๑

ตอนที่ ๑
ข้ อมูลพืน้ ฐาน
๑. ข้ อมูลทัว่ ไป
ชื่อโรงเรี ยนบ้านยามกาโนนคา ตั้งอยูเ่ ลขที่ - หมู่ ๙ ถนน - ตาบลบ้านธาตุ
อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณี ย ์ ๔๑๑๕๐ โทรศัพท์ ๐ – ๔๒๒๒๐ – ๒๐๖
โทรสาร - สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑
Website : www.yamkanonkam.ac.th เปิ ดสอนตั้งแต่ระดับชั้นก่อนประถมศึกษาถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น มีเนื้อที่ ๒๐ ไร่ ๑ งาน ๕๒ ตารางวา เขตพื้นที่บริ การ ๒ หมู่บา้ น
ได้แก่ บ้านยามกาน้อย หมู่ที่ ๙ และบ้านโนนคา หมู่ที่ ๑๗
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
โรงเรี ยนบ้านยามกาโนนคา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๖ มีเนื้อที่
๒๐ ไร่ ๑ งาน ๕๒ ตารางวา เปิ ดสอนตั้งแต่ระดับชั้นก่อนประถมศึกษาถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น มีเขตพื้นที่บริ การ ๒ หมู่บา้ น ได้แก่ บ้านยามกาน้อย หมู่ที่ ๙ และบ้านโนนคา หมู่ที่ ๑๗
โดยมีนายอินทร์ พลศรี ดารงตาแหน่งเป็ นผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนคนแรก
โรงเรี ยนบ้านยามกาโนนคา ตั้งอยูบ่ า้ นยามกาน้อย ตาบลบ้านธาตุ อาเภอเพ็ญ จังหวัด
อุดรธานี เมื่อก่อตั้งครั้งแรกอาศัยวัดบ้านยามกาใหญ่เป็ นที่เรี ยน พ.ศ. ๒๔๙๗ ได้ยา้ ยจากศาลาวัด
บ้านยามกาใหญ่ มาทาการเรี ยนการสอนที่ศาลาวัดบ้านยามกาน้อย
เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ คณะครู และชาวบ้านได้ร่วมกันยกร่ างวางโครงอาคารเรี ยน
แบบ ป.๑ ซ.พิเศษขนาด ๔ ห้องเรี ยนและใช้เรี ยนโดยยังไม่ได้มุ่งหลังคา อาคารเรี ยนหลังดังกล่าว
เสร็ จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. ๒๕๐๓ และในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ชาวบ้านยามกาใหญ่ได้ขอแยกโรงเรี ยน
ออกไป
๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ ชาวบ้านยามกาใหญ่ได้ขอแยกออกไปตั้งโรงเรี ยนขึ้นเอง
ที่บา้ นยามกาใหญ่
ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมตั ิให้เปิ ดเป็ นโรงเรี ยนขยายโอกาสทาง
การศึกษาจัดการเรี ยนการสอนตั้งแต่ช้ นั ก่อนประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และเข้าร่ วม
โครงการปฏิรูปการศึกษา โดยได้รับจัดสรรงบประมาณปรับปรุ งห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบตั ิการทางภาษาและห้องปฏิบตั ิการทางวิทยาศาสตร์พร้อมอุปกรณ์ โดยมีนายสายัณห์
ไชยวรรณ เป็ นอาจารย์ใหญ่
ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ สานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้อนุมตั ิให้เปลี่ยนชื่อเป็ น
โรงเรี ยนบ้านยามกาโนนคา ซึ่งมีนายชวลิต หล้าคอม เป็ นผูบ้ ริ หารสถานศึกษา

๒
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ปัจจุบนั มีผบู้ ริ หาร ชื่อนายหนูเถื่อน ปะโพชะนัง วุฒิทางการศึกษาสู งสุ ด
ปริ ญญาโท สาขาการบริ หารการศึกษา ได้ยา้ ยมาดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรี ยนนี้ ตั้งแต่
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบนั
อักษรย่อของโรงเรียน คือ บ.ย.น.
สี ประจาโรงเรียน
คือ สี ฟ้า – เทา
- สี ฟ้า หมายถึง ความเจริ ญก้าวหน้าด้านวิชาการ
สี เทา หมายถึง การที่ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
ปรัชญาของโรงเรียน นตถิ ปัญญา สมาอาภา
แสงสว่างเสมอด้วยปั ญญาไม่มี
คาขวัญของโรงเรียน มีวนิ ยั ใฝ่ ศึกษา คุณภาพก้าวหน้า กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม
แผนผังโรงเรียน

๓
๒. ข้ อมูลผู้บริหาร
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน ชื่อ-สกุล นายหนูเถื่อน ปะโพชะนัง
โทรศัพท์ ๐ – ๘๓๒๘๕ – ๙๓๐๙ วุฒิการศึกษาสู งสุ ด ปริ ญญาโท สาขา การบริ หารการศึกษา
ดารงตาแหน่งที่โรงเรี ยนนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบนั เป็ นเวลา ๔ เดือน
๓. ข้ อมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๑๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๖)
๑) จานวนนักเรี ยนในเขตพื้นที่บริ การทั้งสิ้ น ๒๔๖ คน
๒) จานวนนักเรี ยนในโรงเรี ยนทั้งสิ้ น ๒๔๖ คน จาแนกตามระดับชั้นที่เปิ ดสอน
ระดับชั้นเรียน

จานวนห้ อง

อ. ๑

เพศ

รวม

เฉลีย่

ชาย

หญิง

ต่ อห้ อง

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

๔
๓) จานวนนักเรี ยนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรื อสานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.) ๒๔๖ คน คิดเป็ นร้อยละ ๑๐๐
๔) จานวนนักเรี ยนที่มีน้ าหนักส่ วนสู งตามเกณฑ์ของกรมอนามัย
๒๒๖ คน
คิดเป็ นร้อยละ ๙๑.๘๗
๕) จานวนนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องเรี ยนร่ วม ๔๓ คน คิดเป็ นร้อยละ ๑๗.๔๘
๖) จานวนนักเรี ยนมีภาวะทุพโภชนาการ ๒๐ คน คิดเป็ นร้อยละ ๘.๑๓
๗) จานวนนักเรี ยนปั ญญาเลิศ คน
คิดเป็ นร้อยละ ๘) จานวนนักเรี ยนต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ - คน
คิดเป็ นร้อยละ ๙) จานวนนักเรี ยนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบนั )
- คน
คิดเป็ นร้อยละ ๑๐) สถิติการขาดเรี ยน/เดือน
๕
คน คิดเป็ นร้อยละ ๒.๐๓
๑๑) จานวนนักเรี ยนที่เรี ยนซ้ าชั้น คน
คิดเป็ นร้อยละ ๑๒) จานวนนักเรี ยนที่จบหลักสู ตร
อ. ๒
จานวน
๒๕ คน คิดเป็ นร้อยละ ๑๐๐
ป. ๖
จานวน
๑๘ คน คิดเป็ นร้อยละ ๑๐๐
ม. ๓
จานวน
๒๓ คน คิดเป็ นร้อยละ ๙๒.๐๐
๑๓) อัตราส่ วนครู : นักเรี ยน = ๑ : ๑๕ (แยกตามระดับ)
๑๔) จานวนนักเรี ยนที่เข้าร่ วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและ
นันทนาการ ๒๔๖ คน คิดเป็ นร้อยละ ๑๐๐
๑๕) จานวนนักเรี ยนที่มีคุณลักษณะเป็ นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผูป้ กครอง ๒๔๖ คน
คิดเป็ นร้อยละ ๑๐๐
๑๖) จานวนนักเรี ยนที่มีคุณลักษณะเป็ นนักเรี ยนที่ดีของโรงเรี ยน ๒๔๖ คน
คิดเป็ นร้อยละ ๑๐๐
๑๗) จานวนนักเรี ยนที่ทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา
๒๔๖ คน คิดเป็ นร้อยละ ๑๐๐
๑๘) จานวนนักเรี ยนที่มีบนั ทึกการเรี ยนรู ้จากการอ่านและการสื บค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างสม่าเสมอ ๒๔๖ คน คิดเป็ นร้อยละ ๑๐๐
๑๙) จานวนนักเรี ยนที่ผา่ นการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่กาหนดในหลักสู ตร
สถานศึกษา ๒๔๖คน คิดเป็ นร้อยละ ๑๐๐
๒๐) จานวนนักเรี ยนที่ผา่ นเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม
ตามที่กาหนดในหลักสู ตรสถานศึกษา ๒๔๖ คน คิดเป็ นร้อยละ ๑๐๐

๕
๔. ข้ อมูลครู และบุคลากร
ครู ประจาการ

๑
๒
๓
๔
๕
๖

นางหนูนอ้ ม กาหวาย
นางสมพร สี มืด
นางเพ็ญพิศ อุไร
นายสงวน คาเทพ
นางนงนุช สุสุวรรณ
นางฉวีวรรณ สิ งห์วิเศษ

๕๗
๕๕
๕๒
๕๒
๔๖
๓๙

อายุ
ราชการ
(ปี /เดือน)
๓๔/๕
๓๓/๗
๒๗/๙
๓๑/๗
๒๑/๒
๙/๓

๗

นางสาวชญาภา โพธิ์ศรี

๓๑

๕/๑

ครู

๘

นายฤทธิศกั ดิ์ ศรี ราชสญไทย

๓๔

๕/๑

ครู

๙
๑๐

นางสาวละมัย ผมอินทร์
นางอัมพร ประเสริ ฐสังข์

๓๗
๓๔

๘/๒
๕/๔

ครู /คศ.๒
ครู

ศษ.บ.
ศษ.บ.
คบ.
กศ.บ.
คบ.
คบ.
ศษ.ม.
วท.บ.
ศษ.ม
วท.บ.
คบ.
บธ.บ.

๑๑

น.ส. เพลินพิศ เบ้าทองหล่อ

๔๒

๖/๐

ครู

คบ.

ประถมศึกษา

๑๒

นางสาวสิ ริขวัญ ขมวดทรัพย์

๓๔

๓/๗

ครู

๑๓

นายฌานินทร์ ไชยมานันต์

๓๑

๒/๔

ครู

๑๔
๑๕

นางพลอย นิลศิริ
นายวิจิตร บุตรสุรินทร์

๔๔
๓๓

๒๐/๐
๗/๖

ครู /คศ.๓
ครู

ศศ.บ.
ศษ.ม.
ศษ.บ.
คบ.
คบ.

