
ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
๑.  ข้อมูลทั่วไป 
 ๑.๑  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  ถนนภิรมย์  ตำบลกาฬสินธุ์  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
รหัสไปรษณีย์ 46000  โทรศัพท์ ๐๔๓-๘๑๑๕๖๔   โทรสาร ๐๔๓-๘๑๑๕๖๔  E-mail  ผู้บริหาร : 
wsuchmath@gmail.com   Website โรงเรียน http://www.pittayasai.ac.th  
 1.2  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 
 1.๓ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6    
 ๑.๔ เขตพ้ืนที่บริการการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

2.  ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา 
 ๒.๑ ข้อมูลผู้บริหาร 
  ๑.  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายสุชาติ  แวงโสธรณ์  โทรศัพท์ ๐๘๙-๘๖๒๔๗๓๓ 
E-mail:  wsuchmath@gmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) คณิตศาสตร์  
  ๒.  รองผู้อำนวยการโรงเรียน ๓ คน 
   ๒.๑  นายจำลอง  นามบุญลือ วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  (ศษ.ม.) การบริหาร
การศึกษา โทรศัพท์ ๐๘-๑๙๖๕๒๕๗๗   E-mail : Jumlong_longJ@hotmail.com รับผิดชอบกลุ่มบริหารงาน
บุคคล และกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
   ๒.๒ นายอภิเดช  แจ่มพงษ์  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา 
โทรศัพท์ ๐๘๘-๓๐๗๗๗๔๘   E-mail : add๒๕๑๒@hotmail.com รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
   ๒.๓ นายวีระศักดิ์  วงศ์ทอง  วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม.)  
 โทรศัพท ์ ๐๘๓-๐๔๖๒๗๑๖   E-mail : Werasak716@gmail.com  รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 

   2.2  ปรัชญา  คำขวัญ  วิสัยทัศน์  พันธกิจ    
 

ปรัชญาโรงเรียน 
“การศึกษา  คือ  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน” 

 
สีประจำโรงเรียน 

          
 
                                                   สีดำ        สีชมพ ู      

 

http://www.pittayasai.com/
mailto:2512@hotmail.com


2 
 

สีดำ   หมายถึง      ความเข็มแข็ง  ทันสมัย  เชี่ยวชาญน่าเชื่อถือ  และมีพลัง 
   สีชมพู         หมายถึง      ความคิดสร้างสรรค์  รอบรู ้ และเป็นกัลยาณมิตร 
 
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน 
  

รัศมีสีทอง       หมายถึง      ความรุ่งโรจน์ความเจริญรุ่งเรือง 
          รูปเสมาธรรมจักร   หมายถึง      ผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม        
 
 
 
 
 
 
อักษรย่อนามโรงเรียน    ก.ส.ส. 
                                                           
คำขวัญประจำโรงเรียน   “สุขภาพดี  มีคุณธรรม  นำวิชาการ  สมานสามัคคี” 

สุขภาพดี            หมายถึง   ภาวะที่สมบูรณ์ด้านร่างกาย  สังคม  อารมณ์ - จิตใจ  และสติปัญญา 
 มีค ุณธรรม      หมายถึง  เห ็นคุณค่าของตนเอง  ม ีว ิน ัย  และปฏิบ ัต ิตนตามหลักธรรมของ       
พระพุทธศาสนา  หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง               
 นำวิชาการ          หมายถึง   มีความรู้อันเป็นสากล  มีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด 
 การแก้ปัญหา  การใช้เทคโนโลยี 
 สมานสามัคคี       หมายถึง  มีความรักชาติ  มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทย  และพลโลก 
ยึดมั่นในวิถีชีวิต  และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
ดอกไม้ประจำโรงเรียน 

ชื่อพันธุ์ไม้             ทองกวาว  
           ชื่อสามัญ              Flame of the forest, Bastard Teak,  
                                         Bengal Kino tree, Kino tree  
           ชื่อวิทยาศาสตร์      Butea monosperma Kuntze.  
            วงศ์                    LEGUMINOSAE 
            ภาษาถิ่นชื่อว่า       ดอกจาน  แปลว่า  ความสำเร็จ 
 
  วิสัยทัศน์    ภายในปี 2564 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน  เรียนรู้อย่างมีความสุข   
                        เต็มศักยภาพ มีคุณธรรมนำสู่มาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
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  พันธกิจ     ๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก มีจิตสำนึกความเป็นไทย ภูมิใจในสถาบันและดำเนิน 
                           ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      ๒. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
      ๓. จัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
      ๔. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
      ๕. พัฒนาครูและบุคลากรสู่มืออาชีพ 
 
๓. เป้าประสงค์ 

1. โรงเรียนมีการพัฒนาระบบการบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ OBECQA 
2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้อง เทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลมีคุณลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21  
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยี  นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพ 
5. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
6. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษามีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
7. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมกับวัย  มีความเป็นผู้นำ  
    ตามวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
8. ผู้เรียนมีค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม 
    อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
9. ผู้เรียนตระหนักเห็นคุณค่าการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  

 
๔. การบริหารงานโรงเรียน 
  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย แบ่งการบริหารงานออกเป็น ๔ กลุ่มงาน ประกอบด้วย 

1. กลุ่มบริหารงานวิชาการ   
2. กลุ่มบริหารงานบุคคล   
3. กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
4. กลุ่มบริหารงานทั่วไป  
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๕. ข้อมูลครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 

 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
นายวีระศักดิ์  วงศ์ทอง 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
นายจำลอง นามบญุลือ 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

นายสุชาติ  แวงโสธรณ ์

(ก) งานจัดทำแผนงบประมาณและ
คำขอตั้งงบประมาณ 
(ข) งานจัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน  
ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
(ค) งานอนุมัติการใช้จ่าย
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
(ง) งานขอโอนและขอเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 
(จ) งานรายงานผลการเบิกจา่ย
งบประมาณ 
(ฉ) งานตรวจสอบติดตามและ
รายงานการใช้งบประมาณ 
(ช) งานตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้
ผลผลิตจากงบประมาณ 
(ซ) งานระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนเพื่อการศึกษา 
(ฌ) งานปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับ
มอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อ
การศึกษา 
(ญ) งานบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 
(ฎ) งานวางแผนพัสด ุ
(ฏ) งานกำหนดรูปแบบรายการหรือ
คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณ 
(ฐ) งานพัฒนาระบบขอ้มูลและ
สารสนเทศเพื่อการจัดทำและจัดหา
พัสด ุ
(ฑ) งานจัดหาพัสด ุ
(ฒ) งานควบคุม  บำรุงรักษาและ
จำหน่ายพัสด ุ
(ณ) งานจัดหาผลประโยชน์การ
ทรัพย์สิน 
(ด) งานรับเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการจา่ยเงิน 

(ก) งานวางแผนอัตรากำลัง 
(ข) งานจัดสรรอัตรากำลังขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ค) งานจัดหาและบรรจุแต่งตั้ง 
(ง) งานเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น การย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(จ) งานดำเนินการเกีย่วกับการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน 
(ฉ) งานลาของบุคลากรสังกัด
สถานศึกษาที่ไม่มีระเบียบกำหนดไว้
โดยเฉพาะ 
(ช) งานประเมินผลการปฏบิัติงาน 
(ซ) งานดำเนนิการทางวินยัและการลงโทษ 
(ฌ) งานสั่งพักราชการและการสั่งให้
ออกจากราชการไว้กอ่น 
(ญ) งานรายงานการดำเนินการทาง
วินัยและการลงโทษ 
(ฎ) งานอุทธรณ์และการร้องทุกข ์
(ฏ) งานออกจากราชการ 
(ฐ) งานจัดระบบและการจัดทำ
ทะเบียนประวัต ิ
(ฑ) งานจัดทำบัญชีรายชื่อและให้
ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
(ฒ) งานส่งเสริมการประเมินวิทย
ฐานะข้าราชการครแูละบุคลากร
ทางการศึกษา 
(ณ) งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรต ิ
(ด) งานส่งเสริมมาตรฐานวิชาชพี
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
(ต) งานส่งเสริมวินัย  คุณธรรมและ
จริยธรรมสำหรับขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
(ถ) งานส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร

(ก) งานพัฒนาหรือดำเนินการ
เกี่ยวกบัการ  ให้ความเห็นการ
พัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
(ข) งานวางแผนงานดา้นวิชาการ 
(ค) งานการจัดการเรียนการสอน
ในสถานศึกษา 
(ง) งานพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา 
(จ) งานพัฒนากระบวนการ
เรียนรู ้
(ฉ) งานวัดผล ประเมินผล  และ
ดำเนินการเทียบโอนผลการเรยีน 
(ช) งานวิจยัเพื่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
(ซ) งานพัฒนาและส่งเสริมให้มี
แหล่งเรียนรู ้
(ฌ) งานนิเทศการศึกษา 
(ญ) งานแนะแนว 
(ฎ) งานพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา 
(ฏ) งานส่งเสริมชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ 
(ฐ) งานประสานความรว่มมือใน
การพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค์กรอื่น 
(ฑ) งานส่งเสริมและสนับสนุน
งานวิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว  
องค์กร  หน่วยงาน  สถาน
ประกอบและสถานบันอื่นที่จัด
การศึกษา 
(ฒ) งานจัดทำระเบียบและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานดา้นวิชาการ
ของสถานศึกษา 
(ณ) งานคัดเลือกหนังสือ  

(ก) งานพัฒนาระบบและเครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศ 
(ข) งานประสานงานและพัฒนา
เครือข่ายการศึกษา 
(ค) งานวางแผนการบริหารงาน
การศึกษา 
(ง) งานวิจัยเพือ่การพัฒนานโยบาย
และแผน 
(จ) งานจัดระบบการบริหารและ
พัฒนาองค์กร 
(ฉ) งานพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 
(ช) งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
(ซ) งานดำเนินงานธุรการ 
(ฌ) งานดูแลอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 
(ญ) งานจัดทำสำมะโนผู้เรียน 
(ฎ) งานรับนักเรียน 
(ฏ) งานเสนอความเห็นเกีย่วกับ
เร่ืองการจัดตั้ง  ยุบ  รวม  หรือเลิก
สถานศึกษา 
(ฐ) งานประสานการจัดการศึกษา
ในระบบ  นอกระบบและตาม
อัธยาศัย 
(ฑ) งานระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 
(ฒ) งานทัศนศึกษา 
(ณ) งานกิจการนักเรียน 
(ด) งานประชาสัมพันธ์งาน
การศึกษา 
(ต) งานส่งเสริม  สนับสนุนและ
ประสานการการจัดการศึกษาของ
บุคคล  ชุมชน  องค์กร  หน่วยงาน
และสถานบันอื่นทีจ่ัดการศึกษา 
(ถ) งานประสานราชการกบัส่วน

