ตอนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน
1. ข้อมูลทั่วไป
วัดหนองน้ำเขียว คลองกิ่ว บ้ำนบึง ชลบุรี โทรศัพท์ 038-158258
สังกัดสพป.ชลบุรี เขต 1 กระทรวงศึกษำธิกำร ปัจจุบันเปิดสอนระดับชัน อนุบำล 1 - มัธยมศึกษำปีที่ 3

รูปด้ำนหน้ำสถำนศึกษำ

รูปภำยในบริเวณสถำนศึกษำ 1

รูปภำยในบริเวณสถำนศึกษำ 2

รูปภำยในบริเวณสถำนศึกษำ 3

2. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา

รูปผู้อ้ำนวยกำร

รูปรองผู้อ้ำนวยกำร 1

รูปรองผู้อ้ำนวยกำร 2

2.1. จานวนบุคลากร
ผู้บริหาร
ครูผู้สอน
1
15

รูปรองผู้อ้ำนวยกำร 3

พนักงานราชการ
0

2.2. วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร
ปวช. ปวส.
ปริญญาตรี
0
0
11

ครูอัตราจ้าง
0

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
0

ปริญญาโท
5

รูปรองผู้อ้ำนวยกำร 4

เจ้าหน้าที่อื่นๆ
0
ปริญญาเอก
0

2.3. สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

สาขาวิชา
กำรบริหำรกำรศึกษำ
กำรประถมศึกษำ
พลศึกษำ
คหกรรมศำสตร์
วิทยำศำสตร์
เคมี
จิตวิทยำกำรให้ค้ำปรึกษำ
ปฐมวัย
ภำษำไทย

จานวน
(คน)
3
1
2
1
1
1
1
2
1

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์)
23
23
23
23
23
23
23
23
23

ลาดับ
10
11
12

จานวน
(คน)
1
1
1
รวม
16

สาขาวิชา
สังคมศึกษำ
ภำษำอังกฤษ
หลักสูตรและกำรสอน

3. ข้อมูลนักเรียน
จ้ำนวนนักเรียนปีกำรศึกษำ 2560 รวม 258 คน
ลาดับ
ระดับชั้นเรียน
1 อ.1
2 อ.2
3 อ.2
4 ป.1
5 ป.2
6 ป.3
7 ป.4
8 ป.5
9 ป.6
10 ม.1
11 ม.2
12 ม.3
รวม

ชาย
10
12
9
9
15
16
28
9
11
9
17
10
155

หญิง
6
6
8
10
6
12
15
11
11
5
8
5
103

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์)
23
23
23

รวม
16
18
17
19
21
28
43
20
22
14
25
15
258

4. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา
ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละรำยวิชำในระดับ 3 ขันไป
ลาดับ
รายวิชา
1 ภำษำไทย
2 คณิตศำสตร์
3 วิทยำศำสตร์
4 สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
5 สุขศึกษำและพลศึกษำ
6 ศิลปะ
7 กำรงำนพืนฐำนอำชีพ
8 ภำษำต่ำงประเทศ

จานวนห้อง
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12

เฉลี่ยต่อห้อง
16
18
17
19
21
28
43
20
22
14
25
15

จานวน
100
100
117
163
165
195
128
75

ร้อยละ
48
48
57
79
80
94
62
36

5. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา
1.ได้รับตรำพระรำชทำนผ่ำนกำรประเมินรอบที่2 "บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย" ตำมพระรำชด้ำริสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ปีพ.ศ. 2560-2562
2.ได้รับรำงวัลประเภทผลงำนดีเด่นระดับเงิน โครงกำรสถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติดและอบำยมุข
3.ได้รับรำงวัล ชนะเลิศ กำรแข่งขันสร้ำงสรรค์ผลงำนคณิตศำสตร์โดยใช้โปรแกรมGSP ม.1-ม.3 งำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพืนที่กำรศึกษำ ครังที่ 67 ประจ้ำปี กำรศึกษำ 2560 สังกัดเขตพืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 1
4.ได้รับรำงวัล รองชนะเลิศอันดับที่1 กำรแข่งขันกวีเยำวชนคนรุ่นใหม่กำพย์ยำนี 11 (8บท) ม.1-ม.3 งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพืนที่กำรศึกษำ ครังที่ 67 ประจ้ำปี กำรศึกษำ 2560 สังกัดเขตพืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ชลบุรี เขต 1
5.ได้รับรำงวัล รองชนะเลิศอันดับที่1 กำรแข่งขันเรียงร้อยถ้อยควำม ม.1-ม.3 งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พืนที่กำรศึกษำ ครังที่ 67 ประจ้ำปี กำรศึกษำ 2560 สังกัดเขตพืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 1
6.ได้รับรำงวัล รองชนะเลิศอันดับที่2 กำรแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพืนที่
กำรศึกษำ ครังที่ 67 ประจ้ำปี กำรศึกษำ 2560 สังกัดเขตพืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 1
7.ได้รับรำงวัล รองชนะเลิศอันดับที่2 กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทหญิง ป.1-ป.6 งำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพืนที่กำรศึกษำ ครังที่ 67 ประจ้ำปี กำรศึกษำ 2560 สังกัดเขตพืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 1
8.ได้รับรำงวัล เหรียญทอง กำรแข่งขันเรียงร้อยถ้อยควำม ม.1-ม.3 งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพืนที่
กำรศึกษำ ครังที่ 67 ประจ้ำปี กำรศึกษำ 2560 สังกัดเขตพืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 1
9.ได้รับรำงวัล เหรียญทอง กำรแข่งขันท่องอำขยำนท้ำนองเสนำะ ป.1-ป.3 งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พืนที่กำรศึกษำ ครังที่ 67 ประจ้ำปี กำรศึกษำ 2560 สังกัดเขตพืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 1
10.ได้รับรำงวัล เหรียญทอง กำรแข่งขันกำรแสดงทำงวิทยำศำสตร์(ScienceShow) ม.1-ม.3 งำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพืนที่กำรศึกษำ ครังที่ 67 ประจ้ำปี กำรศึกษำ 2560 สังกัดเขตพืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 1
11.ได้รับรำงวัล เหรียญทอง กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทหญิง ป.1-ป.6 งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพืนที่กำรศึกษำ ครังที่ 67 ประจ้ำปี กำรศึกษำ 2560 สังกัดเขตพืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 1
12.ได้รับรำงวัล เหรียญทอง กำรแข่งขันกำรใช้โปรแกรมน้ำเสนอ(Presentation)ป.4-ป.6 งำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพืนที่กำรศึกษำ ครังที่ 67 ประจ้ำปี กำรศึกษำ 2560 สังกัดเขตพืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 1
13.ได้รับรำงวัล เหรียญทอง กำรปั้นดินน้ำมันปฐมวัย งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพืนที่กำรศึกษำ ครังที่
67 ประจ้ำปี กำรศึกษำ 2560 สังกัดเขตพืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 1