ภาษาไทย
การบริ หารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
เคมี

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

ตาแหน่ ง/
วิทย
ฐานะ
ครู /คศ.๓
ครู /คศ.๓
ครู /คศ.๓
ครู /คศ.๓
ครู /คศ.๓
ครู /คศ.๒

จานวนครู ที่สอนวิชาตรงเอก
จานวนครู ที่สอนตรงความถนัด

วุฒิ

วิชาเอก
การประถมศึกษา
การประถมศึกษา
คหกรรมศาสตร์
สังคมศึกษา
การประถมศึกษา
คณิ ตศาสตร์
การบริ หารการศึกษา
ศึกษาศาสตร์ -เกษตร
การบริ หารการศึกษา
วิทยาศาสตร์การศึกษา
สังคมศึกษา
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

๑๑
๔

คน
คน

สอนวิชา/ชั้น

จานวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับ
การพัฒนา/ปี

ทุกวิชา/ปฐมวัย
ทุกวิชา/ป.๓
ทุกวิชา/ป.๓
สังคมฯ/ม.๑-๓
ทุกวิชา/ป.๒
คณิ ตศาสตร์ /ม.๑-๓
คณิ ตศาสตร์ /ป.๖
การงานฯ/ป.๔-๖
สุข-พละ/ป.๔-ม.๓

๗/๔๒
๔/๒๔
๕/๓๐
๕/๓๐
๔/๒๔
๔/๒๔

สังคมฯ/ป.๔-๖
คอมฯ/ป.๔-๕,ม.๑-๓
ภาษาไทย/ป.๔-๕
คณิ ต,อังกฤษ/ป.๔
กานงานฯม.๑-๓

๔/๒๔
๕/๓๐

๕/๓๐
๔/๒๔

๗/๔๒
๗/๔๒

อังกฤษ/ป.๖-ม.๓

๖/๓๖

ภาษาไทย ม. ๑-๓
วิทยาศาสตร์ ป.๕-ม.๓

๕/๓๐
๑/๖

คิดเป็ นร้อยละ ๗๓.๓๓
คิดเป็ นร้อยละ ๒๖.๖๗

พนักงานราชการ
๑
๒

นางรัชฎาภรณ์ ภูมิวตั ร์
นางจารู ญ จันทร์ขาว

๔๒
๓๕

ประสบการณ์ การ
สอน (ปี )
๑๔
๑๐

๓

นางวัชราภรณ์ ดุมเกษม

๔๓

๔

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

วุฒิ

วิชาเอก

สอนวิชา/ชั้น

จ้ างด้วยเงิน

คบ.
คบ.

เกษตรกรรม
ภาษาไทย

ทุกวิชา/ปฐมวัย
ทุกวิชา/ป.๑

งบประมาณ
งบประมาณ

คบ.

นาฏศิลป์

นาฏศิลป์ /ป.๔-ม.๓

งบประมาณ

๖
ลูกจ้ างประจา
ที่
๑

ชื่อ – ชื่อสกุล
นายกิตติชยั สี มืด

อายุ
๕๕

ประสบการณ์ การ
สอน (ปี )
๓๐

วุฒิ

วิชาเอก

ตาแหน่ ง/วิทยฐานะ

จ้ างด้วยเงิน

ป.๔

-

ช่างไม้ ๔

งบประมาณ

วิชาเอก

ตาแหน่ ง/วิทยฐานะ

จ้ างด้วยเงิน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

งบประมาณ

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

งบประมาณ

อัตราจ้ าง
ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

ประสบการณ์ การ
สอน (ปี /เดือน)

วุฒิ

๑

นางสาวสุพตั รา ห่มซ้าย

๓๐

๐/๔

วท.บ.

๒

นางสาวพาทินี อุไร

๒๘

๔/๓

ปวช.

การบริ หารธุรกิจ
ระหว่างประเทศ
การบัญชี

๕. ข้ อมูลอาคารสถานที่
อาคารเรี ยนถาวรจานวน ๓ หลัง อาคารเรี ยนชัว่ คราวจานวน ๑ หลัง หอสมุดจานวน
๑ หลัง อาคารอเนกประสงค์จานวน ๑ หลัง โรงอาหารจานวน ๑ หลัง ห้องน้ า – ห้องส้วมจานวน
๔ หลัง เรื อนพยาบาลจานวน ๑ หลัง หอถังประปาจานวน ๑ หลัง ถังน้ าฝ.๓๓ จานวน ๓ ถัง
ห้องสหกรณ์โรงเรี ยนจานวน ๑ ห้อง สนามฟุตบอลจานวน ๑ สนาม สนามวอลเล่ยบ์ อลจานวน
๑ สนาม สนามบาสเก็ตบอลจานวน ๑ สนาม สนามตะกร้อจานวน ๑ สนาม สนามเด็กเล่นจานวน
๑ สนาม เรื อนเพาะชาจานวน ๑ หลัง บ่อน้ าสาธารณะจานวน ๒ บ่อ สวนเกษตรแบบผสมผสาน
จานวน ๑ สวน ธนาคารขยะจานวน ๑ หลัง อาคารเก็บครุ ภณั ฑ์จานวน ๑ หลัง
๖. ข้ อมูลงบประมาณ
งบประมาณ (รับ-จ่าย)
รายรับ
จานวน/บาท
รายจ่ าย
เงินงบประมาณ
๖๒๕,๗๐๐.๐๐ งบดาเนินการ / เงินเดือน-ค่าจ้าง
เงินนอกงบประมาณ
๕๓๘,๘๓๐.๐๐ งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เงินอื่นๆ (ระบุ)
งบอื่นๆ (สารอง)
๑,๑๖๔,๕๓๐.๐๐
รวมรายรับ
รวมรายจ่ าย
งบดาเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง คิดเป็ นร้อยละ
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คิดเป็ นร้อยละ

๑๘.๘๑
๗๘.๑๓

จานวน/บาท
๒๑๘,๙๙๕.๐๐
๙๐๙,๘๓๐.๐๐
๓๕,๗๐๕.๐๐
๑,๑๖๔,๕๓๐.๐๐
ของรายรับ
ของรายรับ

๗
๗. ข้ อมูลสภาพชุ มชนโดยรวม
๑) สภาพชุมชนรอบบริ เวณโรงเรี ยนมีลกั ษณะเป็ นหมู่บา้ นและทุ่งนา มีประชากรประมาณ
๑,๐๐๐ คน บริ เวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรี ยน ได้แก่ วัดบุญสวาท ทุ่งนา ร้านค้าและศาลา
ประชาคมของหมู่บา้ น อาชีพหลักของชุมชน คือ ทานา รับจ้างและหัตถกรรมสานกระติบข้าว
ส่ วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ ประเพณี /ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็ นที่รู้จกั โดยทัว่ ไป คือ
ศิลปวัฒนธรรมด้านศาสนาพุทธและพราหมณ์ เช่น บุญบั้งไฟ บุญมหาชาติ
๒) ผูป้ กครองส่ วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ การศึกษาภาคบังคับ (ป.๔) อาชีพหลัก
คือ ทานา ส่ วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี
๓๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป จานวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว ๓ – ๕ คน
๓) โอกาสและข้อจากัดของโรงเรี ยน
โอกาส
- การคมนาคมสะดวกง่ายต่อการเดินทาง
- มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการจัดหลักสู ตรท้องถิ่น (สานกระติบข้าว)
- ผูป้ กครองให้ความร่ วมมือและสนับสนุนกิจกรรมด้านต่างๆ ของโรงเรี ยน
- มีวดั ใกล้โรงเรี ยน ในการสนับสนุนด้านพิธีกรรมและศาสนา
ข้อจากัด
- ผูป้ กครองบางส่ วนขาดความเข้าใจในระบบการศึกษา
- ผูป้ กครองส่ วนใหญ่ทานาและรับจ้างนอกพื้นที่ไม่มีเวลาในการดูแลเอาใจใส่ การเรี ยน
ของบุตร
- ชุมชนส่ วนใหญ่ฐานะยากจน มีแหล่งมัว่ สุ มการพนัน มีภาวะเสี่ ยงต่อปั ญหายาเสพติด

๘. โครงสร้ างหลักสู ตรสถานศึกษา
โรงเรี ยนบ้านยามกาโนนคา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑
จัดการสอนตามหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยโรงเรี ยนได้จดั สัดส่ วน
สาระหลักสู ตรและเวลาเรี ยน ดังแสดงในตาราง ต่อไปนี้

๘
เวลาเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ /กิจกรรม
รายวิชาพืน้ ฐาน
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพิม่ เติม
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
คอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์
อาเซียนศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรี ยน
- ลูกเสื อ/เนตรนารี
- ชุมนุม
* กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น

ระดับประถมศึกษา
ป.๑

ป.๒

ป.๓

ป.๔

ป.๕

ป.๖

ม.๑

ม.๒

ม.๓

๘๔๐
๒๐๐
๒๐๐
๘๐
๘๐
๔๐
๔๐
๔๐
๘๐
๘๐
๔๐
๔๐
๒๐๐
๔๐

๘๔๐
๒๐๐
๒๐๐
๘๐
๘๐
๔๐
๔๐
๔๐
๘๐
๘๐
๔๐
๔๐
๒๐๐
๔๐

๘๔๐
๒๐๐
๒๐๐
๘๐
๘๐
๔๐
๔๐
๔๐
๘๐
๘๐
๔๐
๔๐
๒๐๐
๔๐

๘๔๐
๑๖๐
๑๖๐
๘๐
๘๐
๔๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๔๐
๔๐
๒๐๐
๔๐

๘๔๐
๑๖๐
๑๖๐
๘๐
๘๐
๔๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๔๐
๔๐
๒๐๐
๔๐

๘๔๐
๑๖๐
๑๖๐
๘๐
๘๐
๔๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๔๐
๔๐
๒๐๐
๔๐

๘๘๐
๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๔๐
๘๐
๘๐
๘๐
๑๒๐
๒๐๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๒๐๐
๔๐

๘๘๐
๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๔๐
๘๐
๘๐
๘๐
๑๒๐
๒๐๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๒๐๐
๔๐

๘๘๐
๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๔๐
๘๐
๘๐
๘๐
๑๒๐
๒๐๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๒๐๐
๔๐