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
นายประสิทธิ์  เลาหวิวัฒน ์

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
นางพิทยาภรณ์  บรรณาลยั 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
นางเพ็ญศิริ  ภูมิสายดร 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
นางสุธิดา  ศรีโสภา 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
นายอภิเดช  แจ่มพงษ ์
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5. ข้อมูลครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน 
ข้อมูลครู บุคลากรทางการศึกษา 

ประเภท / ตำแหน่ง 
จำนวนบุคลากร (คน) 

รวม 
ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

๑. ผู้บริหารสถานศึกษา      
-  ผู้อำนวยการ   ๑  ๑ 
-  รอง/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ   ๓  ๓ 
รวม   ๔  ๔ 
๒. ผู้สอนระดับประถมศึกษา      

-  ครปูระจำการ  51 27  78 
-  ครูอัตราจ้าง   10   10 
    - ครูต่างชาติ  ๔   ๔ 
รวม  ๖๕ ๒๗  ๙๒ 
๓. บุคลากรสายสนับสนุน      

-  เจ้าหน้าที ่  1   1 
-  ลูกจ้าง 1 2   3 

รวม ๑ ๓   ๔ 
รวมทั้งสิ้น ๑ ๖๘ ๓๑  ๑๐๐ 

 

ตารางสรุปจำนวนครูประจำการ จำแนกตามวุฒิการศึกษาตาวิชาเอก 
วิชาเอก จำนวนครูที่มีวุฒิการศึกษาวิชาเอก 

การศึกษาประถมศึกษา 21 
ภาษาไทย 7 
คณิตศาสตร์ 4 
วิทยาศาสตร์ 12 
สังคมศึกษา  3 
พลศึกษา 3 
ศิลปะ - 
ดนตรี 3 
ภาษาต่างประเทศ 8 
อ่ืน ๆ  17 

รวมทั้งสิ้น 78 
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ข้อมูลนักเรียน 

ชั้น จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๘ 147 145 292 37 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๘ 171 142 313 39 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๘ 126 168 294 37 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๘ 161 185 346 43 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๘ 153 192 345 43 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๘ 195 176 371 46 

รวมทั้งสิ้น ๔๘ 953 1008 1961 41 
 
ที่มา : งานข้อมูลสารสนเทศ  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย   ข้อมูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 
สรุปอัตราส่วน   อัตราส่วนของจำนวนผู้เรียน  : ครู  เท่ากับ ๒๕ : ๑ 

          อัตราส่วนของจำนวนผู้เรียน  : ห้อง เท่ากับ  ๔๑ : ๑    
มีจำนวนครู  ครบชั้น   

           ภาระงานสอนของครู โดยเฉลี่ย ๑๘ ชั่วโมง : สัปดาห์ 
 

๖.  ข้อมูลอาคารสถานที่   
 ปัจจุบันโรงเรียนมีอาคารเรียนและอาคารประกอบใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ดังนี้ 
สินทรัพย์ อาคารเรียน และอาคารประกอบ 
 

ที ่ ชื่อแบบ 
ปี พ.ศ. 
ที่สร้าง 

จำนวน
ห้องเรียน 

จำนวนห้อง
พิเศษ 

จำนวนห้องน้ำ 
ห้องส้วม 

อ่ืน ๆ 

1 017 2507 7 1 - - 
2 017 ก.   2525 7 1 1 - 
3 ค.ส.ล.แบบตึกพิเศษ 2521 6 6 8 - 
4 216 ก. 2525 7 7 2 ห้องประชุม 
5 สปช.  2/28   2532 7 11 2 - 
6 สปช.  2/28   2551 14 4 2 - 

7 สปช.  206/2526 2529 - 
อาคาร

อเนกประสงค์ 
12 

หอประชุม/ 
โรงอาหาร 
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ที ่ ชื่อแบบ ปี พ.ศ. 
ที่สร้าง 

จำนวน
ห้องเรียน 

จำนวนห้อง
พิเศษ 

จำนวนห้องน้ำ 
ห้องส้วม 

อ่ืน ๆ 

8 บ้านพักเรือนแถว - - - - บ้านพักครู 

9 
017 ก.  
(มิตรภาพที่ 32) 

- 6 - - - 

10 
ป.1ฉ  
(มิตรภาพที่ 32) 

- - - - ชำรุด 

11 
สกสค.เดิม 
(มิตรภาพที่ 32) 

- 1 
ห้องพักครู 

ห้องผู้บริหาร 
1 ห้องประชุม 

12 216 ล./57-ก 2559 16 - - - 

๗.  สื่อ/โสตทัศนูปกรณ์ 

 

ที ่ สื่อ/โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 

- แบบตั้งโต๊ะ (PC) เพ่ือการเรียนการสอน 
- แบบตั้งโต๊ะ (PC) เพ่ือการบริหาร 
- แบบพกพา (Notebook) เพ่ือการเรียนการสอน 
- แบบพกพา (Notebook) เพ่ือการบริหาร 

 
100 
10 
8 
2 

2 Wireless Access Point (อุปกรณ์กระจายสัญญาณ) 14 
3 เครื่องเล่นวีดิทัศน์ /ซีดี 10 
4 เครื่องโทรสาร 1 
5 โทรทัศน์ 45 
6 เครื่องฉาย Projector 21 
7 จอโปรเจคเตอร์แบบแขวน 21 
8 จอโปรเจคเตอร์ขาตั้ง 2 
9 เครื่องฉายภาพทึบแสง 8 
10 กระดาน Active Board 1 
11 เครื่องขยายเสียง 6 
12 ลำโพงขยายเสียง 12 
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๘.  ข้อมูลด้านผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา  และระดับชาติ (NT และ O-NET) 

    ๘.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
           ผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6  ร้อยละผลการเรียนระดับดีขึ้นไป  
ปีการศึกษา 2561    

 
๘.๒  การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน 
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๘.๓  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

 
 
   ๘.๔  ผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ ( NT)  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3    
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
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๘.๕ เปรียบเทียบผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ ( NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3   
ปีการศึกษา 25๕๙ - ๒๕๖๑  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘.๖  ผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
ปีการศึกษา 25๖๑ 
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๘.๗ เปรียบเทียบผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   
ปีการศึกษา 25๕๙ - ๒๕๖๑  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙. รางวัลความภาคภูมิใจ 
ด้านสถานศึกษา 

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพรและอนุโมทนา โรงเรียนกาฬสินธุ์ 
พิทยาสัย ที่ได้จัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนสอบได้มากเป็นลำดับที่ 9 ในคณะ
ธรรมยุต 

 

ด้านผู้บริหาร  
๑. นายสุชาติ  แวงโสธรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ได้รับรางวัลบุคลากร 

ดีเด่นผู้บริหาร เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 จากสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์   เขต 1 

๒. นายอภิเดช  แจ่มพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ได้รับรางวัลบุคลากร 
ดีเด่นผู้บริหาร เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 จากสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์   เขต 1 
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ด้านครูผู้สอน 
๑. นางประภาวดี  อัคติ  ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เนื่องในงานวันครู  

ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 จากสำนักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1  
๒. นางรัตนาภรณ์  บุญล้อม  ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

(ภาษาอังกฤษ) เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 จากสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 1  

๓. นางสุกันยา  ทิวะสิงห์ ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เนื่องในงานวันครู  
ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 จากสำนักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 
 
ด้านผู้เรียน 

     ๑. การแข่งขัน Hong Kong International Mathematical Olympiad 2018  ณ เขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 1. เด็กหญิงกุลปรียา พันทะชุม ได้รับถ้วยรางวัล เกียรติบัตรพร้อมเหรียญรางวัล Gold Award และ 
Bronze Award  

2. เด็กหญิงขวัญจิรา พันทะชุม ได้รับถ้วยรางวัล เกียรติบัตรพร้อมเหรียญรางวัล Silver Award  
 

     ๒. รางวัลเด็กดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2561 
            ๑. เด็กหญิงนิลยา แสงโสภาพรรณ  ได้รับรางวัลเด็กดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2561 

     ๓.  โครงการค่าย “เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี” ระดับประเทศ ปี 2561  

 ๑. เด็กหญิงศิรภัสสร  ชาแสน ได้รับการคัดเลือกนำเสนอผลงาน โครงการค่าย “เยาวชน...รักษ์พงไพร 
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ระดับประเทศ  
 

     ๔. รายการแขงขันคณิตศาสตรประเทศไทยครั้งที่ 7 - 7thTMC Thailand Mathematics Contest  
รางวัลเหรียญเงิน  
๑. เด็กหญิงนิลยา แสงโสภาพรรณ 
๒. เด็กหญิงสิริภากร เหล่าศรีรักษ์ 
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เหรียญทองแดง 
๑. เด็กหญิงภีรดา มิตรภานนท์ 
๒. เด็กชายณภัทร มิตรภานนท์ 
๓. เด็กหญิงขวัญจิรา พันทะชุม 

 ๔.  เด็กหญิงกุลปรียา พันทะชุม 
 

      ๕. การแข่งขันวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย จังหวัด
กาฬสินธุ์พิทยาสัยประจำปีการศึกษา 2561  ได้รับรางวัลชมเชย ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

๑. เด็กหญิงนิลยา แสงโสภาพรรณ 
๒. เด็กชายณภัทร มิตรภานนท์ 
๓. เด็กชายกานต์พงษ์ ภู่อุปถัมภ์เมธา 

 

     ๖. งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ         
ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดบุรีรัมย์   ระหว่าง วันที่ 6 - 8 
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 

