
 
 

 
 
 
 
 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
(Self-Assessment Report : SAR)  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

....... ระดับปฐมวัย 
   ....... ระดับขั้นพื้นฐาน 

 
 
 

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 
อ าเภอแม่สาย   จังหวัดเชียงราย 

 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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ค าน า 
 
  เอกสาร “รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑ ฉบับ
นี้ จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผล การจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  
ที่ก าหนดให้สถานศึกษาจัดท ารายงานการประเมินตนเองประจ าปี  ส่งหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่แก่
สาธารณะชน 
 เนื้อหาสาระประกอบด้วย ตอนที่ 1  เป็นการรายงานข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน ข้อมูลผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเปรียบเทียบ ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๑  ตอนที่ ๒  บทสรุปของผู้บริหาร เป็นการกล่าวถึงผล
การประเมินตามรายมาตรฐานว่าอยู่ระดับใด  จุดเด่น จุดด้อย แนวทางการพัฒนาในภาพรวม  ตอนที่ ๓ เป็น
การรายงานผลตามมาตรฐานทั้ง ๓ ด้าน  ซึ่งแบ่งเป็นช่องตารางวิเคราะห์ ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต ๓ ก าหนดขึ้น  ตอนที่ ๔   สรุป ระดับคุณภาพ  ๓  ด้านและคุณภาพ ของโรงเรียน
ตอนที่ ๕  เป็นแผนพัฒนาเพ่ือความยั่งยืนหรือพัฒนาให้ดีขึ้นหนึ่งระดับ ซึ่งเป็นแผน/โครงการในการพัฒนาของ
โรงเรียนจะมีแผนงานโครงการ/กิจกรรมเพ่ือยกระดับให้ดีขึ้น อย่างน้อย ๑ ระดับ  

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ขอขอบคุณคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็น 
ข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป  

       
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 

                       1 เมษายน 2562 
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สารบัญ 
 
ส่วนที่                     หน้า    

ค าน า             ก 
สารบัญ             ข 

          ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                ค 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา  
 ๑. ข้อมูลทั่วไป   1 
 ๒. ข้อมูลผู้บริหาร   ๒ 
 ๓. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน    ๓ 
 ๔. ข้อมูลนักเรียน   ๔ 
 ๕. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  ๑๐ 
 ๖. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย  ๑๖ 
 ๗. อัตลักษณ์   ๑๖ 
 ๘. เอกลักษณ์  ๑๖ 
 ๙. งาน/โครงการ/กิจกรรม/การประกวดแข่งขัน ดีเด่น ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ  

    และระดับเขตพ้ืนที่ 
 ๑๗ 

     ด้านครู  ๑๗ 
     ด้านผู้บริหาร  ๑๘ 
    ด้านสถานศึกษา  ๑๘ 
    ด้านนักเรียน  ๑๙ 
ตอนที่ ๒ บทสรุปของผู้บริหาร  
 ข้อมูลพ้ืนฐาน  ๒๐ 
 ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา ปฐมวัย  ๒๐ 
 ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน  ๒๒ 
ตอนที่ ๓ สรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานของสถานศึกษา    
 ระดับปฐมวัย   
 - มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพเด็ก  ๒๗ 
 - มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ  ๒๘ 
 - มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ  ๒๙ 
 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  ๓๐ 
 - มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ๓๓ 



 
 

 

 
 
ส่วนที่ 

สารบัญ  (ต่อ) 
 
                      

 
 
หน้า 

 - มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ๓๕ 
 - มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวม  30 
ตอนที่ ๔ สรุป ระดับคุณภาพ ๓ มาตรฐาน  
 สรุประดับคุณภาพ และคุณภาพของโรงเรียน ระดับปฐมวัย  37 
 สรุประดับคุณภาพ และคุณภาพของโรงเรียน ระดับขั้นพ้ืนฐาน  ๓๗ 
 จุดเด่น  ๓๗ 
 จุดควรพัฒนา ๓๘ 
ตอนที่ ๕ แผนพัฒนาเพื่อความยั่งยืนหรือพัฒนาให้ดีขึ้นหนึ่งระดับ  
 ระดับปฐมวัย  ๓๘ 
 ระดับข้ันพ้ืนฐาน  ๔๐ 
 ภาคผนวก  ๔๔ 
 ประมวลภาพกิจกรรมตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  4๖ 
 ค าสั่งโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกันจัดท าเอกสารประจ าปี

การศึกษา ๒๕๖๑  
 
 89 

 ค าสั่งแต่งตัง้ข้าราชการครู ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ 

90 
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การให้ความเห็นชอบ 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
ของโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 

 
 ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ครั้งที่   ๔/๒๕๖๑ เมื่อ
วันที่  ๒๒  เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖2  ได้พิจารณารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ของโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ แล้ว     
 

          เห็นชอบให้ด าเนินการน ารายงานส่งหน่วยงานต้นสังกัดและน าเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 
 
 

       (ลงชื่อ)   
                    (นายเสถียร  กาโน ) 
       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

        โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 
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ตอนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐาน  

 
๑.  ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑ ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๖๕ หมู่ที่ ๑ ต าบลห้วยไคร้ อ าเภอแม่สาย        
จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๒๒๐ โทรศัพท์ ๐๕๓–๖๖๗๑๕๖ website ww.banhuaikrai.ac.th                                 

๑.๒ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
๑.๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ 
๑.๔ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย (อนุบาลปีที่ ๒) ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓     
๑.๕ เขตพ้ืนที่บริการการศึกษา  
        โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ รับผิดชอบจัดการศึกษาในพ้ืนที่เขตบริการ ดังนี้ 

   ๑. บ้านห้วยไคร้ หมู่  ๑       
   ๒. บ้านห้วยไคร้หมู่  ๒  
   ๓. บ้านศาลาเชิงดอย หมู่  ๖ 
   ๔. บ้านห้วยไคร้หลังตลาด หมู่  ๗        
   ๕. บ้านห้วยไคร้หลวง หมู่  ๑๐ 
   ๖. บ้านห้วยไคร้เหนือ หมู่  ๑๑ 
    

๑.๖ ประวัติโรงเรียน 
  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้เดิมมีชื่อเรียกว่า “โรงเรียนแม่สาย ๒” ตั้งอยู่ในบริเวณวัดห้วยไคร้หลวง

เริ่มท าการก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ โดยนายอ้าย วงศ์ธรรมา  ได้ชักชวนราษฎรในหมู่บ้านร่วมกันจัดตั้งโดย
นิมนต์พระขันธ์ จันทาพูน เป็นครูและนับเป็นครูคนแรกของโรงเรียนต่อมาได้ซื้อที่ดินและก่อสร้างอาคารเรียน
แบบ ขนาด ๗  ห้องเรียนและย้ายนักเรียนจากโรงเรียนเดิมมาเรียนในอาคารหลังใหม่ปี พ . ศ. ๒๕๑๓ ซึ่งทาง
ราชการอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้จัดสร้างอาคารเรียนแบบ ๐๐๓ 
ขนาด ๓ ห้องเรียน 
 ต่อมาโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ได้ปรับปรุงและพัฒนาให้ก้าวหน้ามาเป็นล าดับโดยมีการสร้างอาคาร
เรียน  บ้านพักครูโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากราษฎรในหมู่บ้าน  เทศบาลต าบลห้วยไคร้  องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  การจัดงานประจ าปีและงบประมาณจากทางราชการปัจจุบันโรงเรียนบ้านห้วยไคร้  มี
อาคาร  ๒๐ หลัง โดยแบ่งเป็นอาคารเรียน ๓ หลัง อาคารประกอบ ๑๗ หลัง และได้มีโครงการในการปรับปรุง
ห้องน้ า โดยรับบริจาคจากผู้ปกครองนักเรียนทางโรงเรียนได้หาทุนทรัพย์ในการซื้อที่ดินส าหรับการก่อสร้าง
อาคารฝึกงานในปีการศึกษา ๒๕๕๑ ได้รับเงินบริจาคจากบุคคลทั่วไป ร่วมบริจาคสร้างอาคารประกอบ อีก ๒
หลัง ได้แก่ อาคารศาลารวมใจและอาคารฝึกงาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๑ จัดท าอาคารสหกรณ์ร้านค้า ปรับปรุง
ส านักงานธนาคารขยะรีไซด์เคิล  จัดท าที่ท าการธนาคารโรงเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ จัดท าห้องดนตรี และ
ปรับปรุงลานหน้าอาคารห้องสมุด ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ในการสร้างส้วม 4 ที่นั่ง  1 
หลัง ปรับปรุงห้องประชุมพวงแสด และในปีการศึกษา ๒๕๕๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณตามโครงการไทย
เข้มแข็งในการสร้างโรงน้ าดื่มอาร์ โอให้กับนักเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์การขุดเจาะน้ าบาดาลจาก
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ าบาดาลและปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้งบประมาณ
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์จามจุรี และในปีการศึกษา ๒๕๕๙ จัดท าหลังคาทางเดินเชื่อมระหว่าง
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อาคารห้องสมุด กับโรงอาหาร และจัดท าโรงเก็บรถให้กับนักเรียน ปรับปรุงอาคารสหกรณ์ร้านค้าของโรงเรียน 
ปี ๒๕๖๐ ได้รับการอนุเคราะห์จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ศิษย์เก่า และประชาชนในพ้ืนที่ร่วม
สมทบทุนจัดงานผ้าป่าศิษย์เก่า “เฮาฮักห้วยไคร้ ๖๐” เพ่ือจัดซื้อรถบรรทุกหกล้อส าหรับใช้ในกิจการของ
โรงเรียน  จ านวน ๑  คัน  มูลค่า  ๖๕๐,๐๐๐ บาท  และในปีเดียวกันได้รับการอนุเคราะห์รถตู้จ านวน ๒ คัน 
จากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย  ปี ๒๕๖๑ จัดงานผ้าป่าศิษย์เก่า “เฮาฮัก
ห้วยไคร้ ๖๑” เพ่ือหางบประมาณในการก่อสร้างหลังคาทางเดินกันฝนให้แก่นักเรียน มูลค่า ๑๘๔,๐๐๐ บาท 
และได้รับการอนุเคราะห์รถปิ๊กอัพจากการยาสูบแห่งประเทศไทย ๑ คัน ปี ๒๕๖๒ จัดงานผ้าป่าศิษย์เก่า “เฮา
ฮักห้วยไคร้ ๖๒” ได้รับการอนุเคราะห์งบประมาณเพ่ือจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต จ านวน ๑ ชุด มูลค่า 
๓๓๕,๐๐๐ บาท ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้รับการควบรวมโรงเรียนบ้านสันยาว สันลิดไม้ ต าบลห้วยไคร้ อ าเภอ
แม่สาย เข้ามาเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ตามประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต ๓ ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ โดยเป็นการเรียนรวมทุกชั้นเรียน 

 ปัจจุบันโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ได้เปิดชั้นเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยใช้
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยไคร้  (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 
๒๕๖๐  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ก าหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดเป็น
ชั้นปี และโรงเรียนยังได้จัดท าสาระเพ่ิมเพ่ือเป็นการจัดการศึกษาให้สอดคล้องต่อสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น และ
บุคลากรในโรงเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมในการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๒๕๕๑ ปัจจุบันมี นายไชยรัตน์  จินะราช  เป็นผู้บริหารสถานศึกษา 
 
๒.  ข้อมูลผู้บริหาร 
 ๒.๑ ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 

 

 
 
 
 

นายไชยรัตน์  จินะราช 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 

 
ชื่อ – สกุล นายไชยรัตน์  จินะราช 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (สาขา/วิชาเอกคม.การบริหารการศึกษา) 
เริ่มรับต าแหน่งโรงเรียนนี้เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 
ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเป็นเวลา 11  ปี 
โทรศัพท์ 081-1627122  e – mail oledoy2519@gmail.com 



รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๑    3 
 

 

๓. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  
    ๓.๑ ผลการทดสอบ RT ย้อนหลัง ๓ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑) 

รายการ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
อ่านออกเสียง ๖๒.๓๓ ๔๕.๐๘ 
อ่านรู้เรื่อง ๕๘.๒๓ ๕๓.๔๐ 

 
   ๓.๒ ผลการทดสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ย้อนหลัง ๓ ปี 
        ของปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๑  (ผลเดือนพฤศจิกายน) 

ระดับชั้นเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
การอ่าน การเขียน การอ่าน การเขียน การอ่าน การเขียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑   ๖๘.๕๗ ๗๕.๗๑ ๙๐.๙๑ ๘๖.๓๖ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒   ๗๖.๓๒ ๖๙.๗๔ ๘๐.๓๖ ๖๖.๐๗ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓   ๗๗.๑๔ ๗๕.๑๔ ๙๔.๑๒ ๙๑.๑๘ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔   ๖๘.๐๐ ๙๐.๐๐ ๘๐.๖๕ ๖๗.๗๔ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕   ๗๒.๕๘ ๘๑.๒๕ ๗๑.๐๐ ๙๔.๐๐ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   ๙๒.๑๙ ๘๗.๕๐ ๙๐.๖๓ ๗๙.๖๙ 

 
   ๓.๓ ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  
        ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ 

รายวิชา ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
ความสามารถด้านภาษา /ความสามารถทางด้านภาษาไทย ๕๑.๖๖ ๕๐.๔๕ 
ความสามารถด้านค านวณ/ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ ๓๖.๑๓ ๔๖.๒๐ 
ความสามารถด้านเหตุผล ๔๑.๖๒ ๔๔.๘๐ 

เฉลี่ยทั้ง ๓ ด้าน ๔๓.๑๔ ๔๗.๑๕ 
 
   ๓.๔ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  
        ๓.๔.๑ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

รายวิชา ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
วิชาภาษาไทย ๕๕.๕๒ ๔๗.๐๔ ๕๖.๙๑ 
วิชาภาษาอังกฤษ ๓๑.๕๔ ๓๑.๗๒ ๓๑.๔๑ 
วิชาคณิตศาสตร์ ๓๒.๖๙ ๓๓.๑๓ ๓๑.๗๒ 
วิชาวิทยาศาสตร์ ๔๐.๘๘ ๓๘.๐๒ ๓๕.๗๐ 

       
 ๓.๔.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

รายวิชา ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
วิชาภาษาไทย ๔๕.๑๔ ๔๘.๖๑ ๕๙.๑๗ 
วิชาภาษาอังกฤษ ๒๘.๙๑ ๒๘.๐๗ ๒๖.๑๔ 
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รายวิชา ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
วิชาคณิตศาสตร์ ๒๔.๗๑ ๒๔.๑๕ ๓๐.๘๖ 
วิชาวิทยาศาสตร์ ๓๐.๒๑ ๓๑.๒๖ ๓๗.๕๒ 

 
๔.  ข้อมูลนักเรียน  (ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑)  

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เด็กพิเศษ เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

ระดับชั้นอนุบาล       
อนุบาล ๒ ๑ ๑๒ ๖ ๑๘ ๑ ๑๘ 
อนุบาล ๓ ๑ ๒๑ ๗ ๒๘ ๑ ๒๘ 
รวม ๒ ๓๓ ๑๓ ๔๖ ๒  
ระดับชั้นประถมศึกษา       
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๒ ๒๘ ๒๔ ๕๒ - ๒๖ 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๒ ๑๖ ๒๖ ๔๒ ๗ ๒๑ 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๒ ๒๓ ๒๕ ๔๘ ๗ ๒๔ 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๒ ๑๗ ๒๒ ๓๙ ๘ ๑๙.๕ 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๒ ๒๘ ๒๖ ๕๔ ๓ ๒๗ 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๒ ๑๗ ๒๔ ๔๑ ๖ ๒๐.๕ 

รวม ๑๒ ๑๒๙ ๑๔๗ ๒๗๖ ๓๑  
ระดับชั้นมัธยมศึกษา       

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๒ ๒๘ ๒๐ ๔๘ ๙ ๒๔ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๒ ๒๔ ๓๔ ๕๘ ๙ ๒๙ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๒ ๒๓ ๒๔ ๔๗ ๔ ๒๓.๕ 

รวม ๖ ๗๕ ๗๘ ๑๕๓ ๒๒  
รวมทั้งสิ้น ๒๐ ๒๓๗ ๒๓๘ ๔๗๕ ๕๕  
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 ๔.๑ เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับปฐมวัย ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๑ 

ระดับ 
ชั้นเรียน 

ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ สัดส่วนครู/

นักเรียนเฉลี่ย
ต่อห้อง จ านวน

ห้อง 
ชาย หญิง รวม 

จ านวน
ห้อง 

ชาย หญิง รวม 
จ านวน
ห้อง 

ชาย หญิง รวม 

อ.2 1 12 14 26 1 17 6 23 ๑ ๑๒ ๖ ๑๘ ๑๘ ต่อ ๑ 
อ.3 1 17 12 29 1 13 13 26 ๑ ๒๑ ๗ ๒๘ ๒๘ ต่อ ๑ 
รวม 2 29 26 55 2 30 19 49 ๒ ๓๓ ๑๓ ๔๖  
ป.1 2 29 22 51 3 19 25 44 ๒ ๒๘ ๒๔ ๕๒ ๒๔.๕ ต่อ ๑ 
ป.2 2 26 29 55 2 26 25 51 ๒ ๑๖ ๒๖ ๔๒ ๒๐.๕ ต่อ ๑ 
ป.3 2 32 24 56 2 23 28 51 ๒ ๒๓ ๒๕ ๔๘ ๒๔.๕ ต่อ ๑ 
ป.4 2 16 25 41 1 28 27 55 ๒ ๑๗ ๒๒ ๓๙ ๑๙.๑ ต่อ ๑ 
ป.5 2 23 20 43 2 16 25 41 ๒ ๒๘ ๒๖ ๕๔ ๒๗ ต่อ ๑ 
ป.6 2 17 25 42 2 22 23 45 ๒ ๑๗ ๒๔ ๔๑ ๒๐.๕ ต่อ ๑ 
รวม 12 143 145 288 12 134 153 287 ๑๒ ๑๒๙ ๑๔๗ ๒๗๖  
ม.1 2 28 28 56 2 22 38 60 2 ๒๘ ๒๐ ๔๘ ๒๕ ต่อ ๑ 
ม.2 2 24 32 56 2 25 27 52 2 ๒๔ ๓๔ ๕๘ ๒๙.๕ ต่อ ๑ 
ม.3 2 21 30 51 2 26 31 57 2 ๒๓ ๒๔ ๔๗ ๒๕.๕ ต่อ ๑ 
รวม 6 73 90 163 6 73 96 169 6 ๗๕ ๗๘ ๑๕๓  

รวมทั้งสิ้น 20 245 261 506 20 237 268 505 20 ๒๓๗ ๒๓๘ ๔๗๕ 
 

 

๔.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรของผู้เรียนแต่ละรายวิชา (ระดับขั้นพื้นฐาน) 

กลุ่มสาระ 
ได้คะแนน

เฉลี่ยร้อยละ 

จ านวนนักเรียนที่ได้ 
ระดับ ๐  
(คน) 

จ านวนนักเรียนที่ได้ 
ระดับ ๑ – ๑.๕ 

 (คน) 

จ านวนนักเรียนที่ได้ 
ระดับ ๒ – ๒.๕  

 (คน) 

จ านวนนักเรียนที่ได้ 
ระดับ ๓ ขึ้นไป  

(คน) 

ภาษาไทย 67.40 8 31 59 331 
คณิตศาสตร์ 65.56 7 41 54 327 
วิทยาศาสตร์ 67.88 6 27 51 345 
ภาษาอังกฤษ 67.87 2 47 59 321 
สังคมศึกษา 71.41 4 28 55 342 
ประวัติศาสตร์ 67.86 3 35 55 336 
สุขและพลศึกษา 71.93 2 11 50 366 
การงานอาชีพฯ 71.10 3 22 45 359 
ศิลปะ /นาฏศิลป์ 72.16 3 12 46 368 

รวม 623.19 38 254 474 ๓๐๙๕ 
เฉลี่ย ๖๙.๒๔ ๔.๒๒ ๒๘.๒๒ ๕๒.๖๗ ๓๔๓.๘๙ 

 การวิเคราะห์ผู้เรียนรายกลุ่ม 
กลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง กลุ่มอ่อน 
๓๔๓.๘๙ ๕๒.๖๗ ๓๒.๔๔ 

รวม..............๓๔๔...........คน รวม.............๕๓............คน รวม.............๓๒............คน 
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๔.๓ ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน การคิดค านวณ 

 
รายการ 

ผลการประเมินตามระดับคุณภาพ (คน) ร้อยละ 
ก าลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ 
ยอด
เยี่ยม 