๓๐
๔๐

๓๐
๔๐

๓๐
๔๐

๓๐
๔๐

๓๐
๔๐

๓๐
๔๐

๒๕
๔๐

๒๕
๔๐

๒๕
๔๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๕

๑๕

๑๕

๑,๐๔๐

๑,๐๔๐

๑,๒๐๐

๑,๒๐๐

๑,๒๐๐

๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๔๐

หมายเหตุ * กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ นาไปบูรณาการในกิจกรรมลูกเสื อ-เนตรนารี

๙
๙. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
๑) ห้องสมุด มีขนาด ๑๐๘ ตารางเมตร จานวนหนังสื อในห้องสมุด ๓,๐๐๐ เล่ม
การสื บค้นหนังสื อและการยืม-คืน ใช้ระบบ บัตรสมาชิกห้องสมุดในการยืม – คืน
จานวนนักเรี ยนที่ใช้ห้องสมุดในปี การศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย ๒๑๐ คนต่อวัน
คิดเป็ นร้อยละ ๘๕.๓๗ ของนักเรี ยนทั้งหมด
๒) ห้องปฏิบตั ิการ
ห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ จานวน ๑
ห้อง
ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ จานวน ๑
ห้อง
ห้องกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน จานวน ๑
ห้อง
ห้องพยาบาล
จานวน ๑
ห้อง
ห้องสหกรณ์โรงเรี ยน
จานวน ๑
ห้อง
๓) คอมพิวเตอร์
จานวน
๒๙ เครื่ อง
ใช้เพื่อการเรี ยนการสอน
๒๐ เครื่ อง
ใช้เพื่อสื บค้นข้อมูลทางอินเทอร์ เน็ต
๒๗ เครื่ อง
จานวนนักเรี ยนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปี การศึกษาที่รายงาน
เฉลี่ย ๑๙๕ คนต่อวัน คิดเป็ นร้อยละ ๗๗.๒๔ ของนักเรี ยนทั้งหมด
ใช้เพื่อการบริ หารจัดการ
๑๐ เครื่ อง
๔) แหล่งเรี ยนรู ้ภายในโรงเรี ยน
แหล่งเรี ยนรู ้ภายใน / ชื่ อแหล่งเรี ยนรู ้
๑. ห้องสมุด : ให้บริ การผูเ้ รี ยนในช่วงพักกลางวันในการสื บค้น
ข้อมูล การสื บค้นหนังสื อและการยืม-คืน
๒. ห้องคอมพิวเตอร์ : ให้บริ การผูเ้ รี ยนในช่วงพักกลางวันและ
คาบเรี ยนที่ ๖ ในการสื บค้นข้อมูล
๓. สวนป่ า : เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้การปฏิบตั ิกิจกรรมในการเรี ยนรู ้
เกี่ยวกับพันธุ์ไม้และธรรมชาติในโรงเรี ยน
๔. สวนเกษตรผสมผสาน : เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ในการเรี ยนกลุ่ม
สาระการงานอาชีพฯ เกี่ยวกับพืช
๕. สวนหย่อมต่างๆ ภายในโรงเรี ยน : เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์ พฤกษศาสตร์ เป็ นแหล่งเอื้ออานวยต่อการศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้จากประสบการณ์จริ ง

สถิติการใช้จานวนครั้ง/ปี
๒๕๐
๒๐๐
๒๔
๔๐
๒๔

๑๐
แหล่งเรี ยนรู ้ภายใน / ชื่ อแหล่งเรี ยนรู้
๖. สนามกีฬา : เป็ นสถานที่ฝึกทักษะด้านกีฬา
การออกกาลังกาย การจัดกิจกรรมกลางแจ้ง และการจัด
นิทรรศการของโรงเรี ยนและชุมชน
๗. บ่อเลี้ยงปลา : เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ดา้ นสัตว์น้ าและแหล่งน้ า
ในโรงเรี ยน
๕) แหล่งเรี ยนรู้ภายนอกโรงเรี ยน
แหล่งเรี ยนรู ้ภายนอก/ ชื่ อแหล่งเรี ยนรู ้
๑. วัดและสานักสงฆ์ : เป็ นแหล่งเรี ยนด้านศาสนาพิธีทาง
ศาสนาพุทธและใช้ประกอบพิธีกรรมวันสาคัญทางศาสนา
๒. ร้านค้าในชุมชน : เป็ นแหล่งเรี ยนด้านขายสิ นค้าการค้าปลีก
และการบัญชี
๓. กองทุนหมู่บา้ น : เป็ นแหล่งเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ดา้ นการ
บริ หารการเงิน การบัญชี เงินกู้ ดอกเบี้ยและนิติกรรมสัญญา
๔. กลุ่มจักสาน : เป็ นแหล่งเรี ยนการงานอาชีพด้านอาชี พจัก
สานในชุมชนและการบริ หารจัดการกลุ่ม
๕. ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน : เป็ นแหล่งเรี ยนการเกษตร
เช่น ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ เพาะเห็ด ผลิตปุ๋ ยชีวภาพ
๖. โรงสี ขา้ ว : เป็ นแหล่งเรี ยนด้านอาชีพการแปรรู ปข้าว
อาหารสัตว์

สถิติการใช้จานวนครั้ง/ปี
๒๐๐

๑๕

สถิติการใช้จานวนครั้ง/ปี
๑๒
๑๐
๑๒
๖
๒๐
๔

๖) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผูท้ รงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้
แก่ครู นักเรี ยน ในปี การศึกษาที่รายงาน
๖.๑ ชื่อ-สกุล นายอุ่นคา ทองเพ็ญ ให้ความรู้เรื่ อง ภาษาไทยน้อย ประวัติหมู่บา้ น
สถิติการให้ความรู ้ในโรงเรี ยนแห่งนี้
จานวน
๒
ครั้ง/ปี
๖.๒ ชื่อ-สกุล นายเตียง หาระคุณ ให้ความรู้เรื่ อง ประเพณี วัฒนธรรม พิธีกรรม
สถิติการให้ความรู ้ในโรงเรี ยนแห่งนี้
จานวน
๒
ครั้ง/ปี
๖.๓ ชื่อ-สกุล นายปรี ชา ผมไผ ให้ความรู้เรื่ อง การตัดผม
สถิติการให้ความรู ้ในโรงเรี ยนแห่งนี้
จานวน
๔
ครั้ง/ปี

๑๑
๖.๔ ชื่อ-สกุล นางสมถวิล พินโย ให้ความรู้เรื่ อง การสานกระติบข้าว
สถิติการให้ความรู ้ในโรงเรี ยนแห่งนี้
จานวน
๑๖ ครั้ง/ปี
๖.๕ ชื่อ-สกุล นายวุฒิชยั ชัยวงศ์วฒั น์ ให้ความรู้เรื่ อง เกษตรผสมผสาน
สถิติการให้ความรู ้ในโรงเรี ยนแห่งนี้
จานวน
๑๐ ครั้ง/ปี
๖.๖ ชื่อ-สกุล นางบัวไหล ผมอินทร์ ให้ความรู้เรื่ อง การทอเสื่ อ
สถิติการให้ความรู ้ในโรงเรี ยนแห่งนี้
จานวน
๒
ครั้ง/ปี
๖.๗ ชื่อ-สกุล นายไกรสร กาทอง ให้ความรู้เรื่ อง การบริ หารจัดการกองทุน
สถิติการให้ความรู ้ในโรงเรี ยนแห่งนี้
จานวน
๒
ครั้ง/ปี
๖.๘ ชื่อ-สกุล พระลาพอง ปัญญาธโร ให้ความรู้เรื่ อง หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา สถิติการให้ความรู ้ในโรงเรี ยนแห่งนี้ จานวน
๘
ครั้ง/ปี
๑๐. ผลงานดีเด่ นในรอบปี ที่ผ่านมา
๑๐.๑ ผลงานดีเด่ น
ด้ านสถานศึกษา
ปี พ.ศ.
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลทีไ่ ด้ รับ
พ.ศ. ๒๕๕๐ รางวัล โรงเรี ยนส่งเสริ มสุขภาพระดับทอง
พ.ศ. ๒๕๕๐ รางวัลโรงเรี ยนส่งเสริ มการกีฬาดีเด่น
พ.ศ. ๒๕๕๕ รางวัลสถานศึกษาพอเพียง

ปี พ.ศ.
พ.ศ. ๒๕๕๖

พ.ศ. ๒๕๕๖

พ.ศ. ๒๕๕๖

พ.ศ. ๒๕๕๖

ชื่อ-สกุล
นางสาวชญาภา โพธิ์ศรี
นางอัมพร ประเสริ ฐสังข์
นางสาวชญาภา โพธิ์ศรี
นางอัมพร ประเสริ ฐสังข์
นายวิจิตร บุตรสุรินทร์

นายวิจิตร บุตรสุรินทร์

หน่ วยงานทีม่ อบรางวัล
สาธารณสุขจังหวัด
กลุ่มโรงเรี ยนบ้านธาตุ
สพป.อุดรธานี เขต ๑

ด้ านครู ผ้สู อน
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลทีไ่ ด้ รับ
รางวัลเหรี ยญเงิน / ครู ผฝู ้ ึ กสอนการสร้างหนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ ๑-๓
รางวัลเหรี ยญทอง / ครู ผฝู ้ ึ กสอนการ
สร้างหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปี ที่ ๑-๓
รางวัลเหรี ยญทอง / ครู ผฝู ้ ึ กสอนการแข่งขัน
เครื่ องร่ อน ประเภทร่ อนนาน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ ๔ - ๖

หน่ วยงานทีม่ อบรางวัล
สพป.นครพนม เขต ๑
(ระดับภูมิภาค)
สพป.อุดรธานี เขต ๑

สพป.อุดรธานี เขต ๑

รางวัลเหรี ยญทอง / ครู ผฝู ้ ึ กสอนการแข่งขัน
เครื่ องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อ สพป.อุดรธานี เขต ๑
บินขึ้นจากพื้น) ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปี ที่ ๑-๓

๑๒
ปี พ.ศ.

