในปีการศึกษา ๒๕๕๔  เป็น ๑๓.๒๘ อยูํในระดับ
คุณภาพดี   โรงเรียนได๎จัดกิจกรรมเสริมสร๎างขวัญและก าลังใจให๎นักเรียนและบุคลากร โดยน า
นักเรียนชั้น ป.๖ ไปทัศนศึกษาจังหวัดเพชรบุรี และหาดชะอ า ตลอดจนจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ โดย
เลี้ยงอาหาร(โต๏ะจีน) และมอบทุนการศึกษาให๎นักเรียนที่สอบได๎คะแนนสูงสุด จ านวน ๓ ทุน 

 
          โรงเรียนวัดคลองขุนศรี ได๎ด าเนินการจัดท ารายงานแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O – NET  
ไปยังสพป.นนทบุรี เขต 2 และ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กร
มหาชน)  

ปีการศึกษา 2556 นักเรียน 225 คน  นายสมบัติ  ถินน๎อย  เป็นผู๎อ านวยการ ครูผู๎สอน 13  
คน ดังนี้ 

 1. นางสาวอังคณา  ปานนก  ครูอันดับ คศ.3 
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 2. นางสาวอรุณ  มีสัตย์   ครูอันดับ คศ.2  
 3. นางสาวภัทรสุภา  ทองจีน  ครูอันดับ คศ.1 
 4. นางวัชราภรณ์  พลโลก   ครูอันดับ คศ.1 
 5. นางสาวศุภานัน  ขวัญใจ  ครูอันดับ คศ.1 
 6. นางสาวรังษินี  เงางาม   ครูอันดับ คศ.1 
 7. นางกวิตาภรณ์  อติชาติเกษมกุล  ครูอันดับ คศ.1 
 8. นางสาวธนารัตน์  เจือจันทร์  ครูอันดับ คศ.1 
 ครูอัตราจ๎าง  จ านวน  6  คน  ดังนี้ 
 1. นายกฤษดา  พัฒนชีวะพูล   
 2. นางสุดาดวง  ศิริจงเพียร  
 3. นายพลภิสาน  แสงพรหม 
 4. นายสุจริต   พํุมไม๎ 
 5. นายชัยศิริ  ยิ้มแย๎มแสง 
 6. นางสาวปุณยาพร  จิตร์แจ๎ง  ครูธุรการ 
 7. นางสาวบิว  ธัญญาผล   พ่ีเลี้ยงเด็กพิเศษ 
 8. นางสาววรรณิศา  กลิ่นปราง  พ่ีเลี้ยงนักเรียนอนุบาล 
 นายสวง  เงินงาม     ลูกจ๎างประจ า ต าแหนํงชํางสี ระดับ 2 
 28  พฤษภาคม  2556  สพป.นนทบุรี เขต 2 สํงตัว นางสาวประมวล  ลาประวัติ 

มารายงานตัวเพ่ือปฏิบัติหน๎าที่ในต าแหนํงครูอัตราจ๎าง ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ 

 29 พฤษภาคม 2556  นางสาวศุภานัน  ขวัญใจ มอบเงินคําวัสดุปูพ้ืนกระเบื้องหน๎า
อาคารเรียน ๓ จ านวน  20,000 บาท 

 21 มิถุนายน 2556  ด.ญ.ณัทภัทร  ทรัพย์มาก  ได๎รับรางวัลต๎นแบบคนดีศรีแผํนดิน
จังหวัดนนทบุรี  ประจ าปี 2556   

 23 สิงหาคม 2556  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) ประกาศรับรองการประเมินภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด๎าน
ปฐมวัย ตั้งแตํวันที่  30 กันยายน 2556   

 11  กันยายน  2556 ด.ญ.ณัทภัทร  ทรัพย์มาก  ได๎รับรางวัลเหรียญทองจากการ
ประกวดเขียนเรียงความระดับจังหวัดนนทบุรี ประจ าปีการศึกษา 2556 

 18  กันยายน  2556  รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงอยํางยั่งยืน 
ระดับประเทศ น าโดย ศน.สุภาวดี  สุจริต  ผอ.วชิัย  บ ารุงศรี และ ดร.มาเรียน  ซอหมัด  ซึ่งมีมติให๎
ผํานการประเมิน 
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 4  ตุลาคม  2556  ต๎อนรับคณะครูจากโรงเรียนมํวงตารศ  โรงเรียนบ๎านหนองเพรา
งาย  และโรงเรียนบ๎านคลองพระพิล  มาศึกษาดูงานการเตรียมรับการประเมินภายนอกรอบสาม 

 8  พฤศจิกายน  2556  น าด.ญ.เส็ง  ต๎นตาล  และด.ช.สร๎อย  สงนา  ไปเข๎ารับการ
ผําตัดรัษาดวงตา ณ โรงพยาบาลเลิดสิน  โดยได๎รับเงินบริจาคจากผู๎มีจิตศรัทธา  จ านวน  50,000.00 
บาท และใช๎เป็นคํารักษาพยาบาล จ านวน  30,000.00 บาท สํวนเงินคงเหลือเงินเก็บรักษาไว๎ใน
ธนาคารออมสิน สาขาไทรน๎อย 

 12  พฤศจิกายน  2556  ก านันบรรจง   ธนะโชติ  บริจาคเงินสร๎างอาคารห๎องสมุด  
จ านวน  600,000.00 บาท(หกแสนบาทถ๎วน) 

 3  ธันวาคม  2556  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) ประกาศรับรองการประเมินภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด๎าน
ประถมศึกษา ตั้งแตํวันที่  8 พฤศจิกายน 2556    

 16  ธันวาคม 2556   ก านันบรรจง  ธนะโชติ  ก านันต าบลคลองขวาง  และนายไพร
วัลย์  มัณยานนท์  ประธานสภาอบต.ขุนศรี         รํวมประกอบพิธียกเสาเอกการกํอสร๎างอาคาร
ห๎องสมุดโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 

 26  ธันวาคม  2556   นางบุญมี  ศรีแสงทรัพย์  บริจาคเงินสร๎างอาคารห๎องสมุด  
จ านวน  200,000 บาท(สองแสนบาทถ๎วน) 

 3  มกราคม  2557  นายใส  ตาวัน  หัวหน๎าชุมชนลวัะ น าเงินมาบริจาคสมทบการ
จัดกิจกรรมวันเด็กแหํงชาติ ประจ าปี 2557 จ านวน  12,600.00 บาท 

9  มกราคม  2557 นางสาวภัทรสุภา  ทองจีน  ได๎รับค าสั่งย๎ายและแตํงตั้งให๎ไป
ปฏิบัติหน๎าทีท่ีโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา  

10  มกราคม  2557  จัดกิจกรรมวันเด็กแหํงชาติ ประจ าปี 2557 ได๎รับความ
รํวมมือจากชุมชนอยํางดียิ่ง ทั้งการบริจาคทรัพย์ สิ่งของและการเข๎ารํวมกิจกรรม โดยมี นาย
จารุวัฒน์  เกลี้ยงเกลา นายอ าเภอไทรน๎อย ให๎เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน 

  20  มกราคม  2557 สถานีโทรทัศน์ ชํอง 5 มาท าขําวกิจกรรมการสํงเสริมทักษะ
การอํานภาษาไทย เพื่อน าไปออกอากาศเผยแพรํ 
  4  กุมภาพันธ์  2557  คณะกรรมการประเมินโครงการ Read Thailand ระดับ
จังหวัด น าโดย นางอรวรรณ  แสงสุวรรณ์  และคณะ มาประเมินการจัดกิจกรรมของโรงเรียน 
  20 กุมภาพันธ์  2557  คณะกรรมการประเมินโครงการ Read Thailand ระดับเขต
ตรวจราชการ มาประเมินการจัดกิจกรรมของโรงเรียน 
  3  มีนาคม  2557  ผู๎รับเหมาเริ่มด าเนินการรื้อถอนอาคารเรียน 017 โดยได๎รับ
งบประมาณคําด าเนินการรื้อถอนจากวัดคลองขุนศรี  จ านวน  160,000 บาท ซึ่งวัสดุที่รื้อถอนทั้งหมด
ได๎รับการอนุมัติจากธนารักษ์จังหวัดนนทบุรี ให๎ถวายวัดคลองขุนศรี เพ่ือไปใช๎ประโยชน์ทางศาสนา 
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  17  มีนาคม  2557  พระปลัดประพจน์  สุปภาโต  เลขานุการเจ๎าคณะอ าเภอนคร
ชัยศรี  และคณะได๎น าหนังสือมามอบให๎ห๎องสมุดจ านวนหนึ่ง 
  24  มีนาคม  2557  สพป.นนทบุรี เขต 2 จัดพิธีมอบโลํรางวัล โดยโรงเรียนวัดคลอง
ขุนศรี ได๎รับมอบ จ านวน 2 รางวัล ได๎แกํ  ชนะเลิศโครงการ Read Thailand ระดับเขตตรวจราชการ 
และ รางวัลผลสัมฤทธิ์ O – NET  ชั้นป.6 ปีการศึกษา 2556 สูงเป็นอันดับที่ 9 ของสพป.นนทบุรี เขต 
2 
  25  มีนาคม  2557 คณะกรรมการประเมินโครงการ Read Thailand 
ระดับประเทศ มาติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมการด าเนินงานสํงเสริมการอําน 
  28  มีนาคม  2557  นายชัยฤกษ์  กลิ่นอํวม  ข๎าราชการครูโรงเรียนประเสริฐ
อิสลาม ได๎รับค าสั่งย๎ายและแตํงตั้งให๎มาปฏิบัติหน๎าที่ที่โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 
  29  มีนาคม  2557  ก านันบรรจง-นางฉวี  ธนะโชติ มอบเงินบริจาคสมทบการ
กํอสร๎างอาคารห๎องสมุด  จ านวน  200,000 บาท  
  30 มีนาคม 2557  เริ่มปรับปรุงพื้นหลังอาคาร 2 โดยปรับพ้ืนและเทคอนกรีตไว๎
รองรับการท าหลังคา เพ่ือขยายพื้นที่ให๎ห๎องเรียนอนุบาล 
  3  เมษายน  2557  ส านักงานสิ่งแวดล๎อมจังหวัดนนทบุรี  ได๎มาด าเนินการกํอสร๎าง
ระบบบ าบัดน้ าเสียให๎แกํโรงเรียน  
  7  เมษายน  2557  คณะครู น านักเรียนไปรํวมแสดงผลงานโครงการ Read 
Thailand : อํานเถิดเด็กไทย อํานถวายเจ๎าฟูานักอําน ณ ศูนย์ประชุมแหํงชาติสิริกิติ์ 
  ปีการศึกษา 2557  มีนักเรียน  227 คน  นายสมบัติ  ถินน๎อย เป็นผู๎อ านวยการ  ครู
ประจ าการ  8  คน  ได๎แกํ 

1. นางสาวอังคณา  ปานนก  ครูอันดับ คศ.3 
 2. นางสาวอรุณ  มีสัตย์   ครูอันดับ คศ.2  
 3. นายชัยฤกษ์  กลิ่นอํวม   ครูอันดับ คศ.1 
 4. นางวัชราภรณ์  พลโลก   ครูอันดับ คศ.1 
 5. นางสาวศุภานัน  ขวัญใจ  ครูอันดับ คศ.1 
 6. นางสาวรังษินี  เงางาม   ครูอันดับ คศ.1 
 7. นางกวิตาภรณ์  อติชาติเกษมกุล  ครูอันดับ คศ.1 
 8. นางสาวธนารัตน์  เจือจันทร์  ครูอันดับ คศ.1 
 ครูอัตราจ๎าง  จ านวน  6  คน  ดังนี้ 
 1. นายกฤษดา  พัฒนชีวะพูล   
 2. นางสุดาดวง  ศิริจงเพียร  
 3. นายพลภิสาน  แสงพรหม 
 4. นายสุจริต   พํุมไม๎ 
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 5. นายชัยศิริ  ยิ้มแย๎มแสง 
 6. นางสาวปุณยาพร  จิตร์แจ๎ง  ครูธุรการ 
 7. นางสาวบิว  ธัญญาผล   พ่ีเลี้ยงเด็กพิเศษ 
 8. นางสาวธณัฐพร  ธัญญาผล  พ่ีเลี้ยงนักเรียนอนุบาล 
 นายสวง  เงินงาม     ลูกจ๎างประจ า ต าแหนํงชํางสี ระดับ 2 

  17  พฤษภาคม  2557  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รํวมกับชุมชน จัดพิธี
ท าบุญครบ 79 ปี การกํอตั้งโรงเรียนวัดคลองขุนศรี  และทอดผ๎าปุาสามัคคีเพ่ือพัฒนาการศึกษา  ซึ่ง
ได๎รับเงินบริจาครวมทั้งสิ้น ประมาณ 2,229,000 บาท 
  19  พฤษภาคม  2557  นายชวลิต  อภิรักษ์วนาลี วิศวกรระดับ 11 กฟผ. น าเครื่อง
ขยายเสียงขนาดเล็กมามอบให๎ จ านวน  2  เครื่อง  และ นายโปรํง นางชะลอ  มีใจกลั่น ได๎น าเครื่อง
ท าน้ าเย็นมามอบให๎ จ านวน  1  เครื่อง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

       แผนที่โรงเรียน 
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 ๑) ผู๎อ านวยการโรงเรียน ชื่อ นายสมบัติ  ถินน๎อย  
 โทรศัพท์ ๐๘๙-๗๙๗๕๑๗๖    
 e-mail : tsombataa@gmail.com 
 วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา บริหารการศึกษา ๑๖  มกราคม ๒๕๔๕ 
ด ารงต าแหนํงที่โรงเรียนนี้ตั้งแตํ ๑๖  มกราคม ๒๕๔๕ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๑๑ ปี ๓ เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ๑) จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น ๖๗ คน 
 ๒) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ๒๒๐ คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  

๒. ข้อมูลผู้บริหาร 
 

๓. ข้อมูลนักเรียน 
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ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

อ.๑ ๑ ๑๕ ๑๘ ๓๓ ๑ : ๓๓ 

อ.๒ ๑ ๑๓ ๑๓ ๒๖ ๑ : ๒๖ 

รวม ๒ ๒๘ ๓๑ ๕๙  

ป.๑ ๑ ๑๙ ๑๔ ๓๓ ๑ : ๓๓ 

ป.๒ ๑ ๑๖ ๑๗ ๓๓ ๑ : ๒๓ 

ป.๓ ๑ ๑๔ ๑๔ ๒๘ ๑ : ๒๘ 

ป.๔ ๑ ๑๒ ๑๐ ๒๒ ๑ : ๒๒ 

ป.๕ ๑ ๘ ๑๕ ๒๓ ๑ : ๒๓ 

ป.๖ ๑ ๑๑ ๑๑ ๒๒ ๑ : ๒๒ 

รวม ๖ ๘๐ ๘๑ ๑๖๑  

รวมท้ังหมด ๘ ๑๐๘ ๑๑๒ ๒๒๐  

  
 ๓)  จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.) ๒๒๐/๒๒๐ คน คิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐ 
 ๔)  จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนักสํวนสงูตามเกณฑ์ของกรมอนามัย ๒๑๐/๒๒๐ คน  
คิดเป็นร๎อยละ ๙๕.๔๕ 
 ๕)  จ านวนนักเรียนที่มีความบกพรํองเรียนรํวม ๒๒/๒๒๐  คน   คิดเป็นร๎อยละ ๑๐.๐๐ 
 ๖)  จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ ๓/๒๒๐   คน   คิดเป็นร๎อยละ ๑.๓๖ 
 ๗)  จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ ๒๕/๒๒๐ คน คิดเป็นร๎อยละ ๑๑.๓๖ 
 ๘)  จ านวนนักเรียนต๎องการความชํวยเหลือเป็นพิเศษ ๒๐/๒๒๐ คน คิดเป็นร๎อยละ ๙.๙๐ 
 ๙)  จ านวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน (ปัจจุบัน) - คน คิดเป็นร๎อยละ - 
 ๑๐) สถิติการขาดเรียน/ปี  - คน คิดเป็นร๎อยละ - 
 ๑๑) จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น ๗ /๒๒๐ คน  คิดเป็นร๎อยละ ๓.๑๘ 
 ๑๒) จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
   อ.๒                 จ านวน ๒๕/๒๖  คน   คิดเป็นร๎อยละ ๙๖.๑๕ 
    ป.๖                 จ านวน ๒๒/๒๒  คน   คิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐ 
 ๑๓) อัตราสํวนครู : นักเรียน = ๑ : ๑๗ 
 ๑๔) จ านวนนักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและ ๒๒๐/๒๒๐ คน  
คิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐ 
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 ๑๕) จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพํอ แมํ ผู๎ปกครอง  ๒๒๐/๒๒๐ คน  
คิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐  
 ๑๖) จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน  ๒๒๐/๒๒๐  คน  
คิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐ 
 ๑๗) จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ตํอสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา 
๒๒๐/๒๒๐  คน คิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐ 
 ๑๘) จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู๎จากการอํานและการสืบค๎นจากเทคโนโลย ี
สารสนเทศอยํางสม่ าเสมอ ๑๖๑/๑๖๑ คน  คิดเป็นร๎อยละ  ๑๐๐ 
 ๑๙) จ านวนนักเรียนที่ผํานการประเมินความสามารถด๎านการคิดตามที่ก าหนด 
ในหลักสูตรสถานศึกษา ๒๒๐/๒๒๐  คน คิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐ 
 ๒๐) จ านวนนักเรียนที่ผํานเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข๎ากับสังคมตามท่ี
ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา ๒๒๐/๒๒๐  คน คิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐ 
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 ครูประจ าการ  

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ อายุ
ราชการ 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น ชม.
อบรม 

๑. นายสมบตัิ  ถินน๎อย ๕๓ ๓๑ ผอ./คศ.๓ ค.ม. การบริหารการศึกษา บริหาร  

๒. นางสาวอังคณา  ปานนก ๕๓ ๓๑ ครู คศ.๓ ศษ.ม. หลักสูตร 
และการนิเทศ 

คณิตศาสตร์ ชั้น ป.๕ 
สังคมศึกษาฯ ชั้น ป.๕ 
ประวัติศาสตร์ ป.๕ 
กิจกรรมแนะแนว ป.๕ 
กิจกรรมลูกเสือ 
ภาษาอังกฤษ 
ชั้นป.๔-ป.๖ 

 

๓. นางสาวอรุณ  มสีัตย ์ ๕๐ ๒๑ ครู คศ.๒ ค.บ. เกษตรศาสตร์ คณิตศาสตร์ ชั้น ป.๑ 
กิจกรรมแนะแนว ป.๑ 
กิจกรรมลูกเสือ 
ภาษาไทยชั้น ป.๑ 

 

๔. นางสาวรังษินี  เงางาม ๓๕ ๖ คร ูคศ.๑ ศศ.บ. คหกรรม คณิตศาสตร์ ชั้น ป.๔ 
ภาษาไทยชั้น ป.๔ 
กิจกรรมแนะแนว ป.๔ 
กิจกรรมลูกเสือ 

 

๕. นางสาวภัทรสุภา  ทองจีน ๒๗ ๕ คร ูคศ.๑ กศ.บ. บรรณารักษและ
สารสนเทศศาสตร์ 

สังคมศึกษาฯ  
ชั้น ป.๓,๔,๕,๖ 
ประวัติศาสตร์  
ชั้น ป.๓,๔,๕,๖ 
กิจกรรมชมรม 
กิจกรรมลูกเสือ 

 

๖. นางสาวศุภานัน  ขวัญใจ ๔๕ ๓ ครูคศ.๑ ค.ม. บริหารการศึกษา คณิตศาสตร์ ชั้น ป.๒ 
สังคมศึกษาฯ ชั้น ป.๒ 
ประวัติศาสตร์ ป.๒ 
กิจกรรมแนะแนว ป.๒ 
กิจกรรมลูกเสือ 
ภาษาอังกฤษ ชั้น ป.๒ 

 

๗. นางวัชราภรณ์  พลโลก ๓๓ ๕ ครู คศ.๑ ค.ม. บริหารการศึกษา คณิตศาสตร์ ชั้น ๓,๖
กิจกรรมแนะแนว ป.๖
กิจกรรมลูกเสือ 
 

 

๘. นางสาวกวิตาภรณ์  อติชาติเกษมกุล ๓๙ ๒ ครูผู๎ชํวย ค.บ. ภาษาไทย กิจกรรมแนะแนว ป.๓  

๕. ข้อมูลครูและบุคลากร 
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กิจกรรมลูกเสือ 
ภาษาอังกฤษ ชั้น ป.๓ 
ภาษาไทย ชั้น ป.๓  
ป.๕ ป.๖ 

๙. นางสาวธนารัตน์  เจือจันทร ์ ๓๑ ๕ ครู คศ.๑ กษ.ม. ปฐมวัย อนุบาล ๒  

 
จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก  ๔  คน คิดเป็นร๎อยละ ๕๗.๑๔ 
จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด  ๓  คน คิดเป็นร๎อยละ  ๔๒.๘๖ 
ครูอัตราจ้าง 
 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

๑. นายกฤษฏา พัฒนะชีวพูล ๔๔ ๖ วท.
บ. 

เทคโนโยลี
เกษตร 

วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.๔ – ๖ 
กิจกรรมลูกเสือ ชั้น ป.๑ – ๖ 

อบจ. 

๒. นายพลภสิาน  แสงพรหม ๓๐ ๕ ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา อ.๑-๒ และ ป.๔-๖ 

สุขศึกษา ป.๔-๖ 

กิจกรรมลูกเสือ 

ศิลปะ ป.๑-๒ 

สพฐ. 

๓. นางสุดาดวง  ศิริจงเพียร ๔๒ ๕ ค.ศ.
บ. 

คหกรรม อนุบาล ๑ อบจ. 

๔. นายชัยศิริ  ยิ้มแยม๎แสง ๒๙ ๒ ศศ.
บ. 

ดนตรไีทย ศิลปะ-ดนตรี ช้ัน อ.๑ ถึง ป.๖ สพฐ. 

๕. นายสุจริต  พุํมไม ๎ ๒๖ ๒ ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา ป.๑-๓ 

สุขศึกษา ป.๑-๓ 

กิจกรรมลูกเสือ 

คอมพิวเตอร์ ป.๑-๖ 

อบจ. 

๖. นางสาวประมวล  ลาประวัต ิ ๓๒ ๑  วิทยาศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ช้ันป.๑-๓ 

การงานอาชีพฯป.๔-๖ 
สพฐ. 

๗. นางสาวปุณยาพร  จิตร์แจ๎ง ๒๘ ๔ ค.ม. บริหาร
การศึกษา 

ธุรการ สพฐ. 

๘. นางสาววรรณิษา  กลิ่นปราง ๒๑ ๒ ม.๓ - พี่เลี้ยงเด็ก - 

๙. นางสาวบิว  ธัญญาผล ๒๖ ๒ ม.๖ - พี่เล้ียงเด็กพิเศษ สพฐ. 

๑๐. นายสวง  เงินงาม ๕๖ ๓๖ ม.๓ - ชํางสี ระดับ ๒ - 

 
 
 
๕. ข้อมูลอาคารสถานที่  
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อาคารเรียนจ านวน ๓ หลัง อาคารประกอบจ านวน ๑ หลัง ส๎วม ๓ หลัง 

สนามเด็กเลํน ๑ สนาม สนามฟุตบอล ๑ สนาม 
 

 

 งบประมาณ (รับ-จําย) 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 

เงินงบประมาณ ๔,๐๓๖,๕๑๐ งบด าเนินการ/เงินเดือน-คําจ๎าง ๓,๓๘๐,๕๑๐ 

เงินนอกงบประมาณ ๗๓๔,๐๐๐ งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๗๓๔,๐๐๐ 

เงินอ่ืนๆ(ระบุ) - งบอ่ืนๆ(ระบุ) - 

รวมรายรับ ๔,๗๗๐,๕๑๐ รวมรายจ่าย ๔,๐๓๖,๕๑๐ 

 งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินคําจ๎าง     คิดเป็นร๎อยละ ๗๑.๒๐ ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา     คิดเป็นร๎อยละ ๑๗.๘๘ ของรายรับ 
 
 
 
 สภาพชุมชนโดยรวม 

 ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนชนบท  มีความผูกพัน และรู๎จักสนิท
สนมค๎ุนเคยกันเป็นสํวนใหญํ  ในขณะเดียวกันก็เริ่มมีโรงงานอุตสาหกรรมคอนกรีต ยางรถยนต์ ปุ๋ยเคมี
และโรงงานเกี่ยวกับผลผลิตการเกษตรเพ่ิมขึ้น ประชากรประมาณ  ๔,๕๐๐ คน บริเวณใกล๎เคียง
โดยรอบโรงเรียนได๎แกํสวนผลไม๎ สวนผัก วัดคลองขุนศรี โรงงานคอนกรีต และนาข๎าว  โดยมีคลองขุน
ศรี ไหลผํานหน๎าโรงเรียน ซึ่งเป็นสายน้ าที่หลํอเลี้ยงการประกอบอาชีพของชุมชน และมีน้ าใช๎อยําง
พอเพียงตลอดปี  อาชีพหลักของชุมชนคือ การท านา  ท าสวนผัก  สวนผลไม๎  สวนกล๎วยไม๎ และ
รับจ๎าง ตามล าดับ เนื่องจากสภาพดินฟูาอากาศประกอบกับความอุดมสมบูรณ์ของดินเหมาะกับการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ในสํวนของผู๎ประกอบอาชีพรับจ๎างนั้นมีสาเหตุมาจากการไมํมีที่ดินเป็น
ของตนเอง ซึ่งสํวนใหญํจะเป็นผู๎ที่อพยพมาจากถ่ินอื่น  

ประชาชนสํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ ในต าบลขุนศร ี มีวัดอยูํ ๒ แหํง และมีมัสยิด ๑ แหํง  
ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่นที่เป็นที่รู๎จักโดยทั่วไปคือ การเลํนสะบ๎า เนื่องจากมีคนไทยเชื้อสาย
มอญอพยพเข๎ามาอยูํในชุมชนด๎วยสํวนประเพณีดั้งเดิมอ่ืนๆสํวนใหญํก็คล๎ายกับคนไทยภาคกลาง
โดยทั่วไป ได๎แกํ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง เป็นต๎น 

๖. ข้อมูลงบประมาณ 

๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 



รายงานประจ าปีสถานศึกษา หนา้ ๒๐ 

 

 ๒) ผู๎ปกครองสํวนใหญํ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 

ร้อยละของระดับการศึกษา   
-  ไมํได๎เข๎ารับการศึกษา                                           ร๎อยละ ๔๓.๘๗ 

   -  ประถมศกึษา      ร๎อยละ  ๒๖.๔๕ 
   -  มัธยมศึกษาตอนต๎นหรือเทียบเทํา   ร๎อยละ  ๑๗.๔๑ 
   -  มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทํา             ร๎อยละ    ๘.๓๘ 
   -  อนุปริญญาหรือเทียบเทํา    ร๎อยละ    ๑.๙๐ 
   -  ปริญญาตรีขึ้นไป     ร๎อยละ    ๒.๕๘ 

   ร้อยละของการประกอบอาชีพ 
    -  รับราชการ      ร๎อยละ   ๑.๙๓  
    -  รับจ๎าง      ร๎อยละ   ๗๖.๗๗ 
    -  การเกษตร      ร๎อยละ   ๓.๘๗ 
    -  พนักงานรฐัวิสาหกิจ               ร๎อยละ   ๑.๙๓ 
    -  ธุรกิจสํวนตัว     ร๎อยละ   ๐.๖๔ 
    -  อ่ืน ๆ       ร๎อยละ   ๑๒.๒ 

 

ร้อยละของสถานภาพ 

    -  อยูํด๎วยกัน      ร๎อยละ   ๘๙.๐๓ 
    -  แยกกันอยูํ      ร๎อยละ   ๙.๐๓ 
    -  พํอเสียชีวิต                ร๎อยละ   ๑.๒๙ 
    -  แมํเสียชีวิต      ร๎อยละ   ๐.๖๔ 
    -  พํอแมํเสียชีวิต     ร๎อยละ    - 
 
