
๑ 
 

ตอนที ่ ๑ 
ข้อมูลพืน้ฐาน 

 

๑.  ข้อมูลทัว่ไป 
 ช่ือโรงเรียนบา้นยามกาโนนค า    ตั้งอยูเ่ลขท่ี    -    หมู่   ๙    ถนน    -    ต าบลบา้นธาตุ    
อ าเภอเพญ็  จงัหวดัอุดรธานี   รหสัไปรษณีย ์ ๔๑๑๕๐    โทรศพัท ์  ๐ – ๔๒๒๒๐ – ๒๐๖     
โทรสาร    -      สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑    
Website  :   www.yamkanonkam.ac.th    เปิดสอนตั้งแต่ระดบัชั้นก่อนประถมศึกษาถึงระดบั
มธัยมศึกษาตอนตน้  มีเน้ือท่ี   ๒๐   ไร่   ๑   งาน   ๕๒   ตารางวา    เขตพื้นท่ีบริการ   ๒   หมู่บา้น   
ไดแ้ก่   บา้นยามกานอ้ย   หมู่ท่ี   ๙   และบา้นโนนค า   หมู่ท่ี   ๑๗    
 ประวตัิโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนบา้นยามกาโนนค า  ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี  ๗  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๔๗๖  มีเน้ือท่ี   
๒๐  ไร่  ๑  งาน  ๕๒  ตารางวา  เปิดสอนตั้งแต่ระดบัชั้นก่อนประถมศึกษาถึงระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้  มีเขตพื้นท่ีบริการ  ๒  หมู่บา้น  ไดแ้ก่  บา้นยามกานอ้ย  หมู่ท่ี  ๙  และบา้นโนนค า  หมู่ท่ี  ๑๗    
โดยมีนายอินทร์  พลศรี  ด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารโรงเรียนคนแรก 
 โรงเรียนบา้นยามกาโนนค า  ตั้งอยูบ่า้นยามกานอ้ย  ต าบลบา้นธาตุ  อ าเภอเพญ็  จงัหวดั
อุดรธานี  เม่ือก่อตั้งคร้ังแรกอาศยัวดับา้นยามกาใหญ่เป็นท่ีเรียน  พ.ศ.  ๒๔๙๗  ไดย้า้ยจากศาลาวดั
บา้นยามกาใหญ่  มาท าการเรียนการสอนท่ีศาลาวดับา้นยามกานอ้ย 
 เดือนธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๔๙๘  คณะครูและชาวบา้นไดร่้วมกนัยกร่างวางโครงอาคารเรียน
แบบ ป.๑ ซ.พิเศษขนาด  ๔ หอ้งเรียนและใชเ้รียนโดยยงัไม่ไดมุ้่งหลงัคา  อาคารเรียนหลงัดงักล่าว
เสร็จสมบูรณ์ในปี  พ.ศ. ๒๕๐๓  และในปีพ.ศ.  ๒๕๒๐  ชาวบา้นยามกาใหญ่ไดข้อแยกโรงเรียน
ออกไป 
 ๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๐  ชาวบา้นยามกาใหญ่ไดข้อแยกออกไปตั้งโรงเรียนข้ึนเอง 
ท่ีบา้นยามกาใหญ่ 
 ปี พ.ศ. ๒๕๔๐   กระทรวงศึกษาธิการไดอ้นุมติัให้เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาจดัการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นก่อนประถมศึกษาถึงชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  และเขา้ร่วม
โครงการปฏิรูปการศึกษา  โดยไดรั้บจดัสรรงบประมาณปรับปรุงห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  
หอ้งปฏิบติัการทางภาษาและหอ้งปฏิบติัการทางวทิยาศาสตร์พร้อมอุปกรณ์  โดยมีนายสายณัห์  
ไชยวรรณ  เป็นอาจารยใ์หญ่   
 ปี พ.ศ.  ๒๕๔๔  ส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัอุดรธานี  ไดอ้นุมติัใหเ้ปล่ียนช่ือเป็น
โรงเรียนบา้นยามกาโนนค า  ซ่ึงมีนายชวลิต  หลา้คอม   เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา 

http://www.yamkanonkam.ac.th/
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 ปี พ.ศ. ๒๕๕๖  ปัจจุบนัมีผูบ้ริหาร  ช่ือนายหนูเถ่ือน   ปะโพชะนงั  วฒิุทางการศึกษาสูงสุด  
ปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา  ไดย้า้ยมาด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนน้ี  ตั้งแต่   
วนัท่ี  ๔  ธนัวาคม  ๒๕๕๖  จนถึงปัจจุบนั  
  อกัษรย่อของโรงเรียน คือ  บ.ย.น. 
  สีประจ าโรงเรียน  คือ  สีฟ้า – เทา 
   -  สีฟ้า    หมายถึง   ความเจริญกา้วหนา้ดา้นวชิาการ 
   -   สีเทา   หมายถึง   การท่ีทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
  ปรัชญาของโรงเรียน    นตถิ  ปัญญา  สมาอาภา แสงสวา่งเสมอดว้ยปัญญาไม่มี 

 ค าขวญัของโรงเรียน    มีวนิยั  ใฝ่ศึกษา  คุณภาพกา้วหนา้  กีฬาเด่น  เนน้คุณธรรม 
 

แผนผงัโรงเรียน 
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๒.  ข้อมูลผู้บริหาร 
 ผูอ้  านวยการโรงเรียน  ช่ือ-สกุล  นายหนูเถ่ือน  ปะโพชะนงั    
โทรศพัท ์ ๐ – ๘๓๒๘๕ – ๙๓๐๙   วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปริญญาโท    สาขา   การบริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนน้ีตั้งแต่วนัท่ี  ๔  ธนัวาคม  ๒๕๕๖  จนถึงปัจจุบนั  เป็นเวลา   ๔   เดือน 
๓.  ข้อมูลนักเรียน  (ณ  วันท่ี ๑๐  มิถนุายน  ๒๕๕๖) 
 ๑)  จ  านวนนกัเรียนในเขตพื้นท่ีบริการทั้งส้ิน   ๒๔๖   คน 
 ๒)  จ  านวนนกัเรียนในโรงเรียนทั้งส้ิน   ๒๔๖   คน   จ  าแนกตามระดบัชั้นท่ีเปิดสอน  
 

ระดบัช้ันเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลีย่ 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

อ. ๑ ๑ ๑๘ ๙ ๒๗ ๒๗ 

อ. ๒ ๑ ๑๑ ๑๕ ๒๖ ๒๖ 

รวม ๒ ๒๙ ๒๔ ๕๓  

ป. ๑ ๑ ๗ ๑๔ ๒๑ ๒๑ 

ป. ๒ ๑ ๑๐ ๗ ๑๗ ๑๗ 

ป. ๓ ๑ ๒๐ ๑๐ ๓๐ ๓๐ 

ป. ๔ ๑ ๙ ๑๑ ๒๐ ๒๐ 

ป. ๕ ๑ ๑๐ ๑๒ ๒๒ ๒๒ 

ป. ๖ ๑ ๗ ๑๑ ๑๘ ๑๘ 

รวม ๖ ๖๓ ๖๕ ๑๒๘  

ม. ๑ ๑ ๑๘ ๕ ๒๓ ๒๓ 

ม. ๒ ๑ ๘ ๙ ๑๗ ๑๗ 

ม. ๓ ๑ ๑๕ ๑๐ ๒๕ ๒๕ 

รวม ๓ ๔๑ ๒๔ ๖๕  

รวมทั้งหมด ๑๒ ๑๓๓ ๑๑๓ ๒๔๖  
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 ๓)  จ านวนนกัเรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑข์องกรมพลศึกษาหรือส านกังาน
กองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ๒๔๖   คน   คิดเป็นร้อยละ   ๑๐๐ 
 ๔)  จ  านวนนกัเรียนท่ีมีน ้าหนกัส่วนสูงตามเกณฑข์องกรมอนามยั  ๒๒๖ คน  
คิดเป็นร้อยละ  ๙๑.๘๗ 
 ๕)  จ านวนนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องเรียนร่วม   ๔๓   คน   คิดเป็นร้อยละ  ๑๗.๔๘ 
 ๖)   จ านวนนกัเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ   ๒๐    คน    คิดเป็นร้อยละ   ๘.๑๓ 
 ๗)  จ านวนนกัเรียนปัญญาเลิศ     -     คน     คิดเป็นร้อยละ   -  
 ๘)  จ านวนนกัเรียนตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ   -   คน    คิดเป็นร้อยละ   - 
 ๙)  จ านวนนกัเรียนท่ีออกกลางคนั (ปัจจุบนั)    -   คน     คิดเป็นร้อยละ   - 
 ๑๐) สถิติการขาดเรียน/เดือน  ๕    คน    คิดเป็นร้อยละ   ๒.๐๓ 
 ๑๑) จ านวนนกัเรียนท่ีเรียนซ ้ าชั้น  -    คน     คิดเป็นร้อยละ   - 
 ๑๒) จ านวนนกัเรียนท่ีจบหลกัสูตร 
   อ. ๒                  จ านวน     ๒๕  คน    คิดเป็นร้อยละ    ๑๐๐   
    ป. ๖                  จ านวน     ๑๘ คน    คิดเป็นร้อยละ    ๑๐๐   
   ม. ๓                จ านวน    ๒๓ คน   คิดเป็นร้อยละ   ๙๒.๐๐ 
 ๑๓) อตัราส่วนครู : นกัเรียน =    ๑  :  ๑๕    (แยกตามระดบั) 
 ๑๔) จ านวนนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและ 
นนัทนาการ   ๒๔๖   คน   คิดเป็นร้อยละ   ๑๐๐ 
 ๑๕) จ านวนนกัเรียนท่ีมีคุณลกัษณะเป็นลูกท่ีดีของพ่อ แม่ ผูป้กครอง   ๒๔๖   คน   
คิดเป็นร้อยละ   ๑๐๐ 
 ๑๖) จ านวนนกัเรียนท่ีมีคุณลกัษณะเป็นนกัเรียนท่ีดีของโรงเรียน   ๒๔๖   คน   
คิดเป็นร้อยละ   ๑๐๐ 
 ๑๗) จ านวนนกัเรียนท่ีท ากิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา
๒๔๖   คน   คิดเป็นร้อยละ   ๑๐๐ 
 ๑๘) จ านวนนกัเรียนท่ีมีบนัทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบคน้จากเทคโนโลยสีารสนเทศ
อยา่งสม ่าเสมอ   ๒๔๖   คน   คิดเป็นร้อยละ   ๑๐๐ 
 ๑๙)  จ านวนนกัเรียนท่ีผา่นการประเมินความสามารถดา้นการคิดตามท่ีก าหนดในหลกัสูตร
สถานศึกษา  ๒๔๖คน   คิดเป็นร้อยละ   ๑๐๐ 
 ๒๐)  จ านวนนกัเรียนท่ีผา่นเกณฑก์ารประเมินตามความสามารถในการปรับตวัเขา้กบัสังคม
ตามท่ีก าหนดในหลกัสูตรสถานศึกษา   ๒๔๖   คน   คิดเป็นร้อยละ   ๑๐๐ 
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๔.  ข้อมูลครูและบุคลากร 
 