ตอนที่ 2
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ระดับคุณภาพ : ดี
1. กระบวนการพัฒนา
สถำนศึกษำจัดกระบวนกำรพัฒนำผู้เรียน โดยจัดโครงกำรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะที่จ้ำเป็นตำม
หลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน เขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค้ำนวณตำมเกณฑ์ของแต่ละระดับชัน มี
ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร มีควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียนตำมหลักสูตร มีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนและพัฒนำกำรจำกผลกำรสอบวัดระดับชำติ
จัดโครงกำรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ คิดสร้ำงสรรค์ ตัดสินแก้ปัญหำได้อย่ำงมีสติ
สมเหตุสมผล เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ มีกำรจัดระเบียบควำมคิด ใช้เหตุผลในกำรอ้ำงอิงแนวคิด
สรุปควำมคิดจำกเรื่องที่อ่ำน ฟังและดู สื่อสำรโดยกำรพูดหรือเขียนตำมควำมคิดของตนเอง น้ำเสนอแนวคิด วิธีแก้ปัญหำด้วย
ภำษำหรือวิธีกำรของตนเอง มีควำมคิดริเริ่มและสร้ำงสรรค์ผลงำนด้วยควำมภำคภูมิใจ ก้ำหนดเป้ำหมำย คำดกำรณ์และ
ตัดสินใจแก้ปัญหำโดยมีเหตุผลประกอบ
จัดโครงกำรส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้และแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรสรุป
ควำมคิดจำกเรื่องที่อ่ำน ฟังและดู สื่อสำรโดยกำรพูดหรือเขียนตำมควำมคิดเห็นของตนเอง น้ำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ ปัญหำด้วย
ภำษำหรือวิธีกำรของตนเอง มีควำมคิดริเริ่มและสร้ำงสรรค์ผลงำนด้วยควำมภำคภูมิใจ ก้ำหนดเป้ำหมำย คำดกำรณ์และ
ตัดสินใจแก้ปัญหำโดยมีเหตุผลประกอบ มีนิสัยรักกำรอ่ำนและแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองจำกห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อ
ต่ำงๆรอบตัว รักเรียนรู้และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อค้นคว้ำหำควำมรู้เพิ่มเติม ครูจัดกำรเรียนรู้ให้เป็นไปตำมศักยภำพ
ของผู้เรียน และเป็นไปตำมมำตรฐำน ตัวชีวัดของหลักสูตร ออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับผู้เรียน เรียนรู้ร่วมกัน
เป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเพื่อกำรเรียนรู้ระหว่ำงกัน สำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้และน้ำเสนอผลงำน
จัดท้ำโครงกำรอ่ำนเขียนเรียนรู้เพิ่มพูนปัญญำ เพื่อให้ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนเห็นควำมส้ำคัญ
มีควำมตระหนักและรับผิดชอบในกำรเร่งรัดให้นักเรียนอ่ำนออก เขียนได้ อ่ำนคล่อง เขียนคล่องและสื่อสำรได้อย่ำงยั่งยืน
ครูผู้สอนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ในโรงเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและสำมำรถเชื่อมโยงกำรจัดกำรเรียนรู้ ให้นักเรียนอ่ำนออก
เขียนได้ อ่ำนรู้เรื่องและสื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ นักเรียนชันประถมศึกษำปีที่ 1 – 6 มีควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนและ
กำรเขียน
จัดท้ำโครงกำรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในกำรท้ำงำน รักกำรท้ำงำน และสำมำรถท้ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ เพื่อให้
นักเรียนสำมำรถวำงแผนกำรท้ำงำน รู้วิธีท้ำงำนร่วมกับผู้อื่น มีควำมรู้เกี่ยวกับอำชีพสุจริตและหำควำมรู้เกี่ยวกับอำชีพที่
ตนเองสนใจ และมีควำมรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษำต่อในระดับชันที่สูงขึน หรือมีวุฒิภำวะทำงอำชีพเหมำะสม
กับช่วงวัย และมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงเป็นรูปธรรม
นอกจำกนี สถำนศึกษำได้ด้ำเนินกำรพัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน จัดโครงกำรเด็กดี มีคุณธรรม
ประจ้ำใจ และโครงกำรส่งเสริมศูนย์กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรด้ำรงชีวิตตำมวิถีเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะ
และค่ำนิยมที่ดีตำมสถำนศึกษำก้ำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมำยและวัฒนธรรมอันดีของสังคม นักเรียนมีควำมภูมิใจในท้องถิ่น
และควำมเป็นไทยและยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย

จัดโครงกำรสถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติดและอบำยมุข และโครงกำรพัฒนำสุขภำวะและสุนทรียภำพ เพื่อให้
ผู้เรียนมีวิธีกำรรักษำสุขภำพของตนเองให้แข็งแรง รักษำอำรมณ์และสุขภำพจิตให้ดีอยู่เสมอ รู้และมีวิธีกำรป้องกันตนเองจำก
กำรล่อลวง ข่มเหง รังแก ไม่เพิกเฉยต่อกำรกระท้ำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชน และสังคม
2. ผลการดาเนินงาน
ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน เขียน สื่อสำรทังภำษำไทยและภำษำอังกฤษ สรุปควำมคิดจำกเรื่องที่อ่ำน ฟังและ
ดู โดยแยกแยะข้อเท็จจริง เชื่อมโยงควำมรู้เดิมกับควำมรู้ใหม่และสื่อสำรเพื่อเสนอควำมคิดจำกเรื่องที่อ่ำน ฟังและดูโดยกำร
พูดหรือเขียนตำมควำมคิดของตนเอง น้ำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหำด้วยภำษำและวิธีกำรของตนเอง ก้ำหนดเป้ำหมำย
คำดกำรณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหำโดยมีเหตุผลประกอบ มีควำมคิดริเริ่มและสร้ำง สรรค์ผลงำนด้วยควำมภำคภูมิใจ มี
ควำมสำมำรถในกำรคิดค้ำนวณ สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ผู้เรียนมีสุขนิสัยในกำรดูแลสุขภำพ มี
น้ำหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์มำตรฐำน ป้องกันตนเองจำกสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจำก
สภำวะที่เสี่ยงต่อควำมรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุและปัญหำทำงเพศ เห็นคุณค่ำในตนเอง มีควำมมั่นใจ กล้ำแสดงออกอย่ำง
เหมำะสม มีมนุษยสัมพันธ์ดี ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร เอืออำทรและกตัญญูกตเวที ยอมรับ
ควำมคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่ำง ตระหนัก รู้คุณค่ำ ร่วมอนุรักษ์และพัฒนำสิ่งแวดล้อม มีควำมภำคภูมิใจในท้องถิ่น ผู้เรียน
สำมำรถวำงแผนกำรท้ำงำนและด้ำเนินกำรจนส้ำเร็จ พร้อมที่จะศึกษำต่อในระดับชันที่สูงขึน และมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ประเด็น
1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.1. ควำมสำมำรถของผู้เรียนในกำรอ่ำนและเขียนได้
1.2. ควำมสำมำรถของผู้เรียนในด้ำนกำรสื่อสำรภำษำไทย และภำษำอังกฤษ
1.3. ควำมสำมำรถของผู้เรียนในด้ำนกำรคิดค้ำนวณ
1.4. ควำมสำมำรถของผู้เรียนในกำรคิดวิเครำะห์ คิดวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
และแก้ปัญหำ
1.5. ควำมสำมำรถของผู้เรียนในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรได้
1.6. ควำมก้ำวหน้ำของผู้เรียนจำกพืนฐำนเดิมในแต่ละปีในด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจและทักษะต่ำงๆ
ตำมหลักสูตร
1.7. ค่ำเฉลี่ยผลกำรทดสอบระดับชำติของผู้เรียน
1.8. ควำมรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีของผู้เรียน ที่พร้อมจะศึกษำต่อในระดับชันที่สูงขึนหรือมีวุฒิภำวะ
ทำงอำชีพ
2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
2.1. ควำมประพฤติของผู้เรียนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม จิตสังคม และจิตส้ำนึก
2.2. กำรมีส่วนร่วมของผู้เรียนในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
2.3. ควำมภำคภูมิใจในท้องถิ่นในควำมเป็นไทย และเห็นคุณค่ำเกี่ยวกับภูมิปัญญำไทยของผู้เรียน
2.4. กำรยอมรับเหตุผลควำมคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีของผู้เรียน