 ๓) โอกาสและข๎อจ ากัดของโรงเรียน 

      โรงเรียนวัดคลองขุนศรี ตั้งอยูํในบริเวณวัดคลองขุนศรี ซึ่งทางวัดได๎ให๎การสนับสนุน   
การจัดการศึกษาในทุกๆ ด๎านเป็นอยํางดียิ่ง นอกจากนี้ชุมชนสํวนใหญํเห็นความส าคัญของการศึกษา 
โดยให๎การสนับสนุนทรัพยากรการศึกษาทุกอยําง ทั้งในด๎านทรัพย์ สิ่งของและความรํวมมือในการให๎
ค าปรึกษาหารือ เชํน การตั้งกองทุนการศึกษา การระดมทรัพยากรกํอสร๎างอาคารเรียนเพ่ือแก๎ปัญหา
ห๎องเรียนไมํเพียงพอ การสนับสนุนงบประมาณพัฒนาสิ่งแวดล๎อม และจัดหาครุภัณฑ์การศึกษาจาก
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  รวมทั้งการเข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆที่สถานศึกษาจัดขึ้นอยํางดียิ่ง  นับเป็น



รายงานประจ าปีสถานศึกษา หนา้ ๒๑ 

 

โอกาสที่จะท าให๎การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสูงขึ้น และบรรลุเปูาหมายของหลักสูตร
ในอนาคต 

    ในสํวนของข๎อจ ากัด ได๎แกํพ้ืนที่ที่คํอนข๎างจ ากัด ท าให๎ไมํมีพ้ืนที่ส าหรับการจัดกิจกรรม
บางอยํางได๎ เชํน โครงการเกษตรปลอดสารพิษ ที่ยังต๎องอาศัยพ้ืนที่ของเอกชน รวมทั้งการวางผังของ
อาคารที่ยากแกํการบริหารจัดการ อันเป็นผลมาจากความจ ากัดของพ้ืนที่ตั้งแตํเริ่มสร๎างโรงเรียน   
นอกจากนี้  ปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาจากการสร๎างโรงงานอุตสาหกรรมในชุมชน คือ มีการอพยพเข๎ามา
ขายแรงงาน จนเกิดเป็นชุมชนของผู๎ใช๎แรงงานขึ้น ชุมชนดังกลําวคํอนข๎างแออัด ขาดสุขลักษณะ และ
ฐานะทางเศรษฐกิจไมํดี ท าให๎เริ่มมีการแพรํระบาดของอบายมุขและสารเสพติด นอกจากนี้ นักเรียน
บางสํวนมีที่พักอาศัยอยูํติดกองขยะขององค์การบริหารสํวนจังหวัดนนทบุรี เนื่องจากผู๎ปกครองมี
อาชีพแยกขยะขาย จึงมีสุขภาพอํอนแอและเสี่ยงตํอการเจ็บไข๎ 

     ข๎อจ ากัดส าคัญของสถานศึกษาอยํางสํวนหนึ่ง คือ การขาดอัตราครูผู๎สอนที่เป็ นครู
ประจ าการ ปัจจุบันมีเพียง ๘ ต าแหนํง และขาดครูที่มีประสบการณ์การสอนวิทยาศาสตร์ สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รวมทั้งมีการโยกย๎ายสับเปลี่ยนครูบํอยมากท าให๎งานไมํตํอเนื่อง อันเป็น
ปัญหามาจากการเดินทางที่ไมํสะดวก คํอนข๎างหํางไกล สํวนใหญํครูที่ย๎ายเข๎ามาจะรับย๎า ยจาก
ตํางจังหวัดเพราะไมํสามารถย๎ายลงโรงเรียนที่สะดวกกวําได๎ และเม่ือมีคุณสมบัติครบก็จะขอย๎ายออก 

 

 

 

 

 

 

 ๑. ด๎านการคมนาคม การเดินทางมาโรงเรียนคํอนข๎างล าบากเนื่องจากอยูํหํางจากตัว
อ าเภอประมาณ  ๘  กิโลเมตร ไมํมีรถประจ าทางผําน นักเรียนต๎องใช๎จักรยานและเดินมาโรงเรียน ครู
และบุคลากรต๎องใช๎พาหนะสํวนตัวในการมาปฏิบัติหน๎าที่ ท าให๎เสียเวลาและสิ้นเปลืองคําใช๎จําย 

 ๒. ด๎านการศึกษา ประชากรสํวนใหญํจบการศึกษาระดับประถมศึกษา ท าให๎มีข๎อจ ากัดใน
การให๎ความรํวมมือในการจัดการศึกษาและการเป็นแบบอยํางทีดีในเรื่องการเรียนรู๎ การใฝุรู๎ใฝุเรียน 

 ๓. ด๎านเศรษฐกิจ  ผู๎ปกครองนักเรียนสํวนใหญํ ร๎อยละ ๕๗.๔๑ มีฐานะยากจน ประกอบ 

ข้อจ ากัดของสถานศึกษากับความ
ร่วมมือของชุมชน 



รายงานประจ าปีสถานศึกษา หนา้ ๒๒ 

 

อาชีพรับจ๎าง รายได๎คํอนข๎างต่ าและไมํมีที่ท ากินเป็นของตนเอง ต๎องเชําที่พักอาศัย ไมํคํอยมีเวลา
ให๎กับลูก    ท าให๎หลายครอบครัวมีความแตกแยก  นักเรียนขาดแบบอยํางที่ดี มีปัญหาพฤติกรรม 
เป็นภาระท่ีโรงเรียนต๎องแก๎ไขและให๎ความดูแลอยํางใกล๎ชิด 

๔. ด๎านสังคม เริ่มมีปัญหาด๎านยาเสพติดเข๎ามาสูํชุมชน เนื่องจากการเกิดขึ้นของโรงงาน 
อุตสาหกรรม และการอพยพของคนจากตํางถิ่นเข๎ามาขายแรงงานตามสถานประกอบการตํางๆ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 



รายงานประจ าปีสถานศึกษา หนา้ ๒๓ 

 

 โรงเรียนวัดคลองขุนศรีจัดสอนตามหลักสูตรแกนกลางข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช  ๒๕๕๑ ใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ โรงเรียนได๎จัดสัดสํวนสาระการเรียนรู๎และเวลาเรียนดังแสดงในตาราง
ดังตํอไปนี้  

โครงสร๎างหลักสูตร ช้ันประถมศึกษาปีท่ี   ๑  -  ๖   

         เวลาเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม ระดับประถมศึกษา 

                    
รายวิชาพื้นฐาน     ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
ภาษาไทย       ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 
คณิตศาสตร ์       ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
วิทยาศาสตร ์       ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
.    ศาสนา   ศีลธรรม    จริยธรรม             
.   หน๎าท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม  และ              
การด าเนินชีวิต             
.    เศรษฐศาสตร ์             
.    ภูมิศาสตร ์             
ประวิติศาสตร ์       ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา     ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ศิลปะ       ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

    ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๔๐ 

ภาษอังกฤษ       ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
รวมเวบารายวิชาพื้นฐาน     ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม     ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน                 
.    กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
.    กิจกรรมนักเรียน             

ลูกเสือ  เนตรนาร ี /  ยุวกาชาด ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
ชมรมหรือชุมนมุ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

.    กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเ๎รียน   ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
รวมเวลาเรยีนทั้งหมด     ๑๐๐๐ ๑๐๐๐ ๑๐๐๐ ๑๐๐๐ ๑๐๐๐ ๑๐๐๐ 
**  หมายเหตุ  **    กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ์ โรงเรียนจัดบูรณาการในกิจกรรม 

 
  

พัฒนาผู้เรียนทั้งในและนอกเวลาเรียน 
      

  



รายงานประจ าปีสถานศึกษา หนา้ ๒๔ 

 

          
           

โครงสร้างหลักสูตร  ชั้นประถมศกึษาปีที่  ๑ 
โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 

          
          

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน  
(ชั่วโมง/ปี) 

รายวิชา
พ้ืนฐาน 

          ๘๔๐ 

ท๑๑๑๐๑    ภาษาไทย ๒๐๐ 

ค๑๑๑๐๑    คณติศาสตร ์ ๒๐๐ 

ว๑๑๑๐๑    วิทยาศาสตร ์ ๘๐ 

ส๑๑๑๐๑    สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๘๐ 

ส๑๑๒๐๑    ประวัติศาสตร ์ ๔๐ 

พ๑๑๑๐๑    สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 

ศ๑๑๑๐๑    ศิลปะ ๘๐ 

ง๑๑๑๐๑     การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๔๐ 

ว๑๑๑๐๑    วิทยาศาสตร ์ ๔๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๔๐ 

ง๑๑๒๐๑    คอมพิวเตอร ์ ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 

.    กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

.    กิจกรรมนักเรียน   

ลูกเสือ  เนตรนาร ี /  ยุวกาชาด ๔๐ 

ชมรมหรือชุมนมุ ๔๐ 

.    กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑๐* 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ 

**  หมายเหตุ  **   
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  โรงเรยีนจัดบรูณาการในกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนท้ังในและ 

นอกเวลาเรยีน 

 



รายงานประจ าปีสถานศึกษา หนา้ ๒๕ 

 

 
โครงสร้างหลักสูตร  ชั้นประถมศกึษาปีที ่ ๒ 

โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 

          
          

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน  
(ชั่วโมง/ปี) 

รายวิชา
พ้ืนฐาน 

          ๘๔๐ 

ท๑๒๑๐๑    ภาษาไทย ๒๐๐ 

ค๑๒๑๐๑    คณติศาสตร ์ ๒๐๐ 

ว๑๒๑๐๑    วิทยาศาสตร ์ ๘๐ 

ส๑๒๑๐๑    สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๘๐ 

ส๑๒๒๐๑    ประวัติศาสตร ์ ๔๐ 

พ๑๒๑๐๑    สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 

ศ๑๒๑๐๑    ศิลปะ ๘๐ 

ง๑๒๑๐๑     การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๔๐ 

ว๑๒๑๐๑    วิทยาศาสตร ์ ๔๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๔๐ 

ง๑๒๒๐๑     คอมพิวเตอร ์ ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 

.    กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

.    กิจกรรมนักเรียน   

ลูกเสือ  เนตรนาร ี /  ยุวกาชาด ๔๐ 

ชมรมหรือชุมนมุ ๔๐ 

.    กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑๐* 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ 

**  หมายเหตุ  **   
        กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  โรงเรยีนจัดบรูณาการในกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนท้ังในและ 

นอกเวลาเรยีน 
         

 



รายงานประจ าปีสถานศึกษา หนา้ ๒๖ 

 

 
 
 

โครงสร้างหลักสูตร  ชั้นประถมศกึษาปีที่  ๓ 
โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 

          
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(ชั่วโมง/ปี) 

รายวิชา
พ้ืนฐาน 

          ๘๔๐ 

ท๑๓๑๐๑    ภาษาไทย ๒๐๐ 

ค๑๓๑๐๑     คณิตศาสตร ์ ๒๐๐ 

ว๑๓๑๐๑     วิทยาศาสตร ์ ๘๐ 

ส๑๓๑๐๑     สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๘๐ 

ส๑๓๒๐๑     ประวัติศาสตร ์ ๔๐ 

พ๑๓๑๐๑     สุขศึกษาและพลศกึษา ๘๐ 

ศ๑๓๑๐๑     ศิลปะ ๘๐ 

ง๑๓๑๐๑     การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๔๐ 

ว๑๓๑๐๑     วิทยาศาสตร ์ ๔๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๔๐ 

ง๑๓๒๐๑     คอมพิวเตอร ์ ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 

.    กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

.    กิจกรรมนักเรียน   

ลูกเสือ  เนตรนาร ี /  ยุวกาชาด ๔๐ 

ชมรมหรือชุมนมุ ๔๐ 

.    กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑๐* 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ 
**  หมายเหตุ  **   

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  โรงเรยีนจัดบรูณาการในกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนท้ังในและ 
นอกเวลาเรยีน 

        
        



รายงานประจ าปีสถานศึกษา หนา้ ๒๗ 

 

 
 
 

โครงสร้างหลักสูตร  ชั้นประถมศกึษาปีที่  ๔ 
โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 

          
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน  
(ชั่วโมง/ปี) 

รายวิชาพ้ืนฐาน           ๘๔๐ 

ท๑๔๑๐๑    ภาษาไทย ๒๐๐ 

ค๑๔๑๐๑     คณิตศาสตร ์ ๒๐๐ 

ว๑๔๑๐๑     วิทยาศาสตร ์ ๘๐ 

ส๑๔๑๐๑     สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๘๐ 

ส๑๔๒๐๑     ประวัติศาสตร ์ ๔๐ 

พ๑๔๑๐๑     สูขศึกษาและพลศกึษา ๘๐ 

ศ๑๔๑๐๑     ศิลปะ ๘๐ 

ง๑๔๑๐๑      การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๔๐ 

ว๑๔๑๐๑     วิทยาศาสตร ์ ๔๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๔๐ 

ง๑๔๒๐๑     คอมพิวเตอร ์ ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 

.    กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

.    กิจกรรมนักเรียน   

ลูกเสือ  เนตรนาร ี /  ยุวกาชาด ๔๐ 

ชมรมหรือชุมนมุ ๔๐ 

.    กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑๐* 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ 

          **  หมายเหตุ  **   
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  โรงเรยีนจัดบรูณาการในกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนท้ังในและ 

นอกเวลาเรยีน 

 
 



รายงานประจ าปีสถานศึกษา หนา้ ๒๘ 

 

 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตร  ชั้นประถมศกึษาปีที่  ๕ 
โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 

          
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน  
(ชั่วโมง/ปี) 

รายวิชา
พ้ืนฐาน 

          ๘๔๐ 

ท๑๕๑๐๑    ภาษาไทย ๑๖๐ 

ค๑๕๑๐๑    คณติศาสตร ์ ๑๖๐ 

ว๑๕๑๐๑    วิทยาศาสตร ์ ๘๐ 

ส๑๕๑๐๑    สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๘๐ 

ส๑๕๒๐๑    ประวัติศาสตร ์ ๔๐ 

พ๑๕๑๐๑   สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 

ศ๑๕๑๐๑    ศิลปะ ๘๐ 

ง๑๕๑๐๑     การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๔๐ 

ว๑๕๑๐๑    วิทยาศาสตร ์ ๔๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๔๐ 

ง๑๕๒๐๑     คอมพิวเตอร ์ ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 

.    กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

.    กิจกรรมนักเรียน   

ลูกเสือ  เนตรนาร ี /  ยุวกาชาด ๔๐ 

ชมรมหรือชุมนมุ ๔๐ 

.    กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑๐* 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ 

          **  หมายเหตุ  **   
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  โรงเรยีนจัดบรูณาการในกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนท้ังในและ 

นอกเวลาเรยีน 



รายงานประจ าปีสถานศึกษา หนา้ ๒๙ 

 

 
 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตร  ชั้นประถมศกึษาปีที่  ๖ 
โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 

          
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน  
(ชั่วโมง/ปี) 

รายวิชา
พ้ืนฐาน 

          ๘๔๐ 

ท๑๖๑๐๑    ภาษาไทย ๑๖๐ 

ค๑๖๑๐๑    คณติศาสตร ์ ๑๖๐ 

ว๑๖๑๐๑    วิทยาศาสตร ์ ๘๐ 

ส๑๖๑๐๑    สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๘๐ 

ส๑๖๒๐๑    ประวัติศาสตร ์ ๔๐ 

พ๑๖๑๐๑    สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 

ศ๑๖๑๐๑    ศิลปะ ๘๐ 

ง๑๖๑๐๑     การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๔๐ 

ว๑๖๑๐๑    วิทยาศาสตร ์ ๔๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๔๐ 

ง๑๖๒๐๑     คอมพิวเตอร ์ ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 

.    กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

.    กิจกรรมนักเรียน   

ลูกเสือ  เนตรนาร ี /  ยุวกาชาด ๔๐ 

ชมรมหรือชุมนมุ ๔๐ 

.    กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑๐* 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ 

          **  หมายเหตุ  **   
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  โรงเรยีนจัดบรูณาการในกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนท้ังในและ 



รายงานประจ าปีสถานศึกษา หนา้ ๓๐ 

 

นอกเวลาเรยีน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ๑. ห๎องสมุดมีขนาด  ๑๐๘  ตารางเมตร     จ านวนหนังสือในห๎องสมุด ๑,๕๐๐ เลํม 
  การสืบค๎นหนังสือและการยืม-คืน ใช๎ระบบ ทศนิยมดิวอี้ 
 ๒. ห๎องปฏิบัติการ 

 ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์     จ านวน   ๑   ห๎อง 
  ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     จ านวน   ๑   ห๎อง 
  ห๎องปฏิบัติการทางภาษา         จ านวน   ๑   ห๎อง 
 ๓.  คอมพิวเตอร์       จ านวน  ๓๓     เครื่อง 
  ใช๎เพื่อการเรียนการสอน      จ านวน  ๓๐     เครื่อง 
  ใช๎เพื่อสืบค๎นข๎อมูลทางอินเทอร์เน็ต     จ านวน  ๓๓    เครื่อง 
  ใช๎เพื่อการบริหารจัดการ   ๒   เครื่อง 
 

แหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียน สถิติการใช๎ 

จ านวนครั้ง/ป ี

๑. สวนสมุนไพร ตลอดปี 

๒. สวนหยํอมหน๎าเสาธง ตลอดปี 

๓. ที่ผลิตปุ๋ยหมัก ตลอดปี 

๔. ห๎องคอมพิวเตอร์/ อินเทอร์เน็ต ตลอดปี 

๕. แปลงเรียนรู๎หญ๎าแฝก ตลอดปี 

๖. ปูายนิเทศ/ สนามเด็กเลํน ตลอดปี 

๗. ห๎องวิทยาศาสตร์ ตลอดปี 

๘. ห๎องปฏิบัติการทางภาษา ตลอดปี 

๙. ห๎องพยาบาล ตลอดปี 

๑๐. สนามกีฬา ตลอดปี 

๙. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  



รายงานประจ าปีสถานศึกษา หนา้ ๓๑ 

 

๑๑. สนามเด็กเลํน ตลอดปี 

๑๒. ลานเรียนรู๎อนุบาล ตลอดปี 

๑๓. ห๎องสมุด ตลอดปี 

 
 
 
 
  
 
 
  

แหลํงเรียนรู๎ภายนอกโรงเรียน สถิติการใช๎ 
จ านวนครั้ง/ปี 

๑. สวนกล๎วยไม๎วิชัยออร์คิด ๑ 

๒. สวยเฟื่องฟูาเรณู  หงส์โสภา ๕ 

๓. วัดคลองขุนศรี ๓๐ 

๔. สวนผัก ๒ 

๕. การเลี้ยงปลาในกระชัง คุณนาวา  แสงสุวรรณ ๑ 

๖. การเลี้ยงปลาสวยงาม คุณธนศักดิ์  เฟ่ืองฟู ๑ 

๗. สวนสมุนไพร คุณอนุรักษ์  จินดาพรหม ๑ 

 
 ปราชญ์ชาวบ๎าน/ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ผู๎ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให๎ความรู๎แกํครู 
นักเรียน ในปีการศึกษาที่รายงาน 
 

ชื่อ-สกุล ให๎ความรู๎เรื่อง จ านวนครั้ง/ปี 

๑. นางเรณู  หงษ์โสภา การปลูกไม๎ดอกไม๎ประดับ ๑ 

๒. นายสวง  เงินงาม การปลูกผัก ๒๐ 

๓. นางนงคราญ  ศรีข า การประดิษฐ์ดอกไม๎ ๑ 

๔. นายธนศักดิ์  เฟ่ืองฟู การเลี้ยงปลาสวยงาม ๑ 

๕. นายวิชัย  นพสันติ การปลูกกล๎วยไม๎ ๑ 

๖. นายอนุรักษ์  จินดาพรหม การปลูกพืชสมุนไพร ๑ 

๗. พระอธิการสุรินทร์  ฐานวโร การสอนพระพุทธศาสนา/ ธรรมศึกษา ๑๓๐ 



รายงานประจ าปีสถานศึกษา หนา้ ๓๒ 

 

๘. ด.ต.สังเกต  สาล า โครงการการศึกษาเพ่ือตํอต๎านการใช๎
ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) 

๒๕ 

๙. นายวิเชียร  สุดธูป การปลูกบอนสี/ ชวนชม ๑ 

๑๐. นางกนกวรรณ  โกมลสุทธิ์ การปลูกผักแบบไมํใช๎ดิน ๑๐ 

๑๑. นายนาวา  แสงสุวรรณ การปลูกผักปลอดสารพิษ/  
การเลี้ยงปลาในกระชัง 

๑ 

๑๒. นายประสิทธิ์  เอ่ียมเสน การปลูกผลไม๎ (แก๎วมังกร) ๑ 

๑๓. นายหลํน  มัณยานนท์ การเตาะตะกร๎อลอดบํวง ๑๕ 

๑๔. นายประสงค์  มั่งเรือง การสอนดนตรีไทยและดนตรีสากล  

๑๕. นางสาวเพ็ญศรี  วรนัยพินิจ การแปรรูปอาหารจากกล๎วย  
และการพับริบบิ้น 

๒๐ 

๑๖. นางลางสาด   อํอนมา การขยายพันธุ์พืช ๒ 

๑๗. นางบุญเรือง   อํอนมา การประกอบอาหาร ๒ 

๑๘. นางระเบียบรัตน์  ฮวดศรี การปลูกไม๎มงคล ๒ 

 
 
 
 

ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

คร ู
น.ส. อังคณา ปานนก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักเรียน 

 
๑.รางวัล  Obec  awards  ปี ๒๕๕๖ 

 
 
 

   ๒.รางวัล ครูดีเดํนภาษาอังกฤษ  
 
 
  ๓.ผู๎อนุรักษ์วัฒธรรมดีเดํน 

 
 

ครูผู๎ฝึกสอน 

 
-งานศิลปหัตถกรรมระดับภาค 
ครั้งที่ ๖๓ จ.เพชรบุรี 
-ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต2 
-คุรุสภา 
-ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต2 
-หนังสือพิมพ์ขําวผู๎น า 
 
 
 

๑๐. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

๑. ด.ช.ทัชพันธ์  กล๎าหาญ  
 
 
๒. ด.ญ. ธนพร  ตาคง 
 
 
๓. ด.ช. ชัยณรงค์  ทิมแสง 
  
 
 
 
 
๔. ด.ญ.ขัน  ตาสังข์ 
 
 
 
 
๕. ด.ญ.กัญฐิกา  เนียมกุลชร 
 
 

๑.รางวัลเหรียญทอง  การแขํงขันประกวด
วาดภาพ (เด็กพิเศษเรียนรํวม) 
 
๒.รางวัลเหรียญเงิน การแขํงขันประกวด
ร๎องเพลงไทยสากลระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๑-๖ 
๓. รางวัลเหรียญทองแดงการประกวดร๎อง
เพลงไทยสากลระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๑-๖  
๔.รางวัลเหรียญทองเงินการประกวดร๎อง
เพลงไทยลูกทุํงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๑-๖  
๕.รางวัลเหรียญทองเงินการประกวดร๎อง
เพลงไทยลูกทุํงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๑-๖  
 
 
๖. รางวัลเหรียญทองแดงการประกวด 
Impromptu Speechระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖   

งานศิลปหัตถกรรมระดับภาค 
ครั้งที่ ๖๓ จ.เพชรบุรี 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต2 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต2 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต2 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต2 
  
 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต2 
 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

คร ู
น.ส. ภัทรสุภา ทองจีน 
 
 
นักเรียน 
๑. ด.ญ. เส็ง   ต๎นตาล 
 
 
 

 
 

 
ครูผู๎ฝึกสอน 

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑
การแขํงขันเลํานิทานคุณธรรม ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
 
 

 
 
 
 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีสถานศึกษา หนา้ ๓๔ 

 

๒. ด.ช. วชิญะ   ศรีโสม 
 
 
 
๓. ด.ญ.ก าไร   เงินงาม 
 
 

รางวัลเหรียญทอง  
การแขํงขันเลํานิทานคุณธรรม 
ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖  
 
รางวัลเหรียญทองการแขํงขันเลํานิทาน
คุณธรรม ประถมศึกษาปีที่ ๑-๓  
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒  
 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ 
 

 
ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

คร ู
น.ส. ศุภานัน  ขวัญใจ 
นักเรียน 
๑. ด.ญ.ขัน  ตาสัง 
๒. ด.ญ.เมษยา  ยิ่งภิญโญ 
๓. ด.ญ.กัณฐฺกา  เนียมกุลชร 
๔. ด.ญ.เงิน ตาล๎อง 
๕.ด.ญ.สร๎อย   ตาสาม 
 
๑. ด.ญ.กัณฐฺกา  เนียมกุลชร 
๒. ด.ญ.พิชชาพร  ขันแก๎ว 
๓. ด.ญ.เมษยา  ยิ่งภิญโญ 
๔. ด.ญ.ขัน  ตาสัง 
๕. ด.ญ.เส็ง  ต๎นตาล 
๖. ด.ญ.สร๎อย  ตาสาม 
๗. ด.ญ.อียําง  ตาหวําง 
๘. ด.ญ.เสงเลน  ตาจง 
๙. ด.ญ.ค า  ตาวง 

 
รางวัลหนึ่งแสนครูดี  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 

 
ครูผู๎ฝึกสอน 

๑. รางวัลระดับเหรียญทองการแขํงขัน
สวดมนต์สรภัญญะ ระดับชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
 
 
๒. รางวัลระดับเหรียญทองการแขํงขัน
สวดมนต์สรภัญญะ ระดับชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

 
คุรุสภา 
 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ 
 
 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ 
 

 
ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

คร ู
น.ส.รังษินี  เงางาม 
 

 
รางวัลหนึ่งแสนครูดี  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 

 

 
คุรุสภา 
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นักเรียน 
๑. ด.ช.กฤษดา  ปั้นล าพอง 
๒. ด.ช.อมรเทพ  จันทร์ค า 
๓. ด.ญ.เพ็ญนภา  สุขน๎อย 
 

 
ครูผู๎ฝึกสอน 

๑.รางวัลระดับเหรียญทองการประกวดจัด
สวนถาดแบบแห๎ง นักเรียนพิเศษด๎าน
สติปัญญา 

 
งานศิลปหัตถกรรมระดับภาค 
ครั้งที่ ๖๓ จ.เพชรบุรี 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

คร ู
นายสุจริต   พํุมไม๎ 
 
นักเรียน 
๑. ด.ช.รสธร  อํอนมา 
๒. ด.ญ.แอน  ก๎างหลวง 
 
๑.ด.ช.อาชาง  ก๎างหลวง 
๒.ด.ช.วัชร์วลัญช์ นิมิตสกุลธรรม 
 
๑.ด.ช.สมหวัง  ถวิลวงค์ 
๒.ด.ช.สร๎อย   ตาแสง 
 
๑.ด.ช.ชาตรี   ศรีวะสุทธุ์ 
๒.ด.ช.กฤษดากร  ปั้นล าพอง 
 
 
๑.ด.ช.พัฒน์  ตาเซียง 
๒.ด.ช.สิงห์  ตาหงษ์ 
 
 

 
 
 

ครูผู๎ฝึกสอน 
๑. รางวัลระดับเหรียญทอง    การแขํงขนั  
Program Paint  ระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๑-๓ 
๒. รางวัลระดับเหรียญทองแดง    การ
แขํงขัน E-Book  ระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๔-๖ 
๓.รางวัลระดับเหรียญทองแดง    การ
แขํงขัน Program Paint  ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
๔.รางวัลระดับเหรียญทองแดง    การ
แขํงขัน Program Paint  ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ (เด็กพิเศษเรียน
รํวม) 
๕.รางวัลระดับเหรียญทองแดง    การ
แขํงขัน Program Paint  ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ (เด็กพิเศษเรียน
รํวม) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
งานศิลปหัตถกรรมระดับภาค 
ครั้งที่ ๖๓ จ.เพชรบุรี 
 
งานศิลปหัตถกรรมระดับภาค 
ครั้งที่ ๖๓ จ.เพชรบุรี 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ 
 