ครูประจ าการ 
 

ที่ 
 

ช่ือ – ช่ือสกลุ 
 

อายุ 

 

อายุ
ราชการ 
(ปี/เดือน) 

 

ต าแหน่ง/
วทิย
ฐานะ 

 

วุฒิ 
 

วชิาเอก 
 

สอนวชิา/ช้ัน 
จ านวนคร้ัง/
ช่ัวโมงที่รับ     
การพฒันา/ปี 

๑ นางหนูนอ้ม  กาหวาย ๕๗ ๓๔/๕ ครู/คศ.๓ ศษ.บ. การประถมศึกษา ทุกวิชา/ปฐมวยั ๗/๔๒ 
๒ นางสมพร  สีมืด ๕๕ ๓๓/๗ ครู/คศ.๓ ศษ.บ. การประถมศึกษา ทุกวิชา/ป.๓ ๔/๒๔ 
๓ นางเพญ็พิศ  อุไร ๕๒ ๒๗/๙ ครู/คศ.๓ คบ. คหกรรมศาสตร์ ทุกวิชา/ป.๓ ๕/๓๐ 
๔ นายสงวน  ค  าเทพ ๕๒ ๓๑/๗ ครู/คศ.๓ กศ.บ. สงัคมศึกษา สงัคมฯ/ม.๑-๓ ๕/๓๐ 
๕ นางนงนุช  สุสุวรรณ ๔๖ ๒๑/๒ ครู/คศ.๓ คบ. การประถมศึกษา ทุกวิชา/ป.๒ ๔/๒๔ 
๖ นางฉวีวรรณ  สิงห์วิเศษ   ๓๙ ๙/๓ ครู/คศ.๒ คบ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์/ม.๑-๓ ๔/๒๔ 

๗ นางสาวชญาภา  โพธ์ิศรี ๓๑ ๕/๑ ครู 
ศษ.ม. 
วท.บ. 

การบริหารการศึกษา 
ศึกษาศาสตร์-เกษตร 

คณิตศาสตร์/ป.๖ 
การงานฯ/ป.๔-๖ 

๕/๓๐ 

๘ นายฤทธิศกัด์ิ  ศรีราชสญไทย ๓๔ ๕/๑ ครู 
ศษ.ม 
วท.บ. 

การบริหารการศึกษา 
วิทยาศาสตร์การศึกษา 

สุข-พละ/ป.๔-ม.๓ 
 

๔/๒๔ 

๙ นางสาวละมยั  ผมอินทร์ ๓๗ ๘/๒ ครู/คศ.๒ คบ. สงัคมศึกษา สงัคมฯ/ป.๔-๖ ๔/๒๔ 
๑๐ นางอมัพร  ประเสริฐสงัข ์ ๓๔ ๕/๔ ครู บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมฯ/ป.๔-๕,ม.๑-๓ ๕/๓๐ 

๑๑ น.ส. เพลินพิศ  เบา้ทองหล่อ ๔๒ ๖/๐ ครู คบ. ประถมศึกษา 
ภาษาไทย/ป.๔-๕ 
คณิต,องักฤษ/ป.๔ 

๗/๔๒ 

๑๒ นางสาวสิริขวญั  ขมวดทรัพย ์ ๓๔ ๓/๗ ครู ศศ.บ. ภาษาไทย กานงานฯม.๑-๓ ๗/๔๒ 

๑๓ นายฌานินทร์  ไชยมานนัต ์ ๓๑ ๒/๔ ครู 
ศษ.ม. 
ศษ.บ. 

การบริหารการศึกษา 
ภาษาองักฤษ 

องักฤษ/ป.๖-ม.๓ ๖/๓๖ 

๑๔ นางพลอย  นิลศิริ ๔๔ ๒๐/๐ ครู/คศ.๓ คบ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม. ๑-๓ ๕/๓๐ 
๑๕ นายวิจิตร  บุตรสุรินทร์ ๓๓ ๗/๖ ครู คบ. เคมี วิทยาศาสตร์ ป.๕-ม.๓ ๑/๖ 

  
 จ านวนครูท่ีสอนวชิาตรงเอก  ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๓๓ 
 จ านวนครูท่ีสอนตรงความถนดั ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๖๗ 
 

    พนักงานราชการ 

ที่ ช่ือ – ช่ือสกลุ อายุ 
ประสบการณ์การ

สอน (ปี) 
วุฒิ วชิาเอก สอนวชิา/ช้ัน จ้างด้วยเงนิ 

๑ นางรัชฎาภรณ์  ภูมิวตัร์ ๔๒ ๑๔ คบ. เกษตรกรรม ทุกวิชา/ปฐมวยั งบประมาณ 
๒ นางจ ารูญ  จนัทร์ขาว ๓๕ ๑๐ คบ. ภาษาไทย ทุกวิชา/ป.๑ งบประมาณ 

๓ นางวชัราภรณ์  ดุมเกษม ๔๓ ๔ คบ. นาฏศิลป์ นาฏศิลป์/ป.๔-ม.๓ งบประมาณ 

 
 
 
 



๖ 
 

 ลูกจ้างประจ า 

ที่ ช่ือ – ช่ือสกลุ อายุ 
ประสบการณ์การ

สอน (ปี) 
วุฒิ วชิาเอก ต าแหน่ง/วทิยฐานะ 

 

จ้างด้วยเงนิ 

๑ นายกิตติชยั  สีมืด ๕๕ ๓๐ ป.๔ - ช่างไม ้๔ งบประมาณ 

  
 อตัราจ้าง 

ที่ ช่ือ – ช่ือสกลุ อายุ 
ประสบการณ์การ
สอน (ปี/เดอืน) 

วุฒิ วชิาเอก ต าแหน่ง/วทิยฐานะ จ้างด้วยเงนิ 

๑ นางสาวสุพตัรา   ห่มซา้ย ๓๐ ๐/๔ วท.บ. 
การบริหารธุรกิจ
ระหวา่งประเทศ 

เจา้หนา้ท่ีธุรการ งบประมาณ 

๒ นางสาวพาทินี  อุไร ๒๘ ๔/๓ ปวช. การบญัชี พ่ีเล้ียงเด็กพิการ งบประมาณ 

 
๕.  ข้อมูลอาคารสถานที ่ 
 อาคารเรียนถาวรจ านวน  ๓  หลงั   อาคารเรียนชัว่คราวจ านวน  ๑  หลงั  หอสมุดจ านวน  
๑  หลงั  อาคารอเนกประสงคจ์  านวน  ๑  หลงั  โรงอาหารจ านวน  ๑  หลงั  ห้องน ้า – หอ้งส้วมจ านวน  
๔  หลงั   เรือนพยาบาลจ านวน  ๑  หลงั   หอถงัประปาจ านวน  ๑  หลงั  ถงัน ้าฝ.๓๓  จ านวน  ๓  ถงั  
หอ้งสหกรณ์โรงเรียนจ านวน  ๑  หอ้ง   สนามฟุตบอลจ านวน  ๑  สนาม  สนามวอลเล่ยบ์อลจ านวน   
๑  สนาม  สนามบาสเก็ตบอลจ านวน  ๑  สนาม  สนามตะกร้อจ านวน  ๑  สนาม  สนามเด็กเล่นจ านวน  
๑  สนาม   เรือนเพาะช าจ านวน  ๑  หลงั  บ่อน ้าสาธารณะจ านวน  ๒  บ่อ  สวนเกษตรแบบผสมผสาน
จ านวน  ๑  สวน  ธนาคารขยะจ านวน  ๑  หลงั   อาคารเก็บครุภณัฑจ์ านวน  ๑  หลงั 
 
๖.  ข้อมูลงบประมาณ 
 

  งบประมาณ (รับ-จ่าย)  
รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 

เงินงบประมาณ ๖๒๕,๗๐๐.๐๐ งบด าเนินการ /  เงินเดือน-ค่าจา้ง ๒๑๘,๙๙๕.๐๐ 
เงินนอกงบประมาณ ๕๓๘,๘๓๐.๐๐ งบพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา ๙๐๙,๘๓๐.๐๐ 
เงินอ่ืนๆ (ระบุ) - งบอ่ืนๆ (ส ารอง) ๓๕,๗๐๕.๐๐ 

รวมรายรับ ๑,๑๖๔,๕๓๐.๐๐ รวมรายจ่าย ๑,๑๖๔,๕๓๐.๐๐ 
             
   งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจา้ง     คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๘๑  ของรายรับ 
   งบพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๑๓  ของรายรับ 
 
 



๗ 
 

๗.  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 ๑)  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลกัษณะเป็นหมู่บา้นและทุ่งนา   มีประชากรประมาณ  
๑,๐๐๐  คน   บริเวณใกลเ้คียงโดยรอบโรงเรียน  ไดแ้ก่  วดับุญสวาท  ทุ่งนา  ร้านคา้และศาลา
ประชาคมของหมู่บา้น   อาชีพหลกัของชุมชน  คือ  ท านา  รับจา้งและหตัถกรรมสานกระติบขา้ว  
ส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ   ประเพณี/ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีเป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไป  คือ  
ศิลปวฒันธรรมดา้นศาสนาพุทธและพราหมณ์  เช่น  บุญบั้งไฟ  บุญมหาชาติ 
 ๒)  ผูป้กครองส่วนใหญ่  จบการศึกษาระดบั  การศึกษาภาคบงัคบั  (ป.๔)  อาชีพหลกั   
คือ  ท านา  ส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อครอบครัว ต่อปี   
๓๐,๐๐๐  บาท  ข้ึนไป  จ านวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว  ๓ – ๕  คน 
 ๓)  โอกาสและขอ้จ ากดัของโรงเรียน  
  โอกาส 

         -    การคมนาคมสะดวกง่ายต่อการเดินทาง 
                        -   มีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเอ้ือต่อการจดัหลกัสูตรทอ้งถ่ิน (สานกระติบขา้ว) 

     -   ผูป้กครองใหค้วามร่วมมือและสนบัสนุนกิจกรรมดา้นต่างๆ ของโรงเรียน 
          -   มีวดัใกลโ้รงเรียน ในการสนบัสนุนดา้นพิธีกรรมและศาสนา 
 ขอ้จ ากดั 
          -   ผูป้กครองบางส่วนขาดความเขา้ใจในระบบการศึกษา 
      -   ผูป้กครองส่วนใหญ่ท านาและรับจา้งนอกพื้นท่ีไม่มีเวลาในการดูแลเอาใจใส่การเรียน 

ของบุตร 
      - ชุมชนส่วนใหญ่ฐานะยากจน มีแหล่งมัว่สุมการพนนั มีภาวะเส่ียงต่อปัญหายาเสพติด 

 
 