 
ลำดับ หมวดหมู่ รายการ เหรียญ นักเรียน ครู 

1 ภาษาไทย การแข่งขัน
วรรณกรรม
พิจารณ์  
ป.1-ป.3 

เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสิรินดา   บุญมา 
  

1. นางประภาวดี  อัคติ 
  

2 ภาษาไทย การแข่งขัน
วรรณกรรม
พิจารณ์        
ป.4-ป.6 

เข้าร่วม 1. เด็กหญิงลัทธพร  ไชยนัด 
  

1. นางวิรงรอง  ศรีพอ 
  

3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจ
วรรณคดี       
ป.4-ป.6 

เข้าร่วม 1. เด็กหญิงศรัณรัตน์  โพธิกมล 
  

1. นางอมรรัตน์  ผลเรือง 
  

4 วิทยาศาสตร์ การประกวด
โครงงาน
วิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง   
ป.4-ป.6 

ทอง 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  สิทธิเลิศ 
2. เด็กหญิงธัญสร  คิดขยัน 
3. เด็กหญิงอัจฉราพร บุญภามา 
  

1. นางเพ็ญศิริ   ภูมิสายดร 
2. นายธวชัชัย  เครือศร ี
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ลำดับ หมวดหมู่ รายการ เหรียญ นักเรียน ครู 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวด

โครงงาน
วิทยาศาสตร์ 
ประเภท
สิ่งประดิษฐ์       
ป.4-ป.6 

ทอง 1. เด็กหญิงจิรัชญา  อารีเอื้อ 
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  ภูกิ่งดาว 
3. เด็กชายเทียนชัย   คำหงษา 
  

1. นางเพลินพิศ ตาลประดิษฐ์ 
2. นางสาวเกศสุดา มงคลศิลป์ 
  

6 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวด
โครงงาน
คุณธรรม      
ป.1-ป.3 

ทอง 1. เด็กหญิง ณ พราว  ศรีละคุณ 
2. เด็กหญิงจิรธิดา  ชินช้าง 
3. เด็กหญิงณัชชา   ปรีสิทธิ ์
4. เด็กหญิงพรไพลิน  สุขวัฒนสมบัติ 
5. เด็กหญิงเบญญาภา   แสงศร 

1. นางรวีวรรณ  จงสมชัย 
2. นางภาวิณี   รัตนศร ี
  

7 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวด
มารยาทไทย       
ป.1-ป.3 

ทอง 1. เด็กหญิงรจนา   ปวันเนาว ์
2. เด็กชายวัชรศักดิ์  แสงสว่าง 
  

1. นางวรลักษณ์  บุญปก 
2. นายประวิช   สินธุศิริ 
  

8 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวด
มารยาทไทย      
ป.4-ป.6 

ทอง 1. เด็กชายนัทธกร   ภูกองสังข ์
2. เด็กหญิงนันท์นลิน   สุวิชาเคราะห์ 
  

1. นางสมรัตน์   สกุลไทย 
2. นางวรลักษณ์   บุญปก 
  

9 สุขศึกษา 
และพล
ศึกษา 

การแข่งขันตอบ
ปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา     
ป.1-ป.6 

ทองแดง 1. เด็กชายชนาธิป  อรัญถิตย์ 
2. เด็กหญิงนภัสพร   พิมพะสอน 
  

1. นายประสิทธิ์  เลาหวิวัฒน ์
2. นางวิภาภรณ์   สำราญภูมิ 
  

10 ศิลปะ-
นาฏศิลป์ 

การแข่งขัน
นาฏศิลป์ไทย
อนุรักษ์        
ป.1-ป.6 

ทอง 1. เด็กหญิงณิชานันท์  สุวรรณทอง 
2. เด็กหญิงนัฐธิชา   บุตรพรหม 
3. เด็กหญิงประภัสสร  โพธิ์สมบูรณ์ 
4. เด็กหญิงปริฉัตร   ภูอุ้ม 
5. เด็กหญิงปิยธิดา   ภารสมบูรณ ์
6. เด็กหญิงพิมพ์พิศา ทินภัทรภิญโญกุล 
7. เด็กหญิงศุภัชญา   ถนอมภักดิ ์
8. เด็กหญิงสุธินี  ภูผิวโคก 

1. นางบุปผา   ภู่บำเพ็ญ 
2. นางสาวอรอุมา   อุ่นสิม 
3. นางสาวจินตนา   ศรีจันทร์ 
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ลำดับ หมวดหมู่ รายการ เหรียญ นักเรียน ครู 
11 กิจกรรม

พัฒนา
ผู้เรียน 

การแข่งขัน
กิจกรรมสภา
นักเรียน       
ป.1-ป.6 

ทอง 1. เด็กหญิงกนกประภา  สร้อยสะอาด 
2. เด็กหญิงกมลชนก  ผโลปกรณ ์
3. เด็กหญิงกานต์พิชชา  ภูมีเขียน 
4. เด็กหญิงฉัตรชนก  หมื่นจินะ 
5. เด็กหญิงชลนิภา  อรรคสาร 
6. เด็กหญิงฐิติมา  ภูถาดงา 
7. เด็กหญิงปัญญารัตน์  รุ่งรังสรรค์ 
8. เด็กหญิงภัทรธิดา  จารุณี 
9. เด็กหญิงรติมา  เขียวกระจ่าง 
10. เด็กชายอโนทัย  ชินตู้ 

1. นางจำรูญลักษณ์  เลิศจุลัศ
จรรย ์
2. นายพัฒนา  ศรีโสภา 
3. นางสุธิดา  ศรีโสภา 
  

12 กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

การประกวด   
ยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่าน 
ป.4-ป.6 

เงิน 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   ภูกิ่งเงิน 
2. เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  คำหงษา 
3. เด็กหญิงสุดที่รัก   ทองเจริญ 
  

1. นางสาวสุวนนัท ์ โพธสินาม 
2. นางประภาวดี   อัคต ิ
  

13 ศิลปวัฒนธรรม
อีสาน 

การแข่งขันเดี่ยว
ดนตรีพื้นเมือง 
เดี่ยวพิณ  
ป.1-ป.6 

ทอง 1. เด็กชายองอาจ  ปะมาระเต  
  

1. นายพัฒนวิทย์   ขวาวงษ ์ 
  

 
๑๐. สภาพชุมชนโดยรวม 

ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ประกาอบอาชีพค้าขาย  อาชีพของผู้ปกครองคือค้าขาย  รับจ้างทั่วไป  
และอ่ืนๆ   ผู้ปกครองและนักเรียนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
 
๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  
  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา เมื่อวันที่ ๒๘-๓๑  เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖  ดังนี้ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ประถมศึกษา) 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน 
1. ตัวบ่งชี้ที่  ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๖๒ ดีมาก 
2. ตัวบ่งชี้ที่  ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม ที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๕๙ ดีมาก 
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กา   การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(     (ประถมศึกษา) 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

3. ตัวบ่งชี้ที่  ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๒๔ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่  ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น ๑๐.๐๐ ๙.๒๗ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่  ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๑๑.๒๑ พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่  ๖ ประสิทธิผลของการตัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่  ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๔.๘๐ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 
ตัวบ่งชี้ที่  ๘  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา      
               และต้นสังกัด 

๕.๐๐ ๔.๘๘ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ               
                และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่  ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น 
                เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
ตัวบ่งชี้ที่  ๑๑ ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษ เพ่ือส่งเสริมบทบาท           
                 ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑๒  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน        
                  รักษามาตรฐาน  และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศเพ่ือให้สอดคล้อง          
                  กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๖.๖๑ ดี 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา 
 • ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป                             ใช่     ❑ ไม่ใช่ 
 • มีตัวบ่งช้ีที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งช้ี จาก ๑๒ ตัวบ่งช้ี           ใช่    ❑ ไม่ใช่ 
 • ไม่มีตัวบ่งช้ีใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน       ใช่     ❑ ไม่ใช่ 
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา ❑ ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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จุดเด่น 
๑. ผู้เรียนมีสุขภาพและสุขภาพจิตที่ดี มีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตาม 

เกณฑ์และมีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และเป็น
นักเรียนที่ดีของโรงเรียน และรู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความใฝ่รู้และเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง และคิดเป็น 
ทำเป็น ผู้เรียนมีคุณลักษณะและความเป็นประชาธิปไตยด้วยคารวธรรม สามัคคีทำ และปัญญาธรรม ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ร่วมกันและปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี นอกจากนี้ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาจนบรรลุเป้าหมายที่เป็น
เอกลักษณ์คือ “ประชาธิปไตย ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ สู ่มาตรฐานสากล” และมีเอกลักษณ์คือ “โรงเรียน
ส่งเสริมประชาธิปไตย ก้าวไกลสู่สากล” นอกจากนี้สถานศึกษาได้นำเอาข้อเสนอแนะจากผลการประเมินของ สมศ.
รอบสอง และผลลการประเมินคุณภาพภายในของต้นสังกัดเป็นแนวทางในการพัฒนา สถานศึกษามีแผนงาน
โครงการต่างๆ ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย ผู้เรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดีขึ้น โครงการเป็นแบบอย่างได้ 

๒.  ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม     
ให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีว ิส ัยทัศน์กว้างไกล มีภาวะผู ้นำทางวิชาการ มีมนุษยสัมพันธ์ที ่ด ี ทุกฝ่ายร่วมมือกันพัฒนา
สภาพแวดล้อม และบรรยากาศภายในสถานศึกษาให้สวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้  นอกจากนี้สถานศึกษาได้นำเอา
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินภายนอกรอบสองของ สมศ. และผลการประเมินคุณภาพภายในของต้นสังกัดเป็น
แนวทางในการพัฒนา สถานศึกษามีแผนงานโครงการต่างๆ ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและสอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษท่ีสอง โดยการบริหารจัดการพัฒนาสื่อ ห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ 

๓.  สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาในวิชาที่สอนไม่ต่ำกว่า ๒๐ ชั่วโมงต่อปี มีการ 
ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน มีการประเมินแบบวัด แบบทดสอบ ครูมีการกำหนด
เป้าหมาย คุณสมบัติที่พึงประสงค์ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ มี
การใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

๔.  สถานศึกษามีการพัฒนางานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ 
และแนวปฏิบัติตามที่กำหนดในกฎกระทรวงฯ  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชน และได้รับการส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล จากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
๑. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าระดับคุณภาพดี ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ และภาษาต่างประเทศ มีระดับดับคุณภาพ พอใช้ 
๒. ครบูางส่วนยังขาดการใช้ผลประเมิน ผลทดสอบไปศึกษาค้นคว้าหรือดำเนินการวิจัยในชั้น 

เรียนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกชั้น 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๕๓ 
 

๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ๑.๑ ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเฉพาะผลการทดสอบระดับชาติ 
(O-NET) โดยส่งเสริมทักษะภาษาไทย การวิเคราะห์ อภิปราย สรุปผลเรื่องที่อ่านหรือเรียนรู้ การเรียนรู้ตาม
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ และการใช้สื่อเทคโนโลยีจากเจ้าของภาษา เน้นการสื่อสาร  การพูด การฟัง การ
เขียน การอ่าน ให้คล่องแคล่ว มั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ การปรับการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้อย่างท่ัวถึง และเรียนรู้อย่างสมดุล ทั้งการเรียนรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ควรทดสอบย่อยเป็นระยะ ๆ ใช้
ผลการทดสอบพัฒนาผู้เรียนอย่างจริงจัง 
 ๑.๒ ครูควรพัฒนาให้ผู ้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ และภาษาต่างประเทศ โดยมีการวิเคราะห์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแล้วนำมาเป็นประเด็นปัญหา แล้วทำการวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการจัดประสบการณ์การสอบให้สอดคล้องกับการทดสอบระดับชาติ (O-NET) อย่าง
จริงจัง 
 ๑.๓ สถานศึกษาควรมีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แล้วนำผลมาเป็นประเด็นปัญหาแล้วทำวิจัย
เพื่อพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุก
ชั้น นอกจากนี้ควรจัดกิจกรรม Pre-O-NET หรือเตรียมความพร้อมก่อนสอบให้สอดคล้องกับการทดสอบระดับชาติ 
(O-NET) อย่างจริงจังและครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกชั้น 
 ๑.๔ ผู้เรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตดีมาก ดังนั้นควรกำหนดทิศทางการพัฒนา  โดยการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้เรียนอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะกลุ่มผู้เรียนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ ให้ออกกำลังกาย ทดสอบสมรรถภาพทางการและ
ส่งเสริมสุนทรียภาพให้หลากหลายและทั่วถึงทุกคน สถานศึกษาควรกำกับ ติดตาม ดูแลผู้เรียนและการดำเนินงาน
ตามโครงการอย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบความก้าวหน้าได้ 
 ๑.๕ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ดีมาก ดังนั้น สถานศึกษาควรส่งเสริมผู้เรียนให้
โดดเด่นยิ่งขึ้น ในการเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน เพื่อเป็นแบบอย่างของสถานศึกษาอื่น ๆ และให้เกิดผลที่ดีตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองในด้านคุณภาพผู้เรียนยุคใหม่ต่อไป 
 ๑.๖ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในการค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศผ่านประสบการณ์ตรงได้ดีมาก ดังนั ้นสถานศึกษาควรกำหนดทิศทางการพัฒนาโดยการส่งเสริม
สนับสนุนผู้เรียนให้ฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสู่สากลในอนาคต 
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 ๑.๗ ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น ได้ดีมากในด้านความสามารถในการคิดและการปรับตัวเข้ากับสังคมตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  ดังนั้นสถานศึกษาควรกำหนดทิศทางการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องให้ผู้เรียนได้รวมกิจกรรมอย่างทั่วถึงทุกคน โดยให้ผู้เรียนได้แสดงคามคิดในการเรียนรู้ ร่วมแสดงความคิด 
ร่วมวิเคราะห์ อภิปรายผล สรุปผลจากการเรียนรู้และส่งเสริมให้นำเสนอผลการเรียนรู้ การแสดงผลงานทาง
วิชาการ ที่สะท้อนความคิดของผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอต่อไป 

๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
สถานศึกษามีประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาได้ดีมาก ดังนั้นควรกำหนดทิศ 

ทางการพัฒนาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วม
ในการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานของสถานศึกษาให้มากยิ่งข้ึน ในด้านงานวิชาการและงบประมาณ 

๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สถานศึกษาควรใช้ผลประเมินเพื่อการพัฒนาครูแต่ละคนให้มีศักยภาพในการพัฒนาการเรียน       

การสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะควรส่งเสริมให้ครูศึกษาค้นคว้า วิจัยในชั้นเรียน  โดยนำเอาบันทึกหลัง
แผนมาจัดทำวิจัยให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกชั้นเรียนอย่างจริงจัง  สถานศึกษาควรนำเอาผลการ
ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน แบบวัด แบบทดสอบไปพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็น
ระบบ 

๔. การประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาดำเนินการระบบประกันคุณภาพภายในได้ดีมาก ดังนั้นควรกำหนดทิศทางการพัฒนา 

ต่อไป  โดยกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเป็นนวัตกรรมการทำงานตามปกติของสถานศึกษา ควบคู่กับการใช้การนิเทศภายในสถานศึกษาเป็น
เครื่องมือในการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมเด่นชัด ให้มีผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไปใน
อนาคต และกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน โดยยกระดับเป้าหมายการพัฒนาให้สูงขึ้น ใช้การ
ดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่องตลอดไป และควรเพิ่มเป้าหมายใหม่ๆ ที่ท้า
ทาย โดยเฉพาะการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน พัฒนาทั้งหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมต่อไป และการ
ก้าวไกลสู่สากลตามจุดเน้นของสถานศึกษา กำหนดระยะเวลาในการพัฒนาทุกด้านภายใน ๒ ปี 
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 โรงเรียนดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ตามมาตรฐานสถานศึกษาของสถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
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ส่วนที่ 2 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.   ระดับคุณภาพดีเลิศ 

2. กระบวนการพัฒนา 
   โรงเรียนได้พัฒนาความสามารถในการอ่าน เขียน สื่อสาร ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน โดย
การจัดหลักสูตรให้นักเรียนทุกคนได้เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  เป็นรายวิชาเพิ่มเติม  และชุมนุมหรรษา
ภาษาจีน มีกิจกรรมต่าง ๆ  ที่ช่วยพัฒนาทักษะในการอ่าน การเขียน เช่น  กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมวัน
ภาษาไทย กิจกรรมวันสุนทรภู ่ กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ  การเรียนรู ้คุณค่าพันธุ์ไม้ด้วย
เทคโนโลยี We Grow โดยใช้แอปพลิเคชันและหาข้อมูลด้วยตนเองโดยการสแกน QR Code  การดำเนินโครงการ
พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผลสัมฤทธิ์ทางภาษาไทย โรงเรียนได้จัดทำโครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาทักษะ
ทางภาษาต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน โครงการเพลินวิชาการผ่านค่ายเรียนรู้   โรงเรียนมีการดำเนิน
โครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ มีการจัดหลักสูตรนักเรียนทุกคนได้เรียนวิชา
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน โดยจัดกิจกรรมคณิตคิดเร็ว ในโครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดทาง
คณิตศาสตร์ จัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา วิชาวิทยาการคำนวณ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ  นอกจากนี้ยังได้จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล  มีการดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผลสัมฤทธิ์ทาง
ภาษาไทย วิชาการค้นคว้าเพื่อเรียนรู้ (IS) โครงการเปิดบ้านวิชาการ ให้นักเรียนได้นำเสนอผลงาน  จัดการเรียน
การสอนแบบ Active learning ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา  

โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีความรู้ และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมของตนเอง โดยจัด ใน
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้และรายวิชาพ้ืนฐาน ได้แก่ สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ ศิลป์สร้างสรรค์ การงาน
พ้ืนฐานอาชีพ  โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคุณธรรม การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การนำเสนอผลงาน การสร้าง
แอนิเมชัน การสร้างเว็บเพจ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น วิชาการค้นคว้าเพื่อเรียนรู้ ( IS) โครงการ
พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ โครงการเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ซึ่งนักเรียนได้
นำเสนอผลงานนวัตกรรมของตนเอง กิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ระดับภาค และ
ระดับประเทศ ในการส่งผลงานนวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน 

โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี แอปพลิเคชัน ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้     
การใช้กลุ่มไลน์ในการติดต่อประสานงานและใช้แอปพลิเคชัน plickers และ Kahoot ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งการนำเสนอผลงานผ่านกลุ่มไลน์ และเว็บเพจ facebook  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในสำนักงาน   
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การสร้างผลงานจากระบบไมโครซอฟต์ออฟฟิศ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นการออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล
เบื้องต้น การดำเนินโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพและเทคโนโลยีและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT  

โรงเรียนดำเนินการโครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะกระบวน การคิดทางคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนา 
และส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศโครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผลสัมฤทธิ์ทางภาษาไทย โครงการเพลินวิชาการ
ผ่านค่ายเรียนรู้ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ดำเนินการจัดค่ายหรรษาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
ดำเนินการจัดค่ายหรรษาคณิตคิดสนุก ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จัดค่ายคณิตคิดสร้างสรรค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
ดำเนินการจัดค่ายสนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จัดค่าย English Camp  และชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๖ จัดค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะ-
ดนตรี-นาฏศิลป์  และส่งเสริมสนับสนุนให้ครูวิเคราะห์ข้อสอบ O-NET และนำไปบูรณาการในเนื้อหาสาระต่าง ๆ ที่
สอน โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมดังนี้ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งได้เชิญ
วิทยากรภายนอกที่มีความรู้ ความชำนาญใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และโรงเรียนยังได้มีการวิเคราะห์ผลการ
ทดสอบ O-NET เพ่ือนำมาพัฒนาผู้เรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาส่งเสริมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้สูงขึ้น มีการเตรียมความพร้อมทบทวนและเสริมความรู้ให้กับนักเรียนในการทดสอบ O-NET 
 ในภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนสมัครเข้าร่วมเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท. เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 โรงเรียนจัดหลักสูตรสถานศึกษาที่รองรับการศึกษาต่อของนักเรียนในระดับที่สูงขึ้น มีการจัดกิจกรรมลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สาระการงานพื้นฐานอาชีพ  มีการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อร่วมกับ โรงเรียน
กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ โรงเรียนอนุกูลนารี  โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ วิทยาลัยนาฏศิลป์
กาฬสินธุ์ เป็นต้น มีการทดสอบวัดแววอาชีพให้กับนักเรียน มีการเชิญวิทยากรภายนอกมาแนะแนวและฝึก
ปฏิบัติการประกอบอาชีพให้กับนักเรียน เพื่อให้เห็นความสำคัญของการศึกษาต่อ และให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะ
และเจตคติที่ดีต่อการทำงาน จัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ  โครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพและเทคโนโลยี โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โครงการปัจฉิมนิเทศและมอบหลักฐาน
ทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้น
ที่สูงขึ้น หรือการทำงาน รวมถึงประกอบอาชีพในอนาคต มีการสำรวจข้อมูลติดตามการเรียนต่อของผู้เรียน เมื่อจบ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

   โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา 
มีค่านิยมและจิตสำนึก โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนด  ได้แก่ กิจกรรม“พบผู้ใหญ่ หยุดยืนไหว้” เพื่อสานสัมพันธ์สร้างความประทับใจปฏิสัมพันธ์ที่ดีในโรงเรยีน 
รวมทั้งตระหนักและปลูกฝังวัฒนธรรมการไหว้ และการทักทาย ยังมีกิจกรรมตามโครงการอื่น ๆ  ได้แก่ โครงการ
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ประชาธิปไตยไทยนิยม โครงการปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนไทยป้องกันการทุจริต กิจกรรมบริษัทสร้างการดี โครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม เสริมสร้างวินัยต้านภัยยาเสพติด  โครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
โครงการระบบดูและช่วยเหลือนักเรียน โครงการโรงเรียนสุจริต  กิจกรรมพัฒนาโดยใช้สติ สมาธิเป็นฐาน สวดมนต์
ก่อนเริ่มเรียนตอนเช้า และเริ่มเรียนในภาคบ่าย กิจกรรมฝึกสมาธิโดยใช้เบรนยิม (Brain gym) มีการวัดประเมินผล
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 9 ประการ โดยมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๑,๙๖๖  คน  ได้ระดับดีเยี่ยม ๑,๖๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๐๖ ระดับดี ๓๓๓ คน คิด
เป็นร้อยละ ๑๖.๙๖             

ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทยตามค่านิยม “ออนซอนผ้าไทย ม่วนหลายเสียง
โปงลาง”  โดยส่งเสริมให้ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ สวมใส่ผ้า
แพรวาผ้าพื้นเมืองกาฬสินธุ์ในงานพิธีวันสำคัญต่าง ๆ นอกจากนี้โรงเรี ยนได้จัด ชุมนุมดนตรีพื้นเมือง โครงการ
ประชาธิปไตยไทยนิยม โครงการเที่ยวทั่วไทย ไปเพื่อเรียนรู้  

ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายตามค่านิยม “เคารพในเหตุผล ปฏิบัติตน
ตามหลักประชาธิปไตย” ผู้เรียนปฏิบัติตนตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย คือ คารวธรรม สามัคคีธรรม และปัญญาธรรม 
ฝึกให้นักเรียน เป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรมจริยธรรม เห็นคุณค่าตนเองและผู้อื่น รู้จักคิดอย่างมี
เหตุผล มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม เข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตย รู ้จักแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 
นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมสภานักเรียนตาม
โครงการประชาธิปไตยไทยนิยม ให้มีการเลือกประธานนักเรียน หัวหน้าชั้นเรียน โครงการส่งเสริมการออกกำลัง
กายเพื่อสุขภาพในสถานศึกษา  เข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ-ยุวกาชาด มีโครงการคัดกรองเพ่ือค้นหา
และพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเด็กกลุ่มที่ต้องดูแล ให้ความช่วยเหลือเป็น
รายบุคคล  การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะนี้ได้ทำทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  ได้แก่ การเรียนรู้แบบ
กระบวนการกลุ่ม กิจกรรมกีฬาภายใน  
                  ผู ้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม 
สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื ่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น   มีการจัดให้มีอาหารกลางวัน 
อาหารเสริม(นม) ยาเสริมธาตุเหล็ก โรงเรียนได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน กิจกรรมสถานศึกษาสีขาว ปลอดสิ่งเสพ
ติดและอบายมุข โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนทุกระดับชั้น มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
มีครูประจำชั้นเป็นที่ปรึกษา จัดกิจกรรมสร้างภูมิต้านทาน การดูแลสุขภาพ ตรวจสุขภาพด้วยตัวเอง ตามโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน โครงการสถานศึกษาปลอดภัย และส่งเสริมอนามัยดี 
 
3. ผลการดำเนินงาน 

ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดใน
แต่ละระดับชั้น ได้แก่ ระดับคุณภาพผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื ่อง
(Reading Test: RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2561 พบว่า ปีการศึกษา 2561 คิดเป็น
ร้อยละ 93.63 ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  ทั้งนี้ผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิดจำแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล สามารถรวบรวมความรู้ได้ด้วยตนเอง  มีการ
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ทำงานเป็นกลุ่ม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้า งสรรค์สิ่งใหม่ๆ เช่น โครงงาน ชิ้นงาน 
ผลงาน ผลผลิต  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมใน
ด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร ทำงานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา  มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการทำงาน  โดยมีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 78.64  รวมทั้งมีความก้าวหน้า
ในการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  รายวิชาภาษาไทย เฉลี่ยคิดเป็น
ร้อยละ 53.98  รายวิชาภาษาอังกฤษ เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 37.24  รายวิชาภาษาคณิตศาสตร์  เฉลี่ยคิดเป็นร้อย
ละ 36.63  และรายวิชาวิทยาศาสตร์  ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 40.54  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการ
จัดการ  มีเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น  
 ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  มีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีการคิด
ไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ในการทำงานมากยิ่งขึ้น สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลทั่วไป 
นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย
รวมทั้งภูมิปัญญาไทยเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น คิดเป็นร้อยละ๑๐๐นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด ร้อยละ 100  
 

4. จุดเด่น 
  ผู้เรียนมีสัมมาคารวะรู้จักไหว้ทักทายบุคคลอื่นตามโอกาส ยิ้มแย้มแจ่มใส สวมใส่ผ้าพื้นเมืองร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ เป็นประจำ รวมทั้งปฏิบัติตนตามวิถีชีวิตประชาธิปไตยเคารพเสียงส่วนใหญ่ ให้ความสำคัญเสียงส่วนน้อย 
เป็นผู้นำที่ดี ผู้ตามที่ดี ผู้เรียนส่วนใหญ่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์  

5. จุดควรพัฒนา 
โรงเรียนควรส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน อย่างต่อเนื่องทุกระดับชั้น 

พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ให้ได้เพิ่มขึ้นตามที่โรงเรียนกำหนด และควรพัฒนาให้
ผู้เรียนมีความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 
1.   ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

2. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนได้ศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี ้เพื ่อการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการอย่างครบถ้วน ได้กำหนด ผู้รับผิดชอบ  และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม จนนำไปสู่การประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ได้มีการกำหนดเป้าหมาย
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ความสำเร็จของทุกมาตรฐานและกำหนดเป้าหมายประเด็นพิจารณา เช่น การอ่านออกเขียนได้ การคิดคำนวณ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฯลฯ อย่างเหมาะสมโดยผ่านการพิจารณาจากทุกฝ่ายตามบริบทของสถานศึกษาโดยได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดทำประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐาน เพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา และมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกรับทราบ ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการ ที่
จำเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบจนได้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งจากแหล่งข้อมูลเอกสารและผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง กำหนดเป็นวิสัยทัศน์  พันธกิจและเป้าหมายด้านต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาที่
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาโดยทุกแผนงาน โครงการ กิจกรรมครอบคลุมตามภารกิจในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พร้อม
ทั้งปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายที่สำคัญ มีการกำหนดปฏิทิน และแผนกำกับติดตามการดำเนินงานของ
แผนปฏิบัติการประจำปี ชัดเจนครบถ้วนในทุกโครงการ กิจกรรม โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม เสนอแผนปฏิบัติการ
ประจำปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบอย่างมีระบบ และแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัด
รับทราบ มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจและตระหนักใน
ความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาที ่มุ ่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื ่อง และพั ฒนา
สถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จนเป็นวัฒนธรรมในการทำงานของสถานศึกษา   

โรงเรียนได้กำหนดบทบาทหน้าที่มอบหมายให้บุคลากรดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง
ชัดเจน ครอบคลุมโครงสร้างการบริหารงานบุคลากร และบทบาทหน้าที่ของผู้เรียนไว้อย่างชัดเจน มีการดำเนินงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามปฏิทินที่กำหนดใช้งบประมาณอย่างคุ่มค่าและผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจ มีแผนการใช้งบประมาณ  บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และเวลาอย่างประหยัด  และคุ้มค่าให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป็นเป้าหมายของทุกโครงการและกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

โรงเรียนวางแผนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดย ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา บริบทมุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ที่สะท้อนคุณภาพความสำเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม กำหนดวิธีการ
ดำเนินการทุกกิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับทุกมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการทำงานที่มี
ระบบสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และดำเนินการในทุกระบบครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
กระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้การวัดและประเมินผลในการวางแผนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีการ
วิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาบริบทและความพร้อมของโรงเรียน โดยบันทึกการวิเคราะห์หาแนวทางการพัฒนา
คุณลักษณะของผู้เรียน  คุณภาพครูผู้สอนคุณภาพผู้บริหารการวิเคราะห์หาแนวทางการพัฒนาคุณภาพวิชาการ  
แนวทางการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน การพัฒนาระบบการบริหารจัดการการวิจัยและพัฒนามีการกำหนดวิสัยทัศน์
เป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของผู ้ที ่เกี ่ยวข้องเช่นครูและบุคลากรทางการศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาโดยเตรียมข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆเพื่อรองรับการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ศึกษารายละเอียดของ
องค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษาชี้แจงประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง 
นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาที่เป็นเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
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แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับ
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้การดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ได้ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษา
ชาติหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และนโยบายอื่น ๆที่เก่ียวข้องและสาระเทียบเคียง
มาตรฐานสากลโดยโรงเรียนจัดทำโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาที่มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 นำกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นบูรณาการในรายวิชาพ้ืนฐานในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึ กษา ศิลปะ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศโรงเรียนนำกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นจัดเป็นรายวิชา
เพิ่มเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 สาระการเรียนรู้โรงเรียนจัดทำรายวิชาเพิ่มเติมตามจุดเน้นของสถานศึกษา
และสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ ง 8 สาระการเรียนรู้โรงเรียนจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับประถมศึกษาประกอบด้วยผู้เรียน 2 กลุ่ม คือ ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์โดยจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ และ
ห้องเรียนปกติ ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มมีการบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ในลักษณะของหัวเรื่องที่ผู้เรียนสนใจ 
(Theme) โดยมีการพัฒนาผู้เรียนตามบันได 5 ขั้นสู่ความเป็นสากล ซึ่งจัดในลักษณะหน่วยการเรียนรู้และรายวิชา
เพิ่มเติม โดยมีองค์ประกอบของหลักสูตร ได้แก่ ส่วนนำ โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา คำอธิบายรายวิชา 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เกณฑ์การจบการศึกษา โรงเรียนจัดทำเอกสารประกอบหลักสูตรโครงสร้างรายวิชาของแต่
ละแผนการเรียนสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากชุมชน สถาบันการศึกษาอื่น  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ มีการ
ตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาโดยจัดให้มีการนิเทศกำกับติดตามการใช้หลักสูตรสถานศึกษาโดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการนิเทศกำกับติดตามจัดทำคู่มือเอกสารและจัดทำปฏิทินในการนิเทศกำกับติดตามและสรุปผลการ
นิเทศกำกับติดตาม จัดให้มีการประเมินการใช้หลักสูตรการศึกษาการพัฒนาและการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
และนำผลการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษามาวิเคราะห์หาจุดเด่นและจุดพัฒนาเพื่อหาแนวทางพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสถานศึกษา   

โรงเรียนกำหนดนโยบายและสิทธิประโยชน์การให้บริการตรงกับความต้องการของบุคลากรในโรงเรียนมี
ระบบการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรในโรงเรียนโดยยึดหลักคุณธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ มีรูปแบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน นำผลการปฏิบัติ งานไปใช้ในการปรับปรุง
พัฒนาการปฏิบัติงานรวมทั้งมีการพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและจัดให้มีชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน มีความรู้ความสามารถการพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น โรงเรียนจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน มีระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเต็มตามศักยภาพอย่างต่อเนื่อง และได้มาตรฐานมีภาคีร่วมพัฒนาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
จัดการศึกษาในระดับเดียวกันทั ้งในระดับท้องถิ ่น/ภูมิภาค/ประเทศ    โดยโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และทรัพยากรระหว่างเครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนาโรงและจัดให้นักเรียนและครูได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนอื่น ๆ 

โรงเรียนจัดให้มีห้องสมุด ห้องปฏิบัติการที่ค่อนข้างทันสมัยมีคุณภาพเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้จัดให้มีและใช้
แหล่งเรียนรู้เพื่อการอ่านศึกษาค้นคว้าทดลองปฏิบัติของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  โรงเรียนมีการศึกษาและ
จัดทำฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ในชุมชนสถาบันและองค์กรต่าง ๆทุกภาคส่วนเพื ่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้รอบด้านครอบคลุมการเรียนรู้ธรรมชาติภูมิศาสตร์ประชากรเศรษฐกิจสังคม
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ประวัติศาสตร์ศาสนาศิลปะวัฒนธรรมการเมืองการปกครอง มีเครือข่ายสนับสนุนในประเทศจากสถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่น ๆทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน กระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 

เลือกสรรข้อมูลสารสนเทศโดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนใหญ่มีส่วนร่วม เพ่ือนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการบริหารและจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความถูกต้องครบถ้วนทันสมัยนำไปประยุกต์ใช้ได้ ได้แก่ 
การเผยแพร่ผ่าน Line Facebook Website แผ่นพับประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เว็บไซต์โรงเรียน มีการเตรียม
รับการติดตาม ประเมินคุณภาพอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการดำเนินงานต่าง ๆ 
อย่างครบถ้วนชัดเจน เหมาะสม และให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพเพื่อนำผลประเมินไปปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายนอก 
 
3. ผลการดำเนินงาน 
  โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดเหมาะสม สอดดคล้องกับแผนการศึกษา
ชาติ 6 ยุทธศาสตร์หลัก และยุทธศาสตร์ชาติประเด็น  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏริูป
การศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ  ระบบบริหารงานวิชาการและระบบงาน
บริหารทั่วไป ประสบความสำเร็จอย่างชัดเจน ครู ผู้เรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชนและ
ท้องถิ่นมีความพึงพอใจต่อระบบบริหารและจัดการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรเชื่อมโยงวิถี
ชีวิตจริง การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน สภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้และมีความปลอดภัย จัดการข้อมูลสารสนเทศถูกต้องครบถ้วนทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้ ใน
ระดับดีเลิศ 
  นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เต็ม 100 คะแนนจำนวน 3 คน 
ในวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ครูได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและมีชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน แก้ไขปัญหาการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพของผู้เรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมระดับประถมศึกษาการ
ประกวดนวัตกรรมทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี 21 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีการจัดแหล่งเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน มีห้องสมุด ห้องพยาบาล ห้องจริยธรรม ห้องศิลปะ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ กิจกรรมทักษะชีวิตเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การทำอาหาร/ขยะ กิจกรรมการใช้ประโยชน์จากขยะ เรียนรู้คุณค่าพรรณไม้ด้วยเทคโนโลยี  ส่งผลให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนเพ่ือบริหารจัดการและจัดการ
เรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียนเกิดเข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอน และ
เป็นระบบใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารในการเรียนรู ้การทำงาน  และการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพรู้เท่าทันและมีจริยธรรม 

4. จุดเด่น 
 โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี ได้แก่ การ
ประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่มย่อย เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนด
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี  
ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้น
การพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการนิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผล การดำเนินงานอย่างเป็นระบบและจัดทำรายงานผลการจัด
การศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 
 
5. จุดควรพัฒนา 
 เปิดโอกาสให้ผู ้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
ให้มากขึ้น  และสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง 
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาให้มากข้ึน 
 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 
1.  ระดับคุณภาพดีเลิศ 

2. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด การปฏิบัติจริงและสามารถนำไปใช้ได้ โดยจัดให้มี

โครงการ ดังนี้ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาผู้เรียน พัฒนาเทคนิควิธีการและนวัตกรรม
ตามจุดเน้น โดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการคิด GPAS 5 
STEPs ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพ  โครงการเปิดบ้านวิชาการ (Open House) 
เพื่อให้ครู นักเรียนได้นำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการเพลินวิชาการผ่านค่าย
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักให้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 นอกจากนี้ยังมีโครงการเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล 
ลูกเสือ-ยุวกาชาด เป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย กฎเกณฑ์เพื่อการอยู่ร่วมกันอันจะนำไปสู่
พ้ืนฐานการทำประโยชน์ให้แก่สังคมและวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย  

โรงเรียนส่งเสริมให้ครูผลิตและใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที ่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดย
ดำเนินงานอย่างหลากหลาย ได้แก่ โครงการส่งเสริมการอ่าน เพื่อพัฒนางานห้องสมุดแห่งการเรียนรู้  ให้ครูและ
บุคลากรเข้าใช้บริการห้องสมุดในการศึกษาค้นคว้า และค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลายเพียงพอต่อความ
ต้องการ และมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ รักการอ่าน โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบ ICT มีการบริหารจัดการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ตามศักยภาพ โครงการเที่ยวทั่วไทย ไปเพื่อเรียนรู้ โดยครูส่งเสริมให้
ผู้เรียนทุกคน ได้เรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างหลากหลาย แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสถานที่และประสบการณ์
จริงอย่างมีความสุข  
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ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับผู้เรียน และผู้เรียนกับ
ผู้เรียน เป็นการแสดงความรัก โดยใช้สัญลักษณ์สื่อความหมาย มีการกล่าวชมเชย ให้กำลังใจ ให้ความสำคัญกับ
ผู้เรียนทุกคน และสามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  
 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน โดยมีการประเมิน
ผู้เรียนจากสภาพจริง มีขั้นตอนตรวจสอบและปะเมินอย่างเป็นระบบ ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและ
ประเมินผล นอกจากนี้โรงเรียนมีการนิเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การบริหารจัดการคุณภาพ โดยใช้การมีส่วนร่วมใน
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนกำหนดให้
ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน นำสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ อย่างสร้างสรรค์ และพัฒนาวิชาชีพ     เพื่อให้ครูมี
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามแผนการจัดการเรียนรู้  สู่มาตรฐาน  การเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเป็นหลัก และนำผลการนิเทศไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุก
ระดับชั ้นเพิ ่มขึ ้นและผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ (NT และ O-NET) มีค่าเฉลี ่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ 
 

3. ผลการดำเนินงาน 
  จากการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมที่หลากหลาย ส่งผลให้ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด การ
ปฏิบัติจริงและสามารถนำไปใช้ได้ มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ สู่มาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นหลัก มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น 
โดยเฉพาะการจัดการเรียนรู ้แบบ Active Learning ผ่านกระบวนการเรียนรู ้ที ่เน้นการคิด  GPAS 5 STEPs 
สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้สะเต็มศึกษา  การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้และการสอนแบบ
โครงงาน ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการนำเสนอผลงาน นวัตกรรมและผลผลิตตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีการนิเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การ
บริหารจัดการคุณภาพ โดยใช้การมีส ่วนร ่วมในชุมชน การเร ียนรู ้ทางว ิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) นำสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ อย่างสร้างสรรค์ และพัฒนาวิชาชีพ มีเครื่องมือ วิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมาย มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ตามสภาพจริง 
และนำผลมาพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 

4. จุดเด่น 
  ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศมาบูรณาการ  
ในการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการนิเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การบริหารจัดการคุณภาพ โดยใช้การมี
ส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) มีเครื่องมือ วิธีวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสม เป็นระบบ ตามสภาพจริงและสอดคล้องกับเป้าหมาย 
 

5. จุดควรพัฒนา 
  ครูควรพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการแก้ปัญหา 
 