งานศิลปหัตถกรรมระดับภาค 
ครั้งที่ ๖๓ จ.เพชรบุรี 
 
 
งานศิลปหัตถกรรมระดับภาค 
ครั้งที่ ๖๓ จ.เพชรบุรี 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

คร ู
นายกฤษดา   พัฒนชีวะพูล 
 
นักเรียน 
๑. ด.ช.กฤษดา  ปั้นล าพอง 
๒. ด.ช.อมรเทพ  จันทร์ค า 
๓. ด.ญ.เพ็ญนภา  สุขน๎อย 
 

 
 
 

ครูผู๎ฝึกสอน 
๑.รางวัลระดับเหรียญทองการประกวดจัด
สวนถาดแบบแห๎ง นักเรียนพิเศษด๎าน
สติปัญญา 

 
 
 
 
งานศิลปหัตถกรรมระดับภาค 
ครั้งที่ ๖๓ จ.เพชรบุรี 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

คร ู
นางวัชราภรณ์  พลโลก 
นักเรียน 
๑.ด.ช.อาชาง  ก๎างหลวง 
๒.ด.ญ.กัณฐิกา   แสนจ้ า 
 
๑.ด.ญ.ญาดา  ค าวลี 
๒.ด.ญ.นวลจันทร์  จันทร์ลาย 
๓.ด.ญ.เอ้ือย   ตาค า 
 
๑.ด.ช.ธนานนท์  แทํงทอง 
 

 
 

ครูผู๎ฝึกสอน 
๑.รางวัลระดับเหรียญเงิน  การแขํงขัน
โปรแกรม GSP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๔-๖ 
๒.รางวัลระดับเหรียญทอง  การแขํงขัน
โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
 
๓.รางวัลระดับเหรียญเงิน  การแขํงขันคิด
เลขเร็ว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
 

 
 
 
งานศิลปหัตถกรรมระดับภาค 
ครั้งที่ ๖๓ จ.เพชรบุรี 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ 
 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ 
 

 
ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

คร ู
นางกวิตาภรณ์ อติชาติเกษมกุล 
 
นักเรียน 
๑. ด.ญ.ณัทภัทร  ทรัพย์มาก 

 
 
 

ครูผู๎ฝึกสอน 
๑.รางวัลเหรียญทองแดงการแขํงขันเขียน

 
 
 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
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๒.ด.ญ.อาริยา   กรวยทอง 
 
 
 
 
๓.ด.ญ.ญาดา   ค าวลี 
 
 
๔.ด.ญ.เงิน  ตาล๎อง 

เรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
๒.รางวัลเหรียญทองแดงการแขํงขันอําน
ออกเสียงจับใจความ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
๓.รางวัลเหรียญเงิญการแขํงขันทํอง
อาขยาน ท านองเสนาะระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
๔.รางวัลเหรียญทองการแขํงขันเรียงความ
คัดลายมือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ 

ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ 
 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ 
 

คร ู
นางสาวประมวล  ลาประวัติ 
 
นักเรียน 
๑. ด.ญ.ปัญญาพร  อุํนจันทร์ 
๒. ด.ญ.พุด  ตาหม๎อ 
๓. ด.ญ.อาริยา กรวยทอง 
 

 
 
 

ครูผู๎ฝึกสอน 
๑.รางวัลระดับเหรียญทองแดงการแขํงขัน
ท าอาหารจานเดียวประเภทข๎าวและขนม
หวาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
 

 
 
 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ 
 

คร ู
นางสาวอรุณ   มีสัตย์ 
 
นักเรียน 
๑. ด.ญ.รสธร  อํอนมา 
 

 
รางวัลหนึ่งแสนครูดี  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 

 
 

ครูผู๎ฝึกสอน 
๑.รางวัลระดับเหรียญทอง การแขํงขัน
อํานจับใจความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๑-๓ 
 

 
คุรุสภา 
 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ 
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สรุปผลการประกวดและการแข่งขันของนักเรียน 
ภาคเรียนที่ ๑-๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 
ว.ด.ป ชื่อนักเรียน ชั้น รางวัล รายละเอียด 

๖ ก.ย.๕๖ 
 

ด.ญ.ก าไร   เงินงาม 
 
 

ป.๒ รางวัลเหรียญ
ทอง 
 

การแขํงขันเลํานิทาน 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
สพป.นบ.2 

๖ ก.ย.๕๖ 
 

๑. ด.ญ.กัณฐฺกา  เนียมกุลชร 
๒. ด.ญ.พิชชาพร  ขันแก๎ว 
๓. ด.ญ.เมษยา  ยิ่งภิญโญ 
๔. ด.ญ.ขัน  ตาสัง 
๕. ด.ญ.เส็ง  ต๎นตาล 
๖. ด.ญ.สร๎อย  ตาสาม 
๗. ด.ญ.อียําง  ตาหวําง 
๘. ด.ญ.เสงเลน  ตาจง 
๙. ด.ญ.ค า  ตาวง 
 

ป.๕ 
ป.๔ 

 

รางวัลเหรียญ
ทอง 
 

การแขํงขันสวดมนต์แปล 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
สพป.นบ.2 

๖ ก.ย.๕๖ 
 

๑. ด.ญ.ปัญญาพร  อุํนจันทร์ 
๒. ด.ญ.พุด  ตาหม๎อ 
๓. ด.ญ.อาริยา กรวยทอง 

ป.๖ รางวัลเหรียญ
ทองแดง 

การแขํงขันท าอาหารจานเดียว
ประเภทข๎าวและขนม 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
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 สพป.นบ.2 

๖ ก.ย.๕๖ 
 

๑. ด.ญ.รสธร  อํอนมา 
 

ป.๓ 
 

รางวัลเหรียญ
ทอง 

รางวัลระดับเหรียญทอง การ
แขํงขันอํานจับใจความ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
สพป.นบ.2 

๖ ก.ย.๕๖ 
 

๑. ด.ญ.ณัทภัทร  ทรัพย์มาก 
 
 
๒.ด.ญ.อาริยา   กรวยทอง 
 
 
๓.ด.ญ.ญาดา   ค าวลี 
 
 
 
๔.ด.ญ.เงิน  ตาล๎อง 

ป.๖ 
 
 

ป.๖ 
 
 

ป.๖ 
 
 
 

ป.๖ 

๑.รางวัลเหรียญ
ทองแดง 
 
 ๒.รางวัล
เหรียญทองแดง 
 
๓.รางวัลเหรียญ
เงิญ 
 
 ๔.รางวัล
เหรียญทอง 

การแขํงขันเขียนเรียงความและคัด
ลายมือ 
 
การแขํงขันอํานออกเสียงจับ
ใจความ 
 
การแขํงขันทํองอาขยาน ท านอง
เสนาะ 
 
 
การแขํงขันเรียงความคัดลายมือ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
สพป.นบ.2 

๒๔ ธ.ค.๕๖ 
 
 
 
๖ ก.ย.๕๖ 
 

๑.ด.ช.อาชาง  ก๎างหลวง 
๒.ด.ญ.กัณฐิกา   แสนจ้ า 
 
 
๑.ด.ญ.ญาดา  ค าวลี 
๒.ด.ญ.นวลจันทร์  จันทร์ลาย 
๓.ด.ญ.เอ้ือย   ตาค า 
 
 
๑.ด.ช.ธนานนท์  แทํงทอง 
 

ป.๖ 
ป.๕ 

 
 

ป.๖ 
ป.๖ 
ป.๖ 

 
 

ป.๖ 
 

๑.รางวัลระดับ
เหรียญเงิน   
 
 
๒.รางวัลระดับ
เหรียญทอง   
 
 
 
๓.รางวัลระดับ
เหรียญเงิน   
 

การแขํงขันโปรแกรม GSP 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ระดับภาคกลาง จ.เพชรบุรี 
 
การแขํงขันโครงงานคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
สพป.นบ.2 
 
การแขํงขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
สพป.นบ.2 
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๒๔ ธ.ค.๕๖ ด.ช.วชัรวรัญช์  นิมิตรสกุลธรรม 
ด.ช.อาชาง  ก๎างหลวง 

ป.๖ 
ป.๖ 

รางวัลระดับ
เหรียญทองแดง     

การแขํงขัน E-Book  ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ระดับภาคกลาง จ.เพชรบุรี 
 

 

๒๔ ธ.ค.๕๖ ๑. ด.ช.รสธร  อํอนมา 
๒. ด.ญ.แอน  ก๎างหลวง 
 

ป.๓ 
ป.๓ 

รางวัลระดับ
เหรียญทอง     

การแขํงขัน  
Program Paint  ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
ระดับภาคกลาง จ.เพชรบุรี 

๒๔ ธ.ค.๕๖ ๑.ด.ช.สมหวัง  ถวิลวงค์ 
๒.ด.ช.สร๎อย   ตาแสง 
 

ป.๔ ๓.รางวัลระดับ
เหรียญทองแดง     

การแขํงขัน Program Paint  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ระดับภาคกลาง จ.เพชรบุรี 
 

๒๔ ธ.ค.๕๖ ๑.ด.ช.ชาตรี   ศรีวะสุทธุ์ 
๒.ด.ช.กฤษดากร  ปั้นล าพอง 
 

ป.๔ รางวัลระดับ
เหรียญทองแดง     

การแขํงขัน Program Paint  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
(เด็กพิเศษเรียนรํวม) 
ระดับภาคกลาง จ.เพชรบุรี 

๖ ก.ย.๕๖ 
 

 ด.ช. วิชญะ   ศรีโสม 
 

ป.๕ 
 

รางวัลเหรียญ
ทอง  
 

การแขํงขันเลํานิทานคุณธรรม 
ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
สพป.นบ.2 

๖ ก.ย.๕๖ 
 

ด.ญ.ขัน  ตาสังข์ ป.๕ รางวัลเหรียญ
ทองเงิน  

การประกวดร๎องเพลงไทยลูกทุํง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
สพป.นบ.2 

๒๔ ธ.ค.๕๖ ด.ช.ทัชพันธ์  กล๎าหาญ ป.๖ รางวัลเหรียญ
ทอง  การ
แขํงขันประกวด
วาดภาพ (เด็ก
พิเศษเรียนรํวม 

การแขํงขันประกวดวาดภาพ (เด็ก
พิเศษเรียนรํวม 
ระดับภาคกลาง จ.เพชรบุรี 
 

 

๒๔ ธ.ค.๕๖ ๑.ด.ช.พัฒน์  ตาเซียง ป.๕ รางวัลระดับ การแขํงขัน Program Paint  
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๒.ด.ช.สิงห์  ตาหงษ์ 
 

ป.๔ 
 

เหรียญทองแดง     
 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
(เด็กพิเศษเรียนรํวม) 
ระดับภาคกลาง จ.เพชรบุรี 
 

๑๘ก.พ. ๕๗ ๑. ด.ญ. เส็ง   ต๎นตาล 
 

ป.๖ 
 

รางวัลเหรียญ
ทอง รอง
ชนะเลิศอันดับ 
๑  

การแขํงขันเลํานิทานคุณธรรม 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
(เด็กพิเศษเรียนรํวม) 
สพฐ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๐.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค/์เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๑. โครงการประชาธิปไตย ๑. เพื่อให๎นักเรียนเข๎าใจบทบาท
หน๎าท่ีของตนเอง 

๑. เสนอโครงการ 
๒. ประชุมครูชี้แจง

๑. นักเรียนมีระเบียบ
วินัย 
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ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค/์เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๒. เพื่อฝึกให๎นักเรียนรูจ๎ักท างาน 
เป็นทีม 
๓. เพื่อให๎นักเรียนสรา๎งความสามคัคี
ขึ้นในหมูํคณะ 
๔. เพื่อให๎นักเรียนรู๎จักสิทธิและ
หน๎าท่ีของตนเอง 
๕. เพื่อฝึกให๎นักเรียนเป็นผู๎น าและผู๎
ตามที่ด ี
เปูาหมาย 
๑. นักเรียนท าหน๎าท่ีของตนเองได๎
อยํางสมบูรณ์ ๘๐% 
๒. นักเรียนสามารถท างานรํวมกับ
ผู๎อื่นได๎ ๑๐๐% 
๓. นักเรียนมีความคดิสร๎างสรรค์
สามารถชํวยเหลือให๎ค าแนะน าชุมชน
ได๎ ๘๐๔ 
๔. นักเรียนสนับสนุนการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยได๎ ๘๐% 

รายละเอียดโครงการ 
๓. ด าเนินการตามโครงการ 
๓.๑ กิจกรรมเลือกตั้งสภา
นักเรียน 
๓.๒ กิจกรรมสภานักเรียน
น๎อย 
๓.๓ กิจกรรมสํงเสริมการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
๓.๔ กิจกรรมตํางๆ ท่ี
โรงเรียนจัดขึ้นตามข๎อเสนอ
ของสภานักเรียน เพื่อ
สนับสนุนโครงการ
ประชาธิปไตย 
๔. นิเทศ ติดตาม ผลการ
ด าเนินโครงการ 
๕. สรปุและรายงานผล
โครงการ 

๒. นักเรียนมีความ
สามัคค ี
๓. นักเรียนรู๎จักสิทธิ
และหน๎าท่ีของตนเอง 
๔. นักเรียนมีความรู๎ใน
เรื่องประชาธิปไตย 

๒. โครงการพัฒนาแหลํง
เรียนรู๎ น าสูํห๎องสมุด   
3D 
 

๑.  เพื่อการศึกษา (Education)  
เป็นการพัฒนานักเรียนให๎ความรู๎  
เฉลียวฉลาด  มีความรับผิดชอบ  
การศึกษาหาความรู๎ด๎วยตนเองโดย
ค๎นคว๎าหาความรู๎จากห๎องสมดุท าให๎
มีความรอบรู๎กว๎างขวาง  ลึกซึ้ง
สามารถตัดสินปัญหาตํางๆได๎อยําง
ถูกต๎องและน าความรู๎ไปประยุกต์ใช๎
ให๎เกิดประโยชน์ตํอตนเอง 
๒. เพื่อความจรรโลงใจ 
(Inspiration)  หรือความสุขทางใจ
เป็นแรงบันดาลใจในทางเสรมิสร๎าง
ปรารถนาที่จะกระท าความดีที่มี
ประโยชน์ตํอตนเองและสังคม 
๓. เพื่อนันทนาการ(Recreation)  
หรือพักผํอนหยํอนใจซึ่งเป็น
สิ่งจ าเป็นส าหรับมนุษย์ท่ีต๎องการ

๑. ประชุมจัดท าโครงการ 
๒. จัดท าบัญชีรายชื่อหนังสือ
และส ารวจรายชื่อหนังสือท่ีมี
อยู ํ
๓. ส ารวจความต๎องการ
หนังสือประเภทตํางๆ 
๔. ประชุมคณะครู 
คณะกรรมการสถานศึกษา 
เพื่อวางแผนในการจัดหา
งบประมาณ    
จัดซื้อหนังสือ และพัฒนา
ปรับปรุงห๎องสมุด 
๕. พัฒนา ปรับปรุงและ
ด าเนินการจัดหาหนังสือโดย
วิธีการซื้อ และ/หรือ บริจาค 
๖. ให๎บริการแกคํรู นักเรียน 
และบุคลากรอื่นท่ีสนใจ 

๑. ห๎องสมุดมีทรัพยากร
สารสนเทศ สื่อการ
เรียนรู๎ทีม่ีคุณภาพ      
มีความเหมาะสม 
นักเรียน ครูและ
บุคลากร สามารถเข๎าถึง
ทรัพยากรสารสนเทศได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ
และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 
๒. ห๎องสมุดมี
บรรยากาศที่เอื้อตํอการ
อํานและการเรียนรู ๎
สามารถยกระดับ
ห๎องสมุดให๎ทันสมัยและ
ได๎มาตรฐาน   
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ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค/์เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

พักผํอนสมองผํอนคลายความตึง
เครียดเกิดความเพลดิเพลินใจ  
สบายใจ 
๔.  เพื่อสนองนโยบายตาม
เจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
เป้าหมาย 
๑. เชิงปริมาณ 
นักเรียน จ านวน ๒๑๖ คน และครู
จ านวน ๑๖ คน ใช๎ห๎องสมุด       
เพื่อสํงเสริมกิจกรรมรักการอํานมาก
ขึ้น  
๒. เชิงคุณภาพ 
๒.๑ จดับรรยากาศในห๎องสมุดให๎
เป็นที่ดึงดูดความสนใจเพื่อกระตุ๎น
ความสนใจและนิสยัรักการอํานของ
นักเรียน 
๒.๒ ขยายห๎องจัดรูปแบบหนังสือ
ใหม ํ
๒.๓ จดักิจกรรมสํงเสริมการใช๎
ห๎องสมุด 
๒.๔ ประสานงานกับโครงการและ
กิจกรรมของโรงเรียน  พัฒนา
นักเรียนให๎มีศักยภาพสูงสุด 
 

 
 
 
๗. จัดกิจกรรมการประกวด 
แขํงขัน ตลอดถึงการจัดปูาย
นิเทศในโอกาสวันส าคัญ  
ตํางๆ ตามที่กลําวไว๎ข๎างต๎น 
๘. นิเทศ ติดตาม ก ากับ 
และประเมินผลการใช๎
ห๎องสมุด  
 
 

 
 
 
๓. นักเรียนมีนิสยั 
รักการอําน และ
สามารถศึกษาหา
ความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง 
๔. ครู  นักเรยีน  และ
ชุมชนมีสํวนรํวมใน
กิจกรรมอยาํง
หลากหลายมี
ประสิทธิภาพ 
๕. สัมฤทธิผลของจัดท า
โครงการ 
 

๓. โรงเรียนเรียนรํวม       ๑. พัฒนานักเรียนทีม่ีความบกพรอํง
ทางการเรียนรู๎ ให๎มีความรู๎
ความสามารถตามหลักสูตรและ
สามารถอยูํรํวมกับบุคคลทั่วไปใน
สังคมได๎อยํางมีความสุข 
๒. นักเรียนทีม่ีภาวะบกพรํอง
ทางการเรียนรู๎ได๎รับการดูแล
ชํวยเหลือและได๎รับการพัฒนาไป
ตามศักยภาพของตนเอง 
๓. ผู๎ปกครอง  บุคลากรภายใน

๑. เสนอและขออนุมัติ
โครงการ 
๒. จัดประชุม  ช้ีแจง  ท า
ความเข๎าใจกับคณะครู 
บุคลากรภายในในโรงเรียน 
๓. จัดอบรมครูในเรื่อง
ขั้นตอนการจัดการศึกษา
พิเศษ วิธีการคัดกรอง  และ
การเขียนแผน  IEP 
๔. จัดประชุมผูป๎กครอง

๑. นักเรียนท่ีมีความ
บกพรํองทางการเรียนรู๎
ทุกคนได๎รับการพัฒนา
ให๎มีคุณภาพเต็ม
ศักยภาพร๎อยละ ๘๕ 
๒. นักเรียนท่ีมีความ
บกพรํองทางการเรียนรู๎ 
มีความรู๎ความสามารถ
และสามารถอยูรํํวมกับ
บุคคลทั่วไปในสังคมได๎
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ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค/์เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

โรงเรียนบุคลากรภายนอกโรงเรียน  
เข๎าใจนักเรียนที่มภีาวะบกพรํอง
ทางการเรียนรู๎หรือนักเรียนท่ีมีความ
ต๎องการจ าเป็นพิเศษ 
๔. โรงเรียนสามารถจัดการศึกษา
พิเศษให๎กับนักเรียนที่มภีาวะ
บกพรํองรํวมกับเด็กปกติได ๎
 

นักเรียนท่ีมภีาวะเสี่ยง  เพื่อ
ขออนุญาตจัดท าแผน  IEP  
และขอความยินยอมจาก
ผู๎ปกครองในการพานักเรียน
ไปรับการตรวจวินจิฉัยที่
โรงพยาบาล 
๕. ประสานความรํวมมือกับ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดนนทบุรีเพื่อขอการ
สนับสนุนในเรื่อง   
สื่อ  และบริการ 
๖. ขอจัดตั้งโรงเรียนแกนน า
เรียนรํวมและครผูู๎ให๎การ
สอนเสริมนอกเวลาเรยีน 
๗. ด าเนินการสอนนักเรียน
ตามแผนการสอนหรือ  IEP   
ที่ก าหนดเอาไว ๎
๘. ท าการวัดประเมินผล
นักเรียนท่ีมภีาวะบกพรํอง  
ตามแบบวัดและประเมินที่
เขียนแจ๎งไว๎ใน  IEP   

อยํางมีความสุข       
ร๎อยละ ๘๕ 
๓. ผู๎ปกครอง  บุคลากร
ภายในโรงเรียน
บุคลากรภายนอก
โรงเรียน  เข๎าใจ
นักเรียนท่ีมภีาวะ
บกพรํองทางการเรียนรู๎
หรือนักเรียนทีม่ีความ
ต๎องการจ าเป็นพิเศษ  
ร๎อยละ ๙๐ 
๔. โรงเรียนสามารถจัด
การศึกษาให๎กับนักเรยีน
ที่มภีาวะบกพรํอง
รํวมกับเด็กปกติได ๎
ร๎อยละ  ๑๐๐ 
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๑๑.๑ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมินตนเอง 
ของสถานศึกษา 

ผลการติดตามตรวจสอบ 
โดยหน่วยงานต้นสังกัด 

มาตรฐานด๎านคุณภาพผู๎เรียน   

มาตรฐานที่ ๑ ผู๎เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม         
และคํานิยมที่พึงประสงค์ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ ผู๎เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู๎
ด๎วย 

ตนเอง รักการเรียนรู๎ และพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๔ ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดอยํา 
เป็นระบบ คิดสร๎างสรรค์ ตัดสินใจแก๎ปัญหาได๎อยําง 
มีสติสมเหตุผล   

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๕ ผู๎เรียนมีความรู๎และทักษะที่จ าเป็น ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา ๒๕๕๖) 
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ตามหลักสูตร 

มาตรฐานที่ ๖ ผู๎เรียนมีทักษะในการท างาน รักการ
ท างาน สามารถท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ และมีเจตคติ
ที่ดีตํออาชีพสุจริต 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

 

มาตรฐานด๎านการจัดการศึกษา    

มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่
อยําง 

มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๘ ผู๎บริหารปฏิบัติงานตามบทบาท
หน๎าที่ 

อยํางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และ 
ผู๎ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่ 
อยํางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  
กระบวนการเรียนรู๎ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
ผู๎เรียนอยํางรอบด๎าน 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล๎อม 

และการบริการที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนพัฒนาเต็ม 
ศักยภาพ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ 
ภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด๎านการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎   

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร๎าง สํงเสริม  
สนับสนุน ให๎สถานศึกษาเป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎   

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด๎าน อัตลักษณ์ของสถานศึกษา    

มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให๎บรรลุ 
เปูาหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน๎นที่

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
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ก าหนด 
ขึ้น 

มาตรฐานด๎านมาตรการสํงเสริม     

มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย 
จุดเน๎น  

แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและสํงเสริม 
สถานศึกษาให๎ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
๑๒.๑ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา 
 
ตังบ่งชี้ที่มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป  ได้แก่ 
 

ล าดบัท่ี ตงับ่งช้ีท่ี ช่ือตวับ่งช้ี ระดบัคุณภาพ 
๑ ๑ ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ดีมาก 

๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.) 
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๒ ๒  ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ ดีมาก 
๓ ๓ ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง ดีมาก 
๔ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันา

สถานศึกษา 
ดีมาก 

๕ ๙ ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา ปณิธาน พนัธกิจ และ
วตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา 

ดีมาก 

๖ ๑๐ ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็น
เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

ดีมาก 

๗ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา 

ดีมาก 

๘ ๔ ผูเ้รียนคิดเป็น ท าเป็น ดี 
๙ ๖ ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน

เป็นส าคญั 
ดี 

๑๐ ๘ พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและตน้สังกดั 

ดี 

๑๑ ๑๒ ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดบัมาตรฐาน 
รักษามาตรฐาน และพฒันาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

ดี 

 
 
 
 
 

   ตังบ่งช้ีที่มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป  ได้แก่ 
 

ล าดบัท่ี ตงับ่งช้ีท่ี ช่ือตวับ่งช้ี ระดบัคุณภาพ 
๑ ๕ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน ตอ้งปรับปรุง 

 

                 จุดเด่น 
                ด้านผลการจัดการศึกษา 
               ผู๎เรียนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีน้ าหนักสํวนสูงเป็นไปตามเกณฑ์  ปลอดจากสิ่ง
เสพติดและมีความรู๎ในการปูองกันตนเองให๎หํางไกลจากสิ่งเสพติดในรูปแบบตํางๆ  มีสุนทรียภาพด๎าน
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ดนตรี กีฬาและนันทนาการ  ปฎิบัติตนตามหลักคุณธรรม  ๘  ประการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรปฏิบัติตนเป็นลูกท่ีดีของพํอแมํ  ครูอาจารย์  มีความเสียสละบ าเพ็ญตนเป็นประโยชน์ตํอ
สังคมด๎วยวิธีการตํางๆได๎เหมาะสมกับวัยและอายุ  ใฝุเรียนรู๎รอบตัวรักการอํานและการค๎นคว๎าหา
ความรู๎ผํานเทคโนโลยีสารสนเทศอยํางตํอเนื่อง  มีทักษะในการเรียนรู๎และแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  มีทักษะในการคิด และปรับตัวเข๎ากับสังคมได๎เหมาะสมกับวัย
และระดับชั้น 
 
               ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
               ผู๎บริหารมีภาวะผู๎น าบริหารจัดการสถานศึกษาโดยยึดหลักการกระจายอ านาจบริหาร
จัดการสถานศึกษาโดยแบํงการบริหารงานออกเป็น  ๔  ฝุาย  ได๎แกํ  ฝุายบริหารจัดการทั่วไป  ฝุาย
บริหารงานบุคคล   ฝุายบริหารงานวิชาการ  ฝุายบริหารงานวิชาการ   ฝุายบริหารงานงบประมาณ 
แตํละฝุายไดร๎ับการสนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษา  ผํานการเห็นชอบและพิจารณารํวมกัน 
อยํางเป็นระบบ  สถานศึกษาสํงเสริมให๎มีและให๎ได๎มาซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นไปตาม
กฎเกณฑ์  ดังที่หนํวยงานต๎นสังกัดก าหนด  คณะกรรมการสถานศึกษามีสํวนรํวมในการจัดการ
สิ่งแวดล๎อมท้ังภายในและภายนอก ให๎เอ้ือตํอการเรียนรู๎ของผู๎เรียนอยํางตํอเนื่อง 
       
               ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
              
              ไมํมี 
              
               ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
              
                     ไม่มี            
 
 
 
 
 
 

             จุดที่ควรพัฒนา 
            ด้านผลการจัดการศึกษา      
           การจัดกิจกรรมเพ่ือให๎ผู๎เรียนรักการอํานและกิจกรรมที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนเกิดกระบวนการคิด
ผํานกิจกรรมการเรียนรู๎แบบโครงงานยังไมํมีความหลากหลาย  สํงผลให๎ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู๎เรียนอยูํในระดับต่ า 
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           ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
           ครูยังไมํได๎น าผลการประเมินการจัดการเรียนรู๎  แผนการจัดการเรียนรู๎  แบบวัดแบบทดสอบ
มาวิเคราะห์รํวมกันเพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงและเปลี่ยนวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให๎มี
ความเหมาะสมกับผู๎เรียนเป็นรายบุคคลตํอไป  ครูบางสํวนยังไมํได๎จัดท าวิจัยเพ่ือแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ให๎ตรงกับประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู๎เรียนเป็นรายบุคคล 
 
            ดา้นการประกันคณุภาพภายใน 
            สถานศึกษายังไมํได๎น าข๎อเสนอแนะจากการประกันคุณภาพภายในมาเป็นแนวทางในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการสถานศึกษาให๎เกิดผลเป็นรูปธรรมอยํางชัดเจน 
 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 

๑. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมให๎มีความหลากหลายและสํงเสริมให๎ผู๎เรียนใช๎ประโยชน์