๘.  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 โรงเรียนบา้นยามกาโนนค า  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต ๑
จดัการสอนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  ๒๕๕๑  โดยโรงเรียนไดจ้ดัสัดส่วน
สาระหลกัสูตรและเวลาเรียน  ดงัแสดงในตาราง  ต่อไปน้ี 
 
 
 



๘ 
 

 
 
 
 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กจิกรรม 

เวลาเรียน 

ระดบัประถมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ 

รายวชิาพืน้ฐาน ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๘๐ ๘๘๐ ๘๘๐ 
ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
วทิยาศาสตร์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
สงัคมศึกษา  ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
ประวติัศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ภาษาองักฤษ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
รายวชิาเพิม่เตมิ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 
ภาษาไทย - - - - - - ๔๐ ๔๐ - 
คณิตศาสตร์ - - - - - - ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
ภาษาองักฤษ - - - - - - ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
คอมพิวเตอร์ - - - ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
วทิยาศาสตร์ - - - - - - - - ๔๐ 
อาเซียนศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 
  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
  กิจกรรมนกัเรียน          
       -  ลูกเสือ/เนตรนารี ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 
       -  ชุมนุม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
* กิจกรรมเพ่ือสงัคมและ 
สาธารณประโยชน์ 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 

รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๔๐ ๑,๐๔๐ ๑,๐๔๐  ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ 

หมายเหตุ * กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   น าไปบูรณาการในกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
 



๙ 
 

๙.  แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 ๑)  หอ้งสมุด  มีขนาด   ๑๐๘   ตารางเมตร  จ านวนหนงัสือในหอ้งสมุด  ๓,๐๐๐  เล่ม 
   การสืบคน้หนงัสือและการยมื-คืน  ใชร้ะบบ  บตัรสมาชิกหอ้งสมุดในการยมื – คืน 
   จ านวนนกัเรียนท่ีใชห้้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน  เฉล่ีย  ๒๑๐  คนต่อวนั 
                           คิดเป็นร้อยละ   ๘๕.๓๗   ของนกัเรียนทั้งหมด 
 ๒)  หอ้งปฏิบติัการ 

  หอ้งปฏิบติัการวทิยาศาสตร์    จ  านวน ๑ หอ้ง 
  หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์    จ  านวน ๑ หอ้ง 
  หอ้งกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน      จ  านวน ๑ หอ้ง 
  หอ้งพยาบาล         จ  านวน ๑ หอ้ง 
  หอ้งสหกรณ์โรงเรียน        จ  านวน ๑ หอ้ง 

 ๓)  คอมพิวเตอร์    จ านวน     ๒๙    เคร่ือง 
   ใชเ้พื่อการเรียนการสอน   ๒๐ เคร่ือง 
   ใชเ้พื่อสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต ๒๗ เคร่ือง 
   จ านวนนกัเรียนท่ีสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาท่ีรายงาน  
   เฉล่ีย   ๑๙๕   คนต่อวนั  คิดเป็นร้อยละ   ๗๗.๒๔   ของนกัเรียนทั้งหมด 
   ใชเ้พื่อการบริหารจดัการ   ๑๐ เคร่ือง 
 
 ๔)  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายใน / ช่ือแหล่งเรียนรู้ สถิติการใชจ้  านวนคร้ัง/ปี 
๑.  หอ้งสมุด  :  ใหบ้ริการผูเ้รียนในช่วงพกักลางวนัในการสืบคน้
ขอ้มูล  การสืบคน้หนงัสือและการยมื-คืน   

๒๕๐ 

๒.  หอ้งคอมพิวเตอร์  :  ใหบ้ริการผูเ้รียนในช่วงพกักลางวนัและ
คาบเรียนท่ี ๖ ในการสืบคน้ขอ้มูล 

๒๐๐ 

๓.  สวนป่า  :  เป็นแหล่งเรียนรู้การปฏิบติักิจกรรมในการเรียนรู้
เก่ียวกบัพนัธ์ุไมแ้ละธรรมชาติในโรงเรียน 

๒๔ 

๔.  สวนเกษตรผสมผสาน  :  เป็นแหล่งเรียนรู้ในการเรียนกลุ่ม
สาระการงานอาชีพฯ  เก่ียวกบัพืช 

๔๐ 

๕.  สวนหยอ่มต่างๆ ภายในโรงเรียน  :  เป็นแหล่งเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ พฤกษศาสตร์ เป็นแหล่งเอ้ืออ านวยต่อการศึกษา 
คน้ควา้หาความรู้จากประสบการณ์จริง 

๒๔ 

  



๑๐ 
 

แหล่งเรียนรู้ภายใน / ช่ือแหล่งเรียนรู้ สถิติการใชจ้  านวนคร้ัง/ปี 
๖.  สนามกีฬา  :  เป็นสถานท่ีฝึกทกัษะดา้นกีฬา  
การออกก าลงักาย การจดักิจกรรมกลางแจง้ และการจดั
นิทรรศการของโรงเรียนและชุมชน 

๒๐๐ 

๗.  บ่อเล้ียงปลา  :  เป็นแหล่งเรียนรู้ดา้นสัตวน์ ้าและแหล่งน ้า 
ในโรงเรียน 

๑๕ 

 
 ๕)  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  

แหล่งเรียนรู้ภายนอก/ ช่ือแหล่งเรียนรู้ สถิติการใชจ้  านวนคร้ัง/ปี 
๑.  วดัและส านกัสงฆ ์ :  เป็นแหล่งเรียนดา้นศาสนาพิธีทาง
ศาสนาพุทธและใชป้ระกอบพิธีกรรมวนัส าคญัทางศาสนา 

๑๒ 

๒.  ร้านคา้ในชุมชน  :  เป็นแหล่งเรียนดา้นขายสินคา้การคา้ปลีก
และการบญัชี 

๑๐ 

๓.  กองทุนหมู่บา้น  :  เป็นแหล่งเรียนคณิตศาสตร์ดา้นการ
บริหารการเงิน การบญัชี เงินกู ้ดอกเบ้ียและนิติกรรมสัญญา 

๑๒ 

๔.  กลุ่มจกัสาน  :   เป็นแหล่งเรียนการงานอาชีพดา้นอาชีพจกั
สานในชุมชนและการบริหารจดัการกลุ่ม 

๖ 

๕.  ศูนยส์าธิตเกษตรผสมผสาน  :  เป็นแหล่งเรียนการเกษตร 
เช่น ปลูกพืช เล้ียงสัตว ์ เพาะเห็ด  ผลิตปุ๋ยชีวภาพ 

๒๐ 

๖.  โรงสีขา้ว  :  เป็นแหล่งเรียนดา้นอาชีพการแปรรูปขา้ว  
อาหารสัตว ์

๔ 

  
 ๖)  ปราชญช์าวบา้น/ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ผูท้รงคุณวุฒิ  ท่ีสถานศึกษาเชิญมาใหค้วามรู้           
แก่ครู  นกัเรียน  ในปีการศึกษาท่ีรายงาน 
  ๖.๑  ช่ือ-สกุล   นายอุ่นค า   ทองเพญ็   ใหค้วามรู้เร่ือง   ภาษาไทยนอ้ย  ประวติัหมู่บา้น 
สถิติการใหค้วามรู้ในโรงเรียนแห่งน้ี จ านวน  ๒ คร้ัง/ปี 
  ๖.๒  ช่ือ-สกุล   นายเตียง   หาระคุณ   ใหค้วามรู้เร่ือง   ประเพณี  วฒันธรรม  พิธีกรรม 
สถิติการใหค้วามรู้ในโรงเรียนแห่งน้ี จ านวน  ๒ คร้ัง/ปี 
  ๖.๓  ช่ือ-สกุล   นายปรีชา   ผมไผ   ใหค้วามรู้เร่ือง   การตดัผม 
สถิติการใหค้วามรู้ในโรงเรียนแห่งน้ี จ านวน  ๔ คร้ัง/ปี 
 



๑๑ 
 

  ๖.๔  ช่ือ-สกุล   นางสมถวลิ   พินโย   ใหค้วามรู้เร่ือง   การสานกระติบขา้ว 
สถิติการใหค้วามรู้ในโรงเรียนแห่งน้ี จ านวน  ๑๖ คร้ัง/ปี 
  ๖.๕  ช่ือ-สกุล   นายวฒิุชยั   ชยัวงศว์ฒัน์   ใหค้วามรู้เร่ือง   เกษตรผสมผสาน 
สถิติการใหค้วามรู้ในโรงเรียนแห่งน้ี จ านวน  ๑๐ คร้ัง/ปี 
  ๖.๖  ช่ือ-สกุล   นางบวัไหล   ผมอินทร์   ใหค้วามรู้เร่ือง   การทอเส่ือ 
สถิติการใหค้วามรู้ในโรงเรียนแห่งน้ี จ านวน  ๒ คร้ัง/ปี 
  ๖.๗  ช่ือ-สกุล   นายไกรสร   กาทอง   ใหค้วามรู้เร่ือง   การบริหารจดัการกองทุน 
สถิติการใหค้วามรู้ในโรงเรียนแห่งน้ี จ านวน  ๒ คร้ัง/ปี 
  ๖.๘  ช่ือ-สกุล   พระล าพอง   ปัญญาธโร   ใหค้วามรู้เร่ือง  หลกัธรรมทาง
พระพุทธศาสนา     สถิติการใหค้วามรู้ในโรงเรียนแห่งน้ี จ านวน  ๘ คร้ัง/ปี 
 
๑๐.  ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 ๑๐.๑  ผลงานดีเด่น 

ด้านสถานศึกษา 
ปี พ.ศ. ระดบัรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงานทีม่อบรางวลั 

พ.ศ. ๒๕๕๐ รางวลั โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดบัทอง สาธารณสุขจงัหวดั 
พ.ศ. ๒๕๕๐ รางวลัโรงเรียนส่งเสริมการกีฬาดีเด่น   กลุ่มโรงเรียนบา้นธาตุ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ รางวลัสถานศึกษาพอเพียง สพป.อุดรธานี  เขต ๑ 

 
ด้านครูผู้สอน 

ปี พ.ศ. ช่ือ-สกลุ ระดบัรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงานทีม่อบรางวลั 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
นางสาวชญาภา  โพธ์ิศรี รางวลัเหรียญเงิน / ครูผูฝึ้กสอนการสร้างหนงัสือ

อิเลก็ทรอนิกส์ (E-Book)  ระดบัชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี  ๑-๓ 

สพป.นครพนม   เขต ๑ 
(ระดบัภูมิภาค) นางอมัพร  ประเสริฐสงัข ์

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
นางสาวชญาภา  โพธ์ิศรี รางวลัเหรียญทอง / ครูผูฝึ้กสอนการ 

สร้างหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Book)   
ระดบัชั้นมธัยมศึกษา ปีท่ี  ๑-๓ 