ผลการประเมิน
สถานศึกษา
ดี
ดี
พอใช้
ดี
ดี
ดี
พอใช้
พอใช้
ดี
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ประเด็น
2.5. วิธีกำรรักษำสุขภำพของตนเองให้แข็งแรงของผู้เรียน
2.6. กำรรักษำอำรมณ์และสุขภำพจิตให้ดีของผู้เรียน
2.7. ผู้เรียนรู้และมีวิธีกำรป้องกันตนเองจำกกำรล่อลวง ข่มเหง รังแก
2.8. ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อกำรกระท้ำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัวชุมชนและ
สังคม

ผลการประเมิน
สถานศึกษา
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

3. จุดเด่น
1) จัดกิจกรรมในวันส้ำคัญเกี่ยวกับชำติ ศำสนำและพระมหำกษัตริย์
2) จัดกิจกรรมทัศนศึกษำเรียนรู้นอกสถำนที่
3) จัดกิจกรรมพัฒนำกำรอ่ำนกำรเขียน
4) จัดกิจกรรมศึกษำคุณธรรม จริยธรรมอย่ำงต่อเนื่อง
5) จัดกิจกรรมฝึกฝนงำนอำชีพกับวิทยำกรในท้องถิ่น
6) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึน มีคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขันพืนฐำน (O-NET) ชัน
ประถมศึกษำปีที่ 6 วิชำภำษำไทยและคณิตศำสตร์ สูงกว่ำระดับจังหวัด ระดับสพฐ.และระดับประเทศ วิชำวิทยำศำสตร์ สูง
กว่ำระดับสพฐ.และระดับประเทศ
7) ผู้เรียนมีสุขภำพและสุขภำพจิตที่ดี
4. จุดควรพัฒนา
1) ผู้เรียนในทุกระดับชัน ยังต้องเร่งพัฒนำวิชำภำษำอังกฤษและวิชำคณิตศำสตร์
2) ต้องเร่งพัฒนำควำมสำมำรถในด้ำนกำรอ่ำนคิดวิเครำะห์ และเขียนสื่อควำม เพื่อกำรเรียนรู้
3) ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้และสำมำรถเรียนรู้ด้วยตนเองให้มำกขึน
4) จัดโครงกำรเสริมสร้ำงกระบวนกำรคิดอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในกำรเสริมสร้ำงกระบวนกำรคิด

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
1. กระบวนการพัฒนา
จัดโครงกำรพัฒนำให้สถำนศึกษำมีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในให้มีประสิทธิผล โดยกำรศึกษำข้อมูลสำรสนเทศ
จำกผลกำรนิเทศ ติดตำม ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ และนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร ร่วมกันก้ำหนดเป้ำหมำย
วิสัยทัศน์ ก้ำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพผู้เรียน จัดท้ำแผนปฏิบัติกำร
ประจ้ำปีที่สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขันพืนฐำน และด้ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก้ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำร
ประจ้ำปี
จัดกระบวนกำรเรียนกำรสอน โดยจัดโครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้ำคัญ โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
ูเรี
ผ้ ยนรำยบุคคล โครงกำรส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้และกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง โครงกำรส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงเป็นระบบคิดสร้ำงสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหำได้อย่ำงมีสติสมเหตุสมผล
จัดโครงกำรพัฒนำสถำนศึกษำให้มีกำรจัดสภำพแวดล้อมและกำรบริกำรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนำเต็มศักยภำพ และ
โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่ผู้เรียน เพื่อกำรใช้ประโยชน์จำกแหล่งเรียนรู้ทังภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ
2. ผลการดาเนินงาน
สถำนศึกษำจัดท้ำและด้ำเนินตำมแผนปฏิบัติงำนประจ้ำปี จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศและใช้สำรสนเทศในกำร
บริหำรจัดกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ ภำวะผู้น้ำและมีควำมคิดริเริ่มที่เน้นกำรพัฒนำผู้เรียน ใช้
หลักกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม จัดกำรศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก้ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำร มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่ำง บุคลกรภำยในสถำนศึกษำ ระหว่ำงสถำนศึกษำกับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง สถำนศึกษำมีกำรจัด
สภำพแวดล้อม สิ่งอ้ำนวยควำมสะดวกพอเพียง ใช้กำรได้ดี น้ำไปสู่กำรพัฒนำผู้เรียนทุกด้ำน จัดห้องสมุดบริกำรสื่อเทคโนโลยี
สำรสนเทศ พัฒนำอำคำรเรียน อำคำรประกอบ ส่งผลให้ผู้เรียนมีสุขภำพแข็งแรงและมีควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ
ประเด็น
3. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
3.1. สถำนศึกษำมีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก้ำหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนกำร
ศึกษำชำติ
4. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
4.1. กำรพัฒนำวิชำกำรที่เน้นผู้เรียน
4.2. กำรพัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
4.3. กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศที่มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน
4.4. กำรจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคม
5. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการ ศึกษาให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน
5.1. กำรมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำ
6. การกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

ผลการประเมิน
สถานศึกษา
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ประเด็น
6.1. กำรก้ำกับติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ

ผลการประเมิน
สถานศึกษา
ดีเยี่ยม

3. จุดเด่น
1) โรงเรียนจัดกำรศึกษำตำมนโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำ
2) ร่วมกันก้ำหนดเป้ำหมำย ปรับวิสัยทัศน์ ก้ำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียน กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมครอบคลุมภำรกิจทัง 4 ด้ำน และด้ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก้ำหนดไว้ในแผน
3) ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องพอใจผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกำร
พัฒนำสถำน ศึกษำ
4) จัดสภำพแวดล้อมและกำรบริกำรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนำเต็มศักยภำพ
5) กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำจำกเครือข่ำยอุปถัมภ์
4. จุดควรพัฒนา
1) สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ
2) ควรนิเทศ ก้ำกับ ติดตำม กำรเรียนกำรสอนของครู เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนให้สูงขึน