จากห๎องสมุดให๎สมคุณคําและเกิดประโยชน์สูงสุดให๎กับผู๎เรียนอยํางเต็มศักยภาพ 

๒. ผู๎เรียนควรได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาทักษะทางด๎านการคิด  และทักษะในการท า

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ระดับชาติอยํางตํอเนื่องเพ่ือให๎เกิดความค๎ุนเคยในการท า

แบบทดสอบ  รู๎จักวิธีการคิดด๎วยวิธีการที่หลากหลาย 

๓. ผู๎เรียนควรได๎รับการกระตุ๎นเตือนให๎มีแรงบันดาลใจในการท าแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์

ระดับชาติ  อยํางตั้งใจเต็มก าลังความสามารถ 

๔. ในรายวิชาที่มีภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควบคูํกัน

ไปเพื่อให๎ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดหาค าตอบด๎วยตนเอง  ด๎วยวิธีการที่

หลากหลายตามธรรมชาติของแตํละวิชาอยํางตํอเนื่อง 

ก าหนดระยะเวลาในการพัฒนาภายใน  ๑  ป ี

 

 

 



รายงานประจ าปีสถานศึกษา หนา้ ๕๑ 

 

 

๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

สถานศึกษาควรจัดหลักสูตรท๎องถิ่นที่เก่ียวข๎องกับสภาพท๎องที่ท่ีตั้งสถานศึกษา  อาจ

ท าเป็นหลักสูตรคลองขุนศรีศึกษา โดยมีรายละเอียดของคลองขุนศรี  และวัดคลอง

ขุนศรีใช๎บูรณาการทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎  และจัดสอนได๎ทุกระดับชั้น 

  ก าหนดระยะเวลาในการพัฒนาภายใน  ๑  ป ี

 

๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑. ครูควรน าผลการประเมินการจัดการเรียนรู๎  แผนการจัดการเรียนรู๎  แบบวัด

แบบทดสอบมาวิเคราะห์รํวมกันเพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงและเปลี่ยนวิธีการจัด

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนให๎มีความเหมาะสมกับผู๎เรียนเป็นรายบุคคลตํอไป 

๒. ครูควรน าผลการสอนซํอมเสริมไปจัดท าเป็นวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ให๎ตรงกับประเด็นข๎อปัญหาที่เกิดข้ึนกับผู๎เรียนเป็นรายบุคคล 

๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาควรน าข๎อเสนอแนะจากการประกันคุณภาพภายในมาเป็นแนวทางการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริการจัดสถานศึกษาให๎เกิดผลเป็นรูปธรรม

อยํางชัดเจน 

 

ก าหนดระยะเวลาในการพัฒนาภายใน  ๑  ป ี

 
นวัฒตกรรมหรือตัวอย่างการปฏบัติที่ดี  (Good  Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม 
 
   สถานศึกษาจัดท าโครงการสํงเสริมประชาธิปไตยโดยกิจกรรมให๎ผู๎เรียนได๎บูรณาการด๎วยวิธีการที่
หลากหลายฝึกให๎ผู๎เรียนกล๎าคิดกล๎าแสดงออกและกล๎าตัดสินใจในการท างานได๎เป็นอยํางดี  จนได๎รับ
การคัดเลือกเข๎ารํวมกิจกรรม  PR-Junior  55  ซึ่งถือวําเป็นนวัฒกรรมดีเดํนที่ท าให๎ได๎รับรางวัล
ชมเชย  จากการเข๎ารํวมงานกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 
   

 
 



รายงานประจ าปีสถานศึกษา หนา้ ๕๒ 

 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  โรงเรียนวัดคลองขุนศรีแบํงโครงสร๎างการบริหารงานเป็น ๔ ด๎านได๎แกํด๎านวิชาการ    
ด๎านงบประมาณ ด๎านบุคลากร ด๎านบริหารทั่วไป ผู๎บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบ 
การพัฒนาตามกระบวนการ P D C A  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคลองขุนศร ี
 

คณะกรรมการสถาน 
ศึกษาข้ันพื้นฐาน 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 

กลุ่มบริหาร 
งานงบประมาณ 

กลุ่มบริหาร 
งานวิชาการ 

ตอนที่ ๒  
แผนปฏบิัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

๑. การบริหารจัดการศึกษา  



รายงานประจ าปีสถานศึกษา หนา้ ๕๓ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี จะจัดระบบการบริหารโดยเน๎นการมีสํวน

รํวมของชุมชน เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สามารถใช๎ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร และด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 

 
 ๑. จัดการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพ 
และคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 ๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการให๎มีประสิทธิภาพ โปรํงใส ยุติธรรมโดยเน๎นการมีสํวนรํวม 
ของของชุมชน 
  ๓. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของท๎องถิ่นความถนัดของ
ผู๎เรียน และด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๔. สํงเสริมและพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา ได๎มาตรฐาน
การศึกษาเป็นคนดีมีความรู๎คูํคุณธรรม  และสามารถใช๎ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน
ได๎ 

กลุ่มบริหาร 
งานทั่วไป 

กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล 

นักเรียน 

๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 



รายงานประจ าปีสถานศึกษา หนา้ ๕๔ 

 

  
 

 
 
 ๑. การศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับประถมศึกษามีประสิทธิภาพ และ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 ๒. ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โปรํงใส ยุติธรรมโดยเน๎นการมีสํวนรํวม 
ของของชุมชน 
  ๓. หลักสูตรสถานศึกษาสอดคล๎องกับความต๎องการของท๎องถิ่นความถนัดของผู๎เรียน และ
ด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๔.ผู๎เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา ได๎มาตรฐานการศึกษาเป็นคนดีมี
ความรู๎คูํคุณธรรม  และใช๎ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได๎ 
            ๕. ระบบบริหารของโรงเรียนมีคุณภาพและผํานเกณฑ์มาตรฐาน 
  
 
 
 
 

 
 
 จิตอาสา ประชาธิปไตยสูํวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 
 
 
 สะอาด รํมรื่น สวยงาม ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 

เป้าหมาย 

อัตลักษณ์ของโรงเรียนวัดคลองขุนศรี 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 



รายงานประจ าปีสถานศึกษา หนา้ ๕๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 



รายงานประจ าปีสถานศึกษา หนา้ ๕๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระทรวงศึกษาธิการ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ 

อบจ.นนทบุรี 

อบต.ขุนศรี 

หนํวยงานภาครัฐ 

หนํวยงานเอกชน 

โรงเรียนวัดคลองขุนศรี คณะกรรมการสถานศึกษา 

นักเรียน คณะกรรมติดตาม
ตรวจสอบประเมินผล 
เขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานนทบุรี  
เขต ๒ 

ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

๔. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 



รายงานประจ าปีสถานศึกษา หนา้ ๕๗ 

 

 
 กลยุทธ์ที่ ๑ 
 พัฒนาคุณภาพการเรียนรู๎ของผู๎เรียนตามหลักสูตรการศึกษาทุกระดับด๎วยระบบเทคโนโลยี 
ที่ทันสมัย 

 กลยุทธ์ที่ ๒ 
 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม น าเยาวชนสูํจิตสารธารณะ บนพ้ืนฐานความเป็นไทย ดูแล
ชํวยเหลือนักเรียนภายใต๎ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 กลยุทธ์ที่ ๓ 
 ขยายโอกาสทางการศึกษาให๎ประชากรวัยเรียนได๎เรียนเต็มตามศักยภาพทั้งในระบบและนอก
ระบบและตามอัธยาศัยอยํางตํอเนื่องและมีคุณภาพ 

 กลยุทธ์ที่ ๔ 
 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาอยํางเต็มตามศักยภาพ  

 กลยุทธ์ที่ ๕ 
 สร๎างองค์กรให๎เข๎มแข็ง มีคุณภาพตามแนวทางการกระจายอ านาจ บนหลักธรรมาภิบาล ด๎วย
การบริหารแบบมีสํวนรํวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีสถานศึกษา หนา้ ๗๒ 

 

 
 
 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู๎ของผู๎เรียนตามหลักสูตรการศึกษาทุกระดับด๎วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

โครงการ/กิจกรรม  

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
๑. ห๎องสมุด ๓ ดี     
มีชีวิต 

เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
ห๎องสมุดให๎มีความพร๎อมใน
การให๎บริการ  ดังนี้ 

- มีระบบการให๎บริการ

ที่ดี 

- มีบรรณารักษ์ดี 

- มีหนังสือและสื่อที่ดี 

มีบรรยากาศท่ีดี 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียน จ านวน ๒๒๖ คน 
ได๎ใช๎ห๎องสมุดที่มคีุณภาพ มี
ความเหมาะสมกับนักเรยีน 
๒. นักเรียน จ านวน ๒๒๖ คน มี
แหลํงค๎นคว๎าท่ีทันสมยั  
เชิงคุณภาพ 
๑. โรงเรียนมีห๎องสมุดทีด่ี มีชีวิต 
ที่เหมาะสมกับนักเรียน 
๒. นักเรียนมีแหลํงค๎นคว๎าท่ีมัน
สมัย 
๓. ครู นักเรียน และชุมชนมี
สํวนรํวมในกิจกรรมอยําง
หลากหลายและมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๓ (๑-๔) 
มาตรฐานที่ ๔ (๑-๔) 
มาตรฐานที่ ๑๓ (๑-๒) 

 

๒. ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

๑. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในทุกกลุมํสาระ
การเรยีนรู๎ ให๎สูงข้ึนตามเกณฑ์
เปูาหมายที่ก าหนดไว ๎
๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนตามความสามารถ 
ความสนใจ และความถนดัของ
นักเรียนในแตลํะกลุํมสาระการ
เรียนรู ๎
๓. เพื่อพัฒนายกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนทุกช้ันให๎มีผลสมัฤทธ์ิ

๑. นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนในทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎
สูงขึ้น 
๒. นักเรียนทุกช้ันและทุกคน
ได๎รับการพัฒนาในด๎านการเรยีน
ในทุกวิชาอยํางเต็มตาม
ศักยภาพ  
 
 
 

มาตรฐานที๓่ ตัวบํงช้ีที่ ๑ – ๔ , 
 มาตรฐานที่  ๔ ตัวบํงช้ีที่ ๑ – ๔, 
มาตรฐานที่ ๕ ตัวบํงช้ีที่ ๑ – ๔, 
มาตรฐานที่ ๑๐ ตัวบํงช้ีที่ ๑ – ๖, 
มาตรฐานที่ ๑๑ ตัวบํงช้ีที่ ๑ – ๓, 

๕. การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 



รายงานประจ าปีสถานศึกษา หนา้ ๗๓ 

 

โครงการ/กิจกรรม  

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
ทางการเรียนผํานขีดจ ากดัลําง 
(ครึ่งหน่ึงของคะแนนเต็ม) ทุก
รายวิชา 
 

๓. พัฒนาศักยภาพ
ผู๎เรียน 

-เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎
การปรับตัวอยูํรํวมกับผู๎อ่ืน
ในสังคมได๎ 
-เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพด๎านความเป็นผู๎น า
ของผู๎เรียน 

-นักเรียนจ านวน  ๑๖๕ คน
เข๎ารํวมกิจกรรมเข๎าคําย 
-นักเรียนจ านวน  ๑๖๕ คน
ผํานเกณฑ์การประเมินด๎าน
การบ าเพ็ญประโยชน์ ไมํต่ า
กวําร๎อยละ ๘๐ 
-นักเรียนจ านวน  ๒๒๐ คน
ทุกคนเข๎ารํวมกิจกรรมวัน
เด็กแหํงชาติ 
-นักเรียนจ านวน  ๒๒๐ คน
ผํานเกณฑ์การประเมินด๎าน
การแสดงออก ไมํต่ ากวํา
ร๎อยละ ๕๐ 
-นักเรียนจ านวน  ๑๓๐ คน
ทุกคนเข๎ารํวมกิจกรรม 
-นักเรียนผํานเกณฑ์การ
ประเมินการใช๎ทักษะ
ภาษาอังกฤษไมํต่ ากวําร๎อย
ละ ๕๐  
-นักเรียนจ านวน  ๑๖๕ คน
เข๎ารํวมกิจกรรม 

มาตรฐานที่  ๒ 
มาตรฐานที่  ๓ 
มาตรฐานที่  ๕   



รายงานประจ าปีสถานศึกษา หนา้ ๗๔ 

 

โครงการ/กิจกรรม  

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

ประชาธิปไตย /อนามัย/
นายหมูํลูกเสือ-เนตรนารี 
-นักเรียนผํานเกณฑ์การ
ประเมินการด๎านความเป็น
ผู๎น าไมํต่ ากวําร๎อยละ ๓๐ 

๔. Read 
Thailand : อําน
เถิดเด็กไทย 

๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ทรงเจริญ
พระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา 
๒. เพื่อรณรงค์ ปลูกฝังและ
สํงเสริมให๎นักเรียน ครู 
ผู๎บริหารโรงเรียน บุคลากร
ทางการศึกษา มนีิสัยรักการ
อําน การเรียนรู๎อยํางมี
คุณภาพ 
   

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนจ านวน๑๖๕ คน 
เข๎ารํวมโครงการ 
๒. นักเรียนจ านวน ๑๖๕ คน 
มีหนังสือพระราชนิพนธิ์ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
อําน 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนมีนิสัยรักการอําน
และการเรียนรู๎ 
๒. นักเรียนมีคุณลักษณะ
แสวงหาความรู๎อยําง
สร๎างสรรค ์

มาตรฐานที่  ๓(๑-๔) 
มาตรฐานที่  ๔(๑-๔) 
มาตรฐานที่  ๑๑(๑-๓) 
 

๕. วันส าคัญ -  เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมี
ความรู๎ที่หลากหลาย
นอกจากในห๎องเรียน 
- เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความรู๎
ความสามารถเต็มศักยภาพ 

- เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกการ

ด าเนินชีวิตจากวันส าคัญมา

ปรับใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

-นักเรียนอนุบาล ๖๐ คน 
ประถม 
๑๖๕ คนได๎รับความรู๎จาก
กิจกรรมวันส าคัญน าไปใช๎
ในชีวิตประจ าวันได๎อยําง
เหมาะสม 
-นักเรียนอนุบาล ๖๐ คน
ประถม ๑๖๕ คนได๎ฝึก
ทักษะการใช๎ชีวิตในวัน
ส าคัญ 
-นักเรียนอนุบาล ๖๐ คน

มาตรฐานที่ ๑๐ 



รายงานประจ าปีสถานศึกษา หนา้ ๗๕ 

 

โครงการ/กิจกรรม  

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

ประถม ๑๖๕ คนได๎เข๎ารํวม
กิจกรรมวันส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ที่ ๒ 
 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม น าเยาวชนสูํจิตสารธารณะ บนพ้ืนฐานความเป็นไทย ดูแล
ชํวยเหลือนักเรียนภายใต๎ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๖.พัฒนาวิถีไทย 
วิถีประชาธิปไตย 

๑. เพ่ือให๎นักเรียนทุกคน
รู๎จักการใช๎สิทธิ รู๎จักหน๎าที่
ของตนเอง และปฏิบัติตนได๎

- นักเรียนป.๑-๖ ทุกคนเข๎า
รํวมกิจกรรม 
  ประชาธิปไตย 

มาตรฐานที ่ ๒ ตัวบํงช้ีที่ ๑-๓ 
มาตรฐานที ่ ๔ ตัวบํงช้ีที่ ๑-๔ 
มาตรฐานที ่ ๖ ตัวบํงช้ีที่ ๑-๔ 



รายงานประจ าปีสถานศึกษา หนา้ ๗๖ 

 

เหมาะสมกับบทบาท  
หน๎าที่ของตนเอง  
๒. เพ่ือให๎นักเรียนทุกคนได๎
ฝึกวิถีประชาธิปไตยเบื้องต๎น 
จากประสบการณ์จริง ผําน
กิจกรรมตํางๆ ที่ทาง
โรงเรียนได๎ก าหนดให๎
นักเรียนปฏิบัติ 
๓. เพ่ือให๎นักเรียนทุกคน
เข๎าใจหลักประชาธิปไตย 
๔. เพ่ือให๎นักเรียนทุกคน
เข๎าใจและสามารถปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมาภิบาล 6 ได๎
อยํางถูกต๎อง และเหมาะสม 
 

- นักเรียนป.๑-๖ ผํานเกณฑ์
การประเมิน 
  ด๎านวินัย ไมํต่ ากวําร๎อยละ 
๘๐ 
- นักเรียนไมํต่ ากวําร๎อยละ 
๒๐ ผําน 
  เกณฑ์การคัดเลือกเป็น
นักเรียน 
  ตัวอยําง 

มาตรฐานที ่ ๑๔ ตัวบํงช้ีที่ ๑-๒ 
 

๗.วิถีพุทธวิถีไทย -เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม 
-เพ่ือสนับสนุนการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ไทย 

-นักเรียนจ านวน  ๒๒๕ เข๎า
รํวมกิจกรรมทุกกิจกรรม 
-นักเรียนผํานเกณฑ์การ
ประเมินด๎านคุณธรรม 
จริยธรรม ไมํต่ ากวําร๎อยละ 
๘๐ 
-นักเรียนจ านวน  ๒๒๕ เข๎า
รํวมกิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนา 
-นักเรียนจ านวน  ๒๒๕ 
ผํานเกณฑ์การประเมินด๎าน
การแสดงออกทาง
ศิลปวัฒนธรรมได๎ ไมํต่ ากวํา
ร๎อยละ ๘๐ 
-นักเรียนชั้น จ านวน  ๒๒๕ 
ผํานเกณฑ์การประเมินด๎าน
การอนุรักษ์ศิลปะไทย ไมํต่ า
กวําร๎อยละ ๘๐ 

มาตรฐานที่    ตัวบํงช้ีที่ ๑-๒ 
มาตรฐานที่    ตัวบํงช้ีที่ ๑-๒ 
มาตรฐานที่    ตัวบํงช้ีที่ ๑-๒ 



รายงานประจ าปีสถานศึกษา หนา้ ๗๗ 

 

 -นักเรียนจ านวน  ๒๒๕ 
เข๎ารํวมสํงเสริมการใช๎ผ๎า
ไทย /สินค๎าไทย/ภาษาไทย 
-นักเรียนจ านวน  ๑๖๕ เข๎า
รํวมท าบุญ  ถือศีลวันพระ 
ไหว๎พระประจ าสัปดาห์ 

๘.สํงเสริม
สุขภาพนักเรียน 

๑. เพื่อสํงเสริมสุขภาพอนามัย
ของนักเรียนช้ันอนุบาล – ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 
๒ .  เ พื่ อ ป รั บ ป รุ ง ผ ล ก า ร
ด า เ นิ น ง า น ก า ร ดู แ ล รั ก ษ า
สุขภาพและโครงการอาหาร
กลางวันแบบยั่งยืน 
๓. เพื่อฝึกทักษะนักเรียนในเรื่อง
การดูแลรักษาสุขภาพในด๎าน
ตําง ๆ  
๔. เพื่อแก๎ปัญหานักเรียนขาด
แคลนอาหารกลางวันและขจัด
ภาวะทุบโภชนาการ 
 

๑. นักเรียนช้ันอนุบาล 1  ถึงช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6  มีสุขภาพ
แข็งแรง  มีน้ าหนักสํวนสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย  
และมีนักเรียนที่มภีาวะทุบ
โภชนาการลดลง   
๒. ชุมชน  ผู๎ปกครอง  บุคลากร  
องค์กรหนํวยงานตํางๆ มสีํวน
รํวมในการจดัสภาพแวดล๎อมที่
ถูกสุขลักษณะและด าเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันแบบ
ยั่งยืน 
 
 
 

มาตรฐานที ่ ๑ ตัวบํงช้ีที่ ๑-๖ 
 

๙.สํงเสริม
สุขภาพอนามัย
นักเรียน 

-เพ่ือให๎นักเรียนมีความ
สามัคคี รู๎แพ๎ รู๎ชนะ รู๎จักการ
ให๎อภัย 
-เพ่ือให๎นักเรียนมีสุขภาพ
อนามัยตามเกณฑ์มาตรฐาน 
-เพ่ือให๎นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ได๎
รับประทานอาหารกลางวัน
ทุกคน 
 

-นักเรียนป.๑ – ๖ ทุกคน
เข๎ารํวมกิจกรรมการแขํงขัน
กีฬาสีภายใน  
-นักเรียนไมํน๎อยกวําร๎อยละ  
๙๐  มีสุขภาพอนามัยตาม
เกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย 
- นักเรียนป. ๑ – ๖ ผําน
เกณฑ์การทดสอบ
สมรรถภาพรํางกายประจ าปี
ไมํต่ ากวําร๎อยละ๘๐ 
-นักเรียนทุกคนได๎
รับประทานอาหารกลางวัน
ครบทุกคน 

มาตรฐานที ่ ๑๒ ตัวบํงช้ีที่ ๓ 
มาตรฐานที ่ ๑๓ ตัวบํงช้ีที่ ๑๙ 
มาตรฐานที ่ ๑๔ ตัวบํงช้ีที่ ๒๒ 
 
 



รายงานประจ าปีสถานศึกษา หนา้ ๗๘ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑๐.เศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑. เพ่ือนักเรียนสามารถใช๎
ชีวิต  ด าเนินกิจกรรมตําง ๆ
ทั้งในโรงเรียน  ที่บ๎าน ใน
สังคม โดยยึดแนวหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
๒. เพ่ือให๎นักเรียนน าเอา
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นบริบทในการ
บริหารจัดการโรงเรียน 
ตนเอง  ครอบครัวได๎อยําง
เหมาะสม  เพ่ือการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียน 
๓. เพ่ือให๎โรงเรียนเป็นศูนย์
หรือแหลํงเรียนรู๎ในเรื่องวิถี
ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง แกํนักเรียนและ
ชุมชน  
 

๑. โรงเรียนสามารถพัฒนา
และใช๎สถานศึกษาซึ่งเป็น
แหลํงเรียนรู๎ในเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงเป็น  
Best  Practice  ของ
โรงเรียนได๎            
๒. นักเรียน ชุมชน สามารถ
น าแนวหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช๎ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได๎อยํางมี
ความสุข             ๓. 
โรงเรียนมีแหลํงเรียนรู๎ที่มี
มาตรฐานและสามารถ
จัดการเรียนการสอนตาม
แนวหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ได๎อยํางมีคุณภาพ 

มาตรฐานที ่ ๑๔ ตัวบํงช้ีที่ ๑-๒ 
 



รายงานประจ าปีสถานศึกษา หนา้ ๗๙ 

 

 
 
 
 
กลยุทธ์ที่ ๓ 
 ขยายโอกาสทางการศึกษาให๎ประชากรวัยเรียนได๎เรียนเต็มตามศักยภาพทั้งในระบบและนอก
ระบบและตามอัธยาศัยอยํางตํอเนื่องและมีคุณภาพ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
๑๑. สํงเสริมและ
พัฒนาระบบดูแล
ชํวยเหลือนักเรยีน 

๑.เพ่ือให๎ผู๎เรียนมี
ปัจจัยพื้นฐานในการศึกษา
อยํางพอเพียง 
๒.เพ่ือให๎ความชํวยเหลือ
และดูแลนักเรียนให๎สามารถ
แก๎ปัญหา/อุปสรรคในการ
ด าเนินชีวิตเพ่ือให๎สามารถ
เรียนและใช๎ชีวิตอยูํในสังคม
อยํางมีความสุข 

 

-นักเรียนกลุํมเปูาหมายทุก
คนได๎รับการชํวยเหลือ 
- นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๑-๖ไดรับการเยี่ยมบ๎าน
จากครูประจ าชั้น 
 

มาตรฐานที่ ๖ 
 มาตรฐานที่ ๗  
มาตรฐานที่ ๘  
มาตรฐานที่ ๙ 

ตัวบํงชี้ที่  ๓,๑๙,๒๓,๒๔,๒๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีสถานศึกษา หนา้ ๘๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ที่ ๔ 
 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาอยํางเต็มตามศักยภาพ  

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบํงชี้) 

๑๒. พัฒนา
บุคลากร 

๑. เพื่อให๎บุคลากรสามารถ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา

ด๎วยการท าวิจัย 

๒. สํงเสริมให๎บุคลากรเข๎ารับ

การพัฒนาความรู๎และ

ทักษะในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน การวัด

และประเมินผลการศึกษา 

๓. สํงเสริมให๎บุคลากรมี

ความรู๎และสามารถใช๎ 

ICT ในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน 

๔. สํงเสริมให๎บุคลการมี

ความรู๎และทักษะในการ

ใช๎ภาษาอังกฤษเพื่อการ

- ครูท าวิจัยอยํางน๎อย 
  คนละ ๑ ชิน้/ป ี
- ครูทุกคนรํวม 
  กิจกรรม KM 
- ครูทุกคนได๎รับการ 
  พัฒนาตามเกณฑ ์
- ครูที่มีคุณสมบัติม ี
  การท าผลงานทางวิชาการ 
  ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ ๘๐ 
- ครูไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๙๐ 
  สามารถใช๎สื่อ ICT ได๎ 

มาตรฐานที ่ ๗ ตัวบํงช้ีที่ ๑-๙ 
มาตรฐานที ่ ๘ ตัวบํงช้ีที่ ๑-๖ 
มาตรฐานที ่ ๑๐ ตัวบํงช้ีที่ ๔-๖ 
 



รายงานประจ าปีสถานศึกษา หนา้ ๘๑ 

 

สื่อสารในชีวติประจ าวัน 

สํงเสริมให๎บุคลากรจัดท า
ผลงานทางวชิาการ 

๑๓. พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

- เพ่ือพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายนของ
สถานศึกษาให๎มี
ประสิทธิภาพ สามารถน าผล
มาใช๎ในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาได๎อยํางแท๎จริง 
-เพ่ือปรับปรุงกระบวนการ
จัดท าแผนพัฒนาและ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

- รายงาน SAR ของ
สถานศึกษามีคุณภาพ ๑ เลํม 
-แผนพัฒนาการศึกษา(แผน
กลยุทธิ์) ๑ เลํม 
- แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีสามารถสนองความ
ต๎องการพัฒนาสถานศึกษา
ได๎ตรงตามความต๎องการ ๑ 
เลํม 
 

มาตรฐานที่ ๑๒ ตัวบํงช้ีที่ ๑-๖ 

 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบํงชี้) 

๑๔. สัมพันธ์
ชุมชน 

๑. เพ่ือสร๎างความสัมพันธ์
และความเข๎าใจที่ดีระหวําง
โรงเรียนกับชุมชน  
หนํวยงาน องค์กรตําง ๆ 
๒. เพ่ือประชาสัมพันธ์
เผยแพรํผลงานการจัด
การศึกษาของโรงเรียนที่จัด
ขึ้นในทุกรูปแบบ 
๓. เพ่ือให๎การบริการด๎าน
ปรึกษา ด๎านขําวสารและ
ด๎านอาคารสถานที่ให๎กับ
ชุมชน หนํวยงาน องค์กร
ตํางๆที่ขอใช๎บริการ 

โรงเรียนและชุมชนมีการ
สร๎างความสัมพันธ์อันดีตํอ
กัน  ประสานความรํวมมือ
กันในเรื่องตําง ๆเพ่ือพัฒนา
การศึกษาในโรงเรียนให๎ดีขึ้น 

มาตรฐานที่ ๙ ตัวบํงช้ีที่ ๑-๖
มาตรฐานที่ ๑๓ ตัวบํงช้ีที่ ๑-๒  
 



รายงานประจ าปีสถานศึกษา หนา้ ๘๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ที่ ๕ 
 สร๎างองค์กรให๎เข๎มแข็ง มีคุณภาพตามแนวทางการกระจายอ านาจ บนหลักธรรมาภิบาล   
ด๎วยการบริหารแบบมีสํวนรํวม 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑๕. พัฒนาอาคาร
สถานที่และ
สภาพแวดล๎อม 

๑.ปรับปรุงอาคารสถานที่ 
และสภาพแวลล๎อม 
 

-ให๎นักเรียนได๎รู๎จักกิจกรรม 
๕ ส ร๎อยละ ๑๐๐ 
-นักเรียนทุกคนได๎เรียนรู๎

มาตรฐานที่ ๑๓ 
มาตรฐานที่ ๑๕ 
ตัวบํงช้ีที่  ๑ 



รายงานประจ าปีสถานศึกษา หนา้ ๘๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