ชื่อ-สกุล

พ.ศ. ๒๕๕๖

นายวิจิตร บุตรสุรินทร์

พ.ศ. ๒๕๕๖

นางจารู ญ จันทร์ขาว

พ.ศ. ๒๕๕๖

พ.ศ. ๒๕๕๖

พ.ศ. ๒๕๕๖
พ.ศ. ๒๕๕๖

พ.ศ. ๒๕๕๖

นางสาวละมัย ผมอินทร์
นางนงนุช สุสุวรรณ
นางวัชราภรณ์ ดุมเกษม
นางวัชราภรณ์ ดุมเกษม
นายสงวน คาเทพ
นางหนูนอ้ ม กาหวาย
นางรัชฎาภรณ์ ภูมิวตั ร์
นางหนูนอ้ ม กาหวาย
นางรัชฎาภรณ์ ภูมิวตั ร์

พ.ศ. ๒๕๕๖
พ.ศ. ๒๕๕๖

นางหนูนอ้ ม กาหวาย

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลทีไ่ ด้ รับ
รางวัลเหรี ยญทอง / ครู ผฝู ้ ึ กสอนการแข่งขัน
เครื่ องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการ
ปล่อยด้วยมือ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑-๓
รางวัลเหรี ยญทอง / ครู ผฝู ้ ึ กสอนการประกวดเล่า
นิทานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑-๓

หน่ วยงานทีม่ อบรางวัล
สพป.อุดรธานี เขต ๑
สพป.อุดรธานี เขต ๑

รางวัลเหรี ยญทอง / ครู ผฝู ้ ึ กสอนการประกวด
เพลงคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑-๓

สพป.อุดรธานี เขต ๑

รางวัลเหรี ยญทอง / ครู ผฝู ้ ึ กสอนการแข่งขันขับ
ร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ ๑-๓

สพป.อุดรธานี เขต ๑

รางวัลเหรี ยญทอง / ครู ผฝู ้ ึ กสอนประติมากรรม
ลอยตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑-๓

สพป.อุดรธานี เขต ๑

รางวัลเหรี ยญทอง / ครู ผฝู ้ ึ กสอนการเล่านิทาน
ประกอบสื่ อ ระดับการศึกษาปฐมวัย

สพป.อุดรธานี เขต ๑

รางวัลเหรี ยญทอง / ครู ผฝู ้ ึ กสอนการปั้ นดินน้ ามัน
สพป.อุดรธานี เขต ๑
ระดับการศึกษาปฐมวัย
รางวัลเหรี ยญทอง / ครู ผฝู ้ ึ กสอนการสร้างภาพ
ด้วยการฉี ก ตัด ปะ กระดาษ ระดับการศึกษา
ปฐมวัย

นางสาวสิ ริขวัญ ขมวดทรัพย์ รางวัลเหรี ยญทอง / ครู ผฝู ้ ึ กสอนการแข่งขันการ
ทาขนมช่อม่วง ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๔-๖
นางเพ็ญพิศ อุไร

สพป.อุดรธานี เขต ๑
สพป.อุดรธานี เขต ๑

รางวัลเหรี ยญทอง / ครู ผฝู ้ ึ กสอนการแข่งขัน
ทาอาหารความจานเดียว(ประเภทข้าว) และ
สพป.อุดรธานี เขต ๑
นางสาวเพลินพิศ
อาหารหวาน (ขนมไทย) ระดับชั้นประถมศึกษา
เบ้าทองหล่อ
ปี ที่ ๔-๖
นางสาวสิ ริขวัญ ขมวดทรัพย์ รางวัลเหรี ยญทอง / ครู ผฝู ้ ึ กสอนการแข่งขัน
การทาแกงมัสมั่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑- สพป.อุดรธานี เขต ๑
นางเพ็ญพิศ อุไร
๓
นางสาวสิ ริขวัญ ขมวดทรัพย์

พ.ศ. ๒๕๕๖

พ.ศ. ๒๕๕๖

พ.ศ. ๒๕๕๖

นางสาวสิ ริขวัญ ขมวดทรัพย์ รางวัลเหรี ยญทอง / ครู ผฝู ้ ึ กสอนการแข่งขัน
ทาอาหารความจานเดียว(ประเภทข้าว)
นางเพ็ญพิศ อุไร
และอาหารหวาน (ขนมไทย) ระดับชั้น

สพป.อุดรธานี เขต ๑

๑๓
มัธยมศึกษาปี ที่ ๑-๓
ปี พ.ศ.
พ.ศ. ๒๕๕๖

ชื่อ-สกุล
นางสาวเพลินพิศ
เบ้าทองหล่อ
นางสาวละมัย ผมอินทร์

พ.ศ. ๒๕๕๖

พ.ศ. ๒๕๕๖
พ.ศ. ๒๕๕๖

นางสาวละมัย ผมอินทร์
นางสาวเพลินพิศ
เบ้าทองหล่อ
นางสาวพาทินี อุไร
นางสมพร สี มืด
นางสาวละมัย ผมอินทร์
นางสมพร สี มืด
นางฉวีวรรณ สิ งห์วเิ ศษ

พ.ศ. ๒๕๕๖
พ.ศ. ๒๕๕๖
พ.ศ. ๒๕๕๖
พ.ศ. ๒๕๕๖
พ.ศ. ๒๕๕๖

นางสาวสิ ริขวัญ ขมวดทรัพย์
นางสาวเพลินพิศ
เบ้าทองหล่อ
นางหนูนอ้ ม กาหวาย
นางนงนุช สุสุวรรณ
นางฉวีวรรณ สิ งห์วเิ ศษ
นายสงวน คาเทพ
นางสาวชญาภา โพธิ์ศรี

พ.ศ. ๒๕๕๖

นายสงวน คาเทพ

พ.ศ. ๒๕๕๖

นายสงวน คาเทพ

พ.ศ. ๒๕๕๖

นายสงวน คาเทพ

พ.ศ. ๒๕๕๖

นายสงวน คาเทพ

พ.ศ. ๒๕๕๖

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลทีไ่ ด้ รับ
รางวัลเหรี ยญทอง / ครู ผฝู ้ ึ กสอนการประกวด
มารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๔-๖
รางวัลเหรี ยญทอง / ครู ผฝู ้ ึ กสอนการประกวด
สวดมนต์แปล ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑-๖

หน่ วยงานทีม่ อบรางวัล
สพป.อุดรธานี เขต ๑

สพป.อุดรธานี เขต ๑

รางวัลเหรี ยญทอง / ครู ผฝู ้ ึ กสอนการแข่งขันจัก
สานไม้ไผ่ ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๔-๖

สพป.อุดรธานี เขต ๑

รางวัลเหรี ยญทอง / ครู ผฝู ้ ึ กสอนการแข่งขันจัก
สานไม้ไผ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑-๓

สพป.อุดรธานี เขต ๑

รางวัลเหรี ยญทอง / ครู ผฝู ้ ึ กสอนการแข่งขันแปร
รู ปอาหาร ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๔-๖

สพป.อุดรธานี เขต ๑

หนึ่งแสนครู ดี
หนึ่งแสนครู ดี
หนึ่งแสนครู ดี
ครู ดีศรี สพป. อด.1
ครู ดีศรี อาเภอเพ็ญ
รางวัลเหรี ยญทอง / ครู ผฝู ้ ึ กสอนการแข่งขันกีฬา
วอลเล่ยบ์ อลหญิง ระดับชั้นประถมศึกษา
รางวัลเหรี ยญทอง / ครู ผฝู ้ ึ กสอนการแข่งขันกีฬา
วอลเล่ยบ์ อลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑-๓
รางวัลเหรี ยญทอง / ครู ผฝู ้ ึ กสอนการแข่งขันกีฬา
วอลเล่ยบ์ อลชาย ระดับชั้นประถมศึกษา
รางวัลเหรี ยญทอง / ครู ผฝู ้ ึ กสอนการแข่งขันกีฬา
วอลเล่ยบ์ อลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑-๓

คุรุสภา
คุรุสภา
คุรุสภา
สพป.อุดรธานี เขต ๑
สมาคมครู อาเภอเพ็ญ
กลุ่มโรงเรี ยน
บ้านธาตุ
กลุ่มโรงเรี ยน
บ้านธาตุ
กลุ่มโรงเรี ยน
บ้านธาตุ
กลุ่มโรงเรี ยน
บ้านธาตุ

๑๔

ด้ านผู้เรียน
ปี พ.ศ.

ชื่อ-สกุล

ชั้น

พ.ศ. ๒๕๕๖

๑. นายสุรชัย หาระคุณ
๒. ด.ช. ทศวรรษ โพนหลวง

ม.๓
ม.๑

รางวัลเหรี ยญเงิน / การสร้างหนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ระดับชั้น
มัธยมศึกษา ปี ที่ ๑-๓

พ.ศ. ๒๕๕๖

๑. นายสุรชัย หาระคุณ
๒. ด.ช. ทศวรรษ โพนหลวง

ม.๓
ม.๑

รางวัลเหรี ยญทอง /
การสร้างหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปี ที่ ๑-๓

พ.ศ. ๒๕๕๖

๑. ด.ช.สักดิ์นิรันดิ์ เคนเค้า
๒. ด.ช.สิ รวิชญ์ เตนาวงศ์

ป.๖
ป.๖

พ.ศ. ๒๕๕๖

๑. นายปริ ญญา กาทอง
๒. นายรัฐธรรมนูญ รามฤทธิ์

ม.๓
ม.๓

พ.ศ. ๒๕๕๖

๑. นายศราวุฒ บุตรโคตร
๒. นายศักดิ์ดา หาระคุณ

ม.๓
ม.๓

พ.ศ. ๒๕๕๖

ด.ญ. ชริ นรัตน์ ผมอินทร์

ป.๒

พ.ศ. ๒๕๕๖

๑. น.ส.กิตติกา บัวผัน
๒. ด.ญ.พรพิมล ยาตาล
๓. ด.ญ.มัทนา สี มืด
๔. ด.ญ.วรรณภา สารี บาง
๕. น.ส.สุพตั รา สี แสง

พ.ศ. ๒๕๕๖

น.ส.สุพตั รา สี แสง

ม.๓
ม.๒
รางวัลเหรี ยญทอง / การประกวดเพลง
ม.๑
คุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑-๓
ม.๑
ม.๓
รางวัลเหรี ยญทอง / การแข่งขันขับร้องเพลง
ม.๓ ไทยลูกทุ่งหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ ๑-๓
ม.๑
รางวัลเหรี ยญทอง / ประติมากรรมลอยตัว
ม.๑
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑-๓
ม.๑
อบ. รางวัลเหรี ยญทอง / การเล่านิทานประกอบ

พ.ศ. ๒๕๕๖
พ.ศ. ๒๕๕๖

๑. ด.ช.ดนุพร ทองเพ็ญ
๒. ด.ช.ทัศวัฒน์ ขันพร
๓. ด.ช.วิชิต ท่าน้ าเที่ยง
ด.ช. ชุติกาญจน์ ทองเพ็ญ