สพป.อุดรธานี  เขต ๑ 
นางอมัพร  ประเสริฐสงัข ์

พ.ศ. ๒๕๕๖ นายวจิิตร  บุตรสุรินทร์ 
รางวลัเหรียญทอง / ครูผูฝึ้กสอนการแข่งขนั
เคร่ืองร่อน  ประเภทร่อนนาน ระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ 

สพป.อุดรธานี  เขต ๑ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ นายวจิิตร  บุตรสุรินทร์ 

รางวลัเหรียญทอง / ครูผูฝึ้กสอนการแข่งขนั
เคร่ืองบินพลงัยาง   ประเภทบินนาน  (โดยติดลอ้
บินข้ึนจากพ้ืน)  ระดบัชั้นมธัยมศึกษา ปีท่ี  ๑-๓ 

สพป.อุดรธานี  เขต ๑ 



๑๒ 
 

ปี พ.ศ. ช่ือ-สกลุ ระดบัรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงานทีม่อบรางวลั 

พ.ศ. ๒๕๕๖ นายวจิิตร  บุตรสุรินทร์ 
รางวลัเหรียญทอง / ครูผูฝึ้กสอนการแข่งขนั
เคร่ืองบินพลงัยาง   ประเภทบินไกล  (โดยการ
ปล่อยดว้ยมือ)  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 

สพป.อุดรธานี  เขต ๑ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ นางจ ารูญ  จนัทร์ขาว 
รางวลัเหรียญทอง / ครูผูฝึ้กสอนการประกวดเล่า
นิทานคุณธรรม ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓ สพป.อุดรธานี  เขต ๑ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
นางสาวละมยั  ผมอินทร์ รางวลัเหรียญทอง / ครูผูฝึ้กสอนการประกวด

เพลงคุณธรรม ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ สพป.อุดรธานี  เขต ๑ 
นางนงนุช  สุสุวรรณ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ นางวชัราภรณ์  ดุมเกษม 
รางวลัเหรียญทอง / ครูผูฝึ้กสอนการแข่งขนัขบั
ร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ระดบัชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี ๑-๓ 

สพป.อุดรธานี  เขต ๑ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
นางวชัราภรณ์  ดุมเกษม รางวลัเหรียญทอง / ครูผูฝึ้กสอนประติมากรรม

ลอยตวั ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 
สพป.อุดรธานี  เขต ๑ 

นายสงวน  ค าเทพ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ นางหนูนอ้ม  กาหวาย 
รางวลัเหรียญทอง / ครูผูฝึ้กสอนการเล่านิทาน
ประกอบส่ือ  ระดบัการศึกษาปฐมวยั 

สพป.อุดรธานี  เขต ๑ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
นางรัชฎาภรณ์  ภูมิวตัร์ รางวลัเหรียญทอง / ครูผูฝึ้กสอนการป้ันดินน ้ ามนั 

ระดบัการศึกษาปฐมวยั 
สพป.อุดรธานี  เขต ๑ 

นางหนูนอ้ม  กาหวาย 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
นางรัชฎาภรณ์  ภูมิวตัร์ รางวลัเหรียญทอง / ครูผูฝึ้กสอนการสร้างภาพ

ดว้ยการฉีก ตดั ปะ กระดาษ  ระดบัการศึกษา
ปฐมวยั 

สพป.อุดรธานี  เขต ๑ 
นางหนูนอ้ม  กาหวาย 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
นางสาวสิริขวญั  ขมวดทรัพย ์ รางวลัเหรียญทอง / ครูผูฝึ้กสอนการแข่งขนัการ

ท าขนมช่อม่วง ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 
สพป.อุดรธานี  เขต ๑ 

นางเพญ็พิศ  อุไร 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
นางสาวสิริขวญั  ขมวดทรัพย ์

รางวลัเหรียญทอง / ครูผูฝึ้กสอนการแข่งขนั
ท าอาหารความจานเดียว(ประเภทขา้ว)  และ
อาหารหวาน (ขนมไทย) ระดบัชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี ๔-๖ 

สพป.อุดรธานี  เขต ๑ 
นางสาวเพลินพิศ   
เบา้ทองหล่อ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
นางสาวสิริขวญั  ขมวดทรัพย ์ รางวลัเหรียญทอง / ครูผูฝึ้กสอนการแข่งขัน

การท าแกงมัสม่ัน ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑-

๓ 
สพป.อุดรธานี  เขต ๑ 

นางเพญ็พิศ  อุไร 

 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

นางสาวสิริขวญั  ขมวดทรัพย ์ รางวลัเหรียญทอง / ครูผูฝึ้กสอนการแข่งขนั
ท าอาหารความจานเดียว(ประเภทขา้ว)   
และอาหารหวาน (ขนมไทย) ระดบัชั้น

สพป.อุดรธานี  เขต ๑ 
นางเพญ็พิศ  อุไร 



๑๓ 
 

 
 
 
 

 มธัยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 

ปี พ.ศ. ช่ือ-สกลุ ระดบัรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงานทีม่อบรางวลั 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 

นางสาวเพลินพิศ   
เบา้ทองหล่อ รางวลัเหรียญทอง / ครูผูฝึ้กสอนการประกวด

มารยาทไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 
สพป.อุดรธานี  เขต ๑ 

นางสาวละมยั  ผมอินทร์ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 

นางสาวละมยั  ผมอินทร์ 
รางวลัเหรียญทอง / ครูผูฝึ้กสอนการประกวด
สวดมนตแ์ปล ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ 
 

สพป.อุดรธานี  เขต ๑ 
นางสาวเพลินพิศ   
เบา้ทองหล่อ 
นางสาวพาทินี   อุไร 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
นางสมพร  สีมืด รางวลัเหรียญทอง / ครูผูฝึ้กสอนการแข่งขนัจกั

สานไมไ้ผ ่ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ สพป.อุดรธานี  เขต ๑ 
นางสาวละมยั  ผมอินทร์ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
นางสมพร  สีมืด รางวลัเหรียญทอง / ครูผูฝึ้กสอนการแข่งขนัจกั

สานไมไ้ผ ่ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ สพป.อุดรธานี  เขต ๑ 
นางฉววีรรณ  สิงห์วเิศษ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
นางสาวสิริขวญั  ขมวดทรัพย ์

รางวลัเหรียญทอง / ครูผูฝึ้กสอนการแข่งขนัแปร
รูปอาหาร  ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 

สพป.อุดรธานี  เขต ๑ นางสาวเพลินพิศ   
เบา้ทองหล่อ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ นางหนูนอ้ม  กาหวาย หน่ึงแสนครูดี คุรุสภา 
พ.ศ. ๒๕๕๖ นางนงนุช  สุสุวรรณ หน่ึงแสนครูดี คุรุสภา 
พ.ศ. ๒๕๕๖ นางฉววีรรณ  สิงห์วเิศษ หน่ึงแสนครูดี คุรุสภา 
พ.ศ. ๒๕๕๖ นายสงวน  ค าเทพ ครูดีศรี สพป. อด.1 สพป.อุดรธานี  เขต ๑ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ นางสาวชญาภา  โพธ์ิศรี ครูดีศรี อ าเภอเพญ็ สมาคมครูอ าเภอเพญ็ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ นายสงวน  ค าเทพ 
รางวลัเหรียญทอง / ครูผูฝึ้กสอนการแข่งขนักีฬา
วอลเล่ยบ์อลหญิง   ระดบัชั้นประถมศึกษา 

กลุ่มโรงเรียน 
บา้นธาต ุ

พ.ศ. ๒๕๕๖ นายสงวน  ค าเทพ 
รางวลัเหรียญทอง / ครูผูฝึ้กสอนการแข่งขนักีฬา
วอลเล่ยบ์อลหญิง   ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 

กลุ่มโรงเรียน 
บา้นธาต ุ

พ.ศ. ๒๕๕๖ นายสงวน  ค าเทพ 
รางวลัเหรียญทอง / ครูผูฝึ้กสอนการแข่งขนักีฬา
วอลเล่ยบ์อลชาย  ระดบัชั้นประถมศึกษา 

กลุ่มโรงเรียน 
บา้นธาต ุ

พ.ศ. ๒๕๕๖ นายสงวน  ค าเทพ 
รางวลัเหรียญทอง / ครูผูฝึ้กสอนการแข่งขนักีฬา
วอลเล่ยบ์อลชาย  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 

กลุ่มโรงเรียน 
บา้นธาต ุ



๑๔ 
 

 
 

ด้านผู้เรียน 

ปี พ.ศ. ช่ือ-สกลุ ช้ัน ระดบัรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ 
หน่วยงานทีม่อบ

รางวลั 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑. นายสุรชยั  หาระคุณ 
๒. ด.ช. ทศวรรษ  โพนหลวง 

ม.๓ 
ม.๑ 

รางวลัเหรียญเงิน / การสร้างหนงัสือ
อิเลก็ทรอนิกส์ (E-Book)  ระดบัชั้น
มธัยมศึกษา ปีท่ี  ๑-๓ 

สพป.นครพนม   
เขต ๑ 
(ระดบัภูมิภาค) 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑. นายสุรชยั  หาระคุณ 
๒. ด.ช. ทศวรรษ  โพนหลวง 

ม.๓ 
ม.๑ 

รางวลัเหรียญทอง /  
การสร้างหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Book)   
ระดบัชั้นมธัยมศึกษา ปีท่ี  ๑-๓ 

สพป.อุดรธานี   
เขต ๑ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑. ด.ช.สักด์ินิรันด์ิ  เคนเคา้ 
๒. ด.ช.สิรวชิญ ์ เตนาวงศ ์

ป.๖ 
ป.๖ 

รางวลัเหรียญทอง /  การแข่งขนัเคร่ืองร่อน  
ประเภทร่อนนาน ระดบัชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี ๔ - ๖ 

สพป.อุดรธานี   
เขต ๑ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑. นายปริญญา  กาทอง 
๒. นายรัฐธรรมนูญ  รามฤทธ์ิ 

ม.๓ 
ม.๓ 

รางวลัเหรียญทอง / การแข่งขนัเคร่ืองบิน 
พลงัยาง   ประเภทบินนาน  (โดยติดลอ้บิน
ข้ึนจากพ้ืน)  ระดบัชั้นมธัยมศึกษา ปีท่ี  ๑-๓ 

สพป.อุดรธานี   
เขต ๑ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑. นายศราวฒุ  บุตรโคตร 
๒. นายศกัด์ิดา  หาระคุณ 

ม.๓ 
ม.๓ 

รางวลัเหรียญทอง / การแข่งขนัเคร่ืองบินพลงั
ยาง   ประเภทบินไกล  (โดยการปล่อย 
ดว้ยมือ)  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 

สพป.อุดรธานี   
เขต ๑ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ ด.ญ. ชรินรัตน์  ผมอินทร์ 
 
ป.๒ 
 

รางวลัเหรียญทอง / การประกวดเล่านิทาน
คุณธรรม ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 

สพป.อุดรธานี   
เขต ๑ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑. น.ส.กิตติกา  บวัผนั 
๒. ด.ญ.พรพิมล  ยาตาล 
๓. ด.ญ.มทันา  สีมืด 
๔. ด.ญ.วรรณภา  สารีบาง 
๕. น.ส.สุพตัรา  สีแสง 