จากสวนรอบโรงเรียน 
-ซํอมไฟฟูาน้ าประปาให๎อยูํ
ในสภาพปกติและพร๎อมใข๎
งานตลอดเวลาพัฒนาเว็ป
ของโรงเรียนให๎ทันสมัย 

๑๖. บริหาร
งบประมาณ 

๑.เพ่ือสนับสนุน
ปัจจัยพื้นฐานส าหรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎แกํ
นักเรียนให๎มีประสิทธิภาพ 
๒.สนับสนุนปัจจัยพื้นฐาน
ส าหรับการบริหารองค์กรให๎
มีประสิทธิภาพ 
๓. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให๎สูงขึ้น 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุน
การบริหารการศึกษาตลอด
ปีงบประมาณมีการประสาน
ความรํวมมือกันในเรื่องตําง 
ๆ เพื่อการพัฒนาการศึกษา
ในโรงเรียนให๎เจริญยิ่งขึ้นไป 

มาตรฐานที่ ๕ 

ตอนที่ ๓ 

ผลการพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 



รายงานประจ าปีสถานศึกษา หนา้ ๘๔ 

 

 

๑. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู๎ของผู๎เรียนตามหลักสูตรการศึกษาทุกระดับด๎วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑. ห๎องสมุด ๓ ดี    
มีชีวิต 

๑. ด้านปริมาณ   
๑. นักเรียน จ านวน ๒๒๐ คน 
ได๎ใช๎ห๎องสมุดที่มคีุณภาพ มี
ความเหมาะสมกับนักเรยีน 
๒. นักเรียน จ านวน ๒๒๐ คน มี
แหลํงค๎นคว๎าท่ีทันสมยั  
๒. ด้านคุณภาพ   
๑. โรงเรียนมีห๎องสมุดทีด่ี มีชีวิต 
ที่เหมาะสมกับนักเรียน 
๒. นักเรียนมีแหลํงค๎นคว๎าท่ีมัน
สมัย 
๓. ครู นักเรียน และชุมชนมีสํวน
รํวมในกิจกรรมอยํางหลากหลาย
และมีประสิทธิภาพ 

๑. ด้านปริมาณ   
๑. นักเรียน จ านวน ๒๒๐ คน 
ได๎ใช๎ห๎องสมุดที่มคีุณภาพ มี
ความเหมาะสมกับนักเรยีน 
๒. นักเรียน จ านวน ๒๒๐ คน มี
แหลํงค๎นคว๎าท่ีทันสมยั  
๒. ด้านคุณภาพ   
๑. โรงเรียนมีห๎องสมุดทีด่ี มีชวีิต 
ที่เหมาะสมกับนักเรียน 
๒. นักเรียนมีแหลํงค๎นคว๎าท่ีมัน
สมัย 
๓. ครู นักเรียน และชุมชนมีสํวน
รํวมในกิจกรรมอยํางหลากหลาย

และมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๓ (๑-๔) 
มาตรฐานที่ ๔ (๑-๔) 
มาตรฐานที่ ๑๓ (๑-๒) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 



รายงานประจ าปีสถานศึกษา หนา้ ๘๕ 

 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๒. ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

๑. นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนในทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎
สูงขึ้น 
๒. นักเรียนทุกช้ันและทุกคน
ได๎รับการพัฒนาในด๎านการเรยีน
ในทุกวิชาอยํางเต็มตามศักยภาพ  
 

๑. นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนในทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎
สูงขึ้น 
๒. นักเรียนทุกช้ันและทุกคน
ได๎รับการพัฒนาในด๎านการเรยีน
ในทุกวิชาอยํางเต็มตามศักยภาพ  
 

มาตรฐานที่  ๔(๑-๔) 
มาตรฐานที่  ๕(๑-๔) 
มาตรฐานที่  ๑๐(๑-๖) 
มาตรฐานที่  ๑๑(๑-๓) 

๓. พัฒนา
ศักยภาพผู๎เรียน 

-นักเรียนจ านวน  ๑๖๕ คน
เข๎ารํวมกิจกรรมเข๎าคําย 
-นักเรียนจ านวน  ๑๖๕ คน
ผํานเกณฑ์การประเมินด๎าน
การบ าเพ็ญประโยชน์ ไมํต่ า
กวําร๎อยละ ๘๐ 
-นักเรียนจ านวน  ๒๒๐ คน
ทุกคนเข๎ารํวมกิจกรรมวัน
เด็กแหํงชาติ 
-นักเรียนจ านวน  ๒๒๐ คน
ผํานเกณฑ์การประเมินด๎าน
การแสดงออก ไมํต่ ากวํา
ร๎อยละ ๕๐ 
-นักเรียนจ านวน  ๑๓๐ คน
ทุกคนเข๎ารํวมกิจกรรม 
-นักเรียนผํานเกณฑ์การ
ประเมินการใช๎ทักษะ
ภาษาอังกฤษไมํต่ ากวําร๎อย
ละ ๕๐  
-นักเรียนจ านวน  ๑๖๕ คน
เข๎ารํวมกิจกรรม 
ประชาธิปไตย /อนามัย/
นายหมูํลูกเสือ-เนตรนารี 
-นักเรียนผํานเกณฑ์การ
ประเมินการด๎านความเป็น

-นักเรียนจ านวน  ๑๖๕ คน
เข๎ารํวมกิจกรรมเข๎าคําย 
๑๐๐ % 
-นักเรียนจ านวน  ๑๖๕ คน
ผํานเกณฑ์การประเมินด๎าน
การบ าเพ็ญประโยชน์  
ร๎อยละ ๙๕ 
-นักเรียนจ านวน  ๒๒๐ คน
ทุกคนเข๎ารํวมกิจกรรมวัน
เด็กแหํงชาติ  ๑๐๐ % 
-นักเรียนจ านวน  ๒๒๐ คน
ผํานเกณฑ์การประเมินด๎าน
การแสดงออก ร๎อยละ ๙๐ 
-นักเรียนจ านวน  ๑๓๐ คน
เข๎ารํวมกิจกรรม๑๐๐ % 
-นักเรียนผํานเกณฑ์การ
ประเมินการใช๎ทักษะ
ภาษาอังกฤษร๎อยละ ๘๐  
-นักเรียนจ านวน  ๑๖๕ คน
เข๎ารํวมกิจกรรม 
ประชาธิปไตย /อนามัย/
นายหมูํลูกเสือ-เนตรนารี 
๑๐๐ % 
-นักเรียนผํานเกณฑ์การ
ประเมินการด๎านความเป็น

มาตรฐานที่  ๒ 
มาตรฐานที่  ๓ 
มาตรฐานที่  ๕   



รายงานประจ าปีสถานศึกษา หนา้ ๘๖ 

 

ผู๎น าไมํต่ ากวําร๎อยละ ๓๐ ผู๎น า ร๎อยละ ๘๐ 

๔. Read 
Thailand : อําน
เถิดเด็กไทย 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนจ านวน๑๖๕ คน 
เข๎ารํวมโครงการ 
๒. นักเรียนจ านวน ๑๖๕ คน 
มีหนังสือพระราชนิพนธิ์ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
อําน 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนมีนิสัยรักการอําน
และการเรียนรู๎ 
๒. นักเรียนมีคุณลักษณะ
แสวงหาความรู๎อยําง
สร๎างสรรค ์

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนจ านวน๑๖๕ คน 
เข๎ารํวมโครงการ ๑๐๐ % 
๒. นักเรียนจ านวน ๑๖๕ คน 
มีหนังสือพระราชนิพนธิ์ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
อําน 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนมีนิสัยรักการอําน
และการเรียนรู๎ 
๒. นักเรียนมีคุณลักษณะ
แสวงหาความรู๎อยําง
สร๎างสรรค ์

มาตรฐานที่  ๓(๑-๔) 
มาตรฐานที่  ๔(๑-๔) 
มาตรฐานที่  ๑๑(๑-๓) 
 

๕. วันส าคัญ -นักเรียนอนุบาล ๖๐ คน 
ประถม 
๑๖๕ คนได๎รับความรู๎จาก
กิจกรรมวันส าคัญน าไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันได๎อยําง
เหมาะสม 
-นักเรียนอนุบาล ๖๐ คน
ประถม ๑๖๕ คนได๎ฝึก
ทักษะการใช๎ชีวิตในวัน
ส าคัญ 
-นักเรียนอนุบาล ๖๐ คน

ประถม ๑๖๕ คนได๎เข๎ารํวม

กิจกรรมวันส าคัญ 

-นักเรียนอนุบาล ๖๐ คน 
ประถม ๑๖๕ คนได๎รับ
ความรู๎จากกิจกรรมวัน
ส าคัญน าไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันได๎อยําง
เหมาะสม ๑๐๐ % 
-นักเรียนอนุบาล ๖๐ คน
ประถม ๑๖๕ คนได๎ฝึก
ทักษะการใช๎ชีวิตในวัน
ส าคัญ ๑๐๐ % 
-นักเรียนอนุบาล ๖๐ คน
ประถม ๑๖๕ คนได๎เข๎ารํวม
กิจกรรมวันส าคัญ ๑๐๐ % 

มาตรฐานที่ ๑๐ 

 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีสถานศึกษา หนา้ ๘๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ ๒ 
 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม น าเยาวชนสูํจิตสารธารณะ บนพ้ืนฐานความเป็นไทย ดูแล
ชํวยเหลือนักเรียนภายใต๎ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๖.พัฒนาวิถีไทย 
วิถีประชาธิปไตย 

- นักเรียนป.๑-๖ ทุกคนเข๎า
รํวมกิจกรรม 
  ประชาธิปไตย 
- นักเรียนป.๑-๖ ผํานเกณฑ์
การประเมิน 
  ด๎านวินัย ไมํต่ ากวําร๎อยละ 
๘๐ 
- นักเรียนไมํต่ ากวําร๎อยละ 
๒๐ ผําน 
  เกณฑ์การคัดเลือกเป็น
นักเรียน 
  ตัวอยําง 

- นักเรียนป.๑-๖ เข๎ารํวม
กิจกรรม ๑๐๐  % 
  ประชาธิปไตย 
- นักเรียนป.๑-๖ ผํานเกณฑ์
การประเมิน 
  ด๎านวินัย ร๎อยละ ๙๐ 
- นักเรียนร๎อยละ ๓๐ ผําน 
  เกณฑ์การคัดเลือกเป็น
นักเรียน 
  ตัวอยําง 

มาตรฐานที ่ ๒ ตัวบํงช้ีที่ ๑-๓ 
มาตรฐานที ่ ๔ ตัวบํงช้ีที่ ๑-๔ 
มาตรฐานที ่ ๖ ตัวบํงช้ีที่ ๑-๔ 
มาตรฐานที ่ ๑๔ ตัวบํงช้ีที่ ๑-๒ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปีสถานศึกษา หนา้ ๘๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 



รายงานประจ าปีสถานศึกษา หนา้ ๘๙ 

 

๗.วิถีพุทธวิถีไทย -นักเรียนจ านวน  ๒๒๐ เข๎า
รํวมกิจกรรมทุกกิจกรรม 
-นักเรียนผํานเกณฑ์การ
ประเมินด๎านคุณธรรม 
จริยธรรม ไมํต่ ากวําร๎อยละ 
๘๐ 
-นักเรียนจ านวน  ๒๒๐ เข๎า
รํวมกิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนา 
-นักเรียนจ านวน  ๒๒๐ 
ผํานเกณฑ์การประเมินด๎าน
การแสดงออกทาง
ศิลปวัฒนธรรมได๎ ไมํต่ ากวํา
ร๎อยละ ๘๐ 
-นักเรียนชั้น จ านวน  ๒๒๐ 
ผํานเกณฑ์การประเมินด๎าน
การอนุรักษ์ศิลปะไทย ไมํต่ า
กวําร๎อยละ ๘๐ 
 -นักเรียนจ านวน  ๒๒๐ 
เข๎ารํวมสํงเสริมการใช๎ผ๎า
ไทย /สินค๎าไทย/ภาษาไทย 
-นักเรียนจ านวน  ๑๖๕ เข๎า
รํวมท าบุญ  ถือศีลวันพระ 
ไหว๎พระประจ าสัปดาห์ 

-นักเรียนจ านวน  ๒๒๐ เข๎า
รํวมกิจกรรมทุกกิจกรรม 
-นักเรียนผํานเกณฑ์การ
ประเมินด๎านคุณธรรม 
จริยธรรม ร๎อยละ ๑๐๐ 
-นักเรียนจ านวน  ๒๒๐ เข๎า
รํวมกิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนาร๎อยละ ๑๐๐ 
-นักเรียนจ านวน  ๒๒๐ 
ผํานเกณฑ์การประเมินด๎าน
การแสดงออกทาง
ศิลปวัฒนธรรมได๎ ร๎อยละ 
๙๐ 
-นักเรียนชั้น จ านวน  ๒๒๐ 
ผํานเกณฑ์การประเมินด๎าน
การอนุรักษ์ศิลปะไทย ร๎อย
ละ ๙๐ 
 -นักเรียนจ านวน  ๒๒๐ 
เข๎ารํวมสํงเสริมการใช๎ผ๎า
ไทย /สินค๎าไทย/ภาษาไทย 
-นักเรียนจ านวน  ๑๖๕ เข๎า
รํวมท าบุญ  ถือศีลวันพระ 
ไหว๎พระประจ าสัปดาห์ 

มาตรฐานที่    ตัวบํงช้ีที่ ๑-๒ 
มาตรฐานที่    ตัวบํงช้ีที่ ๑-๒ 
มาตรฐานที่    ตัวบํงช้ีที่ ๑-๒ 

๘.สํงเสริมสุขภาพ
นักเรียน 

๑. นักเรียนช้ันอนุบาล 1  ถึงช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6  มีสุขภาพ
แข็งแรง  มีน้ าหนักสํวนสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย  
และมีนักเรียนที่มภีาวะทุบ
โภชนาการลดลง   
๒. ชุมชน  ผู๎ปกครอง  บุคลากร  
องค์กรหนํวยงานตํางๆ มสีํวน
รํวมในการจดัสภาพแวดล๎อมที่
ถูกสุขลักษณะและด าเนินงาน

๑. นักเรียนช้ันอนุบาล 1  ถึงช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6  มีสุขภาพ
แข็งแรง  มีน้ าหนักสํวนสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย  
และมีนักเรียนที่มภีาวะทุบ
โภชนาการลดลง   
๒. ชุมชน  ผู๎ปกครอง  บุคลากร  
องค์กรหนํวยงานตํางๆ มสีํวน
รํวมในการจดัสภาพแวดล๎อมที่
ถูกสุขลักษณะและด าเนินงาน

มาตรฐานที ่ ๑ ตัวบํงช้ีที่ ๑-๖ 
 

 



รายงานประจ าปีสถานศึกษา หนา้ ๙๐ 

 

โครงการอาหารกลางวันแบบ
ยั่งยืน 

โครงการอาหารกลางวันแบบ
ยั่งยืน 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๙.ส่งเสริม
สุขภาพอนามัย
นักเรียน 

-นักเรียนป.๑ – ๖ ทุกคน
เข๎ารํวมกิจกรรมการแขํงขัน
กีฬาสีภายใน  
-นักเรียนไมํน๎อยกวําร๎อยละ  
๙๐  มีสุขภาพอนามัยตาม
เกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย 
- นักเรียนป. ๑ – ๖ ผําน
เกณฑ์การทดสอบ
สมรรถภาพรํางกายประจ าปี
ไมํต่ ากวําร๎อยละ๘๐ 
-นักเรียนทุกคนได๎
รับประทานอาหารกลางวัน
ครบทุกคน                 

-นักเรียนป.๑ – ๖ เข๎ารํวม
กิจกรรมการแขํงขันกีฬาสี
ภายใน ๑๐๐ % 
-นักเรียนร๎อยละ  ๑๐๐  มี
สุขภาพอนามัยตามเกณฑ์
มาตรฐานกรมอนามัย 
- นักเรียนป. ๑ – ๖ ผําน
เกณฑ์การทดสอบ
สมรรถภาพรํางกายประจ าปี
ร๎อยละ๙๕ 
-นักเรียนทุกคนได๎
รับประทานอาหารกลางวัน
ครบทุกคน                 

มาตรฐานที ่ ๑๒ ตัวบํงช้ีที่ ๓ 
มาตรฐานที ่ ๑๓ ตัวบํงช้ีที่ ๑๙ 
มาตรฐานที ่ ๑๔ ตัวบํงช้ีที่ ๒๒ 
 
 

 

๑๐.เศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑. โรงเรียนสามารถพัฒนา
และใช๎สถานศึกษาซึ่งเป็น
แหลํงเรียนรู๎ในเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงเป็น  
Best  Practice  ของ
โรงเรียนได๎            
๒. นักเรียน ชุมชน สามารถ
น าแนวหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช๎ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได๎อยํางมี
ความสุข            
  ๓. โรงเรียนมีแหลํงเรียนรู๎
ที่มีมาตรฐานและสามารถ
จัดการเรียนการสอนตาม
แนวหลักเศรษฐกิจพอเพียง

๑. โรงเรียนสามารถพัฒนา
และใช๎สถานศึกษาซึ่งเป็น
แหลํงเรียนรู๎ในเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงเป็น  
Best  Practice  ของ
โรงเรียนได๎            
๒. นักเรียน ชุมชน สามารถ
น าแนวหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช๎ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได๎อยํางมี
ความสุข            
  ๓. โรงเรียนมีแหลํงเรียนรู๎
ที่มีมาตรฐานและสามารถ
จัดการเรียนการสอนตาม
แนวหลักเศรษฐกิจพอเพียง

มาตรฐานที ่ ๑๔ ตัวบํงช้ีที่ ๑-๒ 
 
 

 



รายงานประจ าปีสถานศึกษา หนา้ ๙๑ 

 

ได๎อยํางมีคุณภาพ ได๎อยํางมีคุณภาพ 
 

 
 
 
 
 
กลยุทธ์ที่ ๓ 
 ขยายโอกาสทางการศึกษาให๎ประชากรวัยเรียนได๎เรียนเต็มตามศักยภาพทั้งในระบบและนอก
ระบบและตามอัธยาศัยอยํางตํอเนื่องและมีคุณภาพ 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑๑. สํงเสริมและ
พัฒนาระบบดูแล
ชํวยเหลือนักเรยีน 

-นักเรียนกลุํมเปูาหมายทุก
คนได๎รับการชํวยเหลือ 
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๑-๖ไดรับการเยี่ยมบ๎าน
จากครูประจ าชั้น 
 

-นักเรียนกลุํมเปูาหมาย
ได๎รับการชํวยเหลือ ๑๐๐% 
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๑-๖ไดรับการเยี่ยมบ๎าน
จากครูประจ าชั้น ๑๐๐% 
 

มาตรฐานที่ ๖ 
 มาตรฐานที่ ๗  
มาตรฐานที่ ๘  
มาตรฐานที่ ๙ 

ตัวบํงชี้ที่  ๓,๑๙,๒๓,๒๔,๒๖ 

 

 

กลยุทธ์ที่ ๔ 
 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาอยํางเต็มตามศักยภาพ  

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑๒. พัฒนา
บุคลากร 

- ครูท าวิจัยอยํางน๎อย 
  คนละ ๑ ชิน้/ป ี
- ครูทุกคนรํวม 
  กิจกรรม KM 
- ครูทุกคนได๎รับการ 
  พัฒนาตามเกณฑ ์
- ครูที่มีคุณสมบัติม ี

- ครูท าวิจัยอยํางน๎อย 
  คนละ ๑ ชิน้/ป ี
- คิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐ 
  กิจกรรม KM 
- ครูทุกคนได๎รับการ 
  พัฒนาตามเกณฑ ์
- ครูที่มีคุณสมบัติม ี

มาตรฐานที ่ ๗ ตัวบํงช้ีที่ ๑-๙ 
มาตรฐานที ่ ๘ ตัวบํงช้ีที่ ๑-๖ 
มาตรฐานที ่ ๑๐ ตัวบํงช้ีที่ ๔-๖ 
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  การท าผลงานทางวิชาการ 
  ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ ๘๐ 
- ครูไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๙๐ 
  สามารถใช๎สื่อ ICT ได๎ 

  การท าผลงานทางวิชาการ 
   คิดเป็นร๎อยละ ๙๕ 
- ครูร๎อยละ ๑๐๐ 
  สามารถใช๎สื่อ ICT ได๎ 

๑๓. พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

- รายงาน SAR ของ
สถานศึกษามีคุณภาพ ๑ 
เลํม 
-แผนพัฒนาการศึกษา(แผน
กลยุทธิ์) ๑ เลํม 
- แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีสามารถสนองความ
ต๎องการพัฒนาสถานศึกษา
ได๎ตรงตามความต๎องการ ๑ 
เลํม 
 

- รายงาน SAR ของ
สถานศึกษามีคุณภาพ ๑ 
เลํม 
-แผนพัฒนาการศึกษา(แผน
กลยุทธิ์) ๑ เลํม 
- แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีสามารถสนองความ
ต๎องการพัฒนาสถานศึกษา
ได๎ตรงตามความต๎องการ ๑ 
เลํม 
 

มาตรฐานที่ ๑๒ ตัวบํงช้ีที่ ๑-๖ 

 

๑๔. สัมพันธ์
ชุมชน 

โรงเรียนและชุมชนมีการ
สร๎างความสัมพันธ์อันดีตํอ
กัน  ประสานความรํวมมือ
กันในเรื่องตําง ๆเพ่ือพัฒนา
การศึกษาในโรงเรียนให๎ดีขึ้น 

โรงเรียนและชุมชนมีการ
สร๎างความสัมพันธ์อันดีตํอ
กัน  ประสานความรํวมมือ
กันในเรื่องตําง ๆเพ่ือพัฒนา
การศึกษาในโรงเรียนให๎ดีขึ้น 

มาตรฐานที่ ๙ ตัวบํงช้ีที่ ๑-๖
มาตรฐานที่ ๑๓ ตัวบํงช้ีที่ ๑-๒  

 

 
 
กลยุทธ์ที่ ๕ 
 สร๎างองค์กรให๎เข๎มแข็ง มีคุณภาพตามแนวทางการกระจายอ านาจ บนหลักธรรมาภิบาล   
ด๎วยการบริหารแบบมีสํวนรํวม 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑๕. พัฒนาอาคาร
สถานที่และ
สภาพแวดล๎อม 

-ให๎นักเรียนทุกคนได๎รู๎จัก
กิจกรรม ๕ ส 
-นักเรียนทุกคนได๎เรียนรู๎

-ให๎นักเรียนได๎รู๎จักกิจกรรม 
๕ ส ร๎อยละ ๑๐๐ 
-นักเรียนทุกคนได๎เรียนรู๎

มาตรฐานที่ ๑๓ 
มาตรฐานที่ ๑๕ 
ตัวบํงช้ีที่  ๑ 
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จากสวนรอบโรงเรียน 
-ซํอมไฟฟูาน้ าประปาให๎อยูํ
ในสภาพปกติและพร๎อมใข๎
งานตลอดเวลาพัฒนาเว็ป
ของโรงเรียนให๎ทันสมัย 

จากสวนรอบโรงเรียน 
-ซํอมไฟฟูาน้ าประปาให๎อยูํ
ในสภาพปกติและพร๎อมใข๎
งานตลอดเวลาพัฒนาเว็ป
ของโรงเรียนให๎ทันสมัย 

 

 

๑๖. บริหาร
งบประมาณ 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุน
การบริหารการศึกษาตลอด
ปีงบประมาณมีการประสาน
ความรํวมมือกันในเรื่องตําง 
ๆ เพื่อการพัฒนาการศึกษา
ในโรงเรียนให๎เจริญยิ่งขึ้นไป 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุน
การบริหารการศึกษาตลอด
ปีงบประมาณมีการประสาน
ความรํวมมือกันในเรื่องตําง 
ๆ เพื่อการพัฒนาการศึกษา
ในโรงเรียนให๎เจริญยิ่งขึ้นไป 

มาตรฐานที่ ๕ 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายพิเศษ 
(นอกเหนือจากโครงการในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี) 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

๑.พัฒนาวิถีไทย 
วิถีประชาธิปไตย 

- นักเรียนป.๑-๖ ทุกคนเข๎า
รํวมกิจกรรม 
  ประชาธิปไตย 
- นักเรียนป.๑-๖ ผํานเกณฑ์
การประเมิน 
  ด๎านวินัย ไมํต่ ากวําร๎อยละ 
๘๐ 
- นักเรียนไมํต่ ากวําร๎อยละ 
๒๐ ผําน 
  เกณฑ์การคัดเลือกเป็น
นักเรียน 
  ตัวอยําง 

- นักเรียนป.๑-๖ เข๎ารํวม
กิจกรรม ประชาธิป ร๎อยละ
๑๐๐ 
- นักเรียนป.๑-๖ ผํานเกณฑ์
การประเมิน 
  ด๎านวินัย ร๎อยละ ๑๐๐ 
- นักเรียนร๎อยละ ๓๐ ผําน 
  เกณฑ์การคดัเลือกเป็น
นักเรียน 
  ตัวอยําง 

มาตรฐานที ่ ๒ ตัวบํงช้ีที่ ๑-๓ 
มาตรฐานที ่ ๔ ตัวบํงช้ีที่ ๑-๔ 
มาตรฐานที ่ ๖ ตัวบํงช้ีที่ ๑-๔ 
มาตรฐานที ่ ๑๔ ตัวบํงช้ีที่ ๑-๒ 
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๒. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๑  ผู๎เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความ
พยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่
ท า) 

๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ ๕ มีกิจกรรมด าเนินการ
ดังนี้ 
-กิจกรรมการแขํงขัน
กีฬาภายใน 
-กิจกรรมการออกก าลัง 
กาย 
โครงการ D.E.A.R. 
-กิจกรรมแปรงฟันหลัง
รับประทานอาหาร 
-ชมรมดนตรีไทย 
-กิจกรรมเต๎น 
หางเครื่อง 
- โครงการลูกเสือ 
เนตรนารี 
- โครงการสํงเสริม
ศักยภาพผู๎เรียน 
- โครงการสุขภาพ
อนามัยนักเรียน 
- โครงการสํงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

๑.๒ มีน้ าหนัก สํวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ๔ 

๑.๓ ปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให๎โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจาก  
      สภาวะที่เสี่ยงตํอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหา 
      ทางเพศ 

๕ 

๑.๔ เห็นคุณคําในตนเอง มีความม่ันใจ กล๎าแสดงออกอยํางเหมาะสม ๔ 

๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให๎เกียรติผู๎อ่ืน ๔ 

๑.๖ สร๎างผลงานจากการเข๎ารํวมกิจกรรมด๎านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์  
       กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ 

๕ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 

 
๑. วิธีการพัฒนา  
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โรงเรียนสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพในการเข๎ารํวมกิจกรรมแขํงขันตาม
ศักยภาพที่นักเรียนสนใจ โดยจัดการเรียนการสอนและสํงเสริมให๎นักเรียนเห็นคุณคําของการดูแล
สุขภาพของตนเอง เชํน ทดสอบสมรรถภาพรํางกาย ชั่งน้ าหนัก/วัดสํวนสูง กิจกรรมนันทนาการ 
ปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติด โดยการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ตํอต๎านยาเสพติด กิจกรรมสํงเสริมให๎
ผู๎เรียนเรียนรู๎ตามศักยภาพ เชํน กิจกรรมสํงเสริมศักยภาพด๎านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา เพื่อ
สํงเสริมให๎ผู๎เรียนเกิดความรู๎ ความสามรถในสิ่งที่ตนเองถนัด 
 
๒. ผลการพัฒนา  

จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎/จัดโครงการ ชํวยพัฒนาทักษะด๎านการคิด การปฏิบัติ การ
แก๎ปัญหา สํงผลให๎ผู๎เรียนรู๎จักดูแลตนเอง เห็นประโยชน์ของการออกก าลังกายและสร๎างผลงานจาก
การเข๎ารํวมแขํงขันกิจกรรมตํางๆได๎ ปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให๎โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสี่ยงตํอความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ เห็นคุณคําในตนเอง มีความม่ันใจ 
กล๎าแสดงออกอยํางเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให๎เกียรติผู๎อ่ืน มีผลการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานที่ ๑ ในระดับดีเยี่ยม  