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนด้ำเนินโครงกำรพัฒนำศักยภำพของผู้เรียนรำยบุคคล โครงกำรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในกำรท้ำงำน รัก
กำรท้ำงำน สำมำรถท้ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ โครงกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้ำคัญ และโครงกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้ำคัญ โดยส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่สร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ครูมี
ทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวิเครำะห์ผู้เรียน กำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน กำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศ สื่อ ICT
เทคโนโลยี กำรประเมินคุณภำพและประสิทธิภำพของสื่อกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ยึด
โยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ครูประเมินผลควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้เรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ครูต้องพัฒนำตนเองโดย
กำรประชุม อบรม สัมมนำศึกษำดูงำนทุกปีกำรศึกษำ เพื่อมุ่งเน้นพัฒนำนักเรียน
2. ผลการดาเนินงาน
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนกำรสอน กำรคิดวิเครำะห์ตนเอง ก้ำหนดเนือหำสำระ กิจกรรมที่สอดคล้องกับควำม
สนใจและควำมถนัดเป็นรำยบุคคลอย่ำงเป็นรูปธรรมทังระบบ จำกกำรจัดกิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ กำรมีงำนท้ำ ผู้เรียน
ได้เรียนรู้จำกสื่อเทคโนโลยี จำกแหล่งเรียนรู้ทังภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ จำกภูมิปัญญำในท้องถิ่น ส่งผลให้ผู้เรียนทุก
คนได้พัฒนำตนเองตำมศักยภำพ
ประเด็น
7. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
7.1. กำรมีส่วนร่วมของผู้เรียนในกำรวิเครำะห์ตนเอง ก้ำหนดเนือหำสำระ และกิจกรรม
7.2. กำรเปิดโอกำสให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้โดยกำรคิดได้ปฏิบัติจริง
7.3. กำรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น้ำเสนอผลงำน แสดงควำมคิดเห็นคิดเป็น ท้ำ
เป็น รักกำรอ่ำน
7.4. กำรเรียนรู้สำระกำรเรียนรู้และทักษะด้ำนต่ำงๆของผู้เรียน
7.5. กำรจัดบรรยำกำศ สภำพแวดล้อม และสื่อกำรเรียน
7.6. กำรเรียนรู้โดยใช้กระบวนกำรวิจัย
8. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
8.1. กำรเรียนรู้ของผู้เรียนจำกแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่น
8.2. กำรมีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
9. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ มีประสิทธิภาพ
9.1. กำรประเมินผู้เรียนจำกสภำพจริง
9.2. กำรตรวจสอบและประเมิน
9.3. กำรใช้เครื่องมือและวิธีกำรวัดและประเมินผล
9.4. กำรมีส่วนร่วมในกำรวัดและประเมินผล

ผลการประเมิน
สถานศึกษา
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดี
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดี
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ประเด็น
9.5. กำรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน

ผลการประเมิน
สถานศึกษา
ดีเยี่ยม

3. จุดเด่น
1) จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยกำรคิด ได้ปฏิบัติจริง มีกำรใช้วิธีกำรและแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำยทังภำยในและ
ภำยนอกสถำนศึกษำ น้ำภูมิปัญญำท้องถิ่นมำบูรณำกำรในกำรจัดกำรเรียนรู้
2) นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรจัดบรรยำกำศ สภำพ แวดล้อมที่เอือต่อกำรเรียนรู้
3) ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน้ำไปพัฒนำตนเอง
4. จุดควรพัฒนา
1) ครูควรใช้จิตวิทยำและพัฒนำกำรของเด็กแต่ละวัย มำใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้มำกขึน
2) ครูใช้กระบวนวิจัย เพื่อกำรพัฒนำนักเรียนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนให้สูงขึน
3) ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนกำรวิจัยอย่ำงเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง เพื่อพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนด้ำเนินโครงกำรพัฒนำระบบงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ โดยประเมินคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำ ๘ ประกำร ได้แก่ ๑) ก้ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ๒) จัดท้ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำมุ่งเน้น
คุณภำพตำมมำตรฐำน ๓) จัดกำรและบริหำรข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบ โดยใช้เทคโนโลยีช่วยในกำรเก็บข้อมูล
วิเครำะห์ข้อมูลเป็นสำรสนเทศที่เป็นประโยชน์ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน ๔) จัดท้ำแผนพัฒนำกำร
จัดกำรศึกษำ ๕) ด้ำเนินกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ ๖) ประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนของสถำนศึกษำ
๗) จัดท้ำรำยงำนประจ้ำปีที่เสนอผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน ๘) โรงเรียนด้ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง โดยจัด
ประชุมคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ น้ำเสนอผลกำรด้ำเนินงำน รำยงำนประจ้ำปีของสถำนศึกษำในปี
กำรศึกษำที่ผ่ำนมำ วิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในจำกรำยงำนประจ้ำ ปีของปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ วิเครำะห์จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนำและจัดท้ำแผนปฏิบัติกำรประจ้ำปีตำมจุดที่ควรพัฒนำ ประกอบด้วยโครงกำร/กิจกรรมที่จะพัฒนำคุณภำพ
ตำมมำตรฐำนของสถำนศึกษำ โดยเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน จัดท้ำโครงกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ มี
กิจกรรมให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจ แนวทำงกำรด้ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในให้ครูทุกคนในโรงเรียน เพื่อให้คณะครูบุคลำกร
ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องมีควำมเข้ำใจกำรด้ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขันพืนฐำน แต่งตังคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ
ภำยในของโรงเรียน ให้ปฏิบัติหน้ำที่ติดตำมตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนของสถำนศึกษำภำคเรียนละ
๑ ครัง จัดท้ำเครื่องมือให้คณะกรรมกำรประกันคุณภำพของโรงเรียน ประเมินกำรด้ำเนินงำนตำมมำตรฐำนและสรุปผลกำร
ด้ำเนินงำน เพื่อพัฒนำปรับปรุงตลอดปีกำรศึกษำ ติดตำมกำรประเมินโครงกำรและกิจกรรมสรุปผลกำรด้ำเนินงำนปรับปรุง
กำรท้ำงำนอย่ำงมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำย โรงเรียนจัดท้ำแบบส้ำรวจควำมพึงพอใจและประเมินผลกำรด้ำเนินงำนของโรงเรียน
จำกนักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมกำรของสถำนศึกษำในกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน
2. ผลการดาเนินงาน
โรงเรียนมีกำรด้ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ เพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ผู้ปกครอง ชุมชน มีควำมพึงพอใจในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียน
ประเด็น
10. การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดี ยิ่งขึ้น
10.1. กำรจัดวำงระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ
10.2. กำรให้ควำมร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรวำงระบบและด้ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยใน
ของสถำนศึกษำ
10.3. ควำมมั่นใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อระบบกำรบริหำรและกำรจัดกำรของสถำนศึกษำ

ผลการประเมิน
สถานศึกษา
ดีเยีย่ ม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

3. จุดเด่น
1) โรงเรียนให้ควำมส้ำคัญกับกำรด้ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ เน้นกำรสร้ำงควำมเข้ำใจและให้ควำมรู้
ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำกับคณะครู บุคลำกรทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง
2) กำรด้ำเนินงำน ประกันคุณภำพภำยในของโรงเรียนเน้นกำรมีส่วนร่วม ด้ำเนินกำรในรูปของคณะกรรมกำร
4. จุดควรพัฒนา
1) โรงเรียนควรให้ครูได้เขียนแผนกำรพัฒนำตนเองรำยบุคคล เพื่อยกระดับคุณภำพของนักเรียน
2) กำรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในกำรพัฒนำตนเองเกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

สรุปผลการประเมินในภาพรวม
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ 4 ดีเยี่ยม

ตอนที่ 3
แผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
1. วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์
โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียวจัดกำรศึกษำให้บรรลุมำตรฐำนกำรศึกษำบนพืนฐำนควำมเป็นไทย บริหำรจัดกำรภำยใต้
หลักธรรมำภิบำล
พันธกิจ
1.จัดกระบวนกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรศึกษำ
2.ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรและค่ำนิยม 12 ประกำร
3.ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
4.พัฒนำระบบและเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำแบบมีส่วนร่วมภำยใต้หลักธรรมำภิบำล
5.ชุมชนส่งเสริม สนับสนุนอนุรักษ์ควำมเป็นไทยและภูมิปัญญำไทย
เป้าประสงค์
1.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีคถณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำน
2.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรและค่ำนิยม 12 ประกำร
3.ร้อยละ 100 ของครูและบุคลำกรมีศักยภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
4.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย รักถิ่นฐำน ร่วมสืบสำนอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและ
ภูมิปัญญำท้องถิ่น
เอกลักษณ์
รักษ์ควำมเป็นไทย
อัตลักษณ์
ท้ำอำหำรไทย ท้ำบุญวันพระ

2. แผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

เชิงปริมำณ
เชิงคุณภำพ
1.ครูจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำร
วิเครำะห์ตนเอง ก้ำหนดเนือหำสำระ กิจกรรมที่ สอดคล้องกับ
ควำมสนใจและควำมถนัดเป็นรำยบุคคลอย่ำงเป็นรูปธรรมทัง
ระบบ อยู่ในระดับดีขึนไป ร้อยละ 80 - 100
2.ครูจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนโดยเปิดโอกำสให้ผู้เรียนเรียนรู้
โดยผ่ำนกระบวนกำรคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีกำรและ แหล่ง
เรียนรู้ที่หลำกหลำย สรุปองค์ควำมรู้และสำมำรถน้ำไปใช้ใน
สถำนกำรณ์ ต่ำงๆ ได้ระดับดีขึนไป ร้อยละ 80 - 100
1. กำรจัดกำรเรียน 3.ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น้ำเสนอผลงำน
กำรสอนที่เน้นผู้เรียน แสดงควำมคิดเห็น คิดเป็น ท้ำเป็น รักกำรอ่ำน และแสวงหำ
ควำมรู้จำกสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง อย่ำงเป็นรูปธรรมและ
เป็นส้ำคัญ
- กิจกรรมโครงงำน ต่อเนื่อง ระดับดีขึนไป ร้อยละ 80 – 100
- ครูจัดกระบวนกำร 4.ครูจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนโดยผู้เรียนได้เรียนรู้โดย
เชื่อมโยงบูรณำกำรสำระกำรเรียนรู้และทักษะด้ำนต่ำง ๆ ระดับดี 1 พ.ค. 2560 เรียนกำรสอน
299,385 นำงจุลจิรำ ปิ่นมั่น
- จัดซือหนังสือเรียน ขึนไป ร้อยละ 80 - 100
30 มี.ค. 2561
5.ครูจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำร
และแบบฝึกหัด
- พัฒนำหลักสูตร จัดบรรยำกำศ สภำพแวดล้อมสื่อกำรเรียน และอ้ำนวย ควำม
สะดวกที่เอือต่อกำรเรียนรู้ ระดับดีขึนไป ร้อยละ 80 - 100
ของโรงเรียน
6.ครูจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนโดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้
- ทัศนศึกษำ
กระบวนกำรวิจัยอย่ำงเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ระดับดีขึนไป
- ศึกษำดูงำน
ร้อยละ 80 - 100
7.ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญำท้องถิ่นในกำรจัด กำรเรียนกำรสอน
8.ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมกำร
เรียนกำรสอนอย่ำง เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
9.ครูประเมินผู้เรียนจำกสภำพจริง
10.ครูมีขันตอนตรวจสอบและประเมินอย่ำงเป็นระบบ
11.ครูใช้เครื่องมือและวิธีกำรวัดและประเมินผลที่เหมำะสมกับ
เป้ำหมำยของ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
12.นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกำรวัดและ
ประเมินผล

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

13.ครูให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนน้ำไปใช้พัฒนำ
ตนเอง
2. โครงกำร
คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ
ผู้ปกครอง ชุมชน
ร่วมใจ
- ประชุม
คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ
- ประชุมผู้ปกครอง
- เยี่ยมบ้ำนนักเรียน
- สัมพันธ์ชุมชน
- ส้ำรวจ

เชิงปริมำณ
เชิงคุณภำพ
1 พ.ค. 2560 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมและมีเครือข่ำยควำมร่วมมือใน 30 มี.ค. 2561
กำรร่วมรับผิดชอบต่อผลกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพและได้
มำตรฐำน

20,000

นำงสำวจันทิมำ
ศรีเมือง

8,875

นำงสำวจันทร์เพ็ญ
ลออรัตนำวงศ์

1 พ.ค. 2560 30 มี.ค. 2561

2,000

นำยพงศ์ศิริ จีทิพย์

1 พ.ค. 2560 30 มี.ค. 2561

5,500

นำยพงศ์ศิริ จีทิพย์

เชิงปริมำณ
3. โครงกำร เด็กดี มี
คุณธรรมประจ้ำใจ
- วันส้ำคัญและ
ท้ำบุญในวันพระ
- สภำนักเรียน

เชิงคุณภำพ
1.ผู้เรียนมีควำมประพฤติด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม จิต
1 พ.ค. 2560 สังคมและจิตส้ำนึกตำมที่สถำนศึกษำก้ำหนด ปรำกฎชัดเจน โดย
30 มี.ค. 2561
ไม่ขัดกับกฎหมำยและวัฒนธรรมอันดีของสังคมอยู่ในระดับดีขึน
ไป ร้อยละ 80-90
2.ผู้เรียนยอมรับเหตุผล ควำมคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษย
สัมพันธ์ดี อยู่ในระดับดีขึนไปร้อยละ 80-100
เชิงปริมำณ

4. โครงกำร พัฒนำ
แหล่งเรียนรู้ มุ่งสู่
เชิงคุณภำพ
ผู้เรียน
1 มีกำรสร้ำงและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำที่เอือต่อ
- พัฒนำห้องสมุด
กำรเรียนรู้ของผู้เรียนทั่วถึงทุกกลุ่มเป้ำหมำย
- เรียนรู้จำกวิทยำกร
2 มีกำรส่งเสริมให้สถำนศึกษำ ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องมี
ภำยนอก
ส่วนร่วมต่อกำรจัดกำรศึกษำ
5. โครงกำร ส่งเสริม
ศูนย์กำรจัดกำร
เชิงปริมำณ
เรียนรู้กำรด้ำรงชีวิต
ตำมวิถีเศรษฐกิจ เชิงคุณภำพ
พอเพียง

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

- กำรศึกษำดูงำน
- สวนมะนำว
- กำรปลูกพืชไฮ
โดโปรนิกส์
- สวนสมุนไพร
- บ่อดักไขมัน/
จักรยำนสูบน้ำ
- กำรเพำะเห็ด
นำงฟ้ำ
6. โครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพของผู้เรียน
รำยบุคคล
- โครงงำนอำชีพ
- ชมรม
- เพื่อกำรมีงำนท้ำ
- ลดเวลำเรียนเพิ่ม
เวลำรู้
- แข่งขันทักษะทำง
วิชำกำร
7. โครงกำรพัฒนำ
สถำนศึกษำให้มีกำร
จัดสภำพแวดล้อม
และกำรบริกำรที
ส่งเสริมให้ ผู้เรียน
พัฒนำเต็มศักยภำพ
- กิจกรรมจัดจ้ำง
นักกำรภำรโรง
จ้ำนวน 12 เดือน
- กิจกรรมพัฒนำ
สภำพแวดล้อมเพื่อ
กำรเรียนรู้ และ
สภำพแวดล้อม
ภำยในโรงเรียน
- กิจกรรมปรับปรุง
ห้องคอมพิวเตอร์

1. สถำนศึกษำเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้ำงควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงนักเรียน ครู/บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้ปกครอง ชุมชน
และหน่วยงำนอื่น
2. บุคลำกรในโรงเรียนเห็นควำมส้ำคัญ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและ
น้อมน้ำเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นแนวทำงในกำรด้ำเนินชีวิต
3. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระดับดีขึนไปร้อยละ 80 100

ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

เชิงปริมำณ
เชิงคุณภำพ
1. นักเรียนโรงเรียนวัดหนองน้ำเขียวทุกคนมีโอกำส ได้รับกำร
พัฒนำเต็มตำมศักยภำพ ควำมสำมำรถ ควำมสนใจ และควำม
ถนัด 2. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ สนับสนุนส่งเสริมนักเรียนที่มี
ควำมสำมำรถประกวดแข่งขันควำมเป็นเลิศด้ำนต่ำง ๆ ร้อยละ
30 3. ครูทุกคนมีกำรจัดกำรควำมรู้ที่หลำกหลำยและมีกำร
พัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศักยภำพ

1 พ.ค. 2560 นำยจุลพล รังจิรำ
132,600
30 มี.ค. 2561
นนท์

เชิงปริมำณ
เชิงคุณภำพ
1.โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียวจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและ
สังคมที่ดี
1 พ.ค. 2560 2.จัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนโดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรจัด 30 มี.ค. 2561
บรรยำกำศ สภำพแวดล้อม สื่อกำรเรียน และอ้ำนวยควำม
สะดวกที่เอือต่อกำรเรียนรู้ ระดับดีขึนไป ร้อยละ 80 – 100

95,200

นำงสำวศุภรำนันท์
ศิลปอนันต์

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

และเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ต
เชิงปริมำณ
8. โครงกำรพัฒนำ
เชิงคุณภำพ
สุขภำวะและ
1.ผูเ้ รียนมีวิธีกำรรักษำสุขภำพของตนเองให้แข็งแรง อยู่ในระดับ
สุนทรียภำพ
ดีขึนไปร้อยละ 80-100
- กีฬำสี
2.ผู้เรียนรักษำอำรมณ์และสุขภำพจิตให้ดีอยู่เสมอ อยู่ในระดับดี
ขึนไปร้อยละ 80-100
9. โครงกำรพัฒนำให้
สถำนศึกษำมีระบบ
กำรประกันคุณภำพ
ภำยในที่มี
ประสิทธิผล
- ก้ำหนดมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
เชิงปริมำณ
- จัดกำรและบริหำร
ข้อมูลสำรสนเทศ เชิงคุณภำพ
1. โรงเรียนจัดวำงระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่ส่งผลต่อ
อย่ำงเป็นระบบ
- จัดท้ำแผนพัฒนำ คุณภำพผู้เรียนอย่ำงเป็นรูปธรรม 8 ขันตอน และมีควำมเป็นไป
กำรจัดกำรศึกษำ ได้ในกำรปฏิบัติ
- จัดท้ำแผนพัฒนำ 2. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยให้ควำมร่วมมือในกำรวำงระบบและ
กำรจัดกำรศึกษำ ด้ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในของโรงเรียนเป็นอย่ำงดี
มุ่งเน้นคุณภำพตำม 3. พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ชุมชน/ท้องถิ่น
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีควำมมั่นใจต่อระบบกำรบริหำรและกำร
มำตรฐำน
- ประเมินคุณภำพ จัดกำรของโรงเรียนในระดับสูงขึนไป ร้อยละ 80 - 100
ภำยในตำมมำตรฐำน
ของสถำนศึกษำ
- จัดท้ำรำยงำน
ประจ้ำปีที่เป็นกำร
ประเมินคุณภำพ
ภำยใน

1 พ.ค. 2560 30 มี.ค. 2561

3,000

นำงสุมนำ
จ้ำนงค์ผล

1 พ.ค. 2560 30 มี.ค. 2561

4,560

นำงนงค์เยำว์
ศิริคูณ

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

เชิงปริมำณ
10. โครงกำรส่งเสริม
กระบวนกำรเรียนรู้ เชิงคุณภำพ
และกำรแสวงหำ . 1. ผู้บริหำรส่งเสริมกำรจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและ
ควำมรู้ด้วยตนเอง สังคมที่ดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้ำหมำย
- กิจกรรมส่งเสริม 2. ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น้ำเสนอ
กำรอ่ำนในทุกกลุ่ม ผลงำน แสดงควำมคิดเห็น คิดเป็น ท้ำเป็น รักกำรอ่ำน และ
แสวงหำควำมรู้จำกสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่ำงเป็นรูปธรรม
สำระกำรเรียนรู้
และต่อเนื่อง ระดับดีขึนไป ร้อยละ 80 - 100
- กิจกรรมเปิด
3. นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำนและเขียนได้เหมำะสมตำม
พจนำนุกรม
ระดับชัน อยู่ในระดับดีขึนไป ร้อยละ 60.00 - 79.99
- จัดหำหนังสือ
เพิ่มเติมและวัสดุ 4. นักเรียนมีควำมสำมำรถในด้ำนกำรสื่อสำรทังภำษำไทยและ
อุปกรณ์ในกำรจัด ภำษำอังกฤษเหมำะสมตำมระดับชัน ร้อยละ 25 - 49.99
กิจกรรมห้องสมุด 5. นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดวิจำรณญำณ
- กิจกรรมเล่ำนิทำน อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น แก้ปัญหำและน้ำไปประยุกต์ใช้
ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆอย่ำงเหมำะสม ในระดับดีขึนไป ร้อยละ 60 - กิจกรรมตอบ
ปัญหำสำรำนุกรม 79.99
เชิงปริมำณ
11. โครงกำรส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีทักษะใน
เชิงคุณภำพ
กำรท้ำงำน รักกำร
1.. ผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษำต่อใน
ท้ำงำน สำมำรถ
ระดับชันที่สูงขึน หรือมีวุฒิภำวะทำงอำชีพเหมำะสมกับช่วงวัย
ท้ำงำนร่วมกับผู้อื่น
อยู่ในระดับดีขึนไป ร้อยละ 60 - 79.99
ได้
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะนิสัยเพื่อกำรประกอบอำชีพ และ
- กิจกรรมกลุ่มสี
พฤติกรรมกำรท้ำงำนอำชีพอยู่ในระดับดีขึนไป ร้อยละ 60 - กิจกรรมเกษตรเพื่อ
79.99
อำหำรกลำงวัน
3. .ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในงำนอำชีพในจังหวัดชลบุรี และ
- กิจกรรมคัดแยก
ทักษะกำรท้ำงำนของชันเรียนอยู่ในระดับดีขึนไป ร้อยละ 60 ขยะรีไซเคิล
79.99
- กิจกรรมชมรม
4.. ผู้เรียนมีควำมรู้ที่ใช้ในกำรท้ำงำน ( กฎหมำยแรงงำนและ
- กิจกรรมแนะแนว
สิ่งแวดล้อม )อยู่ในระดับดีขึนไป ร้อยละ 60 - 79.99
- กิจกรรมมีงำนท้ำ
5. ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในโครงงำนอำชีพอยู่ในระดับดี
เรียนรู้กับ
ขึนไป ร้อยละ 60 - 79.99
วิทยำลัยเทคนิค
6. ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีในกำรสร้ำง
ชลบุรี
งำนอำชีพร้อยละ 95.00