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลทีไ่ ด้ รับ

รางวัลเหรี ยญทอง / การแข่งขันเครื่ องร่ อน
ประเภทร่ อนนาน ระดับชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ ๔ - ๖
รางวัลเหรี ยญทอง / การแข่งขันเครื่ องบิน
พลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบิน
ขึ้นจากพื้น) ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปี ที่ ๑-๓
รางวัลเหรี ยญทอง / การแข่งขันเครื่ องบินพลัง
ยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อย
ด้วยมือ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑-๓
รางวัลเหรี ยญทอง / การประกวดเล่านิทาน
คุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑-๓

หน่ วยงานทีม่ อบ
รางวัล
สพป.นครพนม
เขต ๑
(ระดับภูมิภาค)
สพป.อุดรธานี
เขต ๑
สพป.อุดรธานี
เขต ๑
สพป.อุดรธานี
เขต ๑
สพป.อุดรธานี
เขต ๑
สพป.อุดรธานี
เขต ๑

สพป.อุดรธานี
เขต ๑

สพป.อุดรธานี
เขต ๑
สพป.อุดรธานี
เขต ๑
สพป.อุดรธานี

๑๕
๒

สื่ อ ระดับการศึกษาปฐมวัย

เขต ๑

๑๖
ปี พ.ศ.
พ.ศ. ๒๕๕๖

พ.ศ. ๒๕๕๖

พ.ศ. ๒๕๕๖

ชื่อ-สกุล
๑. ด.ช.ณัฐนันท์ ทองเพ็ญ
๒. ด.ช. ธีรพัฒน์ กาทอง
๓. ด.ญ.วรณัน สี มืด
๑. ด.ช.ขวัญธิดา สารี บาง
๒. ด.ญ.นลินดา เพ็งจันทร์ทา
๓. ด.ญ.ปั ญญาดา กาหวาย
๑. ด.ญ.นันทิดา เมืองม่าน
๒. ด.ญ.พุธิตา ทองเพ็ญ
๓. ด.ญ.วรัญญา กาทอง

พ.ศ. ๒๕๕๖

๑. ด.ญ.มิวริ ตา ทองเพ็ญ
๒. ด.ญ.สุนิษา กาทอง
๓. ด.ญ.เกษราภรณ์ เชิดทอง

พ.ศ. ๒๕๕๖

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

พ.ศ. ๒๕๕๖

๑. ด.ญ.วิภาพร ผมไผ
๒. ด.ญ.อภัสรา เหล่าลาด
๓. ด.ญ.โสรติญา รามฤทธิ์

พ.ศ. ๒๕๕๖

พ.ศ. ๒๕๕๖

๑. ด.ช.พงษ์พิเชษฐ์ กาหวาย
๒. ด.ญ.ศศิประภา ผมไผ
๑. ด.ญ.จริ ญญา สี มืด
๒. ด.ญ.จุฑาทิพย์ ผลช่วย
๓ ด.ญ.ผกาวรรณ วรจักร์
๔. ด.ญ.รันตรี หว่านเครื อ
๕. ด.ญ.ศิริกญั ญา ผมไผ
๖. ด.ญ.สิ ราวรรณ ผมไผ
๗. ด.ญ.สุจิตรา ผมไผ
๘. ด.ญ.สุภตั รา เจริ ญสุข
๙. ด.ญ.สุภาวดี สี ดาเพีย
๑๐. ด.ญ.หยาดทิพย์ ศิริฐาน

ชั้น
อบ.
๒
อบ.
๒

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลทีไ่ ด้ รับ
รางวัลเหรี ยญทอง / การปั้ นดินน้ ามัน
ระดับการศึกษาปฐมวัย

หน่ วยงานทีม่ อบ
รางวัล
สพป.อุดรธานี
เขต ๑

รางวัลเหรี ยญทอง / การสร้างภาพด้วยการฉี ก สพป.อุดรธานี
ตัด ปะ กระดาษ ระดับการศึกษาปฐมวัย
เขต ๑

ป.๔
รางวัลเหรี ยญทอง / การแข่งขันการทาขนม
ป.๔
ช่อม่วง ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๔-๖
ป.๔
รางวัลเหรี ยญทอง / การแข่งขันทาอาหาร
ป.๕
ความจานเดียว(ประเภทข้าว) และอาหาร
ป.๕
หวาน (ขนมไทย) ระดับชั้นประถมศึกษา
ป.๕
ปี ที่ ๔-๖
ม.๒
ม.๓ รางวัลเหรี ยญทอง / การแข่งขันการทาแกง
ม.๒ มัสมัน่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑-๓
รางวัลเหรี ยญทอง / การแข่งขันทาอาหาร
ม.๑
ความจานเดียว(ประเภทข้าว)
ม.๑
และอาหารหวาน (ขนมไทย) ระดับชั้น
ม.๑
มัธยมศึกษาปี ที่ ๑-๓
ป.๔ รางวัลเหรี ยญทอง / ครู ผฝู ้ ึ กสอนการประกวด
ป.๔ มารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๔-๖
ป.๖
ป.๖
ป.๖
ป.๖
ป.๖ รางวัลเหรี ยญทอง / ครู ผฝู ้ ึ กสอนการประกวด
ป.๖ สวดมนต์แปล ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑-๖
ป.๖
ป.๖
ป.๖
ป.๖

สพป.อุดรธานี
เขต ๑
สพป.อุดรธานี
เขต ๑

สพป.อุดรธานี
เขต ๑

สพป.อุดรธานี
เขต ๑
สพป.อุดรธานี
เขต ๑

สพป.อุดรธานี
เขต ๑

๑๗
ปี พ.ศ.
พ.ศ. ๒๕๕๖

พ.ศ. ๒๕๕๖

พ.ศ. ๒๕๕๖

ชื่อ-สกุล

ชั้น

๑. ด.ญ.พรพรรณ นันทะพา
๒. ด.ญ.สุมิตรา สุขวงศ์
๓. ด.ญ.เกตมณี อาสนา
๑. ด.ญ.จุฑาทิพย์ หาระคุณ
๒. น.ส.ดวงกมล นันทะพา
๓. ด.ญ.สาวิตรี พรหมดิษฐิ์
๑. ด.ญ.กมลลักษณ์ รามฤทธิ์
๒. ด.ญ.สุพิณญา มังสั้น
๓. ด.ญ.เนตรอัปสร สี มืด

ป.๖
ป.๖
ป.๖
ม.๒
ม.๓
ม.๒
ป.๔
ป.๔
ป.๔

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลทีไ่ ด้ รับ

หน่ วยงานทีม่ อบ
รางวัล

รางวัลเหรี ยญทอง / ครู ผฝู ้ ึ กสอนการแข่งขัน สพป.อุดรธานี
จักสานไม้ไผ่ ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๔-๖ เขต ๑
รางวัลเหรี ยญทอง / ครู ผฝู ้ ึ กสอนการแข่งขัน
จักสานไม้ไผ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑-๓

สพป.อุดรธานี
เขต ๑

รางวัลเหรี ยญทอง / ครู ผฝู ้ ึ กสอนการแข่งขัน
แปรรู ปอาหาร ระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๔-๖

สพป.อุดรธานี
เขต ๑

๑๐.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม ทีป่ ระสบผลสาเร็จ
โครงการ / กิจกรรม
๑. เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา

๒. ส่งเสริ มความ
เป็ นเลิศทางวิชาการ

๓. พัฒนาทักษะทาง
ภาษาเพื่อการสื่ อสาร

วัตถุประสงค์
๑. พัฒนาและจัดหาสื่ อการเรี ยนการสอนและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาให้เพียงพอต่อการ
จัดการเรี ยนรู ้
๒. ส่งเสริ มให้ครู นักเรี ยนใช้สื่อการเรี ยนการ
สอนและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษาให้บรรลุวตั ถุประสงค์
และผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง
๑. เพื่อส่งเสริ มนักเรี ยนทุกระดับที่มีศกั ยภาพสูง
ให้มีประสบการณ์เข้าร่ วมการแข่งขันทางวิชาการ
๒. เพื่อส่งเสริ มให้นกั เรี ยนทุกระดับได้รู้จกั
ตนเองและสามารถพัฒนาความสามารถของตน
๓. เพื่อพัฒนานักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนอ่อนให้
บรรลุจุดประสงค์การเรี ยนรู

ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้ อยละ)
๑. นักเรี ยนทุกชั้นเรียนมีเครื่ องคอมพิวเตอร์เพื่อ
การเรี ยนรู ้ในอัตราส่วน ๒ คน ต่อ ๑ เครื่ อง
๒. ครู นักเรี ยนใช้สื่อการเรี ยนการสอนและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาในการพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษาให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง
๑. นักเรี ยนร้อยละ ๗๐ ของนักเรี ยนที่ส่งเข้า
ร่ วมการแข่งทางวิชาการได้รับรางวัลเหรี ยญ
ทองแดงขึ้นไป
๒. นักเรี ยนทุกคนได้รู้จกั ตนเองและสามารถ
พัฒนาความสามารถของตน

๑. ผูเ้ รี ยนสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสารได้ท้ งั
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศร้อยละ ๘๐
๒. ผูเ้ รี ยนสามารถสื่ อความคิดผ่านการพูด
๒. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถสื่ อความคิดผ่านการพูด/ เขียนหรื อนาเสนอด้วยวิธีต่างๆ ได้ร้อยละ ๘๐
เขียนหรื อนาเสนอด้วยวิธีต่างๆ ได้
๑. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสาร
ได้ท้ งั ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