 
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต  
 โรงเรียนควรจะให๎ความรู๎ส าหรับนักเรียนบางกลุํมที่มีน้ าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน ไมํชอบการ
ออกก าลังกาย โดยการจัดกิจกรรมเฉพาะกลุํม เพื่อให๎เห็นคุณคําของการออกก าลังกาย มีสุขภาพที่ดี 
และมีการด าเนินการอยํางตํอเนื่อง มีการประเมินผลและน าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุง เพ่ือให๎
เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน เพ่ือปรับปรุง แก๎ไข และพัฒนาที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ และเกิด
ประโยชน์สูงสุดแกํนักเรียน 

 

 
 
 
มาตรฐานที่ ๒  ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค์ 

ตัวบ่งชี้ ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ๕ - กิจกรรมวันส าคัญของชาต ิ
- กิจกรรมธนาคารความด ี
- กิจกรรมนักเรียนตัวอยําง 
- กิจกรรมเขตพื้นทีร่ับผดิชอบ 

๒.๒ เอ้ืออาทรผู๎อ่ืนและกตัญญูกตเวทีตํอผู๎มีพระคุณ ๕ 

๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตําง ๔ 

๒.๔ ตระหนัก รู๎คุณคํา รํวมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม ๕ 
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สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีมาก - โครงการประชาธิปไตย 
- กิจกรรมกีฬาส ี
- กิจกรรมวางทุกงานอํานทุก
คน 
- โครงการออมทรัพย ์
- โครงการขยะเพิ่มทรัพย ์
- กิจกรรม EM เพื่อ
สิ่งแวดล๎อม 
- โครงการลูกเสือ เนตรนาร ี
- โครงการพัฒนาและสํงเสริม
นักเรียนท่ีมีความสามารถ
พิเศษ 
- โครงการสํงเสรมิ
ประสิทธิภาพการอําน การ
เขียนภาษาไทย 
- โครงการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให๎
สูงขึ้นในทุกกลุํมสาระ 
- โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมตามแนววิถีพุทธเพื่อ
พัฒนาสํงเสรมิให๎นักเรยีน         
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
- โครงการสํงเสรมิและพัฒนา
ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรยีน 
- โครงการจัดหาและมอบ
ทุนการศึกษานักเรียนยากจน 

 
 
 
 
 
๑. วิธีการพัฒนา 

 โรงเรียนสํงเสริมผู๎เรียนให๎มีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค์ โดยจัดโครงการ/
กิจกรรม ที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีคุณลักษณะของนักเรียนที่ดี ได๎แกํ ชํวยเหลือผู๎อื่น รับฟังความคิดเห็น
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ของผู๎อ่ืน ซื่อสัตย์สุจริต มุมานะในการเรียน ดูแลรักษาสถานที่และสิ่งของทั้งสํวนรวมและสํวนตัว    
อยูํอยํางพอเพียง รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทยและยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข  
 

๒. ผลการพัฒนา  
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎จัดโครงการ/กิจกรรม อยํางหลากหลาย เพ่ือพัฒนาทักษะด๎านคุณธรรม 

จริยธรรม สํงผลให๎ผู๎เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร มีวินัย มีความรับผิดชอบ และมีน้ าใจ      
เอ้ืออาทร มีความกตัญญูกตเวทีตํอผู๎มีพระคุณ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู๎อ่ืน มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล๎อม รู๎คุณคําและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจาการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล๎อม มีผลประเมินคุณภาพ
มาตรฐานที่ ๒ ในระดับดีเยี่ยม  

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต  
  โรงเรียนควรก าหนดแผนพัฒนาครู เพ่ือยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู๎ที่ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ได๎แกํ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยสอดแทรกเนื้อหาสาระธรรมศึกษาที่เกี่ยวข๎องใน           
การสอนของทุกสาระการเรียนรู๎และมีการติดตามนิเทศการสอนของครูอยํางเป็นระบบ 
 
มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
                  อย่างต่อเนื่อง 

ตัวบ่งชี้ ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่

ท า) 

๓.๑ มีนิสัยรักการอํานและแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองจากห๎องสมุด  
      แหลํงเรียนรู๎และสื่อตํางๆ รอบตัว 

๕ มีกิจกรรมโครงการดังนี ้
- โครงการห๎องสมดุ ๓ ดี     
มีชีวิต 
- โครงการพัฒนาและ
สํงเสริมนักเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษ 
- โครงการสํงเสรมิ
ประสิทธิภาพการอําน   
การเขยีนภาษาไทย 
- โครงการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ให๎สูงข้ึนในทุกกลุํมสาระ 
- โครงการสํงเสรมิและ
พัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือ

๓.๒ มีทักษะในการอําน ฟัง ดูพูด เขียนและตั้งค าถามเพ่ือค๎นคว๎า 
      หาความรู๎เพิ่มเติม 

๔ 

๓.๓ เรียนรู๎รํวมกันเป็นกลุํม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู๎ 
      ระหวํางกัน 

๔ 

๓.๔ ใช๎เทคโนโลยีในการเรียนรู๎และน าเสนอผลงาน ๕ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีมาก 
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นักเรียน 

 
 
๑. วิธีการพัฒนา  
โรงเรียนวัดคลองขุนศรีได๎สํงเสริมผู๎เรียนให๎มีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง รักการเรียนรู๎     

และพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีนิสัยรักการอํานและ
แสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองจากห๎องสมุด แหลํงการเรียนรู๎ และสื่อตําง ๆ  รอบตัว เชํน โครงการห๎องสมุด ๓ ดีมี
ชีวิต กิจกรรมวางทุกงานอํานทุกคน กิจกรรมพ่ีสอนน๎อง คํายสํงเสริมรักการอําน รวมทั้งยังสํงเสริมครู
จัดการเรียนรู๎ที่กระตุ๎นให๎ผู๎เรียน มีทักษะในการอําน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพ่ือค๎นคว๎าหาความรู๎เพ่ิมเติม 
การเรียนรู๎รํวมกันเป็นกลุํม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู๎ระหวํางกัน และการใช๎เทคโนโลยีในการ
เรียนรู๎ เชํน การน าเสนอผลงานโดยพูด เขียน หรือการนาเสนอผลงานด๎วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เป็น
ต๎น 

 
๒. ผลการพัฒนา  
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ จัดโครงการ/กิจกรรมอยํางหลากหลาย ในทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎        

ชํวยพัฒนา เพ่ือฝึกให๎มีนิสัยรักการอําน และแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง ทาให๎ผู๎เรียนสามารถแสวงหาความรู๎ด๎วย
ตนเองจากห๎องสมุด มุมหนังสือในห๎องเรียน และแหลํงเรียนรู๎นอกห๎องเรียน จดบันทึก สรุปจัดท าโครงการและ
น าเสนอโครงงานในรูปแบบตําง ๆ  ได๎ตามความคิดของตนเอง มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๓                 
ในระดับดีมาก 

 

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต  
โรงเรียนจะต๎องพัฒนาระบบการให๎บริการภายในห๎องสมุด พัฒนากิจกรรมการสํงเสริมการศึกษา  

ค๎นคว๎าด๎วยตนเอง ควรมีกิจกรรมที่หลากหลาย กระตุ๎นให๎ผู๎เรียนรักการอํานให๎มีการปรับปรุงบรรยากาศการ ใช๎
ห๎องสมุดให๎เงียบสงบ นําเข๎าใช๎บริการ เพ่ิมจ านวนหนังสือให๎หลากหลาย และครบจ านวนตามความต๎องการของ
ผู๎เรียน เพ่ิมปริมาณคอมพิวเตอร์ในการสืบค๎นให๎เพียงพอตํอจ านวนผู๎เรียนที่รับบริการให๎มากขึ้นรวมทั้ง 
โรงเรียนต๎องเรํงสนับสนุนสื่อและแหลํงเรียนรู๎ ครูต๎องให๎ความส าคัญในการกระตุ๎นผู๎เรียนให๎มีนิสัยในการ 
ใฝุเรียนรู๎ให๎มากขึ้น 
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มาตรฐานที่ ๔  ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดอยํางเป็นระบบ คิดสร๎างสรรค์ตัดสินใจแก๎ปัญหา 
                   ได๎อยํางมีสติสมเหตุผล 

ตัวบ่งชี้ ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความ
พยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่
ท า) 

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อําน ฟัง ดู และสื่อสารโดยการพูด 
      หรือเขียนตามความคิดของตนเอง 

๔ มีกิจกรรมโครงการดังนี้ 
- โครงการห๎องสมุด ๓ 
ดี     
มีชีวิต 
- โครงการพัฒนาและ
สํงเสริมนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ 
- โครงการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให๎สูงขึ้นใน
ทุกกลุํมสาระ 
- โครงการสํงเสริม
ประชาธิปไตยและวินัย
นักเรียน 

๔.๒ น าเสนอวิธีคิด วิธีแก๎ปัญหาด๎วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง ๔ 

๔.๓ ก าหนดเปูาหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก๎ปัญหาโดยมีเหตุผล 
      ประกอบ 

๔ 

๔.๔ มีความคิดริเริ่มและสร๎างสรรค์ผลงานด๎วยความภาคภูมิใจ ๕ 

 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 

 
ดีมาก 

 
๑. วิธีการพัฒนา  
โรงเรียนวัดคลองขุนศรีได๎สํงเสริมผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดอยํางเป็นระบบคิดสร๎างสรรค์ ตัดสินใจ 
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แก๎ปัญหาได๎อยํางมีสติสมเหตุผล โดยครูจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ จ าแนก
เปรียบเทียบ สรุปข๎อมูลเป็นองค์ความรู๎ และให๎ผู๎เรียนสรุปองค์ความรู๎ด๎วยตนเอง รวบรวมค๎นคว๎าและน าความรู๎   
ที่ได๎ไปท ากิจกรรม สร๎างชิ้นงาน ผลงาน หรือโครงงาน รวมทั้งกิจกรรมการเรียนรู๎แบบบูรณาการฝึกให๎ผู๎เรียนมี
ทักษะกระบวนการคิด ฝึกคาดการณ์ ฝึกแสดงความคิดอยํางมีเหตุผล ก าหนดเปูาหมายและแนวทางการตัดสินใจ
จากสถานการณ์จริง เชํน กิจกรรมวันมาฆบูชา ผู๎เรียนเวียนเทียน กิจกรรมแหํเทียนพรรษา เขียนเรียงความเกี่ยวกับ
วันแมํ/วันพํอ เขียนแสดงความรู๎สึกที่มีตํอ ค าวําแมํ เป็นต๎น 

๒. ผลการพัฒนา  
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ จัดโครงการ/กิจกรรมอยํางหลากหลาย ในทุกกลุํมสาระชํวยพัฒนา เพ่ือฝึก 

มีความสามารถในการคิดอยํางเป็นระบบ สํงผลให๎ผู๎เรียนสามารถน าความรู๎มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปข๎อมูลเป็น
องค์ความรู๎ได๎ แสดงความคิดอยํางมีเหตุผล ผู๎เรียนรวบรวมความรู๎ความคิดมาสร๎างเป็นความรู๎ใหมํแสดงความคิด
ความสามารถเป็นชิ้นงาน และผู๎เรียนมีโครงงานหรือชิ้นงาน ผลงาน ที่แสดงถึงความรู๎ ความคิดสร๎างสรรค์           
และมีจินตนาการ มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๔ ในระดับดีมาก 

 

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต  
โรงเรียนจะต๎องพัฒนาก าหนดแผนพัฒนาครู เพ่ือยกระดับความสามรถในการจัดการเรียนรู๎ที่  

พัฒนาการคิดในรูปแบบตําง ๆ  ของนักเรียน ควรมีการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ เทคนิควิธีการเรียน            
การสอนแบบใหมํ  ๆของคณะครู เพ่ือน าไปพัฒนาการเรียนการสอนอยํางมีประสิทธิภาพมากขึ้น การจัดกิจกรรม
ตํางๆ  ในโรงเรียน จัดระบบสารสนเทศที่ชัดเจนและรวดเร็วตํอการใช๎งาน 

มาตรฐานที่ ๕ ผู๎เรียนมีความรู๎และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความ
พยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่
ท า) 

๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแตํละกลุํมสาระเป็นไปตามเกณฑ์ ๕ มีกิจกรรม โครงการ 
ดังนี้ 
- โครงการสํงเสรมิ
ประสิทธิภาพการอําน 
การเขียนภาษาไทย 
- โครงการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให๎สูงขึ้นในทุก
กลุํมสาระ  

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ ๕ 

๕.๓ ผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ ๕ 

๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ ๓ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 
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- กิจกรรมคิดเลขเร็ว   
- กิจกรรมบันทึกการ
อําน  
- กิจกรรมเขา๎คําย
ภาษาอังกฤษ             
- กิจกรรมซํอมเสริม
นักเรียน 

 
๑. วิธีการพัฒนา  
โรงเรียนสํงเสริมผู๎เรียนในด๎านตํางๆ ทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎และทุกระดับชั้น โดยการจัด

กิจกรรม  การเรียนการสอนพัฒนาทักษะการอําน การเขียน กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพ่ือพัฒนา
ผู๎เรียนให๎มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก๎ปัญหา การใช๎ทักษะชีวิต และใช๎เทคโนโลยี
อยํางถูกต๎อง โดยจัดท ากิจกรรมตํางๆ เชํน กิจกรรมคิดเลขเร็ว กิจกรรมบันทึกการอําน กิจกรรมเข๎า
คํายภาษาอังกฤษ กิจกรรมซํอมเสริมนักเรียน และสถานศึกษาได๎จัดกิจกรรมให๎ครูตํางประเทศจัด
กิจกรรมภาษาอังกฤษยามเช๎า เป็นต๎น  

 

 

๒. ผลการพัฒนา  
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ จัดโครงการ/กิจกรรมอยํางหลากหลาย นักเรียนได๎ฝึกทักษะ
ในด๎านตํางๆ ทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎และทุกระดับชั้น ชํวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตํละกลุํม
สาระ สมรรถนะส าคัญของผู๎เรียน พัฒนาการอํานคิดวิเคราะห์และเขียน และชํวยพัฒนาผลการ
ทดสอบระดับชาติ ซึ่งผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๕ อยูํในระดับ ดีเยี่ยม 

๓. แนวทางการพัฒนา  
 ในบางรายวิชาโรงเรียนควรจัดครูที่มีความรู๎ความสามารถตรงตามสาขาวิชาเอก เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และก าหนดแผนพัฒนาครูเพ่ือยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู๎ เพ่ือ
พัฒนานักเรียนให๎มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก๎ปัญหา การใช๎ทักษะชีวิต และการใช๎
เทคโนโลยี ได๎แกํ การอบรมครูใหมํ เกี่ยวกับเทคนิคการสอนที่หลากหลายในแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
และมีการติดตามนิเทศการสอนของครูอยํางเป็นระบบ รวมทั้งมีการทดสอบผู๎เรียนแตํละกลุํมสาระการ
เรียนรู๎เพื่อประเมินความสามารถของผู๎เรียนตามที่ก าหนดในหลักสูตรโดยคิดออกมาเป็นภาพรวมของ
โรงเรียน 



รายงานประจ าปีสถานศึกษา หนา้ ๑๐๒ 

 

 
มาตรฐานที่ ๖  ผู๎เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎  
                   และมีเจตคติที่ดีตํออาชีพสุจริต 

ตัวบ่งชี้ ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๖.๑ วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ ๕ - โครงการพัฒนาและ
สํงเสริมนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ 
- โครงการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให๎สูงขึ้นในทุก
กลุํมสาระ 
- โครงการสํงเสริม
ประชาธิปไตยและวินัย
นักเรียน 

๖.๒ ท างานอยํางมีความสุข มุํงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงาน 
      ของตนเอง 

๕ 

๖.๓ ท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ ๕ 

๖.๔ มีความรู๎สึกที่ดีตํออาชีพสุจริตและหาความรู๎เกี่ยวกับอาชีพ 
      ที่ตนเองสนใจ 

๔ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 

 
๑. วิธีการพัฒนา  
โรงเรียนได๎ด าเนินจัดกิจกรรมตํางๆ เพื่อให๎นักเรียนเกิดทักษะในการท างาน รักการท างาน

สามารถท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ และมีเจตคติที่ดีตํออาชีพสุจริต ได๎แกํ กิจกรรมคํายพุทธบุตร โครงการ
สํงเสริมศักยภาพผู๎เรียน เป็นต๎น 

 
 
 
๒. ผลการพัฒนา  
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ เพ่ือฝึกทักษะในด๎านตํางๆ ทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎และทุก

ระดับชั้น ชํวยพัฒนานักเรียนให๎รู๎จักการวางแผนการท างานและการด าเนินงานจนส าเร็จ ท างานอยําง
มีความสุข มุํงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง นักเรียนสามารถท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ 
และมีความรู๎สึกที่ดีตํออาชีพสุจริต และหาความรู๎เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ ซึ่งผลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานที่ ๖ อยูํในระดับ ดีเยี่ยม  

 
๓. แนวทางการพัฒนา  



รายงานประจ าปีสถานศึกษา หนา้ ๑๐๓ 

 

 โรงเรียนควรจัดกิจกรรมที่เน๎นให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกการท างานรํวมกัน นักเรียนจะได๎รู๎จักการ
วางแผน การท างานอยํางเป็นขั้นตอน การด าเนินงานจนส าเร็จ โดยกิจกรรมจะเน๎นปฏิบัติท าให๎
นักเรียนได๎ฝึกปฏิบัติจริงเกิดความสนุกสนาน และท างานอยํางมีความสุข ให๎นักเรียนมุํงมั่นพัฒนางาน 
เกิดความภูมิใจในผลงานของตนเอง สามารถท างานรํวมกับผู๎อื่นได๎ และมีความรู๎สึกท่ีดีตํออาชีพสุจริต 
และหาความรู๎เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ ท าให๎นักเรียนเกิดประสบการณ์จริง และสามารถนาความรู๎
ที่ได๎จากกิจกรรมนี้ไปปรับใช๎ใน ชีวิตประจ าวันได๎ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
มาตรฐานที่ ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

มาตรฐานด๎านการจัดการศึกษา 



รายงานประจ าปีสถานศึกษา หนา้ ๑๐๔ 

 

ตัวบ่งชี้ ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่

ท า) 
๗.๑ ครูมีการก าหนดเปูาหมายคุณภาพผู๎เรียนทั้งดา๎นความรู๎ ทกัษะ 
กระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

๕ มีกิจกรรม โครงการ 
ดังนี้ 
-แผนการจัดการเรียนรู๎ 
-คูํมือการปฏิบัติงานของ
ครูและบุคลากร 
-โครงการนิเทศภายใน 
- โครงการสํงเสริม
ศักยภาพนักเรียน 
- โครงการพัฒนา
บุคลากร 
- กิจกรรมประสานกับ
หนํวยงานที่จัดอบรม
และสํงบุคลากรเข๎า
อบรม 
- กิจกรรมการไปศึกษาดู
งานตามหนํวยงาน   
- กิจกรรมการวิจัย 
ในชั้นเรียน 
- โครงการพัฒนาและ
ยกระดับครู 
- โครงการสนับสนุนการ
บริหารจัดการศึกษา 

๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู๎เรียนเป็นรายบุคคล และใช๎ข๎อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู๎ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู๎เรียน 

๕ 

๗.๓ ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู๎ที่ตอบสนองความแตกตาํง  
ระหวํางบุคคลและพัฒนาการทางสตปิัญญา 

๒ 

๗.๔ ครูใช๎สื่อและเทคโนโลยทีี่เหมาะสม ผนวกกับการน าบรบิท 
และภูมิปัญญาของท๎องถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู๎ 

๕ 

๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุํงเน๎นพฒันาการเรียนรู๎ของ 
ผู๎เรียนด๎วยวิธีการที่หลากหลาย 

๕ 

๗.๖ ครูให๎ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก๎ไขปัญหาให๎แกํผู๎เรียน 
ทั้งด๎านการเรียนและคุณภาพชีวติด๎วยความเสมอภาค 

๕ 

๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพฒันาการจัดการเรียนรู๎ในวิชาทีต่น  
รับผิดชอบและใชผ๎ลในการปรับการสอน 

๕ 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเปน็แบบอยํางที่ดี และเปน็สมาชิกที่ดี 
ของสถานศึกษา 

๕ 

๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาทีไ่ด๎รับมอบหมายเต็มเวลา   
เต็มความสามารถ 

๕ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 

 
๑. วิธีการพัฒนา  
โรงเรียนสํงเสริมให๎ครูได๎มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนให๎มีหลากหลายรูปแบบ        

เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนได๎เหมาะสม โดยยึดผู๎เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู๎เรียนได๎ผลสูงสุด 
โดยน าสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเป็นภูมิปัญญาของท๎องถิ่นน ามาใช๎บูรณาการรํวมกันภายใต๎
กระบวนการวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพและยุติธรรม ครูมีจริยธรรมให๎ความเสมอภาคเทําเทียมกัน
กับผู๎เรียนทุกคน โดยมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นตัวก าหนดความประพฤติและเป็นตัวอยํางที่ดีแกํศิษย์ 



รายงานประจ าปีสถานศึกษา หนา้ ๑๐๕ 

 

ครูอุทิศเวลาและท างานในหน๎าที่อยํางเต็มความสามารถ  

๒. ผลการพัฒนา  
ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได๎หลายรูปแบบตามความถนัด ครูเป็นแบบอยํางที่ดีให๎

นักเรียน ให๎ค าแนะน า ปรึกษา นักเรียนที่มีปัญหา ท าให๎ครูมีการพัฒนาตัวเองตามศักยภาพ ครูเป็นครูมืออาชีพ
ที่แท๎จริง มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นเครื่องน าให๎การสอนในรูปแบบตํางๆ  ประสบความส าเร็จ ท าให๎การศึกษาไปสูํ
จุดหมายปลายทางได๎ผลอยํางเต็มที่ดังจุดมุํงหมายและสร๎างผู๎เรียนให๎มีคุณภาพ มีผลประเมินคุณภาพมาตรฐาน 
ที่ ๗  ในระดับดีเยี่ยม  

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต  
 โรงเรียนต๎องพัฒนาให๎ครูน าผลการวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล มาจัดกลุํมเพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
ให๎เหมาะสม พัฒนาครูให๎มีความสามารถในการใช๎สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีการจัดอบรมครู 
โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู๎ ความสามารถ มาให๎ความรู๎ ความสามารถเพ่ิมขึ้นและได๎มีการสร๎างกระบวนการ
เรียนรู๎ใหมํ  ๆให๎สอดคล๎องและเตรียมการเข๎าสูํอาเซียน ครูควรได๎มีโอกาสศึกษาเพ่ิมเติมในสาขาวิชาใหมํ  ๆเพ่ือน า
ความรู๎มาสร๎างพ้ืนฐานการศึกษาให๎แกํผู๎เรียน เพราะการสร๎างผู๎เรียนในระดับพ้ืนฐานเป็นการวางรากฐานที่ส าคัญ
ให๎แกํชีวิตของผู๎เรียน 



 

 

มาตรฐานที่ ๘  ผู๎บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ตัวบ่งชี้ ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๘.๑ ผู๎บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู๎น าและความคิดริเริ่มที่เน๎นการ 
พัฒนาผู๎เรียน 

๕ -แผนปฏิบัติราชการ 
-แผนกลยุทธ์ 
- โครงการปรับปรุงระบบ
การเงิน 
- โครงการสนับสนุนการ- 
- โครงการบริหารจัด
การศึกษา 
- โครงการสนับสนุนการ
บริหารจัดการศึกษา 
- โครงการพัฒนา
สมรรถภาพครูและ
บุคลากร 
- โครงการการนิเทศ
ติดตาม การเรียนการ
สอนและการบริหารงาน
ตามภารกิจของ
สถานศึกษา 

๘.๒  ผู๎บริหารใช๎หลักการบริหารแบบมีสํวนรํวมและใช๎ข๎อมูลผล 
การประเมินหรือผลการวิจัยเปน็ฐานคิดทั้งดา๎นวชิาการและการ 
จัดการ 

๕ 

๘.๓  ผู๎บริหารสามารถบริหารจดัการศึกษาให๎บรรลุเปูาหมายตามที่  
      ก าหนดไว๎ในแผนปฏิบัติการ 

๕ 

๘.๔  ผู๎บริหารสํงเสริมและพฒันาศักยภาพบุคลากรให๎พร๎อมรับ 
การกระจายอ านาจ 

๕ 

๘.๕  นักเรียน ผู๎ปกครองและชมุชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา ๕ 
๘.๖  ผู๎บริหารให๎ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสํการ 
จัดการศึกษาเต็มศักยภาพ และเต็มเวลา 

๕ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 

๑. วิธีการพัฒนา  
ผู๎บริหารใช๎หลักการบริหารแบบการมีสํวนรํวมของบุคลากรทุกฝุายและการพัฒนาตามกระบวนการ PDCA 

ปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยจัดกิจกรรมสํงเสริมให๎ผู๎บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะ
ผู๎น าและมีความคิดริเริ่ม ได๎แกํ เป็นวิทยากรให๎ความรู๎ อบรมสัมมนาให๎กับหนํวยงานตํางๆ อยูํเสมอ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานที่
โรงเรียนให๎ครูและบุคลากรมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการ สํงเสริมให๎ครูมีการพัฒนาตนเอง และผู๎บริหารสามารถให๎ค าแนะน า 
ปรึกษา กับครูหรือบุคลากร มีความตั้งใจและอุทิศเวลาให๎กับงาน  

๒. ผลการพัฒนา  
จากการจัดกิจกรรมตํางๆ ท าให๎ผู๎บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะความเป็นผู๎น า อุทิศและมุํงม่ัน  กับการ

ท างาน ใช๎หลักการบริหารแบบมีสํวนรํวมของบุคลากรทุกฝุายและการพัฒนาตามกระบวนการ PDCA ให๎
ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสํการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา สามารถบริหาร
จัดการการศึกษาให๎บรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว๎ในแผนปฏิบัติการ ครูและบุคลากร มีพัฒนาตนเองอยําง



 

 

สม่ าเสมอ นักเรียนและ ผู๎ปกครอง มีความพึงพอใจตํอการจัดการศึกษา มีผลประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๘ ใน
ระดับดีเยี่ยม 

 

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต  
 ผู๎บริหารมีการสํงเสริมให๎ครูมีการผลิต/ใช๎สื่อ อยํางเป็นระบบและตํอเนื่อง เพ่ือให๎เกิดกระบวนการ
พัฒนาการผลิตและใช๎สื่อที่ยั่งยืนสอดคล๎องกับหลักสูตรการเรียนการสอน ให๎ครูได๎มีโอกาสศึกษาหาความรู๎
เพ่ิมเติมเพ่ือน าความรู๎ที่ได๎รับมาพัฒนาปรับปรุงเทคนิคและวิธีการสอนให๎มีความหลากหลายและทันตํอ
เหตุการณ์รวมทั้งสามารถบูรณาการจัดการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎ได๎อยํางเต็มศักยภาพ  
 
มาตรฐานที่ ๙  คณะกรรมการสถานศึกษาและผู๎ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่  
                   อยํางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ตัวบ่งชี้ ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๙.๑  คณะกรรมการสถานศึกษารู๎และปฏิบัติหน๎าที่ตามที่ระเบียบ 
ก าหนด 

๕ -ค าสั่งแตํงตั้ง
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
-บันทึกประชุมกรรมการ
สถานศึกษา 
-โครงการสัมพันธ์ชุมชน 
-กิจกรรมวันส าคัญ 
-กิจกรรมจดหมายขําว -
กิจกรรมจัดท าเว็บไซด์ 
-กิจกรรมจัดประชุม
ผู๎ปกครอง 
-กิจกรรมประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและสรุปผล
การด าเนินงาน 
- โครงการปรับปรุงระบบ
การเงิน 
- โครงการระบบดูแล
ชํวยเหลือนักเรียน 