29 
 

ส่วนที่  3  

สรุปผล แนวทางการพัฒนา ความต้องการช่วยเหลือ 

1.  สรุปผล 

 จุดเด่น 
  โรงเรียนมีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้กำหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้ข้อมูล
พ้ืนฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นการปฏิบัติเน้น
ทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีการจัดแหล่งเรียนรู้
ภายในอย่างเหมาะสม มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย  นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ได้รับการฝึกและส่งเสริมให้มีวินัย รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เสียสละเพ่ือส่วนรวม สามารถทำงานร่วมกันเป็น
ทีม มีภาวะผู้นำ ผู้ตามท่ีดี กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ มีสุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตที่ดี  มีมนุษยสัมพันธ์ 
ทีดี่กับครูและเพ่ือน อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
  โรงเรียนมีเป้าประสงค์  วิสัยทัศน์  ที่กำหนดไว้ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  ตามความต้องการ
ของชุมชน  วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ  นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด  ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม  พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษา และส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ  ให้เป็นชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่เน้นทักษะกระบวนการ
คิด ได้ปฏิบัติจริง มีการใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยใช้สื่อ
เทคโนโลยี  นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 

  จุดที่ควรพัฒนา 
   การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ยังขาดการปฏิบัติที่ต่อเนื่อง การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์แต่ละกลุ่มสาระประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง นักเรียนส่วนใหญ่ยังต้องได้รับการพัฒนาต่อไป ผลการ
ทดสอบระดับชาติของนักเรียนมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้นโดยรวม แต่ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  
ยกเว้นวิชาวิทยาศาสตร์ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ จึงต้องมุ่งเน้นพัฒนาต่อไป 

 โรงเรียนควรจัดให้มีอาคารและห้องปฏิบัติการที่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนและเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนรู้มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลอย่างชัดเจน และเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ต่อ
สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง 

ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง 
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๒. แนวทางการพัฒนา 
๑. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับโรงเรียนมาตรฐานสากล  
๒. พัฒนาศักยภาพด้านคุณภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษท่ี 21  
๓. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการระบบคุณภาพ  
๕. พัฒนาบรรยากาศสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้พอเพียงและมีความพร้อมควบคู่ 
 เทคโนโลยี  
๖. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา 

 
3. ความต้องการช่วยเหลือ  
 ๑. ขอรับการสนับสนุนบุคลากรชาวต่างชาติ และครูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา เช่น ภาษาจีน  ดนตรีนาฎศิลป์  
และศิลปะ 
 ๒. งบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัยเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 
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ส่วนที่ 4 
 

การดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลหรือหน่วยงานต้นสังกัด 
       
 นโยบายการอ่านออก เขียนได้ สามารถส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีความสามารถอ่านออก เขียนได้ ตั ้งแต่           
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test: RT)   ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเฉลี่ยรวม 2 สมรรถนะ คือ การอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่อง ในปีการศึกษา 2561 
เท่ากับ 78.23 สูงขึ้นจากปีการศึกษา 2560 เท่ากับ 3.28 คิดเป็นร้อยละ 4.38 ซึ่งเป็นผลจาก โรงเรียนได้
นำเอานวัตกรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาสินธุ์ เขต 1 คือ แพรวาโมเดล (PRAEWA 
MODEL) มาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการอ่านออก เขียนได้ คิดเป็นและสื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์ ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 และการทดสอบการอ่าน การเขียน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง เพื่อนำเอาผลการประเมินมา
พัฒนาผู้เรียนให้อ่านคล่อง เขียนคล่องและสื่อสารได้ 
 นโยบายการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนมี
บทบาทในการเรียนรู้มากขึ้นเป็นการสอนแบบมีส่วนร่วม จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ตลอดเวลา เป็นการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ทุกรายวิชา ซึ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น
ประถมศึกษาปีที ่ 6 ปีการศึกษา 2561 มีค่าเฉลี ่ยคะแนน ดังนี ้ ภาษาไทย 53.98 ภาษาอังกฤษ 37.24 
คณิตศาสตร์ 36.63 และวิทยาศาสตร์ 40.54 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนในปีการศึกษา 2560 ดังนี้ ภาษาไทย 
เท่ากับ 8.94 คณิตศาสตร์ เท่ากับ 0.98 วิทยาศาสตร์ เท่ากับ 0.93 และภาษาอังกฤษ ลดลง เท่ากับ 0.4 แต่ทุก
วิชามีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และวิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ   
 นโยบายโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เป็นโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ มุ่งเน้นพัฒนาโรงเรียน
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง สร้างโอกาสให้นักเรียนในพ้ืนที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ เกิด
ความเท่าเทียมและครอบคลุมทั่วประเทศ ลดความเลื่อมล้ำด้านการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมีโรงเรียนเป็น
ศูนย์กลางของชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมสามารถให้บริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ   ซึ่งโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยา
สัย ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เนื่องจากมีความเข้มแข็งทางวิชาการ สามารถให้บริการ
การศึกษาแก่นักเรียนและชุมชนอย่างมั ่นคง มั ่งคั ่ง ยั ่งยืน เป็นสถานศึกษาคุณธรรม มีความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งสมรรถนะ 
ศักยภาพ และความสามารถในการบริหารจัดการ จากการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ส่งผลให้
ผู้เรียนเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพ เป็นธรรม มีสติปัญญา (Intelligence Quotient) สามารถแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง มีความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient) มีทัศนคติที่ดี (Attitude) มีพัฒนาการด้าน
ร่างกายสมวัย (Physical) ปฏิบัติตามค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ มีทักษะด้าน
เทคโนโลยีและด้านภาษา ๔ ภาษา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะอาชีพ รวมทั้งได้รับการยอมรับ เชื่อถือ
ต่อคุณภาพของครู ผู้บริหารและโรงเรียน  
 นโยบายการนิเทศภายใน 100% โรงเรียนมีกระบวนการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ วางแผน ขั้นตอน
และวิธีดำเนินการที่เหมาะสมชัดเจน ได้แก่ ประชุมวางแผนประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ
ภายในโรงเรียน ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการ และกำหนดระยะเวลา กิจกรรมการนิเทศ เตรียมและ
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สร้างเครื่องมือ ดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียน มีการเยี่ยมชั้นเรียนทุกชั้นทุกห้องเรียน สั งเกตการสอน และ
สะท้อนผลร่วมกัน ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้เชิง
รุก (Active Learning) มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลาย ครูแต่ละสายชั้นทำ
กิจกรรมการมีส ่วนร่วมในชุมชนการเร ียนร ู ้ทางว ิชาชีพ  (Professional Learning Community : PLC) ได้
นวัตกรรมช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ นําผลการนิเทศไป
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) 
สูงขึ้น และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจุดหมายของหลักสูตร รวมทั้งการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น 
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ส่วนที่ 5 
 

การปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 
1. ความสำคัญของผลงาน 

จากสภาพปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์ความทันสมัยด้านการสื่อสารจากเทคโนโลยี และอารยธรรม 
ของชาวต่างชาติเข้ามาสู่เยาวชนไทยอย่างรวดเร็ว เป็นเหตุให้เยาวชนรับวัฒนธรรมจากต่างชาติจนอาจลืมเลือน
วัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทยซึ่งมีความนุ่มนวลอ่อนน้อมสวยงามและคงเอกลักษณ์ความเป็นไทยมาเนิ่นนานเพ่ือ
รักษาและดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทยเอกลักษณ์ของชาติ จึงควรปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนปฏิบัติตนให้ถูกต้อง
เหมาะสมตามกาละและบุคคล  ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย ข้อ 5 รักษาวัฒนธรรม
ประจำชาติ และข้อ 8 รักษาวินัยกฎหมายไทย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 

 การที่เยาวชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในด้านการแสดงความเคารพ และเป็นผลให้ทำความเคารพต่อ
บุคคลและสถานที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งถ้าไม่อนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมด้านมารยาทไทยให้ดำรงไว้ ก็อาจจะถูก 
ลืมเลือนผิดเพ้ียนไปตามกาลเวลา เพ่ือให้เยาวชนทำความเคารพได้ถูกต้องทั้งการการไหว้พระไหว้ปู่ย่าตายายพ่อแม่
ครูอาจารย์รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่นับถือจึงควรมีการแนะนำ อบรมนักเรียนให้เข้าใจและฝึกปฎิบัต ิ
เพ่ือให้ดำรงไว้ซึ่งชาติไทยให้คงอยู่สืบไป 

จากปัญหาที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการทำความเคารพการไหว้บุคคลต่าง ๆ จึงได้ทำการศึกษาเอกสารมารยาท
ไทยที่ถูกต้องของสำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ  และศึกษาจากคลิปสาธิตมารยาทไทยของธนาคารกระทรวง
วัฒนธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดประกวดโครงการธนาคารนครหลวงไทยอนุรักษ์เอกลักษณ์ไทยซึ่งได้นำมาให้
นักเรียนชมและฝึกหัดปฏิบัติตามพบว่านักเรียนสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องทุกคนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
 
2. จุดประสงค์และเป้าหมายของผลงาน 
  2.1  จุดประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักเรียนฝึกปฏิบัติมารยาทใน การไหว้ การนั่ง การยืน การเดิน 
2. เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าและชื่นชม มีมารยาท ซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย 
3. เพ่ือนำความรู้และแนวทางการปฏิบัติมารยาทไทยไปใช้ในชีวิตประจำวัน  

  2.2  เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ : นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย จำนวน 1,961 คน 
เชิงคุณภาพ :  

๑. นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติมารยาทไทย การไหว้ การนั่ง การยืน การเดิน 
๒. นักเรียนเห็นคุณค่า ชื่นชมวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ และมีมารยาทงาม  
๓. นักเรียนนำความรู้และแนวทางการปฏิบัติไปใช้ในชีวิตประจำวัน  
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3. ระยะเวลาในการดำเนินการ 
 ระยะที่ 1 ขั้นบุกเบิกและทดลอง พฤษภาคม - ตุลาคม 2561 
 ระยะที่ 2 ขั้นตอกย้ำและขยายผล พฤศจิกายน 2561 - มีนาคม 2562 
 สถานที ่โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ต. กาฬสินธุ์ อ. เมือง จ. กาฬสินธุ์ 
 