1 พ.ค. 2560 30 มี.ค. 2561

10,000

นำงสำววรรณพร
ลักษณะโภคิน

1 พ.ค. 2560 30 มี.ค. 2561

10,000

นำงสำวชัญญำวีร์
คชอำจ

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

- กิจกรรมลดเวลำ 7. ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ในกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษใน
เรียน เพิ่มเวลำรู้ งำนอำชีพอยู่ในระดับดีขึนไป ร้อยละ 60 - 79.99
- กิจกรรมกีฬำสี 8. ผู้เรียนมีทักษะวิชำช่ำงพืนฐำน และงำนอำชีพอยู่ในระดับดีขึน
ไป ร้อยละ 60 - 79.99
12. โครงกำร
สถำนศึกษำสีขำว
ปลอดยำเสพติดและ
อบำยมุข
เชิงปริมำณ
- กิจกรรมวันงดสูบ
บุหรี่โลก(โรงเรียน เชิงคุณภำพ
1.ผู้เรียนรู้และมีวิธีป้องกันตนเองจำกกำรล่อลวง ข่มเหง รังแกอยู่
ปลอดบุหรี่)
- กิจกรรมห้องเรียนสี ในระดับดีขึนไป ร้อยละ 80 -100
2.ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อกำรกระท้ำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกัน
ขำว
- กิจกรรมวันต่อต้ำน ด้วยดีในครอบครัวชุมชนและสังคมอยู่ในระดับดีขึนไป ร้อยละ
ยำเสพติดโลกและวัน 80 -100
สุนทรภู่
- กิจกรรมวันงดดื่ม
สุรำแห่งชำติ
13. ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีควำมรู้และ เชิงปริมำณ
ทักษะที่จ้ำเป็นตำม
เชิงคุณภำพ
หลักสูตร
- กิจกรรมจ้ำงครู 1. นักเรียน ร้อยละ 80 มีควำมสำมำรถในด้ำนกำรสื่อสำรทัง
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษเหมำะสม ตำมระดับชัน ในระดับดี
ผู้เชี่ยวชำญ
- ค่ำถ่ำยเอกสำรใบ 2.นักเรียน ร้อยละ 66.18 มีควำมสำมำรถในด้ำนกำรคิดค้ำนวณ
งำน/ใบกิจกรรม เหมำะสมตำมระดับชันในระดับดี
3. นักเรียน ร้อยละ 82.64 มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี
- จัดหำเครื่อง
คอมพิวเตอร์และ สำรสนเทศและกำรสื่อสำรได้อย่ำง เหมำะสมปลอดภัย
4. นักเรียน ร้อยละ 62.20 มีควำมก้ำวหน้ำจำกพืนฐำนเดิมในแต่
อุปกรณ์
- ซือสื่อและอุปกรณ์ ละปีในด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ และทักษะต่ำงๆ ตำมหลักสูตรมี
แนวโน้มสูงขึน
จัดท้ำ/ใช้
ประกอบกำรเรียน 5 นักเรียน ร้อยละ 22.27 มีค่ำเฉลี่ยผลกำรทดสอบระดับชำติ
กำรสอนทุกกลุ่ม ของผู้เรียนมีพัฒนำกำรสูงขึนหรือคุณภำพ เป็นไปตำมเป้ำหมำย
สำระกำรเรียนรู้

ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ

1 พ.ค. 2560 30 มี.ค. 2561

18,000

ผู้รับผิดชอบ

นำงสำวพรลภัส
พลเรือง

1 พ.ค. 2560 299,385 นำงจุลจิรำ ปิ่นมั่น
30 มี.ค. 2561

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

- กิจกรรมเข้ำค่ำย
คุณธรรม
- กิจกรรมควำมเป็น
เลิศทำงวิชำกำร
- กิจกรรมวันวิชำกำร
- กิจกรรมค่ำยลูกเสือ
14. ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมี
ควำมสำมำรถในกำร
เชิงปริมำณ
คิดอย่ำงเป็นระบบ
คิดสร้ำงสรรค์
เชิงคุณภำพ
ตัดสินใจแก้ปัญหำได้
1.นักเรียน ร้อยละ 80-100 สำมำรถก้ำหนดเป้ำหมำย คำดกำรณ์
อย่ำงมีสติ
ตัดสินใจแก้ปัญหำโดยมีเหตุผลประกอบ
สมเหตุสมผล
2.นักเรียน ร้อยละ 80-100 สำมำรถสรุปควำมคิดจำกเรื่องที่อ่ำน
- กิจกรรมคณิตคิด
ฟังและดู และสื่อสำรโดยกำรพูดหรือเขียนตำมควำมคิดของ
เลขเร็ว
ตนเอง
- กิจกรรมประกวด
3.นักเรียน ร้อยละ 80-100 สำมำรถน้ำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหำ
โครงงำน
ด้วยภำษำหรือวิธีกำรของตนเอง
- กิจกรรมเรียนกำร
4.นักเรียน ร้อยละ 80-100 มีควำมคิดริเริ่ม และสร้ำงสรรค์
สอนคอมพิวเตอร์
ผลงำนด้วยควำมภำคภูมิใจ
- กิจกรรมเรียนรู้ด้วย
5.นักเรียน ร้อยละ 80-100 มีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และ
โครงงำน
คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำย แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและ
- กิจกรรมส่งเสริม
แก้ปัญหำอย่ำงเหมำะสม
กำรอ่ำน
6.นักเรียน ร้อยละ 80-100 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้
- กิจกรรมศึกษำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรได้อย่ำงเหมำะสม
แหล่งเรียนรู้
- กิจกรรมแสดงผล
งำนนักเรียน
15. ส่งเสริมให้
เชิงปริมำณ
ผู้เรียนมีทักษะในกำร
เชิงคุณภำพ
ท้ำงำน รักกำร
ท้ำงำน สำมำรถ 1. ผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษำต่อใน
ท้ำงำนร่วมกับผู้อื่น ระดับชันที่สูงขึน หรือมีวุฒิภำวะทำงอำชีพเหมำะสมกับช่วงวัยได้
ร้อยละ 85.00
ได้

ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1 พ.ค. 2560 30 มี.ค. 2561

500

นำงสำววรรณพร
ลักษณะโภคิณ

1 พ.ค. 2560 30 มี.ค. 2561

10,000

นำงสำวชัญญำวีร์
คชอำจ

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ

- กิจกรรมกำรเรียนรู้ 2.ผู้เรียนมีคุณลักษณะนิสัยเพื่อกำรประกอบอำชีพ และ
โครงงำน
พฤติกรรมกำรท้ำงำนอำชีพร้อยละ 96.50
- กิจกรรมกำรเรียนรู้ 3. ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในงำนอำชีพในจังหวัดชลบุรี และ
ทักษะกำรสื่อสำร ทักษะกำรท้ำงำนของชันเรียนร้อยละ 97.00
ภำษำอังกฤษ
4. ผู้เรียนมีควำมรู้ที่ใช้ในกำรท้ำงำน ( กฎหมำยแรงงำนและ
- กิจกรรมเกษตรเพื่อ สิ่งแวดล้อม )ร้อยละ 96.00
อำหำรกลำงวัน
5. ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในโครงงำนอำชีพร้อยละ 97.00
- กิจกรรมคัดแยก 6. ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีในกำรสร้ำง
ขยะรีไซเคิล
งำนอำชีพร้อยละ 95.00
- กิจกรรมแนะแนว 7. ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ในกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษใน
- กิจกรรมลดเวลำ งำนอำชีพร้อยละ 87.00
เรียน เพิ่มเวลำรู้ 8. ผู้เรียนมีทักษะวิชำช่ำงพืนฐำน และงำนอำชีพร้อยละ 95.00
- อบรมกฎหมำย 9. ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนพัฒนำวิชำกำรที่
แรงงำนและ
เน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำย ทุกคน และด้ำเนินกำรอย่ำงเป็น
สิ่งแวดล้อม
รูปธรรมได้อย่ำงดีเยี่ยม
- กิจกรรมกีฬำสี 10. ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนจัด
- กิจกรรมประกวด สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่
โครงงำนอำชีพ
เรียนรู้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงดีเยี่ยม
11. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรวิเครำะห์ตนเอง ก้ำหนดเนือหำสำระ
กิจกรรมที่สอดคล้องกับควำมสนใจและควำมถนัดเป็นรำยบุคคล
อย่ำงเป็นรูปธรรมทังระบบได้ร้อยละ 99.00
12. ผู้เรียนเรียนรู้โดยกระบวนกำรคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีกำร
และแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย สรุปองค์ควำมรู้ และสำมำรถ
น้ำไปใช้ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆได้ร้อยละ 99.00
16. อ่ำนเขียนเรียนรู้
เพิ่มพูนปัญญำ
- ส้ำรวจนักเรียนที่มี
ผลกำรประเมินกำร เชิงปริมำณ
อ่ำนกำรเขียนในปี
1 พ.ค. 2560 กำรศึกษำ 2559 ที่มี เชิงคุณภำพ
30 มี.ค. 2561
ผลกำรประเมินระดับ ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำนและเขียนตำมระดับชันในระดับ
ปรับปรุงและพอใช้ ดีขึนไปร้อยละ 60 - 79.99
- ครูทุกคนทุกกลุ่ม
สำระร่วมรับผิดชอบ
และแก้ไขปัญหำ