ม.๓ 
ม.๒ 
ม.๑ 
ม.๑ 
ม.๓ 

รางวลัเหรียญทอง / การประกวดเพลง
คุณธรรม ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 

สพป.อุดรธานี   
เขต ๑ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ น.ส.สุพตัรา  สีแสง ม.๓ 
รางวลัเหรียญทอง / การแข่งขนัขบัร้องเพลง
ไทยลูกทุ่งหญิง ระดบัชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี ๑-๓ 

สพป.อุดรธานี   
เขต ๑ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑. ด.ช.ดนุพร  ทองเพญ็ 
๒. ด.ช.ทศัวฒัน์  ขนัพร 
๓. ด.ช.วชิิต  ท่าน ้ าเท่ียง 

ม.๑ 
ม.๑ 
ม.๑ 

รางวลัเหรียญทอง / ประติมากรรมลอยตวั 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 

สพป.อุดรธานี   
เขต ๑ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ ด.ช. ชุติกาญจน์  ทองเพญ็ อบ. รางวลัเหรียญทอง / การเล่านิทานประกอบ สพป.อุดรธานี   



๑๕ 
 

๒ ส่ือ  ระดบัการศึกษาปฐมวยั เขต ๑ 



๑๖ 
 

 

ปี พ.ศ. ช่ือ-สกลุ ช้ัน ระดบัรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ 
หน่วยงานทีม่อบ

รางวลั 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑. ด.ช.ณฐันนัท ์ ทองเพญ็ 
๒. ด.ช. ธีรพฒัน์  กาทอง 
๓. ด.ญ.วรณนั  สีมืด 

อบ. 
๒ 

รางวลัเหรียญทอง / การป้ันดินน ้ ามนั 
ระดบัการศึกษาปฐมวยั 

สพป.อุดรธานี   
เขต ๑ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑. ด.ช.ขวญัธิดา  สารีบาง 
๒. ด.ญ.นลินดา เพง็จนัทร์ทา 
๓. ด.ญ.ปัญญาดา  กาหวาย 

อบ. 
๒ 

รางวลัเหรียญทอง / การสร้างภาพดว้ยการฉีก 
ตดั ปะ กระดาษ  ระดบัการศึกษาปฐมวยั 

สพป.อุดรธานี   
เขต ๑ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑. ด.ญ.นนัทิดา  เมืองม่าน 
๒. ด.ญ.พธิุตา  ทองเพญ็ 
๓. ด.ญ.วรัญญา  กาทอง 

ป.๔ 
ป.๔ 
ป.๔ 

รางวลัเหรียญทอง / การแข่งขนัการท าขนม
ช่อม่วง ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 

สพป.อุดรธานี   
เขต ๑ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑. ด.ญ.มิวริตา  ทองเพญ็ 
๒. ด.ญ.สุนิษา  กาทอง 
๓. ด.ญ.เกษราภรณ์  เชิดทอง 

ป.๕ 
ป.๕ 
ป.๕ 

รางวลัเหรียญทอง / การแข่งขนัท าอาหาร
ความจานเดียว(ประเภทขา้ว)  และอาหาร
หวาน (ขนมไทย) ระดบัชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี ๔-๖ 

สพป.อุดรธานี  
เขต ๑ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑. ด.ญ.กมลวรรณ  สีมืด 
๒. น.ส.ชลธิชา  สีมืด 
๓. ด.ญ.รัตน์ติญาภรณ์   
   กาหวาย 

ม.๒ 
ม.๓ 
ม.๒ 

รางวลัเหรียญทอง / การแข่งขนัการท าแกง
มสัมัน่ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 

สพป.อุดรธานี  
เขต ๑ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑. ด.ญ.วภิาพร  ผมไผ 
๒. ด.ญ.อภสัรา  เหล่าลาด 
๓. ด.ญ.โสรติญา  รามฤทธ์ิ 

ม.๑ 
ม.๑ 
ม.๑ 

รางวลัเหรียญทอง / การแข่งขนัท าอาหาร
ความจานเดียว(ประเภทขา้ว)   
และอาหารหวาน (ขนมไทย) ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 

สพป.อุดรธานี   
เขต ๑ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑. ด.ช.พงษพ์ิเชษฐ ์ กาหวาย 
๒. ด.ญ.ศศิประภา  ผมไผ 

ป.๔ 
ป.๔ 

รางวลัเหรียญทอง / ครูผูฝึ้กสอนการประกวด
มารยาทไทย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 

สพป.อุดรธานี   
เขต ๑ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑. ด.ญ.จริญญา  สีมืด 
๒. ด.ญ.จุฑาทิพย ์ ผลช่วย 
๓ ด.ญ.ผกาวรรณ  วรจกัร์ 
๔. ด.ญ.รันตรี  หวา่นเครือ 
๕. ด.ญ.ศิริกญัญา  ผมไผ 
๖. ด.ญ.สิราวรรณ  ผมไผ 
๗. ด.ญ.สุจิตรา  ผมไผ 
๘. ด.ญ.สุภตัรา  เจริญสุข 
๙. ด.ญ.สุภาวดี  สีดาเพีย 
๑๐. ด.ญ.หยาดทิพย ์ ศิริฐาน  

ป.๖ 
ป.๖ 
ป.๖ 
ป.๖ 
ป.๖ 
ป.๖ 
ป.๖ 
ป.๖ 
ป.๖ 
ป.๖ 

รางวลัเหรียญทอง / ครูผูฝึ้กสอนการประกวด
สวดมนตแ์ปล ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ 

สพป.อุดรธานี   
เขต ๑ 



๑๗ 
 

ปี พ.ศ. ช่ือ-สกลุ ช้ัน ระดบัรางวลั/ช่ือรางวลัทีไ่ด้รับ 
หน่วยงานทีม่อบ

รางวลั 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑. ด.ญ.พรพรรณ  นนัทะพา 
๒. ด.ญ.สุมิตรา  สุขวงศ ์
๓. ด.ญ.เกตมณี  อาสนา 

ป.๖ 
ป.๖ 
ป.๖ 

รางวลัเหรียญทอง / ครูผูฝึ้กสอนการแข่งขนั
จกัสานไมไ้ผ ่ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 

สพป.อุดรธานี   
เขต ๑ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑. ด.ญ.จุฑาทิพย ์ หาระคุณ 
๒. น.ส.ดวงกมล  นนัทะพา 
๓. ด.ญ.สาวติรี  พรหมดิษฐ์ิ 

ม.๒ 
ม.๓ 
ม.๒ 

รางวลัเหรียญทอง / ครูผูฝึ้กสอนการแข่งขนั
จกัสานไมไ้ผ ่ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 

สพป.อุดรธานี   
เขต ๑ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑. ด.ญ.กมลลกัษณ์  รามฤทธ์ิ 
๒. ด.ญ.สุพิณญา  มงัสั้น 
๓. ด.ญ.เนตรอปัสร  สีมืด 

ป.๔ 
ป.๔ 
ป.๔ 

รางวลัเหรียญทอง / ครูผูฝึ้กสอนการแข่งขนั
แปรรูปอาหาร  ระดบัชั้นประถมศึกษาปี 
ท่ี ๔-๖ 

สพป.อุดรธานี   
เขต ๑ 

 
 
 ๑๐.๒  งาน/โครงการ/กจิกรรม  ทีป่ระสบผลส าเร็จ 

โครงการ / กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
ตวับ่งช้ีความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๑.  เทคโนโลยเีพื่อ
การศึกษา 

๑. พฒันาและจดัหาส่ือการเรียนการสอนและ
เทคโนโลยทีางการศึกษาใหเ้พียงพอต่อการ
จดัการเรียนรู้ 
๒. ส่งเสริมใหค้รู   นกัเรียนใชส่ื้อการเรียนการ
สอนและเทคโนโลยทีางการศึกษาในการพฒันา 
การศึกษาของสถานศึกษาใหบ้รรลุวตัถุประสงค์
และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

๑. นกัเรียนทุกชั้นเรียนมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อ
การเรียนรู้ในอตัราส่วน ๒ คน ต่อ ๑ เคร่ือง 
๒.  ครู   นกัเรียนใชส่ื้อการเรียนการสอนและ
เทคโนโลยทีางการศึกษาในการพฒันา 
การศึกษาของสถานศึกษาใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคแ์ละผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

๒.  ส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางวชิาการ 

๑. เพ่ือส่งเสริมนกัเรียนทุกระดบัท่ีมีศกัยภาพสูง
ใหมี้ประสบการณ์เขา้ร่วมการแขง่ขนัทางวชิาการ 
๒. เพ่ือส่งเสริมใหน้กัเรียนทุกระดบัไดรู้้จกั
ตนเองและสามารถพฒันาความสามารถของตน 
๓. เพ่ือพฒันานกัเรียนท่ีมีผลการเรียนอ่อนให้
บรรลุจุดประสงคก์ารเรียนรู 
 

๑. นกัเรียนร้อยละ ๗๐  ของนกัเรียนท่ีส่งเขา้
ร่วมการแข่งทางวชิาการไดรั้บรางวลัเหรียญ
ทองแดงข้ึนไป 
๒. นกัเรียนทุกคนไดรู้้จกัตนเองและสามารถ
พฒันาความสามารถของตน 
 

๓.  พฒันาทกัษะทาง
ภาษาเพื่อการส่ือสาร 

๑. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถใชภ้าษาเพื่อการส่ือสาร
ไดท้ั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

๒. เพ่ือใหผู้เ้รียนสามารถส่ือความคิดผา่นการพดู/
เขียนหรือน าเสนอดว้ยวธีิต่างๆ ได ้

๑. ผูเ้รียนสามารถใชภ้าษาเพ่ือการส่ือสารไดท้ั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศร้อยละ ๘๐ 
๒. ผูเ้รียนสามารถส่ือความคิดผา่นการพดู 
เขียนหรือน าเสนอดว้ยวธีิต่างๆ ไดร้้อยละ ๘๐ 
 



๑๘ 
 

๖.  ส่งเสริมการ
พฒันาการเรียนการ
สอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั 

๑. เพื่อใหค้รูมีความรู้ความเขา้ใจเป้าหมายการจดั
การศึกษาและหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๒. เพื่อใหค้รูมีการวเิคราะห์ศกัยภาพของผูเ้รียน
และเขา้ใจผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 
๓. เพื่อใหค้รูมีความสามารถในการจดัการเรียน
การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
๔. เพื่อใหค้รูมีการประเมินผลการเรียนการสอน
ท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพการเรียนรู้ท่ีจดัใหผู้เ้รียน
และอิงพฒันาการของผูเ้รียน 
๕. เพื่อใหค้รูมีการน าผลการประเมินมา
ปรับเปล่ียนการเรียนการสอนเพื่อพฒันาผูเ้รียน
ใหเ้ตม็ตามศกัยภาพ 
๖. เพื่อใหค้รูมีการวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนและน าผลไปใชพ้ฒันาผูเ้รียน 