ก าลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ 
ยอด
เยี่ยม 

การอ่าน 7 41 ๒๕ 54 3๐๒ ๑.๖๓ ๙.๕๖ ๕.๘๓ ๑๒.๕๙ ๗๐.๓๙ 
การเขียน ๘ ๒๒ ๑๘ ๘๑ 327 ๑.๘๖ ๕.๑๓ ๔.๒๐ ๑๘.๘๘ ๗๖.๒๒ 

การคิดค านวณ ๑๔ ๑7 ๓1 ๓๒ 32๕ ๓.๒๖ ๓.๙๖ ๗.๒๒ ๔.๖๑ ๗๕.๗๖ 
 
 

๔.๔ ผลการประเมินความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ 
 

รายการ 
ผลการประเมินตามระดับคุณภาพ (คน) ร้อยละ 
ก าลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ 
ยอด
เยี่ยม 

ก าลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ 
ยอด
เยี่ยม 

สื่อสารด้วยภาษาไทย - ๑๐ ๖๒ ๘๒ ๒๗๕ - ๒.๓๓ ๑๔.๔๕ ๑๙.๑๑ ๖๔.๑๐ 
สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ๒๓ ๓2 ๓7 59 ๒๗๘ ๕.๓๖ ๗.๔๖ ๘.๖๒ ๑๓.๗๕ ๖๔.๘๐ 

จีน           
 
 
๔.๕ ผลการประเมินการคิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความอย่างมีวิจารณญาณ 

 
รายการ 

ผลการประเมินตามระดับคุณภาพ (คน) ร้อยละ 
ก าลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ 
ยอด
เยี่ยม 

ก าลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ 
ยอด
เยี่ยม 

ทักษะการคิดวิเคราะห์  
คิดอย่างมีวิจารณญาณ 

อภิปรายแลกเปลี่ยน และ
แก้ไขปัญหา 

4 28 ๓๗ 55 342 ๓๐๕ ๖.๕๓ ๘.๖๒ ๑๒.๘๒ ๗๙.๗๒ 

 
 

๔.๖ ผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 

รายการ 
ผลการประเมินตามระดับคุณภาพ (คน) ร้อยละ 
ก าลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ 
ยอด
เยี่ยม 

ก าลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ 
ยอด
เยี่ยม 

ความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

- 3 22 45 359 - .๖๙ ๕.๑๓ ๑๐.๔๙ ๘๓.๖๘ 
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๔.๗ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ 5 ด้าน  

สมรรถนะส าคัญ 5 ด้าน 
ผลการประเมิน (คน) ร้อยละ 

ก าลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ 
ยอด
เยี่ยม 

ก าลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ 
ยอด
เยี่ยม 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร - ๑๐ ๖๒ ๘๒ ๒๗๕ - ๒.๓๓ ๑๔.๔๕ ๑๙.๑๑ ๖๔.๑๐ 
๒. ความสามารถในการคิด ๑๔ ๑7 ๓1 ๓๒ 32๕ ๓.๒๖ ๓.๙๖ ๗.๒๒ ๔.๖๑ ๗๕.๗๖ 
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา ๑๑ 12 ๓๖ ๒๕ 3๔๕ ๒.๕๖ ๒.๗๙ ๘.๓๙ ๕.๘๒ ๘๐.๔๒ 
๔. ความสามารถในการใช้ 
    ทักษะชีวิต 

๒ ๓๘ ๒๑ ๘๘ ๒๐๐ .๔๗ ๘.๘๖ ๔.๙๐ ๒๐.๕๑ ๔๖.๖๒ 

๕. ความสามารถในการใช้ 
    เทคโนโลยี  

๑๐ ๔๖ ๙๕ ๙๒ ๒๔๑ ๒.๓๓ ๑๐.๗๒ ๒๒.๑๔ ๒๑.๔๔ ๕๖.๑๘ 

๔.๘ ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ผลการประเมิน (คน) ร้อยละ 

ก าลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ 
ยอด
เยี่ยม 

ก าลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ 
ยอด
เยี่ยม 

๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
    กตัญญูรู้คุณ 

- - ๒๕ ๒๗ 3๔๗ - - ๕.๘๒ ๖.๒๙ ๘๐.๘๙ 

๒. ซื่อสัตย์ สุจริต - ๘ ๓7 ๖๗ 3๐๗ - ๑.๘๖ ๘.๖๒ ๑๕.๖๒ ๗๑.๕๖ 
๓. มีวินัย - ๓๘ ๒๓ ๘๘ ๒๐๐  ๘.๘๖ ๕.๓๖ ๒๐.๕๑ ๔๖.๖๒ 
๔. ใฝ่เรียนรู ้ - ๓๑ ๒๔ ๓๔ 3๔๐ - ๗.๒๓ ๕.๕๙ ๗.๙๓ ๗๙.๒๕ 
๕. อยู่อย่างพอเพียง - ๑๘ 27 ๖๗ 3๐๗ - ๔.๒๐ ๖.๒๙ ๑๕.๖๒ ๗๑.๕๖ 
๖. รับผิดชอบ และมุ่งมั่นใน 

  การท างาน 
- ๑๗ 2๘ ๗๔ 3๑๐ - ๓.๙๖ ๖.๕๓ ๑๗.๒๕ ๗๒.๒๖ 

๗. รักความเป็นไทย - ๙ ๒๒ ๑๘ ๓๘๐ - ๒,๑๐ ๕.๑๓ ๔.๒๐ ๘๘.๕๘ 
๘. มีจิตสาธารณะ - ๑๘ 27 ๖๗ 3๐๗ - ๔.๒๐ ๖.๒๙ ๑๕.๖๒ ๗๑.๕๖ 

๔.๙ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมนักเรียน 
ผลการประเมิน (คน) ร้อยละ 
ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 

๑. แนะแนว   ๑๐๐  
๒. ลูกเสือ -ยุวกาชาด   ๑๐๐  
๓. สาธารณะประโยชน์   ๑๐๐  
๔. ชุมนุม/ชมรม..........................   ๑๐๐  
๕. อ่ืนๆ........................................     

 
๔.๑๐ ผลการประเมินการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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รายการ 

ผลการประเมินตามระดับคุณภาพ (คน) ร้อยละ 
ก าลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ 
ยอด
เยี่ยม 

ก าลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ 
ยอด
เยี่ยม 

การอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- ๑๘ 27 ๖๗ 3๐๗ - ๔.๒๐ ๖.๒๙ ๑๕.๖๒ ๗๑.๕๖ 

๔.๑๑ ผลการประเมินด้านความภูมิใจ ในความเป็นไทย และท้องถิ่น 
 

รายการ 
ผลการประเมินตามระดับคุณภาพ (คน) ร้อยละ 
ก าลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ 
ยอด
เยี่ยม 

ก าลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ 
ยอด
เยี่ยม 

ความภาคภูมิใจในความ
เป็นไทย และท้องถิ่น 

- ๑๑ 12 46 36๗ - ๒.๕๖ ๒.๗๙ ๑๐.๗๒ ๘๕.๕๕ 

 
๔.๑๒ ผลการประเมินด้านการยอมรับความคิดของผู้อ่ืน การยอมรับความแตกต่างทางสังคม และ

สุขภาวะทางจิต 
 

รายการ 
ผลการประเมินตามระดับคุณภาพ (คน) ร้อยละ 
ก าลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ 
ยอด
เยี่ยม 

ก าลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ 
ยอด
เยี่ยม 

การยอมรับความคิดผู้อื่น
ความแตกต่างทางสังคม 

และสุขภาวะทางจิต 

๒ ๓๘ ๒๑ ๘๘ ๒๐๐ .๔๗ ๘.๘๖ ๔.๙๐ ๒๐.๕๑ ๔๖.๖๒ 

๔.๑๓ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า และ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

 
รายการ 

ผลการประเมินตามระดับคุณภาพ (คน) ร้อยละ 
ก าลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ 
ยอด
เยี่ยม 

ก าลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ 
ยอด
เยี่ยม 

การเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม (โรงเรียนวิถี
พุทธชั้นน า และโรงเรียน

คุณธรรม สพฐ.) 

- ๓๑ ๒๔ ๓๔ 3๔๐ - ๗.๒๓ ๕.๕๙ ๗.๙๓ ๗๙.๒๕ 
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 ๔.๑๔ จ านวนนักเรียนที่มีความสามารถด้านศิลปะ ดนตรี เทคโนโลยี กีฬา (ตามความถนัดอย่าง
น้อย ๑ คน ๑ ทักษะ) 

 
รายการ 

ผลการประเมินตามระดับคุณภาพ (คน) ร้อยละ 
ก าลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ 
ยอด
เยี่ยม 

ก าลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ 
ยอด
เยี่ยม 

ศิลปะ ๑๑ 12 ๓๖ ๒๕ 3๔๕ ๒.๕๖ ๒.๗๙ ๘.๓๙ ๕.๘๒ ๘๐.๔๒ 
ดนตรี 3 12 ๕๒ 46 3๑๖ .๗๐ ๒.๗๙ ๑๒.๑๒ ๑๐.๗๒ ๗๓.๖๖ 
เทคโนโลยี ๑๐ ๔๖ ๙๕ ๙๒ ๒๔๑ ๒.๓๓ ๑๐.๗๒ ๒๒.๑๔ ๒๑.๔๔ ๕๖.๑๘ 
กีฬา 2 11 50 ๔๕ 3๒๑ .๔๖ ๑๑.๖๖ ๑๑.๖๖ ๑๐.๔๙ ๗๔.๘๓ 
อ่ืนๆ
............................ 

          

 
๔.๑๕ นักเรียนที่มีความสามารถด้านทักษะอาชีพ  (ตามแนวทางส่งเสริมนักธุรกิจน้อย ตามความ

ถนัดอย่างน้อย ๑ คน ๑ ทักษะอาชีพ เมื่อจบชั้น ม.๓) 
 

รายการ 
ผลการประเมินตามระดับคุณภาพ (คน) ร้อยละ 
ก าลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ 
ยอด
เยี่ยม 

ก าลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ 
ยอด
เยี่ยม 

เกษตรผสมผสานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   

- 1๕ ๕๒ 46 3๑๖ - ๓.๔๙ ๑๒.๑๒ ๑๐.๗๒ ๗๓.๖๖ 
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0%
10%

64%

0%

26%
0%

วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร

ปวช.

ปวส.