9,950

ผู้รับผิดชอบ

นำงนงค์เยำว์
ศิริคูณ

โครงการ/กิจกรรม
นักเรียนอ่ำนไม่ออก
เขียนไม่ได้
- จัดท้ำแผนซ่อม
เสริมนักเรียนเป็น
รำยบุคคลตำมสภำพ
ปัญหำ
- พัฒนำครู/จัดหำ
นวัตกรรมสืูอและวิ
่
ธี
สอน
- วิเครำะห์นักเรียน
เป็นรำยบุคคลว่ำมี
ปัญหำอะไร ส้ำหรับ
นักเรียนที่มีควำม
บกพร่องทำงกำร
เรียนรู้หรือเด็กพิเศษ
ไม่ต้องนับรวมเป็น
เด็กกลุ่มเป้ำหมำย
- เสริมสร้ำงนิสัยรัก
กำรอ่ำนกำรเขียน
และกำรแสวงหำ
ควำมรู้อย่ำง
สม่้ำเสมอ
- ทดสอบกำรอ่ำน
และกำรเขียนทุก
ภำคเรียน

เป้าหมาย

ระยะเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ตอนที่ 4
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ
สรุปผล
จุดเด่น
จุดควรพัฒนา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1) จัดกิจกรรมในวันส้ำคัญเกี่ยวกับชำติ ศำสนำและ
พระมหำกษัตริย์
2) จัดกิจกรรมทัศนศึกษำเรียนรู้นอกสถำนที่
1) ผู้เรียนในทุกระดับชัน ยังต้องเร่งพัฒนำวิชำภำษำอังกฤษ
3) จัดกิจกรรมพัฒนำกำรอ่ำนกำรเขียน
และวิชำคณิตศำสตร์
4) จัดกิจกรรมศึกษำคุณธรรม จริยธรรมอย่ำงต่อเนื่อง
2) ต้องเร่งพัฒนำควำมสำมำรถในด้ำนกำรอ่ำนคิดวิเครำะห์
5) จัดกิจกรรมฝึกฝนงำนอำชีพกับวิทยำกรในท้องถิ่น
และเขียนสื่อควำม เพื่อกำรเรียนรู้
6) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึน มีคะแนนเฉลี่ยผล 3) ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้และสำมำรถเรียนรู้
กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขันพืนฐำน (O-NET) ชัน ด้วยตนเองให้มำกขึน
ประถมศึกษำปีที่ 6 วิชำภำษำไทยและคณิตศำสตร์ สูงกว่ำ 4) จัดโครงกำรเสริมสร้ำงกระบวนกำรคิดอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้
ระดับจังหวัด ระดับสพฐ.และระดับประเทศ วิชำวิทยำศำสตร์ ผู้เรียนมีทักษะในกำรเสริมสร้ำงกระบวนกำรคิด
สูงกว่ำระดับสพฐ.และระดับประเทศ
7) ผู้เรียนมีสุขภำพและสุขภำพจิตที่ดี
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
1) โรงเรียนจัดกำรศึกษำตำมนโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำ
2) ร่วมกันก้ำหนดเป้ำหมำย ปรับวิสัยทัศน์ ก้ำหนดพันธกิจ กล
ยุทธ์ ในกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียน กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมครอบคลุมภำรกิจทัง 4 ด้ำน
และด้ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก้ำหนดไว้ในแผน
1) สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ
3) ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องพอใจผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ
2) ควรนิเทศ ก้ำกับ ติดตำม กำรเรียนกำรสอนของครู เพื่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนให้สูงขึน
ในกำรพัฒนำสถำน ศึกษำ
4) จัดสภำพแวดล้อมและกำรบริกำรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนำ
เต็มศักยภำพ
5) กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำจำก
เครือข่ำยอุปถัมภ์
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1) จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยกำรคิด ได้ปฏิบัติจริง มี 1) ครูควรใช้จิตวิทยำและพัฒนำกำรของเด็กแต่ละวัย มำใช้ใน
กำรใช้วิธีกำรและแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำยทังภำยในและ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้มำกขึน
ภำยนอกสถำนศึกษำ น้ำภูมิปัญญำท้องถิ่นมำบูรณำกำรในกำร 2) ครูใช้กระบวนวิจัย เพื่อกำรพัฒนำนักเรียนยกระดับ
จัดกำรเรียนรู้
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนให้สูงขึน

จุดเด่น
จุดควรพัฒนา
2) นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรจัดบรรยำกำศ สภำพ แวดล้อมที่ 3) ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนกำรวิจัยอย่ำงเป็นรูปธรรม
เอือต่อกำรเรียนรู้
และต่อเนื่อง เพื่อพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
3) ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน้ำไปพัฒนำตนเอง
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
1) โรงเรียนให้ควำมส้ำคัญกับกำรด้ำเนินงำนประกันคุณภำพ
ภำยในของสถำนศึกษำ เน้นกำรสร้ำงควำมเข้ำใจและให้ควำมรู้ 1) โรงเรียนควรให้ครูได้เขียนแผนกำรพัฒนำตนเองรำยบุคคล
ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำกับคณะครู บุคลำกรทุกฝ่ำย เพื่อยกระดับคุณภำพของนักเรียน
ที่เกี่ยวข้อง
2) กำรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในกำรพัฒนำตนเองเกี่ยวกับ
2) กำรด้ำเนินงำน ประกันคุณภำพภำยในของโรงเรียนเน้นกำร กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
มีส่วนร่วม ด้ำเนินกำรในรูปของคณะกรรมกำร

แนวทางการพัฒนาในอนาคต
1. กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เน้นกำรพัฒนำผู้เรียนเป็นรำยบุคคลให้ชัดเจนขึน
2. กำรส่งเสริมให้ครูเห็นควำมส้ำคัญของกำรจัดกำรเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส้ำคัญ
3. กำรจัดท้ำกำรวิจัยในชันเรียนเพื่อพัฒนำผู้เรียนให้สำมำรถเรียนรู้ได้เต็มศักยภำพ
4. กำรพัฒนำบุคลำกรโดยส่งเข้ำรับกำรอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงำนที่ได้รับ มอบหมำย ติดตำมผลกำรน้ำไปใช้และผลที่เกิด
กับผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่อง
ความต้องการและช่วยเหลือ(ความต้องการจาเป็น)
1. กำรพัฒนำครูผู้สอนในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ( 3R 8C )
2. กำรจัดสรรครูผู้สอนเพื่อรองรับอัตรำกำรเกษียณอำยุรำชกำรโดยเร็ว