๑. ครูมีความรู้ความเขา้ใจเป้าหมายการจดั
การศึกษาและหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ร้อยละ ๑๐๐ 

๒. ครูมีการวเิคราะห์ศกัยภาพของผูเ้รียนและ
เขา้ใจผูเ้รียนเป็นรายบุคคล ร้อยละ ๑๐๐ 
๓. ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนการ
สอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ร้อยละ ๑๐๐ 

๔. ครูมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยใีน
การพฒันาการเรียนรู้ของตนเองและผูเ้รียน  
ร้อยละ ๑๐๐ 

๕. ครูมีการประเมินผลการเรียนการสอนท่ี
สอดคลอ้งกบัสภาพการเรียนรู้ท่ีจดัใหผู้เ้รียน
และอิงพฒันาการของผูเ้รียน ร้อยละ ๑๐๐ 

 

 
 
 
 
 

โครงการ / กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
ตวับ่งช้ีความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๔.  ส่งเสริม
สุนทรียภาพ  ศิลปะ  
ดนตรี  กีฬา 

๑. เพ่ือส่งเสริมใหน้กัเรียนทุกระดบัไดแ้สดงออก
ถึงความถนดัทางดา้นศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์ 
และกีฬา 
๒. เพื่อใหน้กัเรียนทุกระดบัมีสุขภาพกาย  
สุขภาพจิตท่ีดี  ห่างไกลจากส่ิงเสพติดและ
อบายมุข 

๑. นกัเรียนร้อยละ ๙๗ แสดงออกถึงความถนดั
ทางดา้นศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์  และกีฬา 
๒. นกัเรียนร้อยละ ๙๗  มีสุขภาพกาย  
สุขภาพจิตท่ีดี  ห่างไกลจากส่ิงเสพติดและ
อบายมุข 
 

๕.  วจิยัเพื่อพฒันา 

การเรียนรู้ 

๑. เพ่ือส่งเสริมใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษา
ท าการวจิยัในชั้นเรียนเพ่ือพฒันาการเรียนรู้     
๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถ
ออกแบบ เลือก สร้างนวตักรรมในการแกปั้ญหา
ใหส้อดคลอ้งกบัการวจิยั 
๓. เพื่อพฒันาผลการเรียนรู้และพฤติกรรมผูเ้รียน
ใหดี้ข้ึน 

๑. ครูโรงเรียนบา้นยามกาโนนค าสามารถท า
วจิยัในชั้นเรียนเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน   
อยา่งนอ้ยปีละ  ๑ ผลงาน 
๒. ครูโรงเรียนบา้นยามกาโนนค าสามารถ
ออกแบบ เลือก สร้างนวตักรรมในการ
แกปั้ญหาใหส้อดคลอ้งกบัการวจิยัเพ่ือพฒันา
ผลการเรียนรู้และพฤติกรรมผูเ้รียนใหดี้ข้ึน 



๑๙ 
 

โครงการ / กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
ตวับ่งช้ีความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๗.  เขา้ค่ายลูกเสือ –  
เนตรนารี 

๑. นกัเรียนมีระเบียบและวนิยัในตนเอง การอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นและ สามารถน าไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนั 
๒. โรงเรียนจดักิจกรรมส่งเสริมการเขา้ค่ายพกั
แรมลูกเสือ-เนตรนารี ไดอ้ยา่งปลอดภยัและ 
มีประสิทธิภาพ  

นกัเรียนร้อยละ  ๑๐๐  มีระเบียบ  วนิยัใน
ตนเอง สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี
ความสุข 
 

๘.  ปรับปรุงภูมิทศัน ์
ภายในโรงเรียน 

๑. โรงเรียนมีสถานท่ีพกัผอ่นไวร้องรับบุคลากร
ทางการศึกษา   และบุคคลทัว่ไปในชุมชน 
๒. โรงเรียนมีสถานท่ีร่มร่ืนสวยงามเป็นแหล่ง 
จูงใจในดา้นการพฒันาการท่องเท่ียว 
๓. เพ่ือเป็นการส่งเสริมสุขภาพจิตของครู  
นกัเรียนและผูพ้บเห็น 

๑. โรงเรียนมีสถานท่ีพกัผอ่นอยา่งพอเพียง 
๒. โรงเรียนมีสถานท่ีร่มร่ืน  สวยงามและเป็น
แหล่งพกัผอ่นของบุคคลในชุมชน 
๓. ครู  นกัเรียนและผูพ้บเห็นทุกคนมี
สุขภาพจิตท่ีดี 

 
๙.  ส่งเสริมการ
เรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 

๑. เพื่อใหน้กัเรียนทุกระดบัมีความรู้ ความเขา้ใจ
ในวถีิชีวติชุมชน ภูมิใจและส านึกรัก 
บา้นเกิด  
๒. เพ่ือส่งเสริมใหโ้รงเรียนจดัการเรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินแก่นกัเรียนทุก
ระดบั 

๑. นกัเรียนร้อยละ ๗๐ มีความรู้ ความเขา้ใจใน
วถีิชีวติชุมชน ภูมิใจและส านึกรักบา้นเกิด  
๒. โรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินแก่ผูเ้รียน  
๓. โรงเรียนมีทะเบียนแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน หลกัสูตรทอ้งถ่ิน 

๑๐.  พฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษา 

๑. เพื่อพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน
บา้นยามกาโนนค า ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 
๒๕๕๑ 
๒. เพื่อพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน
บา้นยามกาโนนค า ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์
และการเปล่ียนแปลงในปัจจุบนั 
๓. เพื่อปรับวสิยัทศัน์และแผนพฒันาการศึกษา
ไทยของโรงเรียนบา้นยามกาโนนค า 

๑. ร้อยละ ๘๐ ของครูผูส้อนในโรงเรียนบา้น
ยามกาโนนค ามีความรู้ตรงกบัสาระการ เรียนรู้
ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
๒. ร้อยละ ๘๐ ของครูผูส้อนในโรงเรียน 
บา้นยามกาโนนค ามีความสามารถในการจดั
กิจกรรมการสอนตามหลกัสูตรของโรงเรียน 
และใชเ้อกสารประกอบหลกัสูตรในการบนัทึก
ผลการเรียนรู้อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
 

๑๑.  ส่งเสริมการใช้
หอ้งสมุด 

 

๑.  นกัเรียนสามารถศึกษาคน้ควา้หาความรู้จาก
หอ้งสมุดได ้
๒. โรงเรียนจดับริการกิจกรรมการใชห้อ้งสมุด
เป็นแหล่งการเรียนรู้ 

๑. นกัเรียนทุกคนสามารถคน้ควา้หาความรู้จาก
หอ้งสมุดได ้
๒. โรงเรียนใหบ้ริการการใชห้อ้งสมุดเป็น
แหล่งการเรียนรู้ส าหรับนกัเรียนไดต้ลอดปี 

 
 



๒๐ 
 

โครงการ / กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
ตวับ่งช้ีความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๑๒.   เด็กดีศรียามกา 
โนนค า 

๑. เพ่ือยกยอ่งเชิดชูเกียรติแก่นกัเรียนท่ีมีความ
ประพฤติ ช่วยเหลือโรงเรียนและสงัคมดีเด่น 
๒. เพื่อใหน้กัเรียนเห็นความส าคญัและประพฤติ
ตนตามแบบอยา่งของนกัเรียนท่ีไดรั้บการยกยอ่ง
เชิดชูเกียรติ 

๑. นกัเรียนโรงเรียนบา้นยามกาโนนค าร้อยละ  
๓๐  ไดรั้บการยกยอ่งเชิดชูเกียรติดีเด่นดา้นการ
เรียน  ความประพฤติ  และช่วยเหลือสงัคม   
๒. นกัเรียนร้อยละ  ๕๐  มีผลการเรียนในระดบั
ผลการเรียน  “ดี”  ข้ึนไป 
๓. นกัเรียนร้อยละ  ๙๕  มีความประพฤติและ
ช่วยเหลือสงัคมในระดบั  “ดี” 

๑๓. พฒันาคุณธรรม  
จริยธรรมนกัเรียน 

๑. เพื่อใหน้กัเรียนทุกระดบัมีพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค ์ และอยูร่่วมกนัในสงัคมไดอ้ยา่งมี
ความสุข 
๒. เพื่อใหน้กัเรียนทุกระดบัไดน้ าความรู้ทาง
ศาสนามาใชเ้ป็นหลกัในการด าเนินชีวติ 

๑. นกัเรียนร้อยละ ๙๐  เป็นคนดีมีคุณธรรมเป็น
ตวัอยา่งไดมี้ความซ่ือสตัยสุ์จริตทั้งต่อหนา้และ
ลบัหลงั 
๒. นกัเรียนร้อยละ ๙๐  เขา้ร่วมกิจกรรมพฒันา
คุณธรรมจริยธรรม 

๑๔.  ส่งเสริมการ
จดัการเรียนรู้ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑. เพื่อใหน้กัเรียนรู้จกัการท าการเกษตรตามหลกั
เศรษฐกิจพอเพียง 
๒. โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางการเกษตรตาม
หลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

๑. นกัเรียนร้อยละ ๙๐  สามารถท าการเกษตร
ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. นกัเรียนสามารถน าความรู้ตามหลกั
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นการด ารงชีวติได ้
๓. โรงเรียนมีแหล่งท ากิจกรรมทางการเกษตร
ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

๑๕.  สหกรณ์ร้านคา้
ในโรงเรียน 

๑. เพื่อใหน้กัเรียนทุกระดบัมีความรู้ความเขา้ใจ
ระบบพ้ืนฐานของสหกรณ์ 
๒. เพ่ือใหน้กัเรียนทุกระดบัมีส่วนร่วมในการจดั
กิจกรรมและบริการสหกรณ์ไดม้าตรฐาน 

๑. นกัเรียนทุกระดบัมีความรู้ความเขา้ใจระบบ
พ้ืนฐานของสหกรณ์ 
๒. นกัเรียนทุกระดบัมีส่วนร่วมในการจดั
กิจกรรมและบริการสหกรณ์ไดม้าตรฐาน 

๑๖.  ส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
 

๑. เพื่อใหน้กัเรียนมีทกัษะในการด าเนินชีวติแบบ
วถีิประชาธิปไตย  
๒. เพื่อใหโ้รงเรียนจดักิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

๑. นกัเรียนร้อยละ ๙๕  มีทกัษะในการด าเนิน
ชีวติแบบวถีิประชาธิปไตย  
๒. โรงเรียนจดักิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 

๑๗.  ธนาคารขยะ 
 

เพื่อใหน้กัเรียนทุกระดบัมีจิตส านึกในการ
อนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนให้
สะอาดปราศจาเช้ือโรค 

นกัเรียนร้อยละ ๙๗  มีจิตจิตส านึกในการ
อนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน 

๑๘.  ส่งเสริม
กิจกรรมวนัส าคญั 
 
 