ปริญญาตรี

ประกาศนียบตัรบณัฑิต

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

๕.  ข้อมูลครูและบุคลากร (ปีการศึกษา ๒๕๖๑) 
     ๕.๑ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กราฟสรุปวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
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 ๕.๒ ข้าราชการ 

ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ 
ราชการ 

(ปี) 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

จ านวน
ชั่วโมงที่
รับการ
พัฒนา 

จ านวน
ชั่วโมง 
PLC 

๑.  นางสาวปภัสร  จงตรอง ๓๐ ๒ ครู ผู้ช่วย ป.ตรี ปฐมวัย อนุบาล ๓ ๕=๖๖ ๕๙ 
๒. นางทิพวรรณ มูลทาศรี ๔๕ ๒๒ คศ.๒ ป.ตรี ปฐมวัย   อนุบาล ๒ ๕=60 ๕๙ 
๓.   นางชุติมา พรหมจันทร์ ๕๘ ๓๒ คศ.๓ ป.ตรี ภาษาไทย    ป.๑ ๒=๒๔ ๕๖ 
๔.  นางสมพร นาควิเชตร ๖๐ ๒๘ คศ.๓ ป.ตรี การประถมฯ ป.๑ ๒=๒๔ ๕๖ 
๕.  นางสุภาภรณ์ พรมมินทร์ ๕๒ ๒๘ คศ.๓ ป.ตรี การประถมฯ ป.๒ ๒=๒๔ ๕๖ 
๖.  นางณัฏฐ์พร  หงษ์ค า ๕๖ ๒๖ คศ.๓ ป.โท หลักสูตรและการสอน ป.๒ ๒=๒๔ ๕๖ 
๗.  นางเยาวลักษณ์ ปาละมี ๕๗  ๓๘ คศ.๓ ป.โท หลักสูตรและการสอน ป.๓ ๓=๒๒ ๕๖ 
๘.  นางเกษมศรี   วงเวียน ๕๖ ๓๐ คศ.๓ ป.ตรี การประถมฯ ป.๓ ๓=๒๔ ๕๖ 
๙.  นางสาวกนกพร  ปัญญา ๒๘ ๑๕ ครู ผู้ช่วย ป.ตรี ภาษาอังกฤษ อังกฤษ  

ป.๔-๖ 
๗=๔๒ ๕๒ 

๑๐.  นางวีรอร  วงศ์ประเสริฐ ๕๕ ๒๖ คศ.๓ ป.ตรี ภาษาไทย ภาษาไทย  
ป.๔-๖ 

๒=๒๔ ๕๒ 

๑๑.  นางสาวปพัชญา  แก้วชัย ๒๙ ๑.๑๐ ครู ผู้ช่วย ป.ตรี คณิตศาสตร์ ป.๕-๖ ๒=๔๒ ๕๒ 
   ๑๒.  นางนฤมล  สีโม ๔๒ 

 
๕ ครู คศ.๑ ป.ตรี วิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม 
วิทยาศาสตร์ 

ป.๔-๖ 
๓=๒๐ ๕๒ 
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 ข้าราชการ (ต่อ) 

ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ 
ราชการ 

(ปี) 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

จ านวน
ชั่วโมงที่
รับการ
พัฒนา 

จ านวน
ชั่วโมง 
PLC 

  ๑๓.  นางมะลิวัลย์  มาละดา ๕๘ ๓๘ คศ.๓ ป.ตรี การประถมฯ สังคมฯ ประวัติ 
ป.๔-๖ 

๓=๒๐ ๕๒ 

๑๔.  นายบุญศรี  มาละดา ๕๙ ๓๘ คศ.๓ ป.ตรี การประถมฯ คณิตฯ ป.๕-๖ 
สุขพลศึกษา 

ป.๔-๖ 

๒=๒๔ ๕๒ 

๑๕.  น.ส.แก้วกาญจน์ ตันหล้า ๕๘ ๒๘ คศ.๓ ป.ตรี สังคม สังคม   
ม.๑-๓ 

๑๕=๙๐ ๕๐ 

๑๖.  น.ส.แสงจันทร์ แสงแก้ว ๖๐ ๔๐ คศ.๓ ป.โท ภาษาอังกฤษ อังกฤษ   
ม.๑-๓ 

๑=๑๒ ๕๐ 

๑๗.  นางอภิสรา พรหมเผ่า  ๔๖ ๑๓ คศ.๒ ป.ตรี วิทย์ฯ วิทย์   
ม.๑-๓ 

๕=๓๐ ๕๐ 

๑๘.  นางศรีวรรณ มหาเทพ ๕๙ ๓๖ คศ.๓ ป.ตรี ภาษาไทย ภาษาไทย  
ม.๑-๓ 

๒=๒๔ ๕๐ 

๑๙.  น.ส.มาริสา เครื่องพนัส ๕๔ ๓๓ คศ.๓ ป.โท แนะแนว คณิต ม.๑ ๒=๒๔ ๕๐ 
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 ข้าราชการ (ต่อ) 

ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ 
ราชการ 

(ปี) 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

จ านวน
ชั่วโมงที่
รับการ
พัฒนา 

จ านวน
ชั่วโมง 
PLC 

๒๐.  นางอนงค์   พิลาลัย ๖๐ 40 คศ.3 ป.ตรี การประถมฯ กอท. 
ม.๑-๓ 

๔=๓๐ ๕๐ 

๒๑. นายพงศธร ไชยมะงั่ว ๒๖ 2 ครู  ป. ตรี ดนตรี ศิลปะ/ 
ม.๑-๓ 

๕=๔๒ ๕๐ 

๒๒.  นางสงกรานต์ วัฒโนกูล ๕๘ 32 คศ.3 ป.ตรี พลศึกษา สุข พละ 
ม.๑-๓ 

๗=๖๐ ๕๐ 

๒๓.  นางทัดทรวง มารสาร ๕๔ 28 คศ.3 ป.ตรี  บรรณารักษ์ศาสตร์ ประวัติ กอท. 
ป. ๑-๓ 

๓=๕๔ ๕๖ 

๒๔. นายอนันต์  อุดเต็น ๒๖ ๕ เดือน ครู ผู้ช่วย ป.ตรี คณิตศาสตร์ คณิต 
ม.๑-๓ 

๕=๓๖ ๕๐ 
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๕.๓ พนักงานราชการ 

ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ 
ราชการ 

(ปี) 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

จ านวน
ชั่วโมงที่
รับการ
พัฒนา 

จ านวน
ชั่วโมง 
PLC 

๑. นายธนบดี  ปันต๊ะ ๓๔ ๖ พนักงานราชการ ป.ตรี คหกรรม กอท./นาฏศิลป์ 
ป.๔–ม.๓ 

๓๐ ๕๖ 

๒. นายพงศ์สวัสดิ์  ดวงแก้ว  ๘ พนักงานราชการ ป.ตรี คณิต คณิต/กอท. 
ป.๑-๓ 

๓๐ ๕๖ 

๓. นางสาววชิรญา  วงศ์สานาถ  ๔ พนักงานราชการ ป.ตรี ไทย ไทย/สังคม 
ป.๔-๖ 

๓๐ ๕๒ 

      

 ๔.๔  ลูกจ้างประจ า 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

ต าแหน่ง วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
ชั่วโมงสอนเฉลี่ย/

สัปดาห์ 

จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงท่ีรับ

การพัฒนา/ป ี

อายุ
งาน 
(ปี) 

1 นายประสงค์  ก๋าใจค า ๕๙ ช่าง
ไฟฟ้า ๔ 

   
   

2 นายโรจน์  ภีระบัน ๕๔ ช่าง
ไฟฟ้า ๔ 
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๕.๕ ครูอัตราจ้าง 

ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ 
ราชการ 

(ปี) 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

จ านวน
ชั่วโมงที่
รับการ
พัฒนา 

จ านวน
ชั่วโมง 
PL”C 

๑. นางสาวฐิติชญาน์  นักไร่ ๔๒ ๑๐ - ป.ตรี การสื่อสาร ครูธุรการ  - 
๒. นางสาวพิมพ์พร  ธรรมวงศ์ ๓๓ ๘ - ปวส. - ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิเศษ  ๕๖ 
๓. นางสาวจิตรานุช  ล่องเนียม ๒๖ ๓ - ป.ตรี ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

อ.๒- ป.๓ 
 ๕๖ 
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๖. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 
 วิสัยทัศน์  (Vision) 
   โรงเรียนบ้านห้วยไคร้มีคุณธรรม จริยธรรม  ด ารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยง
อบายมุข รอบรู้เทคโนโลยี มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา    

 
พันธกิจ (Mission) 

             1. พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรมมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ 
  2. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พร้อมพัฒนาสู่อัจฉริยภาพตามความ
ถนัดและสนใจ 
  3. พัฒนานักเรียนให้มีทักษะการด ารงชีวิตอย่างรอบด้าน 
  4. พัฒนาสื่อเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพ และมีเกียรติศักดิ์ศรีในวิชาชีพ  
  6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา โดยยึดศาสตร์พระราชา และหลักธรรมาภิบาล 
  7. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งบริการทางวิชาการ และมีสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  8. ส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน 
 
 เป้าหมาย  (Goal) 

 1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดี มีวินัย มีความรับผิดชอบ บนพื้นฐานความเป็น 
ไทยอย่างมีความสุข               
 2. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 3. นักเรียนมีทักษะในการด ารงชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. นักเรียนมีทักษะ และรู้เท่าทันการใช้สื่อเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ 
 5. มีระบบบริหารจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  
ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
 6. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และให้บริการแก่ผู้เรียน  
ผู้เกี่ยวข้องอย่างมีคุณภาพ 
 7. สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาอย่างรอบด้าน 
และยั่งยืน 

   
๗. อัตลักษณ์  
 นักเรียนดีวิถีพอเพียง (ห้วยไคร้วินัยดี มีความรับผิดชอบ) 
 