๑๘
ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้ อยละ)
๑. เพื่อส่งเสริ มให้นกั เรี ยนทุกระดับได้แสดงออก ๑. นักเรี ยนร้อยละ ๙๗ แสดงออกถึงความถนัด
๔. ส่งเสริ ม
ทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา
สุนทรี ยภาพ ศิลปะ ถึงความถนัดทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
และกีฬา
๒. นักเรี ยนร้อยละ ๙๗ มีสุขภาพกาย
ดนตรี กีฬา
๒. เพื่อให้นกั เรี ยนทุกระดับมีสุขภาพกาย
สุขภาพจิตที่ดี ห่างไกลจากสิ่ งเสพติดและ
สุขภาพจิตที่ดี ห่างไกลจากสิ่ งเสพติดและ
อบายมุข
อบายมุข
๑. เพื่อส่งเสริ มให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา ๑. ครู โรงเรี ยนบ้านยามกาโนนคาสามารถทา
๕. วิจยั เพื่อพัฒนา
ทาการวิจยั ในชั้นเรี ยนเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้
วิจยั ในชั้นเรี ยนเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน
การเรี ยนรู ้
๒. ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถ
อย่างน้อยปี ละ ๑ ผลงาน
ออกแบบ เลือก สร้างนวัตกรรมในการแก้ปัญหา ๒. ครู โรงเรี ยนบ้านยามกาโนนคาสามารถ
ให้สอดคล้องกับการวิจยั
ออกแบบ เลือก สร้างนวัตกรรมในการ
๓. เพื่อพัฒนาผลการเรี ยนรู ้และพฤติกรรมผูเ้ รี ยน แก้ปัญหาให้สอดคล้องกับการวิจยั เพื่อพัฒนา
ให้ดีข้ ึน
ผลการเรี ยนรู ้และพฤติกรรมผูเ้ รี ยนให้ดีข้ ึน
๖. ส่งเสริ มการ
๑. เพื่อให้ครู มีความรู ้ความเข้าใจเป้ าหมายการจัด ๑. ครู มีความรู ้ความเข้าใจเป้ าหมายการจัด
พัฒนาการเรี ยนการ การศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น ๒. เพื่อให้ครู มีการวิเคราะห์ศกั ยภาพของผูเ้ รี ยน ร้อยละ ๑๐๐
สาคัญ
และเข้าใจผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
๒. ครู มีการวิเคราะห์ศกั ยภาพของผูเ้ รี ยนและ
๓. เพื่อให้ครู มีความสามารถในการจัดการเรี ยน เข้าใจผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล ร้อยละ ๑๐๐
การสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
๓. ครู มีความสามารถในการจัดการเรี ยนการ
๔. เพื่อให้ครู มีการประเมินผลการเรี ยนการสอน สอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ร้อยละ ๑๐๐
ที่สอดคล้องกับสภาพการเรี ยนรู ้ที่จดั ให้ผเู ้ รี ยน
๔. ครู มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีใน
และอิงพัฒนาการของผูเ้ รี ยน
การพัฒนาการเรี ยนรู ้ของตนเองและผูเ้ รี ยน
๕. เพื่อให้ครู มีการนาผลการประเมินมา
ร้อยละ ๑๐๐
ปรับเปลี่ยนการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน ๕. ครู มีการประเมินผลการเรี ยนการสอนที่
ให้เต็มตามศักยภาพ
สอดคล้องกับสภาพการเรี ยนรู ้ที่จดั ให้ผเู ้ รี ยน
๖. เพื่อให้ครู มีการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ของ และอิงพัฒนาการของผูเ้ รี ยน ร้อยละ ๑๐๐
ผูเ้ รี ยนและนาผลไปใช้พฒั นาผูเ้ รี ยน
โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๑๙
โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๑. นักเรี ยนมีระเบียบและวินยั ในตนเอง การอยู่
ร่ วมกับผูอ้ ื่นและ สามารถนาไปใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน
๒. โรงเรี ยนจัดกิจกรรมส่งเสริ มการเข้าค่ายพัก
แรมลูกเสื อ-เนตรนารี ได้อย่างปลอดภัยและ
มีประสิ ทธิภาพ
๘. ปรับปรุ งภูมิทศั น์ ๑. โรงเรี ยนมีสถานที่พกั ผ่อนไว้รองรับบุคลากร
ภายในโรงเรี ยน
ทางการศึกษา และบุคคลทัว่ ไปในชุมชน
๒. โรงเรี ยนมีสถานที่ร่มรื่ นสวยงามเป็ นแหล่ง
จูงใจในด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว
๓. เพื่อเป็ นการส่งเสริ มสุขภาพจิตของครู
นักเรี ยนและผูพ้ บเห็น
๙. ส่งเสริ มการ
๑. เพื่อให้นกั เรี ยนทุกระดับมีความรู ้ ความเข้าใจ
เรี ยนรู ้จากแหล่ง
ในวิถีชีวติ ชุมชน ภูมิใจและสานึกรัก
เรี ยนรู ้และภูมิปัญญา บ้านเกิด
ท้องถิ่น
๒. เพื่อส่งเสริ มให้โรงเรี ยนจัดการเรี ยนรู ้จาก
แหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่นกั เรี ยนทุก
ระดับ
๗. เข้าค่ายลูกเสื อ –
เนตรนารี

๑๐. พัฒนาหลักสูตร ๑. เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรี ยน
สถานศึกษา
บ้านยามกาโนนคา ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑
๒. เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรี ยน
บ้านยามกาโนนคา ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
และการเปลี่ยนแปลงในปั จจุบนั
๓. เพื่อปรับวิสยั ทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษา
ไทยของโรงเรี ยนบ้านยามกาโนนคา
๑๑. ส่งเสริ มการใช้ ๑. นักเรี ยนสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู ้จาก
ห้องสมุด
ห้องสมุดได้
๒. โรงเรี ยนจัดบริ การกิจกรรมการใช้หอ้ งสมุด
เป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้

ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้ อยละ)
นักเรี ยนร้อยละ ๑๐๐ มีระเบียบ วินยั ใน
ตนเอง สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมี
ความสุข

๑. โรงเรี ยนมีสถานที่พกั ผ่อนอย่างพอเพียง
๒. โรงเรี ยนมีสถานที่ร่มรื่ น สวยงามและเป็ น
แหล่งพักผ่อนของบุคคลในชุมชน
๓. ครู นักเรี ยนและผูพ้ บเห็นทุกคนมี
สุขภาพจิตที่ดี
๑. นักเรี ยนร้อยละ ๗๐ มีความรู ้ ความเข้าใจใน
วิถีชีวติ ชุมชน ภูมิใจและสานึกรักบ้านเกิด
๒. โรงเรี ยนมีกิจกรรมส่งเสริ มการเรี ยนรู ้จาก
แหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่ผเู ้ รี ยน
๓. โรงเรี ยนมีทะเบียนแหล่งเรี ยนรู ้และภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่น หลักสูตรท้องถิ่น
๑. ร้อยละ ๘๐ ของครู ผสู ้ อนในโรงเรี ยนบ้าน
ยามกาโนนคามีความรู ้ตรงกับสาระการ เรี ยนรู ้
ที่ได้รับมอบหมาย
๒. ร้อยละ ๘๐ ของครู ผสู ้ อนในโรงเรี ยน
บ้านยามกาโนนคามีความสามารถในการจัด
กิจกรรมการสอนตามหลักสูตรของโรงเรี ยน
และใช้เอกสารประกอบหลักสูตรในการบันทึก
ผลการเรี ยนรู ้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
๑. นักเรี ยนทุกคนสามารถค้นคว้าหาความรู ้จาก
ห้องสมุดได้
๒. โรงเรี ยนให้บริ การการใช้หอ้ งสมุดเป็ น
แหล่งการเรี ยนรู ้สาหรับนักเรี ยนได้ตลอดปี

๒๐
ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้ อยละ)
๑๒. เด็กดีศรี ยามกา ๑. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่นกั เรี ยนที่มีความ
๑. นักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านยามกาโนนคาร้อยละ
โนนคา
ประพฤติ ช่วยเหลือโรงเรี ยนและสังคมดีเด่น
๓๐ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติดีเด่นด้านการ
๒. เพื่อให้นกั เรี ยนเห็นความสาคัญและประพฤติ เรี ยน ความประพฤติ และช่วยเหลือสังคม
ตนตามแบบอย่างของนักเรี ยนที่ได้รับการยกย่อง ๒. นักเรี ยนร้อยละ ๕๐ มีผลการเรี ยนในระดับ
เชิดชูเกียรติ
ผลการเรี ยน “ดี” ขึ้นไป
๓. นักเรี ยนร้อยละ ๙๕ มีความประพฤติและ
ช่วยเหลือสังคมในระดับ “ดี”
๑. นักเรี ยนร้อยละ ๙๐ เป็ นคนดีมีคุณธรรมเป็ น
๑๓. พัฒนาคุณธรรม ๑. เพื่อให้นกั เรี ยนทุกระดับมีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ และอยูร่ ่ วมกันในสังคมได้อย่างมี
ตัวอย่างได้มีความซื่อสัตย์สุจริ ตทั้งต่อหน้าและ
จริ ยธรรมนักเรี ยน
ความสุข
ลับหลัง
๒. เพื่อให้นกั เรี ยนทุกระดับได้นาความรู ้ทาง
๒. นักเรี ยนร้อยละ ๙๐ เข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนา
ศาสนามาใช้เป็ นหลักในการดาเนินชีวติ
คุณธรรมจริ ยธรรม
๑๔. ส่งเสริ มการ
๑. เพื่อให้นกั เรี ยนรู ้จกั การทาการเกษตรตามหลัก ๑. นักเรี ยนร้อยละ ๙๐ สามารถทาการเกษตร
จัดการเรี ยนรู ้ตาม
เศรษฐกิจพอเพียง
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
๒. โรงเรี ยนส่งเสริ มกิจกรรมทางการเกษตรตาม ๒. นักเรี ยนสามารถนาความรู ้ตามหลัก
พอเพียง
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดารงชีวติ ได้
๓. โรงเรี ยนมีแหล่งทากิจกรรมทางการเกษตร
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๑๕. สหกรณ์ร้านค้า ๑. เพื่อให้นกั เรี ยนทุกระดับมีความรู ้ความเข้าใจ ๑. นักเรี ยนทุกระดับมีความรู ้ความเข้าใจระบบ
ในโรงเรี ยน
ระบบพื้นฐานของสหกรณ์
พื้นฐานของสหกรณ์
๒. เพื่อให้นกั เรี ยนทุกระดับมีส่วนร่ วมในการจัด ๒. นักเรี ยนทุกระดับมีส่วนร่ วมในการจัด
กิจกรรมและบริ การสหกรณ์ได้มาตรฐาน
กิจกรรมและบริ การสหกรณ์ได้มาตรฐาน
๑๖. ส่งเสริ ม
๑. เพื่อให้นกั เรี ยนมีทกั ษะในการดาเนินชีวติ แบบ ๑. นักเรี ยนร้อยละ ๙๕ มีทกั ษะในการดาเนิน
ประชาธิปไตยใน
วิถีประชาธิปไตย
ชีวติ แบบวิถีประชาธิปไตย
โรงเรี ยน
๒. เพื่อให้โรงเรี ยนจัดกิจกรรมส่งเสริ ม
๒. โรงเรี ยนจัดกิจกรรมส่งเสริ มประชาธิปไตย
ประชาธิปไตย
๑๗. ธนาคารขยะ
เพื่อให้นกั เรี ยนทุกระดับมีจิตสานึกในการ
นักเรี ยนร้อยละ ๙๗ มีจิตจิตสานึกในการ
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อมในโรงเรี ยนให้
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อมในโรงเรี ยน
สะอาดปราศจาเชื้อโรค
๑๘. ส่งเสริ ม
เพื่อให้นกั เรี ยนทุกระดับมีจิตสานึกในการ
นักเรี ยนร้อยละ ๙๗ มีจิตจิตสานึกในการ
กิจกรรมวันสาคัญ
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อมในโรงเรี ยนให้
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อมในโรงเรี ยน
สะอาดปราศจาเชื้อโรค
โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๒๑
โครงการ / กิจกรรม
๑๙. หนึ่งโรงเรี ยน
หนึ่งผลิตภัณฑ์