4. รูปแบบและขั้นตอนการดำเนินงาน 

การจัดกิจกรรมพบผู้ใหญ่ หยุด ยืนไหว้ ใช้วงจรคุณภาพ PDCA และกระบวนการ PLC เชื่อมโยง/สัมพันธ์
กับคุณธรรม - อัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ “กตัญญู ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ”  
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จากแผนภูมิสรุปได้ดังนี้ 
 

รูปแบบ/กระบวนการ แนวคิดที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมปฏิบัติ 
P (plan) การวางแผน  
 

การมีส่วนร่วม กระบวนการ PLC -  สร้างความตระหนักและเห็น
ความสำคัญของการเสริมสร้าง
คุณธรรมนักเรียนด้านการไหว้ 
 -  สร้างความเข้าใจและข้อตกลง
ร่วมกันระหว่างผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมครูในสายชั้น ผู้บริหาร 
โรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียน  
 -  วางแผนออกแบบและกำหนด
ปฏิทินการดำเนินงาน  
 -  จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  
 -  ออกแบบวิธีการปฏิบัติของ
นักเรียน  
 -  ออกแบบและสร้างเครื่องมือ
การวัดและประเมินผล 

D (Do)  การปฏิบัติ ตามแผน  
 

การจัดการเรียนรู้ โดยใช้โครงงาน 
โครงงานคุณธรรม กระบวนการ 
PLC  

 -  ปฏิบัติกิจกรรมและจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กิจกรรม โครงงาน
คุณธรรมตามที่วางแผนและ
ออกแบบไว้   
 -  บันทึกผลการจัดกิจกรรม 

C (Check) การตรวจสอบ     
และประเมินผล  
 

PLC   -  ครูที่ปรึกษา กำกับ ติดตาม 
กระตุ้น การปฏิบัติ กิจกรรมของ
นักเรียน 
 -  ครูและนักเรียนร่วมกัน
ตรวจสอบ ประเมินผล และ 
วิเคราะห์ ผลการจัดกิจกรรม     
ในแต่ละสัปดาห์ 

A (Action) การปรับปรุงแก้ไข  
 

PLC นำผลการวิเคราะห์มาปรับปรุง
พัฒนาการจัดกิจกรรม และร่วมกัน
วางแผนการจัดกิจกรรมในสัปดาห์/
ครั้งต่อไป 
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5. ปัจจัยความสำเร็จ    
5.1  ผู้บริหารโรงเรียนให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้กำลังใจ รวมถึงด้านงบประมาณอย่างเต็มที่ 

กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมที่ชัดเจน สร้างความตระหนักและความเข้าใจแก่ทุกฝ่าย 
ที่เก่ียวข้อง ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตลอดจน ประพฤติตนเป็นแบบอย่างแก่ครูและนักเรียน    

5.2  ครูทุกคนมีส่วนร่วม ให้ความร่วมมือ ร่วมใจอย่างเต็มที่และเต็มใจ มุ่งม่ันตั้งใจจริงและทุ่มเท 
ทั้งแรงกายแรงใจเพ่ือพัฒนานักเรียน เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน เอาใจใส่และให้คำแนะนำที่ดีแก่นักเรียน ครู
ที่ปรึกษามีความเข้มแข็ง ครูมีความเป็นเอกภาพ    

5.3  นักเรียนให้ความร่วมมือ และมีความพร้อมในร่วมกิจกรรม คิดเอง ทำเอง แก้ปัญหาเอง นักเรียนทุก
คนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา เห็นคุณค่าและความสำคัญของการพัฒนาตนเอง เห็นคุณค่าและความสำคัญของ
การพัฒนาโรงเรียน นักเรียนมีความรักและสามัคคีกัน     

5.4  ผู้ปกครอง ชุมชน ชื่นชมยินดีและพึงพอใจ พร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมอย่างดียิ่ง มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมพัฒนานักเรียน ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรในการดำเนินงาน ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ
นักเรียน เห็นคุณค่าและความสำคัญของการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน     

5.5  กระบวนการ มีความชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่ซ้ำซ้อน ทำงานอย่างมีระบบ มีการกำกับ ติดตาม  อย่าง
ต่อเนื่อง มีการสะท้อนผลและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้    
 

6. บทเรียนที่ได้รับ    
6.1  กิจกรรมและภาระงานของโรงเรียนมีมาก ดังนั้น การวางแผนงานต้องมีความยืดหยุ่น ชัดเจน  

และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ และสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กับการจัดกิจกรรม    
6.2  การให้ความร่วมมือ เสียสละทุ่มเทของทุกฝ่าย เป็นปัจจัยสำคัญท่ีทำให้การจัดกิจกรรม  

ประสบความสำเร็จ    
6.3  การมีวินัย อดทน ความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ของนักเรียนและครูที่เข้าร่วมกิจกรรม  

มีความสำคัญมากในการช่วยให้การจัดกิจกรรมประสบความสำเร็จ เนื่องจากกิจกรรมบางอย่างมุ่งแก้ไขปัญหา ของ
พฤติกรรมนักเรียนกลุ่มใหญ่ ซึ่งหากสามารถทำได้ก็จะเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างยิ่ง 
 

7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ    
7.1 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขยายผลให้กับครูผู้สนใจภายในสายชั้นที่รับผิดชอบกิจกรรม นักเรียน/ ของ

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย     
7.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มครูผู้สอนในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 
7.3 เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของโรงเรียน    
7.4 ผลงานได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลดีเยี่ยมในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 

เขต 1 รางวัลเหรียญทองระดับภาคและระดับชาติ 
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                       ภาคผนวก 
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คำสั่งโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
ที ่๓๒/๒๕๖๒ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
และจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

………………………………………. 
 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๖ ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ

การศึกษามาตรา ๔๗ ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   ทุก
ระดับ ประกอบด้วยระบบประกันภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก  ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที ่กำหนดในกฎกระทรวง  มาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษา จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  และตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่กำหนดให้มี
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นกลไกหลักในการขับเคลื ่อนการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีการ
จัดทำรายงานประจำปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

เพ่ือให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติดังกล่าว   
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือทำการประเมิน
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๑   ดังนี้ 

  
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา  

๑.  นายสุชาติ  แวงโสธรณ์    ประธานกรรมการ 
  ๒.  นายจำลอง  นามบุญลือ      รองประธานกรรมการ 
  ๓  นายอภิเดช  แจ่มพงษ์         กรรมการ 
  ๔.  นายประสิทธิ์  เลาหวิวฒัน์   กรรมการ 
  ๕.  นางพิทยาภรณ์  บรรณาลัย   กรรมการ 
  ๖.  นางสุธิดา  ศรีโสภา    กรรมการ 
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  ๗.  นายสมพิศ  โลหะมาศ         กรรมการ 
  ๘.  นายประวิช สินธุศิริ            กรรมการ 

๙.  นางสุพัตรา สินธุโคตร         กรรมการ 
๑๐.  นายพัฒนา ศรีโสภา            กรรมการ 
๑๑.  นางสาวอรสา  ศิลารัตน ์      กรรมการ 
๑๒.  นางเพ็ญศิริ  ภูมิสายดร   กรรมการและเลขานุการ 

  ๑๓.  นางเสาวลักษณ์ เชาว์นอ้ย    กรรมการกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่  ให้คำแนะนำ ปรึกษา อำนวยความสะดวก แก้ไขปัญหาในการดำเนินการประเมินคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาแก่คณะกรรมการดำเนินงาน เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมี
ประสิทธิภาพ 

๒. คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
๑. นายชนินทร์  สังข์วิเศษ    ประธานกรรมการ 

 ๒. นายสุชาติ  แวงโสธรณ์     กรรมการ 
 ๓. นายสุวิทย์  โรจนกร    กรรมการ 
 ๔. นายอนุชิต  แสงโสภาพรรณ   กรรมการ 

๕. นางวิรงรอง  ศรีพอ              กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้าที ่ 

๑. วางแผนกำหนดแนวทางและวิธีการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน  
๒. กำกับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  

ภายในสถานศึกษา 
 ๓. ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒๓. 
คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)   

๑. นางวิรงรอง  ศรีพอ    ประธานกรรมการ 
๒. นางเพ็ญศิริ  ภูมิสายดร   กรรมการ 
๓. นางเสาวลักษณ์  เชาว์น้อย   กรรมการ 
๔. นางบำเพ็ญ  นระเสน    กรรมการ 
๕. นางวิมล  กาญจนศร    กรรมการ 
๖. นางสุธิดา  ศรีโสภา    กรรมการ 
๗. นางพิสมัย  ดอนสมจิตร   กรรมการ 
๘. นางศรีอัมพร ศรีวิไสย    กรรมการ  
๙. นางภาวิณี  รัตนศรี    กรรมการ 
๑๐.นางสุธาสิณี อุ่นบุญเรือง   กรรมการ 
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๑๑. นางอมรรัตน์  ผลเรือง   กรรมการ 
๑๓. นางจินดา  สีละพัฒน์   กรรมการ 
๑๒. นางสาวพูนทรัพย์ เพลินลาภ   กรรมการ 
๑๓. นางสาวจุฑามาศ นาสมจิตร   กรรมการ 
๑๔. นางสาวเกศสุดา มงคลสินธุ์   กรรมการ 
๑๕. นางสุจิรา  พัฒนาสกุลวงษ์  กรรมการและเลขานุการ 
๑๖. นางสาวปัทมาภรณ์ พูลสมบัติ          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

มีหน้าที ่  ดำเนินการรวบรวม วิเคราะห์  สังเคราะห์ข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้อง เพ่ือรายงานต่อ หน่วยงาน
ต้นสังกัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง      

 
ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

สั่ง ณ วันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒  
 
 
 

 (นายสุชาติ  แวงโสธรณ์) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธ์พิทยาสัย 
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รางวัลเด็กดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2561 
เด็กหญิงนิลยาแสงโสภาพรรณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
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เด็กหญิงกุลปรียา พันทะชุม ได้รับถ้วยรางวัล เกียรติบัตรพร้อมเหรียญรางวัล Gold Award และ Bronze 
Award ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Hong Kong Special Administrative 

Region of the People's Republic of China) 
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เด็กหญิงศิรภัสสร  ชาแสน ได้รับการคัดเลือกนำเสนอผลงาน โครงการค่าย “เยาวชน...รักษ์พงไพร” 

เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” 

ระดับประเทศ ปี 2561 

 