เพื่อใหน้กัเรียนทุกระดบัมีจิตส านึกในการ
อนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนให้
สะอาดปราศจาเช้ือโรค 

นกัเรียนร้อยละ ๙๗   มีจิตจิตส านึกในการ
อนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน 

 



๒๑ 
 

โครงการ / กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
ตวับ่งช้ีความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๑๙.  หน่ึงโรงเรียน 
หน่ึงผลิตภณัฑ ์
 

๑. โรงเรียนน าผลงานท่ีดีท่ีสุดของนกัเรียน 
ส่งเสริมและพฒันาเป็นงานหน่ึงโรงเรียนหน่ึง
ผลิตภณัฑ ์  
๒. ผูเ้รียนสามารถท างานหรือผลิตช้ินงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานจกัสาน งานเกษตร งานประดิษฐ์
หรืองานอ่ืน  อยา่งนอ้ยคนละ ๑ช้ินงานต่อปี 

๑. นกัเรียนทุกคนผลิตช้ินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
งานจกัสาน งานเกษตร งานประดิษฐห์รืองาน
อ่ืน  อยา่งนอ้ยคนละ ๑ ช้ินงานตอ่ปี   
๒. โรงเรียนมีผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพจากฝีมือ
นกัเรียน 
 

๒๐.  พฒันาระบบ
ดูแล  ช่วยเหลือ
นกัเรียน 

๑. เพื่อใหค้รูตระหนกัถึงความส าคญัและเขา้ใจ
ในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนทุกระดบัอยา่งเป็น
ระบบ 
๒. เพื่อใหน้กัเรียนทุกระดบัมีคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงคจ์ากการดูแลช่วยเหลือของครู  
ผูป้กครองและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
๓. นกัเรียนทุกระดบัมีการพฒันาความสามารถ
ไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ 

๑. ครูทุกคนตระหนกัถึงความส าคญัและเขา้ใจ
ในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งเป็นระบบ 
๒. นกัเรียนทุกคนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์
และมีการพฒันาความสามารถไดอ้ยา่งเตม็
ศกัยภาพ 

 
 

๒๑.  โรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ 

๑. เพื่อใหน้กัเรียนทุกระดบัมีสุขภาพอนามยัตาม
เกณฑม์าตรฐานของสาธารณสุข  
๒. เพ่ือส่งเสริมใหโ้รงเรียนจดักิจกรรมพฒันา
สุขภาพและอนามยันกัเรียนทุกระดบั 

๑. นกัเรียนร้อยละ ๙๐  มีสุขภาพอนามยัตาม
เกณฑม์าตรฐานของสาธารณสุข      
๒. โรงเรียนจดักิจกรรมพฒันาสุขภาพและ
อนามยันกัเรียนตลอดปี 

๒๒.  จดัซ้ือ  จดัหา
ส่ือการเรียนการสอน
ปฐมวยั 

๑. มุ่งเนน้ใหผู้ดู้แลเด็กปฐมวยัจดัประสบการณ์
ใหเ้ด็กแต่ละวยัไดมี้พฒันาการตามวยัอยา่งเตม็ 
ความสามารถและศกัยภาพ        
๒. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพฒันาการท่ี
ครอบคลุมเด็กปฐมวยัทุกประเภท 
๓. พฒันาเด็กโดยองคร์วมผา่นการเล่นและ
กิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัวยั 
๔. จดัประสบการณ์การเรียนรู้ใหส้ามารถด ารง
ชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งมีคุณภาพและความสุข 

๑. นกัเรียนระดบัก่อนประถมศึกษาทุกคนได้
พฒันาการตามวยัอยา่งเตม็ความสามารถและ
ศกัยภาพ 
๒. ครูพฒันาเด็ก  จดัประสบการณ์การเรียนรู้  
โดยองคร์วมผา่นการเล่นและกิจกรรมท่ี
เหมาะสมกบัวยั 
 

๒๓.  พฒันาคุณภาพ
การศึกษาปฐมวยั 

๑. เพ่ือส่งเสริมพฒันาการของเด็กปฐมวยัทุกดา้น
ทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สงัคมและ
สติปัญญา 
๒. เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ 
สามารถอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

๑. เด็กปฐมวยัมีความพร้อมดา้นร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สงัคมและสติปัญญา 
ร้อยละ ๑๐๐ 
๒. เด็กปฐมวยัเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์สามารถอยู่
ในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุขร้อยละ ๑๐๐ 

 



๒๒ 
 

โครงการ / กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
ตวับ่งช้ีความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๒๔.  พฒันาทกัษะ
การคิดระดบัปฐมวยั 
 

นกัเรียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์  
มีทกัษะกระบวนการในการท างานและมีนิสยัใฝ่รู้ 

๑. นกัเรียนอยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐  มี
ความสามารถในการสงัเกต 
๒. นกัเรียนอยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ มี
ความสามารถในการจ าแนก จดักลุ่ม 
๓. นกัเรียนอยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ มี
ความสามารถในการเปรียบเทียบ 
๔. นกัเรียนอยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ มี
ความสามารถในการเช่ือมโยงและให ้เหตุผลท่ี
เหมาะสมกบัวยั 
๕. นกัเรียนอยา่งนอ้ยร้อยละ ๗๕  มี
ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 
๖. ครูอยา่งนอ้ยร้อยละ ๗๕  มีความสามารถใน
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ใหน้กัเรียนมี
ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 

๒๕.   พฒันาครูและ
บุคลากรทางศึกษา 

๑. เพื่อใหค้รูไดมี้อปุกรณ์  ส่ือการเรียนการสอนท่ี
มีคุณภาพ  ท่ีจ าเป็นต่อผูเ้รียน 
๒. เพื่อพฒันากระบวนการจดัการเรียนการสอน
ของครูใหมี้ประสิทธิภาพ 

๑. ครูทุกคนไดรั้บการพฒันาใหจ้ดัการเรียนการ
สอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
๒. ครูทุกคนพฒันาตนเองใหมี้วทิยฐานะสูงข้ึน 

 
๒๖.  นิเทศภายใน ๑. คณะครูสามารถนิเทศกนัเองไดมี้ประสิทธิภาพ 

๒. สถานศึกษามีระบบการนิเทศท่ีดี 

 

๑. โรงเรียนมีระบบการนิเทศดา้นการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีจะท าใหน้กัเรียน
มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอยูใ่นเกณฑท่ี์ดี 
๒. ครูมีแผนการจดัการเรียนรู้และสอนตาม
แผนการจดัการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษา 

๒๗.  อบรมสมัมนา
และศึกษาดูงาน 
 

๑. เพ่ือส่งเสริมใหน้กัเรียนทุกระดบั ไดรั้บ
ประสบการณ์ตรงในเร่ืองท่ีจะเรียนรู้ 
๒. เพ่ือส่งเสริมใหน้กัเรียนทุกระดบั ไดเ้รียนรู้
สภาพความเป็นจริงจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆท าให้
เกิดความเขา้ใจ มีเจตคติท่ีดีต่อสถานท่ีหรือแหล่ง
เรียนรู้นั้น 
๓. เพ่ือส่งเสริมใหน้กัเรียนทุกระดบัน าส่ิงท่ีได้
เรียนรู้มาเช่ือมโยงกบัวถีิชีวติจริง  

นกัเรียนโรงเรียนบา้นยามกาโนนค า   
ชั้นอนุบาลปีท่ี ๑  ถึง มธัยมศึกษาปีท่ี ๓ 
ทุกคน ไดรั้บประสบการณ์ตรงตามสภาพจริง
จากแหล่งเรียนรู้ และมีเจตคติท่ีดีต่อสถานท่ี
หรือแหล่งเรียนรู้  สามารถน าส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้มา
ใชก้บัวถีิชีวติจริงไดร้้อยละ  ๘๐ 
 

 
 



๒๓ 
 

โครงการ / กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
ตวับ่งช้ีความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๒๘.  สร้างขวญัและ
ก าลงัใจ 

เพ่ือเป็นขวญัก าลงัใจต่อผูม้าใหม่ ยา้ยออก มี
ความคุน้เคยดุจญาติพี่นอ้ง อนัเป็นการแสดงน ้ าใจ
อนัดีต่อกนัและเป็นการประชาสมัพนัธ์ต่อชุมชน 

บุคลากร ครู -  อาจารย ์นกัการฯ ในโรงเรียน
ทุกคนมีขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
ท่ีดี 

๒๙.  พฒันาระบบ
ประกนัคุณภาพทาง
การศึกษา 

๑. โรงเรียนมีการพฒันา ปรับปรุงระบบประกนั
คุณภาพทางการศึกษา 
๒. นกัเรียนโรงเรียนบา้นยามกาโนนค าทุกคน มี
คุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 
๓. โรงเรียนมีกิจกรรมพฒันา ปรับปรุงระบบ
ประกนัคุณภาพทางการศึกษา  

โรงเรียนมีระบบประกนัคุณภาพทางการศึกษา
ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
 

๓๐.  พฒันาระบบ
บริหารงานวชิาการ 

๑. การปฏิบติังานวชิาการมีประสิทธิภาพ พฒันา
ผูเ้รียนใหมี้ความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็นตาม
หลกัสูตร 
๒. การบริหารงานวชิาการภายในโรงเรียน
เป็นไปอยา่งมีระบบ มีหลกัสูตร ระเบียบ  
ขอ้บงัคบั วสัดุ ส่ืออุปกรณ์เพียงพอต่อการใชง้าน 

๑. โรงเรียนมีการปฏิบติังานวชิาการท่ีมี
ประสิทธิภาพ  พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความเจริญ
งอกงามทางสติปัญญา  อารมณ์  สงัคม 
๒. โรงเรียนมีหลกัสูตร  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  
วสัดุ  ส่ือ  อุปกรณ์เพียงพอต่อการพฒันาผูเ้รียน 
 

๓๑.  พฒันา
ระบบงาน 
สารบรรณและ
สารสนเทศ
สถานศึกษา 

๑. โรงเรียนบา้นยามกาโนนค า  มีระบบงานสาร
บรรณและระบบบริหารขอ้มูลตามภารกิจดา้น
งานวชิาการงานบริหารบุคคล  งานบริหาร
งบประมาณ  งานบริหารทัว่ไปท่ีเป็นปัจจุบนั  
ทนัสมยั            
๒. งานสารบรรณและขอ้มูลสารสนเทศ
สถานศึกษาไดรั้บการปรับปรุงใหท้นัสมยั เป็น
ปัจจุบนั  มีความสะดวกรวดเร็วในการเขา้ถึง
ขอ้มูล  ครอบคลุมภารกิจงานทุกดา้นอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

๑. โรงเรียนมีระบบขอ้มูล SMIS   ท่ีเป็น
ปัจจุบนั 
๒. โรงเรียนมีเวบ็ไซตเ์ป็นของตนเอง 
๓. โรงเรียนมีวารสารประชาสมัพนัธ์ 
๔. โรงเรียนมีระบบงานสารบรรณท่ีเป็น
ปัจจุบนั  สะดวก และง่ายต่อการสืบคน้ 
๕. ครู  นกัเรียนและผูเ้ก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจ
ในการรับบริการขอ้มูลสารสนเทศสถานศึกษา 