๒๐. พัฒนาระบบ
ดูแล ช่วยเหลือ
นักเรี ยน

ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้ อยละ)
๑. โรงเรี ยนนาผลงานที่ดีที่สุดของนักเรี ยน
๑. นักเรี ยนทุกคนผลิตชิ้นงานที่เกี่ยวข้องกับ
ส่งเสริ มและพัฒนาเป็ นงานหนึ่งโรงเรี ยนหนึ่ง
งานจักสาน งานเกษตร งานประดิษฐ์หรื องาน
ผลิตภัณฑ์
อื่น อย่างน้อยคนละ ๑ ชิ้นงานต่อปี
๒. ผูเ้ รี ยนสามารถทางานหรื อผลิตชิ้นงานที่
๒. โรงเรี ยนมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจากฝี มือ
เกี่ยวข้องกับงานจักสาน งานเกษตร งานประดิษฐ์ นักเรี ยน
หรื องานอื่น อย่างน้อยคนละ ๑ชิ้นงานต่อปี
วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ครู ตระหนักถึงความสาคัญและเข้าใจ
ในการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนทุกระดับอย่างเป็ น
ระบบ
๒. เพื่อให้นกั เรี ยนทุกระดับมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์จากการดูแลช่วยเหลือของครู
ผูป้ กครองและผูเ้ กี่ยวข้อง
๓. นักเรี ยนทุกระดับมีการพัฒนาความสามารถ
ได้อย่างเต็มศักยภาพ
๒๑. โรงเรี ยน
๑. เพื่อให้นกั เรี ยนทุกระดับมีสุขภาพอนามัยตาม
ส่งเสริ มสุขภาพ
เกณฑ์มาตรฐานของสาธารณสุข
๒. เพื่อส่งเสริ มให้โรงเรี ยนจัดกิจกรรมพัฒนา
สุขภาพและอนามัยนักเรี ยนทุกระดับ
๒๒. จัดซื้อ จัดหา ๑. มุ่งเน้นให้ผดู ้ ูแลเด็กปฐมวัยจัดประสบการณ์
สื่ อการเรี ยนการสอน ให้เด็กแต่ละวัยได้มีพฒั นาการตามวัยอย่างเต็ม
ปฐมวัย
ความสามารถและศักยภาพ
๒. ส่งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้และพัฒนาการที่
ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภท
๓. พัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นและ
กิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย
๔. จัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ให้สามารถดารง
ชีวติ ประจาวันได้อย่างมีคุณภาพและความสุข
๒๓. พัฒนาคุณภาพ ๑. เพื่อส่งเสริ มพัฒนาการของเด็กปฐมวัยทุกด้าน
การศึกษาปฐมวัย
ทั้งด้านร่ างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ
สติปัญญา
๒. เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์
สามารถอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข

๑. ครู ทุกคนตระหนักถึงความสาคัญและเข้าใจ
ในการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนอย่างเป็ นระบบ
๒. นักเรี ยนทุกคนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
และมีการพัฒนาความสามารถได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ

๑. นักเรี ยนร้อยละ ๙๐ มีสุขภาพอนามัยตาม
เกณฑ์มาตรฐานของสาธารณสุข
๒. โรงเรี ยนจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพและ
อนามัยนักเรี ยนตลอดปี
๑. นักเรี ยนระดับก่อนประถมศึกษาทุกคนได้
พัฒนาการตามวัยอย่างเต็มความสามารถและ
ศักยภาพ
๒. ครู พฒั นาเด็ก จัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้
โดยองค์รวมผ่านการเล่นและกิจกรรมที่
เหมาะสมกับวัย

๑. เด็กปฐมวัยมีความพร้อมด้านร่ างกาย
อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา
ร้อยละ ๑๐๐
๒. เด็กปฐมวัยเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์สามารถอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุขร้อยละ ๑๐๐

๒๒
โครงการ / กิจกรรม
๒๔. พัฒนาทักษะ
การคิดระดับปฐมวัย

๒๕. พัฒนาครู และ
บุคลากรทางศึกษา

๒๖. นิเทศภายใน

๒๗. อบรมสัมมนา
และศึกษาดูงาน

ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้ อยละ)
นักเรี ยนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
๑. นักเรี ยนอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มี
มีทกั ษะกระบวนการในการทางานและมีนิสยั ใฝ่ รู ้ ความสามารถในการสังเกต
๒. นักเรี ยนอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มี
ความสามารถในการจาแนก จัดกลุ่ม
๓. นักเรี ยนอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มี
ความสามารถในการเปรี ยบเทียบ
๔. นักเรี ยนอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มี
ความสามารถในการเชื่อมโยงและให้ เหตุผลที่
เหมาะสมกับวัย
๕. นักเรี ยนอย่างน้อยร้อยละ ๗๕ มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
๖. ครู อย่างน้อยร้อยละ ๗๕ มีความสามารถใน
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เน้นให้นกั เรี ยนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
๑. เพื่อให้ครู ได้มีอปุ กรณ์ สื่ อการเรี ยนการสอนที่ ๑. ครู ทุกคนได้รับการพัฒนาให้จดั การเรี ยนการ
มีคุณภาพ ที่จาเป็ นต่อผูเ้ รี ยน
สอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
๒. เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนการสอน ๒. ครู ทุกคนพัฒนาตนเองให้มีวทิ ยฐานะสูงขึ้น
ของครู ให้มีประสิ ทธิภาพ
วัตถุประสงค์

๑. คณะครู สามารถนิเทศกันเองได้มีประสิ ทธิภาพ ๑. โรงเรี ยนมีระบบการนิเทศด้านการจัด
๒. สถานศึกษามีระบบการนิเทศที่ดี
กิจกรรมการเรี ยนการสอน ที่จะทาให้นกั เรี ยน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนอยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี
๒. ครู มีแผนการจัดการเรี ยนรู ้และสอนตาม
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ตลอดปี การศึกษา
๑. เพื่อส่งเสริ มให้นกั เรี ยนทุกระดับ ได้รับ
นักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านยามกาโนนคา
ประสบการณ์ตรงในเรื่ องที่จะเรี ยนรู ้
ชั้นอนุบาลปี ที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษาปี ที่ ๓
๒. เพื่อส่งเสริ มให้นกั เรี ยนทุกระดับ ได้เรี ยนรู ้
ทุกคน ได้รับประสบการณ์ตรงตามสภาพจริ ง
สภาพความเป็ นจริ งจากแหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆทาให้ จากแหล่งเรี ยนรู ้ และมีเจตคติที่ดีต่อสถานที่
เกิดความเข้าใจ มีเจตคติที่ดีต่อสถานที่หรื อแหล่ง หรื อแหล่งเรี ยนรู ้ สามารถนาสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้มา
เรี ยนรู ้น้ นั
ใช้กบั วิถีชีวติ จริ งได้ร้อยละ ๘๐
๓. เพื่อส่งเสริ มให้นกั เรี ยนทุกระดับนาสิ่ งที่ได้
เรี ยนรู ้มาเชื่อมโยงกับวิถีชีวติ จริ ง

๒๓
โครงการ / กิจกรรม
๒๘. สร้างขวัญและ
กาลังใจ
๒๙. พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพทาง
การศึกษา

๓๐. พัฒนาระบบ
บริ หารงานวิชาการ

๓๑. พัฒนา
ระบบงาน
สารบรรณและ
สารสนเทศ
สถานศึกษา

๓๒. พัฒนาระบบ
บริ หารงานทัว่ ไป

ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้ อยละ)
เพื่อเป็ นขวัญกาลังใจต่อผูม้ าใหม่ ย้ายออก มี
บุคลากร ครู - อาจารย์ นักการฯ ในโรงเรี ยน
ความคุน้ เคยดุจญาติพี่นอ้ ง อันเป็ นการแสดงน้ าใจ ทุกคนมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิหน้าที่
อันดีต่อกันและเป็ นการประชาสัมพันธ์ต่อชุมชน ที่ดี
๑. โรงเรี ยนมีการพัฒนา ปรับปรุ งระบบประกัน โรงเรี ยนมีระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา
คุณภาพทางการศึกษา
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
๒. นักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านยามกาโนนคาทุกคน มี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
๓. โรงเรี ยนมีกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุ งระบบ
ประกันคุณภาพทางการศึกษา
๑. การปฏิบตั ิงานวิชาการมีประสิ ทธิภาพ พัฒนา ๑. โรงเรี ยนมีการปฏิบตั ิงานวิชาการที่มี
ผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ความสามารถที่จาเป็ นตาม
ประสิ ทธิภาพ พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความเจริ ญ
หลักสูตร
งอกงามทางสติปัญญา อารมณ์ สังคม
๒. การบริ หารงานวิชาการภายในโรงเรี ยน
๒. โรงเรี ยนมีหลักสูตร ระเบียบ ข้อบังคับ
เป็ นไปอย่างมีระบบ มีหลักสูตร ระเบียบ
วัสดุ สื่ อ อุปกรณ์เพียงพอต่อการพัฒนาผูเ้ รี ยน
ข้อบังคับ วัสดุ สื่ ออุปกรณ์เพียงพอต่อการใช้งาน
๑. โรงเรี ยนบ้านยามกาโนนคา มีระบบงานสาร ๑. โรงเรี ยนมีระบบข้อมูล SMIS ที่เป็ น
บรรณและระบบบริ หารข้อมูลตามภารกิจด้าน
ปั จจุบนั
งานวิชาการงานบริ หารบุคคล งานบริ หาร
๒. โรงเรี ยนมีเว็บไซต์เป็ นของตนเอง
งบประมาณ งานบริ หารทัว่ ไปที่เป็ นปัจจุบนั
๓. โรงเรี ยนมีวารสารประชาสัมพันธ์
ทันสมัย
๔. โรงเรี ยนมีระบบงานสารบรรณที่เป็ น
๒. งานสารบรรณและข้อมูลสารสนเทศ
ปั จจุบนั สะดวก และง่ายต่อการสื บค้น
สถานศึกษาได้รับการปรับปรุ งให้ทนั สมัย เป็ น
๕. ครู นักเรี ยนและผูเ้ กี่ยวข้องมีความพึงพอใจ
ปั จจุบนั มีความสะดวกรวดเร็ วในการเข้าถึง
ในการรับบริ การข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษา
ข้อมูล ครอบคลุมภารกิจงานทุกด้านอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
๑. นักเรี ยน ๒๔๖ คน ครู และบุคลากร ๑๘ คน ๑. นักเรี ยน ๒๔๖ คน ครู และบุคลากร ๑๘ คน
๒. นักเรี ยน ครู บุคลากรและชุมชนได้รับการ
๒. กลุ่มงานบริ หารทัว่ ไปจัดดาเนินงานในทุก
บริ การจากกลุ่มงานบริ หารทัว่ ไปโดยการจัด
กิจกรรมให้ผรู ้ ับการบริ การมีความความพึง
ดาเนินงานในทุกกิจกรรมอย่างมีประสิ ทธิภาพ
พอใจด้วยการทางานอย่างมีประสิ ทธิภาพ เกิด
มุ่งเน้นประสิ ทธิผล ผูร้ ับการบริ การเกิดความ
ประสิ ทธิผลบรรลุตามพระราชบัญญัติ
ความพึงพอใจ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๔๓
วัตถุประสงค์