๙.๒  คณะกรรมการสถานศึกษา ก ากับ ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อน 
การด าเนินงานให๎บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย 

๕ 

๙.๓  ผู๎ปกครองและชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาสถานศึกษา ๕ 

เฉลี่ย ๕ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 



 

 

- โครงการสัมพันธ์ชุมชน 

- โครงการส่งเสริมและ
สนบัสนุนใหชุ้มชนเขา้
มามีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษา 
 

 
 
๑. วิธีการพัฒนา  
โรงเรียนวัดคลองขุนศรีได๎ด าเนินการพัฒนามาตรฐานด๎านการจัดการศึกษา เพ่ือให๎คณะกรรมการ

สถานศึกษา และผู๎ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาท หน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดย
การจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือก าหนดมติและนโยบายการพัฒนาการศึกษาในด๎านตํางๆ 
จัดการประชุมผู๎ปกครองเครือขําย และกิจกรรมวันผู๎ปกครองพบครู เพ่ือให๎ผู๎ปกครองได๎มีสํวนรํวมและแสดง
ความคิดเห็นในการจัดการศึกษาส าหรับบุตรหลาน  

 
๒. ผลการพัฒนา  
สถานศึกษาสามารถดาเนินกิจการตํางๆ ให๎บรรลุตามเปูาหมายที่ตั้งไว๎ โดยได๎รับความรํวมมือจาก 

ชุมชน และผู๎ปกครอง มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๙ ในระดับดีเยี่ยม  
 
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต  

 โรงเรียนควรมีการจัดประชุมรํวมกับผู๎ปกครอง ชุมชน ในการจัดกิจกรรมตํางๆ และรํวมมือระหวําง
องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับหนํวยงานอื่นๆ ในชุมชนให๎มากขึ้น 
 
มาตรฐานที่ ๑๐  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู๎ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
                      

ตัวบ่งชี้ ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความ
พยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่
ท า) 

๑๐.๑  หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล๎องกับท๎องถิ่น ๔ มีกิจกรรม โครงการ 
ดังนี้ 
- โครงการห๎องสมุด  

๑๐.๒  จัดรายวชิาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให๎ผู๎เรียนเลือกเรียน 
         ตามความถนัด  ความสามารถ และความสนใจ 

๔ 



 

 

๑๐.๓  จัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนที่สํงเสริมและตอบสนองความ
ต๎องการความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู๎เรียน 

๕ ๓ ดี มีชีวิต 
- โครงการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตร 
 

๑๐.๔  สนับสนุนให๎ครูจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่ให๎ผู๎เรียนได๎ลงมือ 
         ปฏิบัติจริง จนสรุปความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง 

๕ 

๑๐.๕  นิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและน าผลไปปรับปรุง 
         การเรียนการสอนอยํางสม่ าเสมอ 

๕ 

๑๐.๖  จัดระบบดูแลชํวยเหลอืผู๎เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม 
         ถึงผู๎เรียนทุกคน 

๕ 

เฉลี่ย ๕ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 

 
๑. วิธีการพัฒนา  
โรงเรียนวัดคลองขุนศรีได๎มีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ให๎เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยยึดสภาพของผู๎เรียนและความต๎องการของชุมชนและท๎องถิ่นอัน
ประกอบด๎วย กลุํมสาระการเรียนรู๎ทั้ง ๘ กลุํมสาระและกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎
ในทุกสาระวิชาตอบสนองความต๎องการและความถนัดของผู๎เรียน อีกท้ังมี    การนิเทศตรวจเยี่ยมชั้นเรียน 
ครูผู๎สอนให๎ข๎อเสนอแนะแบบกัลยาณมิตร ครูผู๎ได๎รับการนิเทศน าผลไปพัฒนาตนเอง จัดท าระบบดูแล
ชํวยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล และเยี่ยมบ๎านนักเรียนทุกคน  

๒. ผลการพัฒนา  
สถานศึกษามีระบบการบันทึก การรายงานผลข๎อมูลของผู๎เรียนทั้งด๎านการเรียนและข๎อมูลรายบุคคล  

มีรายวิชาและกิจกรรมที่หลากหลายให๎ผู๎เรียนได๎เลือกเรียน มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู๎เรียนและท๎องถิ่น สถานศึกษามี
หลักสูตรที่เหมาะสมกับผู๎เรียนและท๎องถิ่น สถานศึกษาสํงเสริมให๎ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ที่ตอบสนองความถนัด
และความสามารถของผู๎เรียน สถานศึกษามีระบบการนิเทศการเรียนการสอนและน าผลไปปรับปรุงการสอนอยูํเสมอ รวมทั้ง
ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล สามารถชํวยเหลือ ดูแลนักเรียนได๎อยํางทั่วถึง มีผลการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานที่ ๑๐ ในระดับดีเยี่ยม 

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต  
  โรงเรียนควรก าหนดการพัฒนาหลักสูตรอยํางตํอเนื่อง เพ่ือให๎มีประสิทธิภาพในการน าหลักสูตรไปใช๎พัฒนา
ระบบนิเทศการเรียนการสอน ให๎มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น สํงเสริมให๎มีการพัฒนานวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู๎ สื่อ 
อุปกรณ์ท่ีเอ้ือตํอการเรียนรู๎ และน าแหลํงเรียนรู๎ ภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาใช๎ในการสอน ให๎มากขึ้นในทุกสาระการเรียนรู๎ จัด
ให๎มีการอบรมเชิงพัฒนาบุคลากร ให๎มีความตระหนักในการจัดการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร ระบบนิเทศ การจัดการเรียน
การสอน การพัฒนาสื่อและนวัตกรรม และระบบการบันทึก และสํงตํอข๎อมูลของผู๎เรียนให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 



 

 

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล๎อมและการบริการที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนพัฒนา 
                     เต็มศักยภาพ 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑๑.๑ ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาด 
        และปลอดภัยมีสิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง อยูํในสภาพ 
        ใช๎การได๎ดี  สภาพแวดล๎อมรํมรื่น และมีแหลํงเรียนรู๎ส าหรับ   
        ผู๎เรียน 

๕ - โครงการห๎องสมุด ๓ ดี     
มีชีวิต 
- โครงการสํงเสริมการศึกษาจาก
แหลํงเรียนรู๎ในและนอกโรงเรียน 
- โครงการพัฒนาอาคารสถานที่
และสภาพแวดล๎อม 
- โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ
ข๎อมูลสารสนเทศ และระบบ ICT   
ในการบริหารและพัฒนาผู๎เรียน   

๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่สํงเสริมสุขภาพอนามัย 
        และความปลอดภัยของผู๎เรียน 

๕ 

๑๑.๓ จัดห๎องสมุดที่ให๎บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือ 
        ให๎ผู๎เรียน เรียนรู๎ด๎วยตนเองและหรือเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม 

๕ 

เฉลี่ย ๕ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 

 
 
 
๑. วิธีการพัฒนา  
โรงเรียนได๎มีการจัดสภาพแวดล๎อมและบริการที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ โดยมี

โครงการพัฒนาอาคารสถานที่แหลํงเรียนรู๎ ได๎แกํ ปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล๎อม ซํอมแซมอุปกรณ์ครุภัณฑ์
ประจ าห๎อง เป็นต๎น โครงการระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน ได๎แกํ การเยี่ยมบ๎านนักเรียน การดูแลการกลับ
บ๎านของนักเรียน ระบบการคัดกรองนักเรียนเรียนรํวม เป็นต๎น โครงการสํงเสริมสุขภาพ ได๎แกํ กิจกรรมกีฬา
สี กิจกรรมรณรงค์ตํอต๎านยาเสพติด เป็นต๎น และกิจกรรมรัก  การอําน ได๎แกํ กิจกรรมสํงเสริมรักการอําน 
สํงเสริมให๎ทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎สืบค๎นข๎อมูลจากอินเทอร์เน็ต  

๒. ผลการพัฒนา  
จากการจัดโครงการ/กิจกรรมอยํางหลากหลาย ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ มีความสะอาดและ

ปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง อยูํในสภาพใช๎การได๎ดี สภาพแวดล๎อมรํมรื่น และมีแหลํงเรียนรู๎
ส าหรับผู๎เรียน สํงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู๎เรียน จัดห๎องสมุดที่ให๎บริการสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือตํอผู๎เรียนสามารถเรียนรู๎ด๎วยตนเองหรือเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม ซึ่งผลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานที่ ๑๑ อยูํในระดับ ดีเยี่ยม  



 

 

๓. แนวทางการพัฒนา  
งานอาคารสถานที่ งานสาธารณูปโภค รํวมกับงานสํงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล๎อม ด าเนินการส ารวจ

อาคารสถานที่ ซํอม/บ ารุง ให๎พร๎อมและเพียงพอกับจ านวนนักเรียน จัดระบบสาธารณูปโภค ทั้งภายใน
ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ และห๎องสมุด ให๎มีความสะดวกเพียงพอและใช๎การได๎ดี นอกจากนี้ยังจัด
สภาพแวดล๎อม โดยด ารงรักษาพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือให๎นักเรียนได๎พักผํอน และมีสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎
มีแหลํงเรียนรู๎นอกห๎องเรียนทั่วทั้งบริเวณโรงเรียน จัดระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนให๎ครอบคลุมงานด๎าน
สุขภาพอนามัย งานสุขาภิบาล โภชนาการและความปลอดภัยของผู๎เรียน โดยก าหนดกิจกรรม ปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน ก ากับติดตามการด าเนินงานอยํางตํอเนื่อง เพ่ือปูองกัน ให๎ความชํวยเหลือและแนะน าในกรณีที่
นักเรียนต๎องการความชํวยเหลืออยํางเรํงดํวน และประสานความรํวมมือกับสถานีอนามัยและหนํวยงาน
เอกชน เพ่ือให๎บริการความรู๎และแนวทางการปูองกันตนเองและโรคติดตํออ่ืนๆ ให๎ค าปรึกษาเรื่องสุขภาพ 
สํงเสริมการออกก าลังกาย เพื่อให๎นักเรียนมีสุขภาพดี มีน้ าหนักตามเกณฑ์มาตรฐาน ลดสถิติการเจ็บปุวย โรค
อ๎วน และอุบัติเหตุ ฯลฯ โครงการพัฒนาห๎องสมุดเป็นแหลํงเรียนรู๎ที่สมบูรณ์ โรงเรียนพัฒนาห๎องสมุด โดยจัด
สภาพบริเวณให๎เหมาะสม จัดหาเจ๎าหน๎าที่เพ่ือให๎บริการ  แกํนักเรียน ให๎สามารถสืบค๎นข๎อมูลและพัฒนา
ตนเองได๎ตามศักยภาพจัดศูนย์บริการสารสนเทศ และมีห๎องสมุดที่มีบรรยากาศ หนังสือและอุปกรณ์เครื่องมือ
ที่ทันสมัย นักเรียนสามารถค๎นหาข๎อมูลได๎ โดยใช๎เครือขํายอินเตอร์เน็ต งานโสตทัศนูปกรณ์/สื่อนวัตกรรม 
และเทคโนโลยี ด าเนินการจัดหาและรวบรวมสื่อ นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ตํอการจัดการเรียนรู๎ อ านวย
ความสะดวกให๎ครูผู๎สอนใช๎สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพแกํนักเรียน  

 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑๒.๑  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๕ - โครงการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 
- โครงการการนิเทศติดตาม 

๑๒.๒  จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ 
         สถานศึกษาท่ีมุํงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
         ของสถานศึกษา 

๕ 



 

 

๑๒.๓  จัดระบบข๎อมูลสารสนเทศและใช๎สารสนเทศในการบริหาร 
         จัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๕ การเรียนการสอนและการ
บริหารงานตามภารกิจของ
สถานศึกษา ๑๒.๔  ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน 

         การศึกษาของสถานศึกษา 
๕ 

๑๒.๕  น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช๎
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง 

๕ 

๑๒.๖  จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน 

๕ 

เฉลี่ย ๕ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 

 
๑. วิธีการพัฒนา  
โรงเรียนมีการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในโดย จัดโครงการ/กิจกรรม อยํางหลากหลายและให๎

ทุกคนมีสํวนรํวมในการท างานโดย แตํงตั้งคณะกรรมการประชุมปฏิบัติการจัดหลักสูตรสถานศึกษา แตํงตั้ง
คณะกรรมการจัดท าหลักสูตร รวมทั้งมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา จัดระบบข๎อมูลสารสนเทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  

๒. ผลการพัฒนา  
โรงเรียนได๎มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัด

การศึกษา ใช๎สารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา น าผลการประเมินคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกมาใช๎ก าหนดนโยบาย และปรับปรุงแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการ
สร๎างความรู๎ ความเข๎าใจ และจิตสานึกของครูบุคลากรและผู๎เกี่ยวข๎องในเรื่องการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา มีการพัฒนาครู บุคลากรให๎สอดคล๎องกับภารกิจการปฏิบัติงานของสถานศึกษา และจากการจัดท า
รายงานประจาปีได๎มีการน าเสนอรายงานประจ าปี ซึ่งผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๒ อยูํในระดับ ดี
เยี่ยม  

 

 

๓. แนวทางการพัฒนา  
 โรงเรียนควรจัดอบรมครูเรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
อยํางตํอเนื่อง เพื่อให๎ครูได๎เข๎าใจแตํละมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา วิธีการด าเนินงานตํางๆ และแบํง



 

 

งานให๎ทุกคนได๎มีสํวนรํวมในการด าเนินการประกันคุณภาพในสถานศึกษา และควรให๎ครูไปศึกษาดูงานตาม
สถานที่จัดอบรมการประกันคุณภาพในสถานศึกษา เพื่อจะได๎นามาปรับปรุงหรือพัฒนาสถานศึกษาตํอไป 
 
มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีการสร๎าง สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษาเป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑๓.๑ มีการสร๎างและพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ภายในสถานศึกษาและใช๎ 
        ประโยชน์จากแหลํงเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
        เพ่ือพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา 
        รวมทั้งผู๎ที่เกี่ยวข๎อง 

๕ - โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมตามแนววิถีพุทธ
เพ่ือพัฒนาสํงเสริมให๎
นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๑๓.๒  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางบุคลากรภายในสถานศึกษา  
        ระหวํางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เก่ียวข๎อง 

๕ 

เฉลี่ย ๕ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 

 
 ๑. วิธีการพัฒนา  

 สถานศึกษามีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินการตามกิจกรรม โครงการ ที่ก าหนดตามแผนปฏิบัติราชการ มีการ

สร๎างและพัฒนา ส ารวจแหลํงเรียนรู๎ที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา ชุมชน ท๎องถิ่น เชํน 

จัดให๎มีห๎องพิเศษตํางๆ ให๎นักเรียนเข๎าไปศึกษาเรียนรู๎ ได๎แกํ ห๎องสมุด ห๎องคอมพิวเตอร์ ห๎องวิทยาศาสตร์ ห๎องพยาบาล 

สนามเด็กเลํน สวนหยํอม โรงเรียนสํงเสริมสนับสนุน ให๎ครูและบุคลากรในโรงเรียน ชุมชน ผู๎ปกครองและผู๎ที่มีสํวน

เกี่ยวข๎องใช๎แหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียน โดยพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณรอบ โรงเรียน ภายนอกโรงเรียน มีการจัด

กระบวนการเรียนรู๎โดยครอบคลุมภูมิปัญญาท๎องถิ่น สํงเสริมให๎นักเรียนได๎ไปศึกษาแหลํงเรียนรู๎นอกโรงเรียนให๎ได๎รับ

ประสบการณ์ตรงและได๎เรียนรู๎อยําง ได๎แกํวัดคลองขุนศรี 

 ๒. ผลการพัฒนา  

 จากการด าเนินตาม โครงการ กิจกรรม ที่ก าหนดตามแผนปฏิบัติราชการ มีการสร๎างและพัฒนาแหลํงเรียนรู๎

ภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู๎ที่เก่ียวข๎อง เกิด

กระบวนการเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ได๎ใฝุเรียนใฝุรู๎ แสวงหาความรู๎และเรียนรู๎ด๎วยตนเองตามอัธยาศัย 

สามารถสร๎างความรู๎ ทักษะ ไปใช๎ประโยชน์ได๎อยํางเหมาะสมรวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางบุคลากรภายใน



 

 

สถานศึกษา ระหวํางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชุนและองค์กรที่เกี่ยวข๎อง มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๓ 

ในระดับดีเยี่ยม 

 

 ๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต  

 ๑. ปรับปรุงพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียนให๎เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมตํางๆ ห๎องสมุด  ห๎อง

คอมพิวเตอร์ ห๎องวิทยาศาสตร์ ห๎องพยาบาล สนามเด็กเลํน สวนหยํอม  

 ๒. พัฒนาผู๎เรียนให๎รู๎จักท๎องถิ่น รักท๎องถิ่น เรียนรู๎และปฏิบัติตามกฎหมาย สามารถอยูํในสังคมได๎อยํางมี

ความสุข และปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม 

 
มาตรฐานที่ ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น 
                    ที่ก าหนดขึ้น 

ตัวบ่งชี้ ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑๔.๑  จัดโครงการ กิจกรรมที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนบรรลุตามเปูาหมาย  
         วิสัยทัศน์ปรัชญา และจุดเน๎นของสถานศึกษา 

๕ - โครงการสํงเสริมการ
พัฒนาการเรียนรู๎ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ๑๔.๒  ผลการด าเนินงานสํงเสริมให๎ผู๎เรียนบรรลุตามเปูาหมาย  

         วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน๎นของสถานศึกษา 
๕ 

เฉลี่ย ๕ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 

 
 
๑. วิธีการพัฒนา  
สถานศึกษาได๎พัฒนานักเรียนให๎มีคุณภาพ มาตรฐาน และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  จัดโครงการ 

กิจกรรมที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนบรรลุตามเปูาหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน๎นของสถานศึกษา ให๎มีทักษะใน
การด ารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา ใช๎หลักการของประชาธิปไตยและปฏิบัติตามแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

๒. ผลการพัฒนา  
จากผลการด าเนินงานจัดโครงการ กิจกรรม สํงผลให๎สถานศึกษาบรรลุตามเปูาหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา 

และจุดเน๎นของสถานศึกษา และผลการด าเนินงานสํงเสริมให๎ผู๎เรียนบรรลุตามเปูาหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา 
และจุดเน๎นของสถานศึกษาตามโครงการ เพ่ือให๎สอดคล๎องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา โรงเรียน



 

 

ด าเนินงานตามโครงการประชาธิปไตย เพ่ือให๎อยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข มีผลการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานที่ ๑๔ ในระดับดี  

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต  
 สถานศึกษาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อสํงเสริมพัฒนาสํงเสริมให๎ผู๎เรียนบรรลุตามเปูาหมาย วิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน๎นของสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์ ให๎เป็นไปตามอัตลักษณ์ ของสถานศึกษา โรงเรียนควร
จัดกิจกรรมสํงเสริมเพ่ือให๎นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของแสดงออกถึงการมีจิตอาสา การใช๎หลัก
ประชาธิปไตยและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต  
 
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน๎น แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนา 
                     และสํงเสริมสถานศึกษาให๎ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑๕.๑  จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษ เพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน๎น  
         ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๔ - โครงการสํงเสริมการ
พัฒนาการเรียนรู๎ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ๑๕.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย ๕ 

เฉลี่ย ๔ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีมาก 

 

 ๑. วิธีการพัฒนา 
 สถานศึกษายึดแนวทางปรัชญาที่วําการศึกษาน ามาซึ่งความเจริญงอกงามและคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีสํวนรํวมในการสํงเสริมเอกลักษณ์ของสถานศึกษาสถานศึกษาด าเนินการจัด
สิ่งแวดล๎อมให๎เหมาะสมต๎อการจัดการเรียนรู๎ ท าให๎สถานศึกษามีความรํมรื่น สวยงามเพ่ือสะท๎อนความเป็น
เอกลักษณ์ในสถานศึกษา 

 ๒. ผลการพัฒนา  

 สถานศึกษาด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน๎น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เชํน 

โครงการคํายพุทธบุตร โครงการประชาธิปไตย มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๕ ในระดับดีมาก 

    

 ๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต  



 

 

  ๓.๑ โรงเรียนควรสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เสริมสร๎างความสามารถด๎านการคิดสร๎างสรรค์ การ

คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ การคิดแบบองค์รวมทั้งระบบและมีวิสัยทัศน์มากขึ้น สํงเสริมการเรียนรู๎แบบ

โครงงาน  

  ๓.๒ โรงเรียนควรจัดการเรียนรู๎ให๎บูรณาการเพ่ือเตรียมความพร๎อมในการเข๎าสูํประชาคมอาเซียนในทุก

กลุํมสาระการเรียนรู๎  

  ๓.๓ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให๎มีคําเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงมากขึ้น ผํานเกณฑ์เกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนดในทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
 

 

 

 

 

 

 

๓. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
(เป็นต้นไป) 

 ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช๎ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

ด้านคุณภาพผู้เรียน  
มาตรฐานที่ ๑  ผู๎เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

     
 

มาตรฐานที่ ๒ ผู๎เรยีนมีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยม       
ที่พึงประสงค ์

     
 

มาตรฐานที่ ๓  ผูเ๎รียนมีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วย
ตนเอง รักการเรียนรู๎ และพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง 

     
 

มาตรฐานที่ ๔  ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดอยํางเป็น
ระบบ คิดสร๎างสรรค์ ตัดสินใจ แก๎ปัญหาได๎อยํางมีสติ 
สมเหตุผล 

     
 
 

มาตรฐานที่ ๕  ผู๎เรียนมีความรู๎และทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตร 

     
 

มาตรฐานที่ ๖  ผู๎เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานรํวมกับผู๎อื่นได๎ และมีเจตคติที่ดีตํออาชีพ
สุจริต 

     
 

ด้านการจดัการศึกษา        



 

 

ม     มาตรฐานที่ ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่อยํางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

มาตรฐานที่ ๘  ผู๎บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่อยําง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

     
 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู๎ปกครอง 
ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่อยํางมี
ประสิทธภิาพและเกิดประสิทธผิล 

     
 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู๎และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู๎เรียนอยํางรอบด๎าน 

     
 

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล๎อม
และการบริการที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ  

     
 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

     
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช๎ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา   

มาตรฐานที่ ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาให๎บรรลุ
เปูาหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน๎นที่ก าหนดขึ้น 

     
 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  

มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน๎น 
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและสํงเสริม
สถานศึกษาให๎ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น     

     
 

 
 โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม              
มีคําเฉลี่ย ๙๕.๖๖ 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุํมสาระการเรียนรู๎ทุกระดับชั้น (ป.๑-ป.๖) ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 
 

 
 

กลุํมสาระการเรียนรู ๎

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ จ านวน 
นร.ท่ีได๎
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร๎อยละ 
นร.ท่ีได๎
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

จ านวนที่
เข๎าสอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ๎

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

๔. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 



 

 

ภาษาไทย ๓๔ - - ๓ ๔ ๔ ๕ ๖ ๑๒ ๒๓ ๖๗.๖๕ 

คณิตศาสตร ์ ๓๔ - ๒ ๒ ๒ ๒ ๔ ๑๐ ๑๒ ๒๖ ๗๖.๔๗ 

วิทยาศาสตร ์ ๓๔ - - - ๒ ๓ ๕ ๑๑ ๑๓ ๒๙ ๘๕.๒๙ 

สังคมศึกษา ฯ ๓๔ - - ๔ - ๕ ๗ ๙ ๙ ๒๕ ๗๓.๕๓ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๓๔ - ๒ - - ๑ ๑ ๑๕ ๑๕ ๓๑ ๖๑.๑๘ 

ศิลปะ ๓๔ - - - - ๑ ๒ ๑๗ ๑๔ ๓๓ ๙๗.๐๖ 

การงานอาชีพฯ ๓๔ - - - ๒ ๒ - ๕ ๒๕ ๓๐ ๘๘.๒๔ 

ภาษาตํางประเทศ ๓๔ - - ๔ ๕ ๔ ๖ ๑๑ ๔ ๒๑ ๖๑.๗๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กลุํมสาระการเรียนรู ๎

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒ จ านวน 
นร.ท่ีได๎
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร๎อยละ 
นร.ท่ีได๎
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

จ านวนที่
เข๎าสอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ๎

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๒๗ - - - ๒ ๕ ๖ ๔ ๑๐ ๒๐ ๗๔.๐๗ 

คณิตศาสตร ์ ๒๗ - - - ๒ ๕ ๗ ๒ ๑๑ ๒๐ ๗๔.๐๗ 

วิทยาศาสตร ์ ๒๗ - - - ๕ ๕ ๕ ๕ ๗ ๑๗ ๖๒.๙๖ 

สังคมศึกษา ฯ ๒๗ - - - - - ๕ ๖ ๑๖ ๒๗ ๑๐๐.๐๐ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๗ - - - - - - - ๒๗ ๒๗ ๑๐๐.๐๐ 

ศิลปะ ๒๗ - - - ๑ - ๒ ๕ ๑๙ ๒๖ ๙๖.๓๐ 

การงานอาชีพฯ ๒๗ - - - - - ๔ ๙ ๑๔ ๒๗ ๑๐๐.๐๐ 

ภาษาตํางประเทศ ๒๗ - - - - ๕ ๖ ๗ ๙ ๒๒ ๘๑.๔๘ 

 
 
 
 
 

 
 

กลุํมสาระการเรียนรู ๎

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ จ านวน 
นร.ท่ีได๎
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร๎อยละ 
นร.ท่ีได๎
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

จ านวนที่
เข๎าสอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ๎

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๒๐ - - - ๓ ๘ ๓ ๒ ๔ ๙ ๔๕.๐๐ 

คณิตศาสตร ์ ๒๐ - - ๔ ๓ ๒ ๒ ๓ ๖ ๑๑ ๕๕.๐๐ 

วิทยาศาสตร ์ ๒๐ - - - ๑ ๖ ๒ ๖ ๕ ๑๓ ๖๕.๐๐ 

สังคมศึกษา ฯ ๒๐ - - - - ๖ ๙ ๔ ๑ ๑๔ ๗๐.๐๐ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๐ - - - - ๒ ๓ - ๑๕ ๑๘ ๙๐.๐๐ 



 

 

ศิลปะ ๒๐ - - - ๓ ๕ ๑ ๗ ๔ ๑๒ ๖๐.๐๐ 

การงานอาชีพฯ ๒๐ - - - - - - - ๒๐ ๒๐ ๑๐๐.๐๐ 

ภาษาตํางประเทศ ๒๐ - - - ๑ ๙ ๕ ๑ ๔ ๑๐ ๕๐.๐๐ 

 
 
 

กลุํมสาระการเรียนรู ๎

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ จ านวน 
นร.ท่ีได๎
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร๎อยละ นร.
ท่ีได๎ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

จ านวนที่
เข๎าสอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ๎

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๒๐ - - - - ๒ ๗ ๔ ๗ ๑๘ ๙๐.๐๐ 

คณิตศาสตร ์ ๒๐ - - ๑ ๒ ๑ ๖ ๔ ๖ ๑๖ ๘๐.๐๐ 

วิทยาศาสตร ์ ๒๐ - - - - ๓ ๒ ๓ ๑๒ ๑๗ ๘๕.๐๐ 

สังคมศึกษา ฯ ๒๐ - - - ๑ ๒ ๖ ๒ ๙ ๑๗ ๘๕.๐๐ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๐ - - - - - - ๖ ๑๔ ๒๐ ๑๐๐.๐๐ 

ศิลปะ ๒๐ - - - - - - ๗ ๑๓ ๒๐ ๑๐๐.๐๐ 

การงานอาชีพฯ ๒๐ - - - - - ๑ ๗ ๑๒ ๒๐ ๑๐๐.๐๐ 

ภาษาตํางประเทศ ๒๐ - - - - ๒ ๔ ๔ ๑๐ ๑๘ ๙๐.๐๐ 

 
 
 