๓๒.  พฒันาระบบ
บริหารงานทัว่ไป 

๑. นกัเรียน  ๒๔๖ คน ครูและบุคลากร ๑๘ คน 
๒. นกัเรียน ครู บุคลากรและชุมชนไดรั้บการ
บริการจากกลุ่มงานบริหารทัว่ไปโดยการจดั
ด าเนินงานในทุกกิจกรรมอยา่งมีประสิทธิภาพ
มุ่งเนน้ประสิทธิผล ผูรั้บการบริการเกิดความ
ความพึงพอใจ 

๑. นกัเรียน  ๒๔๖  คน ครูและบุคลากร ๑๘ คน 
๒. กลุ่มงานบริหารทัว่ไปจดัด าเนินงานในทุก
กิจกรรมใหผู้รั้บการบริการมีความความพึง
พอใจดว้ยการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ เกิด
ประสิทธิผลบรรลุตามพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒   แกไ้ข
เพ่ิมเติม(ฉบบัท่ี ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕  และท่ีแกไ้ข
เพ่ิมเติม(ฉบบัท่ี  ๓)  พ.ศ.  ๒๔๔๓ 
 



๒๔ 
 

 
๑๑.  ผลการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 

ระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

มาตรฐาน ค่าน า้หนัก 
คะแนน 
ทีไ่ด้ 

เทยีบระดบั
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

มาตรฐานที ่๑  ผูเ้รียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ ๕.๐๐ ๔.๖๖ ๕ ดีเยีย่ม 
มาตรฐานที ่๒ ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ท่ีพึงประสงค ์ ๕.๐๐ ๔.๔๑ ๔ ดีมาก 

มาตรฐานที ่๓  ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  รักการเรียนรู้ และ
พฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ือง 

๕.๐๐ ๔.๕๗ ๕ ดีเยีย่ม 

มาตรฐานที ่๔  ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ คิดสร้างสรรค ์ตดัสินใจ     
                                  แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติ สมเหตุผล 

๕.๐๐ ๔.๑๐ ๔ ดีมาก 

มาตรฐานที ่๕  ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตร ๕.๐๐ ๔.๒๐ ๔ ดีมาก 

มาตรฐานที ่๖  ผูเ้รียนมีทกัษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

๕.๐๐ ๔.๓๖ ๔ ดีมาก 

มาตรฐานที ่๗  ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล 

๑๐.๐๐ ๙.๗๐ ๕ ดีเยีย่ม 

มาตรฐานที ่๘  ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล 

๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

 

โครงการ / กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
ตวับ่งช้ีความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๓๓.  การจดัท าระบบ
ควบคุมภายใน 

 

๑. เพื่อใหก้ารบริหารการจดัการใชท้รัพยากรให้
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
รวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิ์น การป้องกนัหรือ
ลดความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล การ
ส้ินเปลืองหรือการทุจริตของหน่วยงาน 
๒. เพ่ือใหก้ารจดัท ารายงานการเงินท่ีจดัท าข้ึน 
เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง เช่ือถือได ้และทนัเวลา 
๓. เพื่อเป็นการลดความเส่ียงในการบริหารงาน
งบประมาณ ถึงแมผ้ลเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากความ
เส่ียงในแต่ละคร้ังมีจ านวนเงินนอ้ย แต่หาก
เกิดข้ึนบ่อยคร้ังผลโดยรวมอาจก่อใหเ้กิดผล
เสียหายต่อหน่วยงานได ้

๑. โรงเรียนสามารถใหค้วามมัน่ใจในการ
ปฏิบติังานบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงคไ์ด้
อยา่งสมบูรณ์ตามท่ีตั้งไว ้
๒. การบริหารงานของหน่วยงานมีความคุม้ค่า
กบัตน้ทุนและผลประโยชนท่ี์เก่ียวขอ้ง ท่ีเกิด
จากการควบคุมภายในมีความคุม้ค่ากบัตน้ทุนท่ี
เกิดข้ึน 
๓. ท าใหท้ราบจุดอ่อนต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน เพ่ือ
น ามาปรับปรุงแกไ้ขใหห้น่วยงานสามารถ
ปฏิบติังานไดส้ าเร็จตามนโยบายและ
วตัถุประสงคอ์ยา่งต่อเน่ือง 
 



๒๕ 
 

 

มาตรฐาน ค่าน า้หนัก คะแนน  
ทีไ่ด้ 

เทยีบระดบั
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

มาตรฐานที ่๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้กครอง ชุมชนปฏิบติังานตาม 
                       บทบาท  หนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

มาตรฐานที ่๑๐ สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรม 
                          พฒันาคุณภาพผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น ๑๐.๐๐ ๙.๒๐ ๕ ดีเยีย่ม 

มาตรฐานที ่๑๑  สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริม 
                           ใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ  ๑๐.๐๐ ๙.๒๐ ๕ ดีเยีย่ม 

มาตรฐานที ่๑๒ สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตาม 
                           ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ๕.๐๐ ๔.๗๐ ๕ ดีเยีย่ม 

มาตรฐานที ่๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนบัสนุน ใหส้ถานศึกษา 
                          เป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

มาตรฐานที ่๑๔  การพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมาย ตามวสิยัทศัน์ ปรัชญา 
                           และจุดเนน้ท่ีก าหนดข้ึน ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

มาตรฐานที ่๑๕ การจดักิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน้ แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
                          เพ่ือพฒันาและส่งเสริมสถานศึกษาใหย้กระดบัคุณภาพสูงข้ึน     ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

สรุปผล ๑๐๐ ๙๔.๑๐ ๕ ดีเยีย่ม 

 
สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา  ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 คะแนนท่ีได ้  ๙๔.๑๐   เทียบระดบัคุณภาพ   ๕   ความหมาย  ดีเยีย่ม   ผา่นเกณฑม์าตรฐานการศึกษา 

 

๑๒.  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  เมื่อวันที ่ ๒-๔  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา) 

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
(ประถมศึกษา และมธัยมศึกษา) 

น า้หนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดบั 
คุณภาพ 

กลุ่มตวับ่งช้ีพืน้ฐาน    
ตวับ่งช้ีท่ี ๑ ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ๑๐.๐๐ ๙.๗๘ ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี ๒ ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ ๑๐.๐๐ ๙.๕๘ ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี ๓ ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง ๑๐.๐๐ ๘.๘๖ ดี 
ตวับ่งช้ีท่ี ๔ ผูเ้รียนคิดเป็น ท าเป็น  ๑๐.๐๐ ๘.๕๐ ดี 
ตวับ่งช้ีท่ี ๕ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน ๒๐.๐๐ ๑๔.๓๖ ดี 
ตวับ่งช้ีท่ี ๖ ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 



๒๖ 
 

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
(ประถมศึกษา และมธัยมศึกษา) 

น า้หนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดบั 
คุณภาพ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี ๘ พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ             
                   ตน้สงักดั 

๕.๐๐ ๔.๗๗ ดีมาก 

กลุ่มตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์    
ตวับ่งช้ีท่ี ๙ ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วสิยัทศัน์  พนัธกิจ และ 
                วตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๐ ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์                
                  ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตวับ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตวับ่งช้ีท่ี ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี ๑๒ ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพ่ือยกระดบัมาตรฐาน                   
                   รักษามาตรฐาน และพฒันาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคลอ้งกบั               
                   แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๘.๘๕ ดี 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา 

 ผลคะแนนรวมทุกตวับ่งช้ี  ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนข้ึนไป                                    ใช่       ไม่ใช่ 
 มีตวับ่งช้ีท่ีไดร้ะดบัดีข้ึนไปอยา่งนอ้ย ๑๐ ตวับ่งช้ี จาก ๑๒ ตวับ่งช้ี              ใช่       ไม่ใช่ 
 ไม่มีตวับ่งช้ีใดท่ีมีระดบัคุณภาพตอ้งปรับปรุงหรือตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน      ใช่       ไม่ใช่ 

สรุปผลการจดัการการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา      ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 
จุดเด่น  

๑. ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม 
ท่ีพึงประสงค ์

๒.  ผูบ้ริหารมีประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา 
๓.  สถานศึกษามีพฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 

และตน้สังกดั 
๔.   สถานศึกษามีผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วสิัยทศัน์  พนัธกิจ  

และวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษาและผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่ง 
ผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 



๒๗ 
 

๕.  สถานศึกษามีผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
และมีผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดบัตวับ่งช้ี  รักษาตวับ่งช้ีและพฒันาสู่ความเป็น
เลิศ ท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
จุดทีค่วรพฒันา 

๑. ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  คิดเป็น  ท าเป็นและผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนของผูเ้รียน 

๒.  ครูมีประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 

ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวธีิการประกนัคุณภาพ 
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  

๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ผูเ้รียนควรไดรั้บการส่งเสริมและพฒันาใหมี้ความกระตือรือร้นอยากรู้อยากเห็น 

ในส่ิงท่ีตนสนใจ  โดยใชแ้หล่งเรียนรู้ท่ีมีอยูใ่นสถานศึกษา  เช่น  ห้องสมุด  การสืบคน้ขอ้มูล 
สารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต  ซ่ึงสถานศึกษาจดัใหบ้ริการเป็นประจ าทุกวนัท าการ  ส่งเสริม 
สนบัสนุนใหผู้เ้รียนสรุปผลจากการศึกษา  คน้ควา้จากแหล่งเรียนรู้  ส่ือสารผา่นการพดูหรือ 
การเขียนท่ีเป็นของตนเอง  ซ่ึงจะส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 

๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
ผูบ้ริหารควรสนบัสนุนใหค้ณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทหนา้ท่ีครอบคลุม 

ภารกิจอยา่งครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้นระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๔๔๓  โดยการมีส่วนร่วมในการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการด าเนินการตามระเบียบในการพฒันาสถานศึกษา 

๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ครูบางส่วนควรไดรั้บการส่งเสริมใหส้ามารถก าหนดเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รียน 

ในดา้นความคิดรวบยอด  รวมทั้งคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์นดา้นมีความมุ่งมานะในการเรียน 
และด าเนินการวเิคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  เพื่อน าผลมาจดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนองผูเ้รียน 

๔. ด้านการประกนัคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาควรเสริมสร้างใหผู้เ้ก่ียวขอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในระบบการประกนั 

คุณภาพภายใน  ซ่ึงจะส่งผลใหเ้กิดความเขม้แขง็ในระบบการประกนัคุณภาพและการใช ้
ประโยชน์จากขอ้คน้พบในส่ิงต่างๆ  ท่ีไดด้ าเนินการมากยิ่งข้ึนของสถานศึกษาในปีต่อๆไป 

 

 