๒๔
โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๓๓. การจัดทาระบบ ๑. เพื่อให้การบริ หารการจัดการใช้ทรัพยากรให้
ควบคุมภายใน
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิ ทธิผล
รวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้ องกันหรื อ
ลดความผิดพลาด ความเสี ยหาย การรั่วไหล การ
สิ้นเปลืองหรื อการทุจริ ตของหน่วยงาน
๒. เพื่อให้การจัดทารายงานการเงินที่จดั ทาขึ้น
เป็ นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา
๓. เพื่อเป็ นการลดความเสี่ ยงในการบริ หารงาน
งบประมาณ ถึงแม้ผลเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากความ
เสี่ ยงในแต่ละครั้งมีจานวนเงินน้อย แต่หาก
เกิดขึ้นบ่อยครั้งผลโดยรวมอาจก่อให้เกิดผล
เสี ยหายต่อหน่วยงานได้

ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้ อยละ)
๑. โรงเรี ยนสามารถให้ความมัน่ ใจในการ
ปฏิบตั ิงานบรรลุผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ได้
อย่างสมบูรณ์ตามที่ต้ งั ไว้
๒. การบริ หารงานของหน่วยงานมีความคุม้ ค่า
กับต้นทุนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง ที่เกิด
จากการควบคุมภายในมีความคุม้ ค่ากับต้นทุนที่
เกิดขึ้น
๓. ทาให้ทราบจุดอ่อนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อ
นามาปรับปรุ งแก้ไขให้หน่วยงานสามารถ
ปฏิบตั ิงานได้สาเร็จตามนโยบายและ
วัตถุประสงค์อย่างต่อเนื่อง

๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปี การศึกษา ๒๕๕๕
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑ ผูเ้ รี ยนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรี ยภาพ
มาตรฐานที่ ๒ ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยม ที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ ๓ ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง รักการเรี ยนรู ้ และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ ๔ ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็ นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสิ นใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล
มาตรฐานที่ ๕ ผูเ้ รี ยนมีความรู ้และทักษะที่จาเป็ นตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ ๖ ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริ ต
มาตรฐานที่ ๗ ครู ปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิภาพ และเกิด
ประสิ ทธิผล
มาตรฐานที่ ๘ ผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิ ทธิผล

๕.๐๐

คะแนน เทียบระดับ ความ
ทีไ่ ด้ คุณภาพ หมาย
๔.๖๖
๕
ดีเยีย่ ม

๕.๐๐

๔.๔๑

๔

ดีมาก

๕.๐๐

๔.๕๗

๕

ดีเยีย่ ม

๕.๐๐

๔.๑๐

๔

ดีมาก

๕.๐๐

๔.๒๐

๔

ดีมาก

๕.๐๐

๔.๓๖

๔

ดีมาก

๑๐.๐๐

๙.๗๐

๕

ดีเยีย่ ม

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

ค่ านา้ หนัก

๒๕
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้ กครอง ชุมชนปฏิบตั ิงานตาม
บทบาท หน้าที่อย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรี ยนรู ้ และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนอย่างรอบด้าน
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริ การที่ส่งเสริ ม
ให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาเต็มศักยภาพ
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตาม
ที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริ ม สนับสนุน ให้สถานศึกษา
เป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู ้
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้ าหมาย ตามวิสยั ทัศน์ ปรัชญา
และจุดเน้นที่กาหนดขึ้น
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อพัฒนาและส่งเสริ มสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
สรุปผล

ค่ านา้ หนัก คะแนน เทียบระดับ ความ
ทีไ่ ด้
คุณภาพ หมาย
๕.๐๐

๕.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๑๐.๐๐

๙.๒๐

๕

ดีเยีย่ ม

๑๐.๐๐

๙.๒๐

๕

ดีเยีย่ ม

๕.๐๐

๔.๗๐

๕

ดีเยีย่ ม

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๕.๐๐

๕.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๕.๐๐

๕.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๑๐๐

๙๔.๑๐

๕

ดีเยีย่ ม

สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คะแนนที่ได้ ๙๔.๑๐ เทียบระดับคุณภาพ ๕ ความหมาย ดีเยีย่ ม ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม เมื่อวันที่ ๒-๔ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา)
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
(ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา)
กลุ่มตัวบ่ งชี้พนื้ ฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผูเ้ รี ยนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผูเ้ รี ยนมีความใฝ่ รู ้ และเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผูเ้ รี ยนคิดเป็ น ทาเป็ น
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ

นา้ หนัก
(คะแนน)

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๒๐.๐๐
๑๐.๐๐

๙.๗๘
๙.๕๘
๘.๘๖
๘.๕๐
๑๔.๓๖
๘.๐๐

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี

๒๖
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
(ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา)

นา้ หนัก
(คะแนน)

คะแนน
ที่ได้

ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิ ทธิภาพของการบริ หารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
๕.๐๐
๕.๐๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ
๕.๐๐
๔.๗๗
ต้นสังกัด
กลุ่มตัวบ่ งชี้อตั ลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิ ธาน/วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และ
๕.๐๐
๕.๐๐
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็ นเอกลักษณ์
๕.๐๐
๕.๐๐
ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่ งชี้มาตรการส่ งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริ มบทบาทของสถานศึกษา ๕.๐๐
๕.๐๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริ มพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็ นเลิศ ที่สอดคล้องกับ
๕.๐๐
๕.๐๐
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม
๑๐๐.๐๐ ๘๘.๘๕
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป
 ใช่ 
 มีตวั บ่งชี้ที่ได้ระดับดีข้ นึ ไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้
 ใช่ 
 ไม่มีตวั บ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุ งหรื อต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน  ใช่ 
สรุ ปผลการจัดการการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา

จุดเด่ น
๑. ผูเ้ รี ยนมีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยม
ที่พึงประสงค์
๒. ผูบ้ ริ หารมีประสิ ทธิภาพของการบริ หารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
๓. สถานศึกษามีพฒั นาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกัด
๔. สถานศึกษามีผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิ ธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษาและผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่ง
ผลสะท้อนเป็ นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

ระดับ
คุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่

๒๗
๕. สถานศึกษามีผลการดาเนิ นงานโครงการพิเศษเพื่อส่ งเสริ มบทบาทของสถานศึกษา
และมีผลการส่ งเสริ มพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับตัวบ่งชี้ รักษาตัวบ่งชี้และพัฒนาสู่ ความเป็ น
เลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
จุดทีค่ วรพัฒนา
๑. ผูเ้ รี ยนมีความใฝ่ รู้ และเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ อง คิดเป็ น ทาเป็ นและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
๒. ครู มีประสิ ทธิผลของการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนาตามกฎกระทรวงว่ าด้ วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
๑. ด้ านผลการจัดการศึกษา
ผูเ้ รี ยนควรได้รับการส่ งเสริ มและพัฒนาให้มีความกระตือรื อร้นอยากรู ้อยากเห็น
ในสิ่ งที่ตนสนใจ โดยใช้แหล่งเรี ยนรู ้ที่มีอยูใ่ นสถานศึกษา เช่น ห้องสมุด การสื บค้นข้อมูล
สารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งสถานศึกษาจัดให้บริ การเป็ นประจาทุกวันทาการ ส่ งเสริ ม
สนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนสรุ ปผลจากการศึกษา ค้นคว้าจากแหล่งเรี ยนรู ้ สื่ อสารผ่านการพูดหรื อ
การเขียนที่เป็ นของตนเอง ซึ่ งจะส่ งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
๒. ด้ านการบริหารจัดการศึกษา
ผูบ้ ริ หารควรสนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทหน้าที่ครอบคลุม
ภารกิจอย่างครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๔๔๓ โดยการมีส่วนร่ วมในการแต่งตั้งคณะกรรมการหรื อ
คณะอนุกรรมการดาเนิ นการตามระเบียบในการพัฒนาสถานศึกษา
๓. ด้ านการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
ครู บางส่ วนควรได้รับการส่ งเสริ มให้สามารถกาหนดเป้ าหมายในการพัฒนาผูเ้ รี ยน
ในด้านความคิดรวบยอด รวมทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านมีความมุ่งมานะในการเรี ยน
และดาเนินการวิเคราะห์ผเู้ รี ยนเป็ นรายบุคคล เพื่อนาผลมาจัดการเรี ยนรู้ที่ตอบสนองผูเ้ รี ยน
๔. ด้ านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาควรเสริ มสร้างให้ผเู ้ กี่ยวข้องมีความรู ้ความเข้าใจในระบบการประกัน
คุณภาพภายใน ซึ่ งจะส่ งผลให้เกิดความเข้มแข็งในระบบการประกันคุณภาพและการใช้
ประโยชน์จากข้อค้นพบในสิ่ งต่างๆ ที่ได้ดาเนิ นการมากยิ่งขึ้นของสถานศึกษาในปี ต่อๆไป