กลุํมสาระการเรียนรู ๎

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ จ านวน 
นร.ที่ได๎
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร๎อยละ 
นร.ที่ได๎
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

จ านวนที่
เข๎าสอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ๎

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๒๒ -   ๑ ๑๐ ๗ ๓ ๑ ๑๑ ๕๐.๐๐ 

คณิตศาสตร ์ ๒๒ -  ๓ ๔ ๓ ๒ ๕ ๔ ๑๑ ๕๐.๐๐ 

วิทยาศาสตร ์ ๒๒ - - ๒ ๔ ๓ ๔ ๕ ๔ ๑๓ ๕๙.๐๙ 

สังคมศึกษา ฯ ๒๒ -   ๑๑ ๒ ๔ ๒ ๓ ๙ ๔๐.๙๑ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๒ - - - - - - ๕ ๑๗ ๒๒ ๑๐๐.๐๐ 

ศิลปะ ๒๒ -    ๒ ๔ ๕ ๑๑ ๒๐ ๙๐.๙๑ 

การงานอาชีพฯ ๒๒ - - - - - - - ๒๒ ๒๒ ๑๐๐.๐๐ 

ภาษาตํางประเทศ ๒๒ - - - ๑ ๘ ๖ ๑ ๖ ๑๓ ๕๙.๐๙ 

 
 
 

กลุํมสาระการเรียนรู ๎

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ จ านวน 
นร.ที่ได๎
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร๎อยละ 
นร.ที่ได๎
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

จ านวนที่
เข๎าสอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ๎

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๒๖ - - - ๕ ๓ ๖ ๒ ๑๐ ๑๘ ๖๙.๒๓ 

คณิตศาสตร ์ ๒๖ - - ๕ ๖ ๔ ๓ ๑ ๗ ๑๑ ๔๒.๓๑ 



 

 

วิทยาศาสตร ์ ๒๖ - ๒ ๒ ๙ ๖ ๓ ๑ ๓ ๗ ๒๖.๙๒ 

สังคมศึกษา ฯ ๒๖ - - - ๖ ๕ ๔ ๓ ๘ ๑๕ ๕๗.๖๙ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๖ - - - ๓ ๕ ๕ ๑ ๑๒ ๑๘ ๖๙.๒๓ 

ศิลปะ ๒๖ - ๑ ๒ ๕ ๒ ๗ ๒ ๗ ๑๖ ๖๑.๕๔ 

การงานอาชีพฯ ๒๖ - ๑ ๑ ๕ ๔ - ๒ ๑๓ ๑๕ ๕๗.๖๙ 

ภาษาตํางประเทศ ๒๖ - - ๔ ๗ ๔ ๓ ๓ ๕ ๑๑ ๔๒.๓๑ 

 
 
 

 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ 

 
สาระวิชา จ านวน

คน 

คะแนน
เฉลี่ย 

สํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย
ร๎อยละ 

จ านวน/ร๎อยละของนักเรยีนที่ม ี

คะแนนสูงกวําขีดจ ากดัลําง 

คณิตศาสตร ์      

ภาษาไทย      

วิทยาศาสตร ์      

 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

 
สาระวิชา จ านวนคน คะแนน

เฉลี่ย 

สํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ยร๎อย
ละ 

จ านวน/ร๎อยละของนักเรยีนที่ม ี

คะแนนสูงกวําขีดจ ากดัลําง 

คณิตศาสตร ์      

ภาษาไทย      

วิทยาศาสตร ์      

ภาษาอังกฤษ      

สุขศึกษา      

ศิลปะ      

การงานอาชีพฯ      

สังคมศึกษา      
 

 
 
 

๔.๓ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ 
 

๔.๔ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับท๎องถิ่น 



 

 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ 
 

สาระวิชา จ านวนคน คะแนน
เฉลี่ย 

สํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ยร๎อย
ละ 

จ านวนร๎อยละของนักเรียนท่ีได๎ระดับ 

ปรับปรุง พอใช๎ ด ี

คณิตศาสตร ์        

ภาษาไทย        

วิทยาศาสตร ์        

ภาษาอังกฤษ        

สังคมศึกษา        

 
 
 
 

 

ระดับชั้น จ านวน นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร๎อยละของนักเรยีนตามระดับคณุภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๓๖ ๓๐ ๖ - - 

ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๒๘ ๒๓ ๕ - - 

ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๒๒ ๑๙ ๓ - - 

ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๒๐ ๑๗ ๓ - - 

ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๒๖ ๑๙ ๗ - - 

ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๒๖ ๒๐ ๖ - - 
รวม ๑๕๘ ๑๒๘ ๓๐ - - 

เฉลี่ยร๎อยละ - ๘๑.๐๒ ๑๘.๙๘ - - 

 

 
 
 

 
 
 
 

๔.๕ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

ที ่ กลุํมสาระ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เปรียบเทยีบ

ระดับชั้น จ านวน นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนกัเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๓๖ ๒๐ ๙ ๗ - 

ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๒๘ ๑๔ ๙ ๕ - 

ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๒๒ ๙ ๑๕ - - 

ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๒๐ ๑๕ ๕ - - 

ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๒๖ ๑๗ ๗ ๒ - 

ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๒๖ ๒๐ ๕ - - 
รวม ๑๕๘ ๘๔ ๔๗ ๙ ๒ 

เฉลี่ยร้อยละ  ๖๐.๗๖ ๓๑.๖๕ ๘.๘๖ ๑.๒๗ 

ระดับชั้น จ านวน นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร๎อยละของนักเรยีนตามระดับคณุภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู๎เรยีน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๓๖ ๓๖ - 

ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๒๘ ๒๘ - 

ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๒๒ ๒๒ - 

ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๒๐ ๒๐ - 

ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๒๖ ๒๖ - 

ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๒๖ ๒๖ - 

รวม ๑๕๘ ๑๕๘ - 

เฉลี่ยร๎อยละ  ๑๐๐ - 

๔.๖ ผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

๔.๗ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 



 

 

ระดับ ร.ร. ระดับเขตพื้นท่ี ระดับประเทศ ระดับประเทศ 

๑. ภาษาไทย ๔๕.๓๓ ๔๔.๐๑ ๔๕.๖๘ -๐.๓๕ 

๒. สังคมศึกษา ๔๙.๘๑ ๔๒.๕๗ ๔๔.๒๒ ๕.๕๙ 

๓. ภาษาอังกฤษ ๔๓.๖๙ ๓๔.๐๓ ๓๖.๙๙ ๖.๗ 

๔. คณิตศาสตร ์ ๓๕.๙๕ ๓๓.๘๓ ๓๕.๗๗ ๐.๑๘ 

๕. วิทยาศาสตร ์ ๔๓.๒๖ ๓๖.๐๙ ๓๗.๔๖ ๕.๘ 

๖. สุขศึกษาและพลศึกษา ๖๐.๓๘ ๕๓.๓๘ ๕๔.๘๔ ๕.๕๔ 

๗. ศิลปะ ๕๕.๔๘ ๕๐.๗๐ ๕๒.๒๗ ๓.๒๑ 

๘. การงานอาชีพฯ ๖๓.๒๔ ๕๒.๒๐ ๕๓.๘๕ ๙.๓๙ 

รวมเฉลี่ย ๔๙.๖๔ ๔๓.๓๕ ๔๕.๑๔ ๔.๕๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
๔.๘  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู๎เรียน  ๕  ด๎าน  
    
๑) ด๎านความสามารถในการสื่อสาร   
  นักเรียนสามารถรับ – สํงสาร  มีวัฒนธรรมในการใช๎ภาษาเพ่ือถํายทอดความรู๎ความคิด ความรู๎ความเข๎าใจ 
ความรู๎สึก  และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ตํอการพัฒนา
ตนเองและสังคมได๎ตามระดับชั้นเรียนและศักยภาพของผู๎เรียน  ท าให๎อยูํในสังคม 
อยํางมีความสุข 

๒) ด๎านความสามารถในการคิด   
  นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์  การคิดสังเคราะห์  และการคิด อยํางสร๎างสรรค์ การคิดอยําง 
มีวิจารณญาณ การคิดเป็นระบบ  เพ่ือน าไปสูํการสร๎างองค์ความรู๎เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคม 
ได๎ตามศักยภาพ 

๓) ด๎านความสามารถในการแก๎ปัญหา   
  นักเรียนสามารถแก๎ปัญหาและอุปสรรคตําง ๆ  ได๎อยํางเหมาะสมอยํางมีเหตุผล คุณธรรมและข๎อมูล
สารสนเทศ เข๎าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ตํางๆ  ในสังคม  แสวงหาความรู๎  ประยุกต์ความรู๎มา
ใช๎ในการปูองกันและแก๎ไขปัญหา  และมีการตัดสินใจโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดข้ึน 
ตํอตนเอง สังคมและสิ่งแวดล๎อม 

๔) ด๎านความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต   
  นักเรียนสามารถน ากระบวนการตําง ๆ  ที่เรียนมาใช๎ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ด๎วยการเรียนรู๎ด๎วย
ตนเอง  การเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง  การท างาน  การอยูํรํวมกันในสังคม การปรับตัวให๎ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม  
สภาพแวดล๎อม และการรู๎จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมํพึงประสงค์ที่สํงผลกระทบตํอตนเองและผู๎อ่ืน 

๕) ด๎านความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี   
  นักเรียนสามารถใช๎เทคโนโลยีด๎านตําง ๆ  และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเอง
และสังคม  ในด๎านการเรียนรู๎  การสื่อสาร  การท างาน  การแก๎ปัญหาอยํางสร๎างสรรค์  ถูกต๎อง  เหมาะสมและมี
คุณธรรมได๎เต็มตามศักยภาพ 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
ผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 การด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา  ๒๕๕๕ ทางโรงเรียนวัดคลองขุนศรี       
ได๎ด าเนินการตามโครงการและแผนงานที่ก าหนดไว๎ในแตํละโครงการ เพ่ือใช๎เป็นแนวทางการปฏิบัติ ทุก
โครงการเปิดโอกาสให๎ชุมชนแสดงความรัก เห็นคุณคํา ความส าคัญของกิจกรรม   ที่สนับสนุนผู๎เรียน  ดังนั้น
เมื่อชุมชนมีความเข็มแข็ง บุคลากรมีประสิทธิภาพรวมทั้งองค์กรปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอกให๎การสนับสนุน
ด๎วยดี จึงสํงผลให๎โครงการทุกโครงประสบผลส าเร็จ  พอสรุปโดยสังเขป  ดังนี้ 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ 
 ๑. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 

๑. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษากรรมด าเนินการ  
- แตํงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ 
- เรํงรัด  ก ากับ  ติดตาม   
- เสนอแนะ 
- ปฏิบัติตามข๎อเสนอแนะ 

ความส าเร็จการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาวิชาการในโรงเรียน มี
ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น ได๎รับการสนับสนุนจาก 
- ผู๎บริหารสถานศึกษา 
- ครู บุคลากร ทางการศึกษา 
- งบประมาณ 
- ชุมชน 
- แหลํงเรียนรู๎ ห๎องปฏิบัติการ 

ตอนท่ี ๔ 
สรุปผลการพฒันาและการน าไปใช ้

 

๑. สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 



 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 

- สื่อ นวัตกรรมที่เป็นเทคโนโลยี 
 

๒. ห๎องสมุด ๓ ดี มีชีวิต 
- ปรับปรุงสภาพแวดล๎อม 
- รางวัลกิจกรรมรักการอําน 
- กิจกรรมสํงเสริมรักการอําน 
- กิจกรรมวางทุกงานอํานทุกคน 
- ชมรมรักการอําน 

 
 

โครงการนี้เป็นโครงการที่มีความส าคัญที่สนับสนุนกระบวนการเรียนรู๎แกํ
ผู๎เรียนประสบผลส าเร็จ  ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุน  ดังนี้ 
    - ผู๎อ านวยการสถานศึกษา 
    - ครู  นักเรียน 
   -  ชุมชุน 
   -  งบประมาณ 
 
 

๔. พัฒนาและยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให๎สูงขึ้นในทุกกลุํมสาระ 

ความส าเร็จการด าเนินงานตามโครงการสํงเสริมศักยภาพผู๎เรียนให๎ มี
ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น ได๎รับการสนับสนุนจาก 
- ผู๎บริหารสถานศึกษา 
- ครู บุคลากร ทางการศึกษา 
- งบประมาณ 
- ชุมชน 
- แหลํงเรียนรู๎ ห๎องปฏิบัติการ 
- สื่อ นวัตกรรมที่เป็นเทคโนโลยี 

๕. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนว
วิถีพุทธเพื่อพัฒนาสํงเสริมให๎นักเรียน            
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

นักเรียนมีความส านึกท่ีดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ทั้งด๎านจิตใจและ
พฤติกรรมที่แสดงออกอยํางสร๎างสรรค์ในการด าเนินชีวิตอยํางมีคุณภาพ  
ได๎รับแรงสนับสนุนจากหลายฝุาย  ดังนี้ 
- ผู๎บริหารสถานศึกษา 
- คร ู
- วิทยากรภายนอก 
- วัด  พระภิกษุ 
- ผู๎น าชุมชน , 
- นักเรียน ผู๎ปกครอง 
- งบประมาณ 

๖. สํงเสริมการพัฒนาการเรียนรู๎ตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
 

นักเรียนการเรียนรู๎ที่ดีตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งด๎านจิตใจ
และพฤติกรรมที่แสดงออกอยํางสร๎างสรรค์ในการด าเนินชีวิตอยํางมี
คุณภาพ  ได๎รับแรงสนับสนุนจากหลายฝุาย  ดังนี้ 



 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 

 
 
 
 
 
 
 
 

- ผู๎บริหารสถานศึกษา 
- คร ู
- วิทยากรภายนอก 
- วัด  พระภิกษุ 
- ผู๎น าชุมชน , 
- นักเรียน ผู๎ปกครอง 
- นักเรียน ผู๎ปกครอง 
- งบประมาณ 

๘. สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา การบริหารงบประมาณ  การเงินกับบัญชี  มีประสิทธิภาพ ถูกต๎องรวดเร็ว 
และโปรํงใส เป็นปัจจุบัน  ตรวจสอบได๎ทุกเม่ือได๎รับความรํวมมือสนับสนุน
หลายฝุาย  ดังนี้ 
- ผู๎บริหารสถานศึกษา คํอยแนะน า  ก ากับ ชี้น าแนวการในการจัดท า
งบประมาณและการจัดท าบัญชี พร๎อมติดตามตรวจสอบความถูกต๎อง  เป็น
ประจ า 
- ครู เจ๎าหน๎าการเงินที่รับผิดชอบ มีความรับผิดชอบสูง 
- คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๙. สํงเสริมและพัฒนาระบบดูแล
ชํวยเหลือนักเรียน 

โครงการที่เกี่ยวข๎องกับผู๎เรียนการชํวยเหลือผู๎เรียนในด๎านตําง ๆ มี
ประสิทธิผลได๎ดี  ได๎รับปัจจัยสนับสนุน จากหลายฝุาย ดังนี้ 
- ผู๎บริหารสถานศึกษา 
- คร ู
- เจ๎าหน๎าที่ต ารวจ 
- ผู๎น าชุมชน , 
- นักเรียน ผู๎ปกครอง 
- หนํวยงานต๎นสังกัด 
- องค์การบริหารสํวนท๎องถิ่น   
- งบประมาณ 

๑๐.สํงเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน โครงการที่เกี่ยวข๎องกับผู๎เรียนการชํวยเหลือผู๎เรียนในด๎านตําง ๆ มี
ประสิทธิผลได๎ดี  ได๎รับปัจจัยสนับสนุน จากหลายฝุาย ดังนี้ 
- ผู๎บริหารสถานศึกษา 
- คร ู
- เจ๎าหน๎าที่โรงพยาบาล 
- เจ๎าหน๎าที่ต ารวจ 



 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 

- อ.ส.ม. , ผู๎น าชุมชน , 
- นักเรียน ผู๎ปกครอง 
- หนํวยงานต๎นสังกัด 
- องค์การบริหารสํวนท๎องถิ่น   
- งบประมาณ 

๑๑. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหชุ้มชน
เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

โครงการที่เกี่ยวข๎องกับการสร๎างความสัมพันธ์กับชุมชนในด๎านตําง ๆ มี
ประสิทธิผลได๎ดี  ได๎รับปัจจัยสนับสนุน จากหลายฝุาย ดังนี้ 
- ผู๎บริหารสถานศึกษา 
- คร ู
- เจ๎าหน๎าที่ต ารวจ 
- ผู๎น าชุมชน , 
- นักเรียน ผู๎ปกครอง 
- หนํวยงานต๎นสังกัด 
- องค์การบริหารสํวนท๎องถิ่น   
- งบประมาณ 
 

๑๒. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนว
วิถีพุทธเพื่อพัฒนาสํงเสริมให๎นักเรียน         
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

นักเรียนมีความส านึกท่ีดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ทั้งด๎านจิตใจและ
พฤติกรรมที่แสดงออกอยํางสร๎างสรรค์ในการด าเนินชีวิตอยํางมีคุณภาพ  
ได๎รับแรงสนับสนุนจากหลายฝุาย  ดังนี้ 
- ผู๎บริหารสถานศึกษา 
- คร ู
- วิทยากรภายนอก 
- วัด  พระภิกษุ 
- ผู๎น าชุมชน , 
- นักเรียน ผู๎ปกครอง 
- งบประมาณ 

 

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ๑) ด้านคุณภาพผู้เรียน 

๒. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา  
 



 

 

  จุดเด่น 
 นักเรียนมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตํางๆ ที่เกิดจากการเรียนรู๎ มีจินตนาการ มีความคิดริเริ่ม 
สร๎างสรรค์ แก๎ปัญหาได๎เหมาะสมกับวัย มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ  
คิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสูํการสร๎างองค์ความรู๎มีทักษะในด๎านเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาตนเองในด๎านการเรียนรู๎  
การสื่อสาร การเชื่อมโยงความรู๎และทักษะตํางๆ ให๎เหมาะสมกับวัย 

  จุดที่ควรพัฒนา 
  ผู๎เรียนควรได๎รับการเอาใจใสํเรื่องทักษะการอําน การเขียนภาษาไทย ทักษะกระบวนการคิด เชํน  
การคิดสร๎างสรรค์ จินตนาการ กระบวนการแก๎ปัญหา ทักษะการแสวงหาความรู๎และสรุปองค์ความรู๎ได๎ด๎วย 
ตนเองเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุํมสาระให๎สูงขึ้น 

 ๒) ด้านการจัดการศึกษา 
  จุดเด่น 
  ผู๎บริหารและครูผู๎สอนได๎รับการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง มีการท างานเป็นทีม บุคลากรมีสํวนรํวมในการ
วางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาจนประสบผลส าเร็จ 
  ผู๎บริหารโรงเรียนมีภาวะผู๎น าทางวิชาการ เปิดโอกาสให๎ทุกฝุายมีสํวนรํวมในการวางแผน 
พัฒนาการศึกษา 

จุดที่ควรพัฒนา 
  ผู๎บริหารควรสํงเสริมสนับสนุนให๎ครูได๎รับการพัฒนาและมีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่
เน๎นกระบวนการคิด กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการแสวงหาความรู๎และการสร๎างองค์ความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง 
  พัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศโดยเฉพาะข๎อมูลด๎านผู๎เรียน ให๎เอื้อตํอการน ามาพัฒนาคุณภาพ
ผู๎เรียนและประมวลข๎อมูลให๎อยูํในรูปของคําร๎อยละ สถิติ กราฟ เพื่องํายตํอการน ามาใช๎   
 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยเน๎นกระบวนการน าผลการประเมินไปปรับปรุงและ
พัฒนางาน ระดมบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ให๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการศึกษามากข้ึน 
จัดหาคอมพิวเตอร์และปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตให๎เพียงพอ เอ้ือตํอการเรียนรู๎และสืบค๎น 

 ๓) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 จุดเด่น 
 ครูมีลักษณะพื้นฐานของความเป็นครู มีความตระหนักรักศรัทธาภาคภูมิใจในวิชาชีพครู รักเมตตา 
เอาใจใสํตํอศิษย์ หมั่นพัฒนาตนเอง มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีตํอครู ชุมชนและผู๎ปกครองเป็นที่ยอมรับของสาธารณชน 
 
 จุดที่ควรพัฒนา  
 ครูควรพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู๎มีการวิเคราะห์ศักยภาพผู๎เรียนอยํางจริงจัง ตํอเนื่อง สํงเสริมกระบวนการคิดอยํางสร๎างสรรค์มี



 

 

จินตนาการ ใช๎สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงอิงพัฒนาการของ
ผู๎เรียน น าผลการประเมินและผลการวิจัยในชั้นเรียนมาใช๎ในการพัฒนาเด็กตามศักยภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให๎สูงขึ้นควรจัดการเรียนที่หลากหลายเพ่ือให๎เด็กพัฒนาตนเองให๎เทําทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ประเทศชาติและนานาประเทศในอาเซียนซึ่งจะต๎องบริหารจัดพัฒนาครูให๎พัฒนาขึ้นเป็นล าดับตํอไป 

 ๔) ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
  จุดเด่น 
 โรงเรียนมีการวางระบบโครงสร๎าง การบริหารจัดการศึกษา ด๎านการพัฒนาให๎บรรลุตามปรัชญา  
พันธกิจ วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ของโรงเรียนและเป็นข๎อตกลงรํวมกันระหวํางคณะกรรมการสถานศึกษาไว๎อยําง
ชัดเจน ผู๎บริหาร  ครู ชุมชนตาํงให๎ความส าคัญตํอการบริหาร จัดการศึกษามีสํวนรํวมในการด าเนินโครงการ ให๎บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์   ในการจัดท าโครงการรองรับแผนพัฒนาการศึกษา ของสถานศึกษาอยํางเป็นระบบ ครบวงจร
คุณภาพ PDCA  ซึ่งผู๎เกี่ยวข๎องมีความพึงพอใจเกินร๎อยละ ๘๕ ผลการด าเนินงานบรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน์  พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของโรงเรียนก าหนด ด๎านผู๎เรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชนวําโรงเรียนได๎ผลิตบุคคลที่มีคุณภาพคุณธรรม
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาให๎แกํชุมชน  และเกิดผลที่ดีตํอชุมชนและผลการพัฒนาตามจุดเน๎น   

 จุดที่ควรพัฒนา  
 อัตลักษณ์ของโรงเรียนวัดคลองขุนศรี ผลจากการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบสอง ได๎ระดับ ดีมาก  แตํทาง
โรงเรียนยังมีความมํุงมั่นจะพัฒนานักเรียนที่จะส าเร็จการศึกษาแล๎วให๎เป็นเยาวชนและเป็นผู๎ใหญํที่ดี    มีคุณภาพ 
คุณธรรม เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติตํอไป ฉะนั้นจุดที่ควรพัฒนาตํอ คือ นักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม น าสูํวิถี
ประชาธิไตย 

๕) ด้านมาตรการส่งเสริม 

 จุดเด่น 
 โรงเรียนได๎รํวมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได๎ก าหนดโครงการพิเศษเพ่ือสํงเสริมให๎
ผู๎เรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี  สนับสนุนให๎มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎เพ่ือน๎อมน าปรัชญาเศษรฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวทางด าเนินชีวิต เชํน การท าน้ าหมักชีวภาพ การท าน้ ายาอเนกประสงค์ ฯลฯ การจัด
กิจกรรมโครงการสํงเสริมสุขภาพ ที่ครอบคลุมตลอดปี รวมทั้งให๎บริการด๎านอาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม) 
จัดการแขํงขันกีฬาภายใน จัดกิจกรรมตํอต๎านโรคไข๎เลือดออก ผลการด าเนินงานผู๎เกี่ยวข๎องทุกคนมีความพึง
พอใจ ผู๎เรียนสํวนใหญํมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี 

 

จุดที่ควรพัฒนา 



 

 

 จากการจัดกิจกรรมดังกลําว ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบสอง ผลการประเมินอยูํ
ในระดับคุณภาพดีมาก แตํควรสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีการพัฒนาด๎านความสามารถในการแก๎ปัญหาได๎เหมาะสมกับ
วัย ด๎านการมีจินตนาการและความคิด ริเริ่มสร๎างสรรค์ตลอดจนสนใจ ใฝุรู๎ รักการอําน  

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 ๓.๑ สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีสํวนรวํมในการวางแผนการจัดกิจกรรมที่ครูจัดขึ้นอยํางหลากหลาย เชํน 
กิจกรรมศึกษาแหลํงเรียนรู๎ทั้งในและนอกห๎องเรียน ได๎แกํ ห๎องสมุดห๎อง ห๎องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  ฯลฯ 
 ๓.๒ โรงเรียนควรรวมกลุํมกับโรงเรียนในกลุํมเครือขํายหรือโรงเรียนขนาดเล็กด๎วยกัน จัดเป็นศูนย์
พัฒนาผู๎เรียน โดยให๎โรงเรียนเป็นศูนย์ในกลุํมสาระการเรียนรู๎ที่ครูโรงเรียนนั้นมีความช านาญเป็นพิเศษ 
โดยเฉพาะในกลุํมสาระหลัก ให๎ครบทั้ง ๘ กลุํมสาระ ท าการสอนเสริม ติวเข๎ม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
เพ่ือเป็นการเตรียมพร๎อมสอบ O-NET ตํอไป 
 ๓.๓ สถานศึกษาให๎ความส าคัญในการจัดท าวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผนในการพิจารณา
ตัดสินใจในการวางแผนปฏิบัติงานอยํางมีประสิทธิภาพโดยการก าหนดโครงการด าเนินงานที่เป็นระบบชัดเจน 
 ๓.๔ ครูควรปรับทัศนคติในการจัดการเรียนการสอนให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลง โดยยึดผู๎เรียน 
เป็นศูนย์กลาง ให๎ผู๎เรียนได๎ลงมือท าด๎วยตนเองมากที่สุดมีการวิจัยผู๎เรียนที่มีปัญหา  
 ๓.๕ สํงเสริมให๎บุคลากรมีความรู๎ด๎านระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือน ามาพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาให๎ได๎มาตรฐานที่ก าหนด พร๎อมน าผลการประเมินไปปรับปรุงแก๎ไข ให๎ดีขึ้นอยํางตํอเนื่อง 
 ๓.๖ ครูควรใช๎เทคโนโลยีในการติดตํอสื่อสาร และเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย พัฒนาการวิจัย  
สื่อ และนวัตกรรม มีทักษะการใช๎ภาษาในการสื่อสารอยํางน๎อย ๒ ภาษา เพ่ือการติดตํอสื่อสาร และพัฒนา 
การเรียนรู๎ ทั้งในประเทศ และในกลุํมประเทศสมาชิกอาเซียน อยํางตํอเนื่อง 

๔. ความต้องการและการช่วยเหลือ  
 เพ่ือเป็นการสํงเสริมพัฒนาสถานศึกษา  เพ่ือยกระดับมาตรฐานการศึกษาสูํความเป็นเลิศ  
สอดคล๎องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา สูํสังคมเอเซียน  โรงเรียน มีความต๎องการและชํวยเหลือจาก
หนํวยงานต๎นสังกัด และสนับสนุนจากหนํวยงานอื่น  ดังนี้ 

๔.๑ ครู  บุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู๎ความสามารถตามที่โรงเรียนขาดแคลน เชํน เอก
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นต๎น 

๔.๓ งบประมาณในการจัดซื้อ คอมพิวเตอร์ ให๎เพียงพอ เนื่องจากคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนเป็น
คอมพิวเตอร์รุํนเกํา บางทีใช๎งานได๎ไมํดีเทําที่ควร และอุปกรณ์บางชิ้นเริ่มช ารุด 

๔.๔ พัฒนา ผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให๎มีทักษะทางภาษาตํางชาติ อยํางน๎อย  ๒  
ภาษา เพ่ือเตรียมตัวติดตํอสื่อสารกับ ภาคีเครือขํายในกลุํมประเทศสมาชิกอาเซียน 

๔.๕  พัฒนาบุคลากรรํวมกับหนํวยงานอื่นอยํางเป็นระบบอยํางตํอเนื่อง 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