๘. เอกลักษณ์ 
 เอกลักษณ์  : โรงเรียนดี มีคุณธรรม จริยธรรม (คุณธรรม น าความรู้ สู่วิถีพอเพียง) 
๙. งาน/โครงการ/กิจกรรม/การประกวดแข่งขัน ดีเด่น ที่ได้รับรางวัล ระดับประเทศ และระดับเขตพื้นที่  
 ด้านคร ู
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  ๑. นางสาวแก้วกาญจน์  ตันหล้า  ต าแหน่งครูเชี่ยวชาญ ได้รับเกียรติบัตร เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 
“คุรุสดุดี” ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์  ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
  ๒. นางสาวแก้วกาญจน์  ตันหล้า ครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิม ดีเยี่ยม ระดับประเทศ ที่ได้รับโล่
เกียรติยศ จากเลขาธิการ สพฐ. โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทยท าดีถวายใน
หลวง” ปีที่ ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
  ๓. นางสาวแก้วกาญจน์  ตันหล้า ต าแหน่งครูเชี่ยวชาญ เกียรติบัตร มีนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้าน
การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ๔. นางสาวแก้วกาญจน์  ตันหล้า ต าแหน่งครูเชี่ยวชาญ ได้รับเกียรติบัตรการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดในศตวรรษที่ ๒๑ และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง เขตตรวจ
ราชการที่ ๑๖ 
  ๕. นางสาวแก้วกาญจน์ ตันหล้า ครูที่ปรึกษาน านักเรียนเข้าร่วมขับเคลื่อนโครงการ “ลูกสาวของ
แผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด” มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 
  ๖. นางสาวแก้วกาญจน์  ตันหล้า ต าแหน่งครูเชี่ยวชาญ เกียรติบัตรมีแนวปฏิบัติที่ดีค่านิยมหลักของคน
ไทย ๑๒ ประการ บูรณาการสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑ เรื่อง โครงงาน
คุณธรรม ว้าว! ว้าว! เราท าได้ โครงการขับเคลื่อนค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ สพป.เชียงราย เขต ๓ 
  ๗. นางสาวแก้วกาญจน์  ตันหล้า ต าแหน่งครูเชี่ยวชาญ เกียรติบัตรมีแนวปฏิบัติที่ดีค่านิยมหลักของคน
ไทย ๑๒ ประการ บูรณาการสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เรื่อง โครงงานจิตอาสา
พัฒนาคุณธรรม โครงการขับเคลื่อนค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ สพป.เชียงราย เขต ๓ 
  ๘. นางสาวแก้วกาญจน์  ตันหล้า ต าแหน่งครูเชี่ยวชาญ เกียรติบัตรการผลิตนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี 
เรื่อง นิทานส่งเสริมคุณธรรม (ด้านวินัย) โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สพป.เชียงราย เขต ๓ 
  ๙. นางสาวแสงจันทร์  แสงแก้ว ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ เกียรติบัตรการผลิตนวัตกรรม
สร้างสรรค์คนดี เรื่อง โรงเรียนวิถีพุทธ สพป.เชียงราย เขต ๓ 
  ๑๐. นางศรีวรรณ  มหาเทพ ต าแหน่งครูเชี่ยวชาญ เกียรติบัตรการผลิตนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี เรื่อง
นิทานพื้นบ้าน ส่งเสริมคุณธรรม สพป.เชียงราย เขต ๓ 
  ๑๑. น.ส.กนกพร  ปัญญา ต าแหน่ง ครู ผู้สอนนักเรียนได้รางวัลเหรียญทองชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ
ที่ 1 การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ  Storytelling  ระดับชั้นประถมศึกษาที่ 4-6   และ ครูผู้สอนนักเรียน
ได้รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ  Impromptu  Speech  ระดับชั้นประถมศึกษาที่ 
4-6  ระดับ เขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๑๒. นางวีรอร  วงค์ประเสริฐ ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ ครูผู้สอนนักเรียนได้รางวัลเหรียญทองการ
แข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ระดับชั้น ป. 4-6 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๑๓. นางนฤมล สีโม ต าแหน่งครู ผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง  ระดับชั้น ป.4-6 และครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-6 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๑๔. นางสาวปพัชยา  แก้วชัย ครูผู้สอนนักเรียนได้รับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันต่อ
สมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)ระดับชั้น ม.1-3 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขัน
ต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)ระดับชั้น ป.1-6 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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  ๑๕. นางมะลิวัลย์  มาละดา ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมประกวดมารยาทไทย 
ระดับ ป.1-3 ระดับ ป.4-6 ระดับม.1-3 ระดับ เขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๑๖. นางทิพวรรณ  มูลทาศรี ต าแหน่งครู ช านาญการพิเศษ ได้รับรางวัล ครูดี ไม่มีอบายมุข จาก
กระทรวงศึกษาธิการ มจร. เครือข่ายครูดี องค์กรงดเหล้า 
 
 ด้านผู้บริหาร 
  ๑. ได้รับเกียรติบัตร “คุรุชน คนคุณธรรม” จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ๒. ที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิม ดีเยี่ยม ระดับประเทศ ที่ได้รับโล่เกียรติยศ จากเลขาธิการ สพฐ. 
โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทยท าดีถวายในหลวง” ปีที่ ๑๓ ปีการศึกษา 
๒๕๖๑  
  ๓. ได้รับเกียรติบัตรการผลิตนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี เรื่อง ห้วยไคร้ วินัยดี มีความรับผิดชอบ สพป.
เชียงราย เขต ๓ 
  ๔. เกียรติบัตรเข้าร่วมขับเคลื่อนโครงการ “ลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด” 
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
 
 ด้านสถานศึกษา 
  ๑. เกียรตบิัตรการประเมินเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ๒. โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับภูมิภาค ประเภท โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  
ปี ๒๕๖๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ๓. โล ่รางวัลรองชนะเลิศ “สถานศึกษา IQA Award” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ๔. โล ่โรงเรียนคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ดีเยี่ยม ระดับประเทศ ตามโครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรม
เฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ๕. เกียรติบัตร การสนับสนุนเข้าร่วมขับเคลื่อนโครงการ “ลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทย
ใสสะอาด” มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
   ๖. เกียรติบัตร ได้สนับสนุนการจัดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว การค้า
มนุษย์ และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ ประจ าปี ๒๕๖๑ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
จังหวัดเชียงราย 
 ด้านนักเรียน 
 ๑. เยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ดีเยี่ยม ระดับประเทศ ที่ได้รับโล่เกียรติยศ 
จากเลขาธิการ สพฐ. โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทยท าดีถวายในหลวง” ปีที่ 
๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (จ านวน ๑๐ คน) 
 ๒. เข้าร่วมขับเคลื่อนโครงการ “ลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด” มูลนิทธิ
ประเทศไทยใสสะอาดและกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (จ านวน ๑๐ คน) 
 ๓. เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษา ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๘  
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 ๔. เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ป.๑ 
- ม.๓ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๘  
 ๕. เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศการแข่งขันภาพยนตร์สั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษา  ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๘  
 ๖. สรุปผลกิจกรรมแข่งขันโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. เชียงราย เขต ๓  งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ ๖๘  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับ
ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๖.๑ เกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๘ ภาคเหนือ (จ านวน ๓ คน) 
  ๖.๒ เด็กหญิงอนัญญา ขวาเมืองพาน ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทาน
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑-๓ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๘ ภาคเหนือ 
 ๖.๓ ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง การจัดสวนถาดชื้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๘ ภาคเหนือ (๓ คน) 
 ๖.๔ ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคีตมวยไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ใน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๘ ภาคเหนือ (๑๐ คน) 
 ๖.๕ ด.ญ.พิชญา  ใจมา ด.ช.ภาคภูมิ  อยู่ลึเหรียญทอง  กิจกรรมประกวดมารยาทไทย  ระดับชั้น 
ป.1-3 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๖.๖ ด.ช.อภิสิทธิ์  จีเบี่ยรางวลัเหรียญทองชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันเล่านิทาน
ภาษาอังกฤษ  Storytelling  ระดับชั้นประถมศึกษาที่ 4-6   ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๖.๗ ด.ช.ทรงศักดิ์ มาเยอะ เหรียญทองการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ระดับชั้น ป. 4-6 
 ๖.๘ ด.ช.พชรพล  เบียเซกู่ และด.ญ.นารี  ลาหู่นะ เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท)ระดับชั้น ป.1 – ป.6 ระดับชาติ  
 ๖.๙ ด.ญ.พิชญา  ใจมา ด.ช.ภาคภูมิ  อยู่ลึ ด.ญ.ปราถนา  ปัญโญแก้ว ด.ช.กรกช  บุญก่อน   
ด.ญ.ยุพารัตน์  มาเยอ ด.ช.สมชาย  เชอหมื่อ เหรียญทองกิจกรรมประกวดมารยาทไทยระดับ  
ป.1-3, ป. ๔-๖ และม.๑-๓ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๖.๑๐ ด.ช.ทวิภพ ตาย้อย รางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันขับร้องเพลงสากลประเภทชาย 
ระดับชั้น ป.1-6  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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ตอนที่ ๒ 
บทสรุปของผู้บริหาร 

ข้อมูลพื้นฐาน 
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนบ้านห้วยไคร้  ที่อยู่ ๓๖๕ หมู่ที่ ๑ ต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
ชื่อผู้บริหารโรงเรียน นายไชยรัตน์  จินะราช โทรศัพท์ 081-1627122  website ww.banhuaikrai.ac.th    
e – mail oledoy2519@gmail.com 
จ านวนครู ๓๓ คน จ าแนกเป็น ข้าราชการครู ๒5 คน พนักงานราชการ ๓ คน ครูอัตราจ้าง ๒ คน พนักงานช่าง
ไฟฟ้า ๒ คน เจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ  ๑  คน 
จ านวนนักเรียน รวม ๔๗๙ คน จ าแนกเป็นระดับปฐมวัย ๔๖ คน ระดับประถมศึกษา ๒๗๓ คน และ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ๑๖๐ คน 
 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ จัดการศึกษา ๒ ระดับ คือระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ
ปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ ๒-๓ มีนักเรียนจ านวน ๔๖ คน ครูผู้สอน ๒ คน ครูช่วยสนับสนุนการสอนรายวิชาเฉพาะ 
๑ คน  ได้จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑  เสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัดและหน่วยงานอ่ืนๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวมมีคุณภาพในระดับ ยอดเยี่ยม มีผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษาก าหนด ๓ มาตรฐาน ดังต่อไปนี้ 
 ด้านคุณภาพของเด็ก มีผลพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ พัฒนาการทางด้านร่างกาย มีสุขภาพแข็งแรง 
มีสุขนิสัยที่ดี ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง การเคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตา
ประสานสัมพันธ์กัน รับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนได้ดี ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน มีทักษะการป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุ โดยการจัด
ประสบการณ์บูรณาการ ๖ กิจกรรมหลักประจ าวันทั้งในและนอกห้องเรียน  พัฒนาการด้านอารมณ์  มี
สุขภาพจิตที่สมบูรณ์แข็งแรง ร่าเริงแจ่มใส มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก สามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ดี แสดง
อารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม มีสมาธิ มีความรับผิดชอบ ด าเนินชีวิตอยู่อย่างมีความสุข อดทนอดกลั้น สามารถ
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน พัฒนาการด้านสังคม มีวินัย รู้จักประหยัด อดออม และ
พอเพียง ช่วยเหลือแบ่งปัน มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในห้องและนอกห้องเรียน มีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทย รู้จักการยิ้ม ไหว้ ทักทาย ขอบคุณ ขอโทษ เข้าแถวรอรับบริการต่างๆ ปฏิบัติตนต่อผู้ใหญ่อย่าง
เหมาะสมตามวัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างมีความสุข มีการเข้าร่วมกิจกรรมโครงงานคุณธรรม สพฐ. 
กิจกรรมธนาคารโรงเรียน  ธนาคารขยะ และกิจกรรมสภานักเรียนของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง  พัฒนาการด้าน
สติปัญญา เด็กกล้าคิด กล้าแสดงออก  มีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ท างานศิลปะสร้างสรรค์ สนุกสนาน 
เด็กสื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ ตั้งค าถามใน
สิ่งที่ตนสงสัย สนใจและมีความพยายามในการแสวงหาค าตอบ รักการอ่าน เล่าเรื่องได้เหมาะสมกับวัย จากการฝึก
ปฏิบัติกิจกรรมโครงงานบ้านวิทยาศาสตร์น้อยแห่ประเทศไทย และการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐ ให้
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และสอดคล้องกับบริบทของชุมชนท้องถิ่น ที่
ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน จัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัยและมีประสบการณ์ด้านปฐมวัยให้เพียงพอกับชั้น



รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๑       ๒๑ 
 

 

เรียน ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาตามความถนัด ใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในการ
ส่งเสริมและพัฒนาการออกแบบกิจกรรมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล 
จัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนรวมทั้งแหล่งเรียนรู้ ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และค านึงถึงความ
ปลอดภัย จัดสื่อเทคโนโลยี สื่อเพ่ือการสืบเสาะแสวงหาความรู้ที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก จัดท าแผนปฏิบัติการที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ วินัยดี มีความรับผิดชอบ เช่น 
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โครงการพัฒนาความพร้อมของเด็กปฐมวัย กิจกรรมเขตสะอาด  กิจกรรม
วันอาเซียน โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กปฐมวัยพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนกับบ้าน  มีการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ มีการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง โดยมีผู้ปกครอง
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด 
 ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  ครูเป็นแบบอย่างที่ดี  มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก 
ครอบครัว และผู้ปกครอง จัดกิจกรรมตามตารางกิจวัตรประจ าวัน บูรณาการตาม ๖ กิจกรรมหลัก พัฒนาการ
จัดประสบการณ์ด้วยวิธีการที่หลากหลายเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านทักษะพ้ืนฐาน เช่น ภาษาไทย  
ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน และคอมพิวเตอร์  เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติที่ตอบสนองความ
ต้องการและความแตกต่างของเด็ก ให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ ดี มีจิต
อาสา รวมกลุ่มจัดท าโครงงานคุณธรรม น ากิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทยมา
ใช้ในการเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ ได้ บูรณาการกับโครงการ
กิจกรรมระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียน  จัดมุมเสริมประสบการณ์ ๕ มุม มีสื่อของ
เล่น หนังสือนิทาน สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้  มีการวัดและประเมินผลพัฒนาการทางการเรียนรู้ของผู้เรียน
ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับความแตกต่างระหว่างบุคคลสามารถน าไปใช้ในการพัฒนา
ต่อยอดได้ 
 จุดเด่น  โรงเรียนมีความพร้อมในด้านกายภาพและโครงสร้างพ้ืนฐาน ครูและบุคลากรเพียงพอ สื่อ
วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งความร่วมมือของผู้ปกครอง หน่วยงาน ชุมชนตลอดจนผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องพร้อมส าหรับการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าประสงค์ของมาตรฐานการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
 ข้อควรพัฒนา  ปัจจัยน าเข้าที่ส าคัญคือเด็กปฐมวัยในเขตบริการมีน้อย เนื่องจากอัตราการเกิดต่ า
ประกอบกับผู้ปกครองมีทางเลือกในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน หรือโรงเรียนสังกั ดอ่ืนได้ง่าย 
เพราะสะดวกในการเดินทาง ดังนั้นเด็กที่เข้าเรียนระดับปฐมวัยส่วนใหญ่จึงเป็นเด็กนอกเขตบริการซึ่งส่วนใหญ่
เป็นชนเผ่าชาติพันธุ์ต่างๆ มีความแตกต่างด้านความพร้อมพ้ืนฐานในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน อีกท้ังส่วนใหญ่ไม่
มีสถานะทางทะเบียน และไม่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแรกของการสื่อสาร ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการเรียนรู้
ของเด็กรายบุคคล  ประกอบผู้ปกครองกับยังมีค่านิยมเกี่ยวกับความคิดเห็นที่แตกต่างระหว่างชาติพันธุ์ ซึ่ง
โรงเรียนต้องเร่งด าเนินการสร้างคุณภาพเด็กให้เป็นที่ยอมรับ และเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงลึกในระยะต่อไป 
 

 ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ จัดการศึกษา ๒ ระดับ คือระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีนักเรียนจ านวน ๔๒๙ คน ครูผู้สอน 
จ านวน ๒๓ คน ครูอัตราจ้าง ๑ คน ครูอาสาจากต่างประเทศ จ านวน ๑ คน ได้จัดท ารายงานการประเมิน
คุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑  เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอ่ืน ๆ ผลการ
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ประเมินตนเองในภาพรวมมีคุณภาพในระดับ ดีเลิศ มีผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษา
ก าหนด ๓ มาตรฐาน ดังต่อไปนี้ 
 ด้านคุณภาพผู้เรียน มีกระบวนการพัฒนานักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยในด้านการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน มีการคัดกรองนักเรียนทุกคนเพ่ือทราบทักษะพ้ืนฐาน จัดกิจกรรมให้นักเรียน
ได้เรียนรู้ฝึกปฏิบัติทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การพูด การคิดค านวณ การคิดวิเคราะห์ การสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษ จีน และการค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการสอนซ่อมเสริมในรายวิชาที่นักเรียนอ่อน
หรือไม่เข้าใจ ฝึกให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้โดยจัดท าชิ้นงานที่เน้นทั้งความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ
กระบวนการ เน้นการใช้ค าถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด การศึกษาและรวบรวมข้อมูลโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
การวางแผนการปฏิบัติงาน และประเมินผลงานด้วยตนเองตามแนวทางสะเต็มศึกษา การฝึกน าเสนอข้อมูลด้วย
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอและสร้างนวัตกรรม เช่น โครงงานหารายได้
ระหว่างเรียน โครงงานร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันความสุข โครงงานแก้ไขปัญหาในโรงเรียน โครงการส่งเสริม
ทักษะอาชีพให้กับนักเรียน ในด้านการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน  ได้ด าเนินกิจกรรมเพ่ือ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางขับเคลื่อน พัฒนาทักษะ
ชีวิตให้กับนักเรียนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข เข้าใจและยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล เชื้อชาติ 
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมประเพณี โดยใช้กิจกรรมสภานักเรียนเป็นฟันเฟืองหลักผ่านกิจกรรมประจ าวัน 
และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง เช่น กิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมของนักเรียนใหม่ 
วัคซีนเข็มสุดท้าย ค่ายคุณธรรมน้อมน าชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  อบรมทักษะชีวิตป้องกัน
ภัยยาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน โครงงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โครงการโรงเรียนสีขาวต้าน
ยาเสพติด และกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ด้านอาชีพ เช่น การประดิษฐ์ของใช้  การท าอาหารคาวหวาน งานช่างไฟฟ้า 
งานเชื่อมเหล็ก เป็นต้น  ผลที่เกิดจากการด าเนินการด้านคุณภาพผู้เรียน ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร และการคิดค านวณ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด อ่านออก
และอ่านคล่อง ตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้ รู้จักการวางแผน และท างาน
กับผู้อ่ืนได้ดีตามวิถีประชาธิปไตย มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ การสร้างนวัตกรรม และ
น าเสนอข้อมูล รักการอ่านและแสวงหาความรู้ มีทักษะในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และท างานร่วมกับผู้อ่ืน  มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตอาสา มีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มี
ทักษะในการหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติด เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือน ครู และผู้อ่ืน 
กล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์  เข้าร่วมกิจกรรม ศิลปะ ดนตรี และกิจกรรมนันทนาการ
ต่าง ๆ มีสมาธิ ด าเนินชีวิตอย่างมีสติ ไม่ประมาทตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง ลดปัญหาความขัดแย้ง
และปัญหาการทะเลาะวิวาท มีน้ าใจ มีความรู้สึกที่ดีต่อการประกอบอาชีพ มีความภาคภูมิใจในผลงานของ
ตนเองและโรงเรียน โดยนักเรียนได้รางวัลเหรียญทองการวาดภาพสีเอกรงค์ ระดับประเทศ เหรียญทองแดงใน
การอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับประเทศ รางวัลเหรียญทองหนังสือเล่มเล็ก ระดับประเทศ รางวัลเหรียญ
ทอง สภาจ าลองระดับประเทศ รางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับภูมิภาค    
 ด้านการบริหารและการจัดการ โรงเรียนบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ในการร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี โดยเชิญคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองมาประชุมชี้แจงและพิจารณาจัดท าแผน มีการคัดเลือก
ตัวแทนผู้ปกครองแต่ละห้องเรียนร่วมเป็นคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน  มีการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าประสงค์ ตลอดจนกลยุทธ์จุดเน้นการบริหารและจัดการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และ
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและ
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ชุมชนที่ครอบคลุมเป้าหมายทั้งด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ มีการนิเทศติดตามการจัดการ
เรียนการสอนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด พัฒนาอาคารสถานที่ให้มีความสะอาดร่มรื่น จัดบรรยากาศให้เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียน มีความปลอดภัย จัดสื่อ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนที่เหมาะสมต่อ
การเรียนรู้และให้บริการทางวิชาการอย่างเพียงพอ บูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายทางการศึกษา อาทิเช่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  มหาวิทยาลัยพะเยา  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  สถาบันการศึกษาทั้งสาย
วิชาการและวิชาชีพ เทศบาลต าบลห้วยไคร้ บุคคล  องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือร่วมสนับสนุนการจัด
การศึกษา  ส่งเสริมและพัฒนาครูให้จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย สนับสนุนให้คณะครูบุคลากรพัฒนา
ผลงานทางวิชาการ มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  ในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ๘ ขั้นตอน คือ ๑. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๒. จัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน ๓. จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ ๔. ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ๕. การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ๖. ประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา ๗. จัดท ารายงานประจ าปีที่เสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน 
๘. พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยจัดประชุมชี้แจงครูบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ในการร่วมก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา จัดระบบประกันคุณภาพภายในให้เป็นปัจจุบัน มีการติดตามประเมินผลเพ่ือทราบ
ความก้าวหน้าของการด าเนินงานทุกด้านอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โรงเรียนด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้ ได้รับ รางวัลสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือ
การประกันคุณภาพภายในยอดเยี่ยม IQA AWARDS รางวัลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. รางวัลสถานศึกษาต้นแบบ
สภานักเรียนระดับภูมิภาค  รางวัลโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับยอดเยี่ยม  รางวัลโรงเรียนสีขาว
ต่อต้านยาเสพติด ระดับเงิน  รางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรฯ ด้านครูและ
บุคลากรได้รับรางวัลคุรุชน คนคุณธรรม ระดับเขตตรวจราชการที่ ๑๖ รางวัลคุรุสภา ระดับยกย่อง รางวัลคุรุ
สดุดี รางวัล MOE AWARDS รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด  ครูได้รับการพัฒนาให้ได้รับ
ความก้าวหน้ามีวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ  เป็นต้น 
 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญภายใต้แนวคิด “ห้วยไคร้วินัยดี  มีความรับผิดชอบ” เพ่ือพัฒนานักเรียนสู่การเป็น “นักเรียนดี วิถี
พอเพียง” โดยด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน น้อมน าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การด าเนินชีวิต ปรับโครงสร้างรายวิชาเพ่ิมทักษะภาษาอังกฤษ จีน ศาสตร์อาชีพ สะเต็มศึกษา เพ่ิมเวลารู้ 
ผ่านกิจกรรมอย่างหลากหลาย ครูจัดการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริง สรุปองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเอง เน้นทักษะกระบวนการคิด เช่น การเรียนรู้ด้วยโครงงาน กิจกรรมโรงทานลานความรู้ 
กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและนอกสถานศึกษา  ใช้กลไกของสภานักเรียนขับเคลื่อนกิจกรรม
ฝึกฝนวินัยและความรับผิดชอบ เช่น การท าความสะอาดเขตงาน กิจกรรมประจ าวัน กิจกรรมห้องเรียนประดับ
ดาว กิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และชุมชนท้องถิ่น จัดท าโครงงานโรงเรียนคุณธรรม 
โครงงานโรงเรียนสีขาวต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมชุมนุมวิชาการต่างๆ ส่งเสริมให้ครูท าวิจัยเพ่ือพัฒนา ปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาของนักเรียน พัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการแสวงหาความรู้ จัดให้มีการอบรม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักเรียนและคณะครู จัดกิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมโดยให้ครูและนักเรียน
ปฏิบัติกิจกรรมประจ าวันคือ การเคารพนบไหว้ นักเรียนไหว้ครู น้องไหว้พ่ี สวดมนต์แผ่เมตตา ท าบุญตักบาตร 
สวมชุดขาวในวันพฤหัสบดี (วันพระโรงเรียน) นั่งสมาธิ นิมนต์พระมาเทศน์ ในวันส าคัญ การอบรมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมจากพระวิทยากร กิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เช่น 
โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยมีสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่นเป็นพ่ีเลี้ยงร่วมกับ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  การเข้าร่วมกิจกรรมค่ายผู้น าเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ
กลุ่มกั๊ฟไฟ การเข้าร่วมกิจกรรมลูกสาวของแผ่นดินรวมฯ ร่วมกับมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด เป็นต้น ผลจาก
การจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่าง
มีคุณภาพ นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีทักษะชีวิตตามความถนัดและสนใจในด้านศิลปะ ดนตรี 
เทคโนโลยี กีฬา นันทนาการ รวมทั้งมีทักษะในการประกอบอาชีพในอนาคต โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด 
ร่มรื่น ปลอดภัย และมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้มีสุขภาพพลานามัย
แข็งแรง มีภาวะความเป็นผู้น า มีทักษะในการท างาน มีทักษะการคิด การวางแผนและการแก้ไขปัญหา โดย
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นักเรียนแกนน า To be number1 ระดับอ าเภอแม่สาย รองชนะเลิศอันดับ 
๒ การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.๑ – ๓ ,รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)  ม.๑ – ๓ ,
รางวัลเหรียญทองนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ป.๑ – ๖  ,รางวัลเหรียญทองขับร้องเพลงลูกทุ่งหญิง 
ป.๑ – ๖ ,รางวัลเหรียญทองการจัดสวนถาดชื้น ม.๑ – ๓ จากมหกรรมความสามารถทางวิชาการ 
ศิลปหัตถกรรม และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา เป็นต้น  

 จุดเด่นที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการด้านคุณภาพผู้เรียน นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน รวมทั้ง
สามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ดีขึ้น และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีระเบียบวินัย รับผิดชอบ มีจิตอาสา กล้าแสดงออก มีภาวะความเป็นผู้น าเป็นที่
ยอมรับ 
 ด้านการบริหารและการจัดการ สถานศึกษามีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการนิเทศ ก ากับ
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ และเป้าประสงค์ ที่สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน  
 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยการฝึกทักษะการคิด การปฏิบัติจริง ได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ได้ศึกษาค้นคว้าจากสื่อ เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีความกล้าแสดงออกที่เหมาะสม มีภาวะความเป็น
ผู้น า การน าเสนอผลงาน รักการอ่าน แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

 ข้อที่ควรพัฒนาในครั้งต่อไป ด้านการคุณภาพผู้เรียนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ควรจัด
ให้มีการสอนอ่าน เขียน หรือสอนซ่อมเสริม ส่วนนักเรียนระดับชั้น ป.๔ - ม.๓ ควรจัดกิจกรรมที่เน้นทักษะการ
คิดวิเคราะห์ และการคิดท่ีหลากหลายฝึกให้นักเรียนสะท้อนความรู้ ตั้งค าถาม ตอบค าถามจากเรื่องที่อ่าน จัด
เวทีการแข่งขันทักษะการอ่าน การพูด การเขียน การสืบเสาะหาเหตุ ปัจจัย และการสร้างความตระหนัก เห็น
คุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  
 ด้านการบริหารและการจัดการ จัดท าแผนการปฏิบัติงานที่เน้นการส่งเสริมสภาพแวดล้อม แหล่ง
เรียนรู้ที่ปลอดภัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนที่เน้นการมีส่วนร่วม มีการ
ประชุมชี้แจงและปรึกษาการใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามแผนปฏิบัติการที่คณะครูได้ร่วมกันวางแผนและ
จัดท าขึ้นเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากที่สุด พัฒนาครูให้มีความรู้ทักษะในการ
จัดการเรียนการสอน จัดท าระบบประกันคุณภาพภายใน มีการก ากับติดตามการบริหารจัดการอย่า งต่อเนื่อง 
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนอย่างหลากหลายและทั่วถึง จัดท าโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมให้กับนักเรียนเพ่ือพัฒนาให้นักเรียนเป็นพลเมืองดีของสังคม และพลเมืองดีของอาเซียน และโลก 
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
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 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ควรให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้มากข้ึน รวมทั้งการบูรณาการเรียนรู้โดยใช้เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการอย่างหลากหลายยิ่งขึ้น 
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ตอนที่ ๓ 
ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

   ๑. ระดับปฐมวัย 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพเด็ก ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม  

๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัย
ที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ ตนเองได้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
 
 

 

-บันทึกการดื่มนม แปรงฟัน 
 บันทึกน้ าหนัก/ส่วนสูง/ 
 ภาวะโภชนาการ 
-รายงานกิจกรรมตาม 
 โครงการ 
-บันทึกการตรวจสุขภาพ 

๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม  
และแสดงงอออกทางอารมณ์ได้ 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม  -กิจกรรมการจัด 
 ประสบการณ์ 
-รายงานกิจกรรมตาม 
  โครงการ 

๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม ช่วยแหลือตนเอง 
และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
 
 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม -กิจกรรมการจัดประสบการณ์ 
-บันทึกออมทรัพย์ 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย 

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มี
ทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 
 

ดีเลิศ ดีเลิศ -กิจกรรมการจัดประสบการณ์ 
-รายงานกิจกรรมตาม 
 โครงการ 
-กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์ 
 น้อยประเทศไทย 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและ
จัดการ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม  

๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  
สอดคล้องกับบริบทขอองท้องถิ่น   
 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
 

-กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตร 
 สถานศึกษาปฐมวัย 
-กิจกรรมการจัดประสบการณ์ 

๒.๒  จัดครุให้เพียงพอกับชั้นเรียน  
 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
 

-ค าสั่งโรงเรียน 
-ข้อมูลครูและบุคลากร 
 ทางการศึกษา 

๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านกากรร
จัดประสบการณ์ 
 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
 

-โครงการพัฒนาครู 
-กิจกรรม PLC 
-กิจกรรมอบรมคูปองครู 
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
-การนิเทศภายใน 

๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  
อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
 

-กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย 
-กิจกรรมการจัดประสบการณ์ 



รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๑       ๒๙ 
 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย 

๒.๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ
การเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
 

-กิจกรรมการจัดประสบการณ์ 
-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-กิจกรรมจัดหาสื่อการเรียน 
 การสอน 

๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
 

-โครงการส่งเสริมระบบประกัน 
 คุณภาพภายในสถานศึกษา 
-กิจกรรมนิเทศภายใน 
-โครงการส่งเสริมระบบประกัน 
 คุณภาพภายในสถานศึกษา 
-กิจกรรมนิเทศภายใน 

มาตรฐานที่  ๓   การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็ก
เป็นส าคัญ 

ดีเลิศ ดีเลิศ  

๓.๑  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการ
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 
 

-กิจกรรมการจัดประสบการณ์ 
-กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์ 
 น้อยประเทศไทย 

๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  
เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

ดีเลิศ ดีเลิศ 
 

-กิจกรรมการจัดประสบการณ์ 

๓.๓  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

ดีเลิศ ดีเลิศ 
 

-รายงานกิจกรรมโครงการ 
-โครงการจัดการเรียนการ 
 สอนปฐมวัย 



รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๑       ๓๐ 
 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย 

๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละ
น าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
 

-บันทึกพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
-กิจกรรมการจัดประสบการณ์ 
-บันทึกพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
-บันทึก PLC 

   
 

๒.  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ ระดับคุณภาพดีเลิศ  
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ ระดับคุณภาพดีเลิศ  

     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  
การสื่อสารและการคิดค านวณ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 
     ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไปมี
ผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

ผลการประเมินการอ่าน การเขียน 
- แบบบันทึกการอ่าน 
- แบบทดสอบ 
 

     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
     ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร้อยละ ๘๐ ขึ้น
ไปมีผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

แบบฝึกทักษะ 
- โครงงาน ผลงานนักเรียน 
- ร่วมเป็นวิทยากรอบรมสภานักเรียน 
- การเข้าร่วมแข่งขันกล่องเกมปริศนา ๐๐๘ 
- อบรมขยายผลการอบรมเด็กใฝ่ดีหอฝิ่น 
 



รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๑       ๓๑ 
 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย 

     ๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ ดีเลิศ 
     ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ ขึ้นไปมีชิ้นงาน 
โครงการ โครงงาน ตั้งแต่ ๒ ชิ้นขึ้นไปใน
แต่ละปีการศึกษาและสามารถอธิบาย
ขั้นตอนการท างาน ระบุปัญหาด้ 

- ผลงานนักเรียน การประดิษฐ์เครื่องมือทดลองทาง 
วิทยาศาสตร์ 
- การออกแบบประกอบการแสดงจิตลีลา 
- นวัตกรรมของครู/นักเรียน 
- การจัดท าโครงงาน 

     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร 

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 
     ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ ขึ้นไปสามารถใช้
เทคโนโลยีโปรแกรมพ้ืนฐานคอมพิวเตอร์ 
๓ โปรแกรม มีชิ้นงานจากการสืบค้น
อย่างสร้างสรรค์ 

- มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ที่เหมาะสมเพียงพอ 
- มีห้องสืบค้นข้อมูล 
- มีห้องปฏิบัติการคอม และภาษาอังกฤษ 

      ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 
      ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีผลการเรียนเฉลี่ย
ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป 

- ผล NT , ผล O-Net 
- การทดสอบชั้น ป.1-6 
- การทดสอบชั้น ม.1-3  หลกัสูตรสถานศึกษา 
- ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้น ป.1-6  , ม.1-3 

      ๖)  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดี
ต่องานอาชีพ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
     ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร้อยละ ๘๐ มี
ทักษะพ้ืนฐานในงานอาชีพตามบริบท 

 - ภาพการท าขนม 
 - การปลูกผัก (การท าบัญชีรายรับ รายจ่าย ขนม/ผัก) 
 - ผลงานของนักเรยีน 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๑       ๓๒ 
 

 

๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเยี่ยม ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  
      ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
     ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป
มีผลการประเมินในระดับดี ขึ้นไป 

- บันทึกการท าความดีของนักเรียน 
- กิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
- กิจกรรมหน้าเสาธง 
- กิจกรรมการท าความสะอาดตามเขตที่ได้รับมอบหมาย 
- กิจกรรมโครงงานคุณธรรม  
- กิจกรรมโครงงานป้องกันปัญหายาเสพติด 
- กิจกรรมลานดินถิ่นเรียนรู้ สู่ลานบุญ 
- กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์  
- กิจกรรมวันอาเซียน 

  ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
     ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป
มีส่วนร่วมในกิจกรรมดนตรีไทย และร่วม
กิจกรรมในโรงเรียนและในชุมชน 

- การร่วมในวันส าคัญต่างๆ ทั้งในโรงเรียนและในชุมชน 
- การแต่งกายชุดพ้ืนเมืองในวันศุกร์ 
- ร่วมกิจกรรมสรงน้ าพระธาตุดอยตุง 
- ร่วมกิจกรรมงานบุญในชุมชน 
- ร่วมงานบุญที่วัดในเทศกาลวันส าคัญต่างๆ 
- กิจกรรมท าบุญตักบาตร 

  ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
     ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 
สามารถร่วมกิจกรรมโครงการของ
สถานศึกษา อยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง 

- โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- กิจกรรมสภานักเรียน/บันทึกนักเรียนรายบุคคล 
- กิจกรรมโครงงานคุณธรรม 
- กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม 
- กิจกรรมเยี่ยมบ้าน / กิจกรรมไหว้ครู/อบรมทักษะชีวิต  
 
 



รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๑       ๓๓ 
 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย 

  ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
     ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 
มีสุขภาวะทางร่างกาย และมีลักษณะการ
มีจิตสังคม อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
 

- แบบบันทึกน้ าหนัก/ส่วนสูงของนักเรียน 
- แบบบันทึกนักเรียนรายบุคคล 
- บันทึกการดื่มนม ในระดับชั้นประถมปีที่ ๑-๓ 
- ภาพถ่ายกิจกรรมโครงงานคุณธรรมจิตอาสา 
- กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในและกีฬากลุ่ม 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ (บิ๊กคลีนนิ่งเดย์) 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและ
จัดการ 

ยอดเยี่ยม ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  

  ๒.๑  การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
     สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ความต้องการองชุมชน นโยบายรัฐบาล 
แผนการศึกษาแห่งชาติ มีความเป็นไปได้
ในการปฏิบัติ ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 

- มาตรฐานของโรงเรียน 
- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
- แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
- หลักสูตรสถานศึกษา 
- ผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกัน  
  ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจในการบริหาร 
  จัดการไว้อย่างชัดเจน 

  ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
     สถานศึกษามีระบบ แนวทางในการ
บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่
ชัดเจนต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้ 

- ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
- รายงานผลการประกันคุณภาพ 
- มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
- โครงสร้างการบริหารงาน/รางวัล QAD AWARDS 
 



รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๑       ๓๔ 
 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย 

  ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
     ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร้อยละ ๘๐ มี
ผลการเรียนเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่
ก าหนด และมีการด าเนินโครงการด้าน
วิชาการ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป บรรลุ
เป้าหมาย 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม 
- แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
     ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อย
ละ ๙๐ ขึ้นไปได้รับการสนับสนุนให้เข้า
รับการอบรม อย่างน้อย ๒๐ ชั่วโมงต่อปี
การศึกษา เข้าร่วมกระบวนการ PLC 
อย่างน้อย ๕๐ ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 

- บันทึกการไปราชการ 
- บันทึกการอบรม/ศึกษาดูงาน 
- วิจัยในชั้นเรียน 
- ภาพถ่ายการไปราชการ การอบรมพัฒนาวิชาชีพ 
- ภาพถ่ายการ PLC 
 

  ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
     สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มี
ความร่มรื่น ปลอดภัย มีแหล่งเรียนรู้ที่
พอเพียงส าหรับผู้เรียน 
     ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการร้อยละ 
๙๐ ขึ้นไป มีการจัดสภาพแวดล้อมท่ีดี 

- สนามเด็กเล่น 
- มีห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติ 
  คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
- ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายนอก และภายในห้องเรียน 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๑       ๓๕ 
 

 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ดีเลิศ ระดับคุณภาพดีเลิศ  

  ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
     สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ที่พอเพียง 

 

- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
- ห้องสืบค้น 
- การมีครูที่มีความช านาญในการจัดการเรียนการสอน 
  ส่งเสริมเทคโนโลยี 
- จัดวัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีให้ครบทุกห้องเรียน 

๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้  

ดีเลิศ ดีเลิศ 
     ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อย
ละ ๗๐ ขึ้นไป มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง 

- โครงงานคุณธรรม โครงงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
- ผลงานนักเรียน 
- ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนา
ทักษะอย่างรอบด้าน 

 ๓.๒  ใชส้ื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 
     ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อย
ละ ๘๐ ขึ้นไป มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน
ให้ผู้เรียน มีการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา ใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียน 
 
 

- แหล่งเรียนรู้น่าอยู่และทันสมัย 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
- แบบบันทึกการใช้ห้องปฏิบัติ/สื่อ 
- ห้องสมุด 



รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๑       ๓๖ 
 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน หลักฐานร่องรอย 

 ๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
     ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อย
ละ ๙๐ ขึ้นไป มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนโดยเน้นปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ผู้เรียน
รักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

- โครงงานคุณธรรม โครงงานป้องกันปัญหายาเสพติด 
- วิจัยในชั้นเรียน  
- ผลงานนักเรียน 
- การจัดสภาพห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
- การมอบรางวัลให้เด็กท่ีมีความประพฤติดีเป็นแบบอย่าง 
  ที่ดีให้กับเพื่อนๆ 

 ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ดีเลิศ ดีเลิศ 
     ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อย
ละ ๗๐ ขึ้นไป มีการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัด
ที่เหมาะสม และให้ข้อมูลย้อนกลับ 

- แบบประเมินด้านการเรียน 
- แบบ ป.พ.ต่างๆ 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
     ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อย
ละ ๘๐ ขึ้นไป มีส่วนร่วมในชมุชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC  

- ข้อมูลสารสนเทศ 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
- รายงาน SAR 
- รายงานการประชุมอบรม 

 

หมายเหตุ :  ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม       ดีเลิศ      ดี      ปานกลาง      ก าลังพัฒนา 



รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๑       ๓๗ 
 

 

ตอนที่ ๔ 
สรุป ระดับคุณภาพ ๓ มาตรฐาน 

 
๔.๑.สรุประดับคุณภาพ และคุณภาพของโรงเรียน ระดับปฐมวัย 

มาตรฐาน ค่าฐานนิยม(Mode) ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน ๕ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๕ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๔ ดีเลิศ 

 ระดับคุณภาพ ๕ ยอดเยี่ยม 
 
 ๔.๒.สรุประดับคุณภาพ และคุณภาพของโรงเรียน ระดับขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน ค่าฐานนิยม(Mode) ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน ๔ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๕ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๔ ดีเลิศ 

 ระดับคุณภาพ ๔ ดีเลิศ 
 
๔.๓ จุดเด่น 
 สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายตามความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน เช่น 
กิจกรรมโครงงาน กิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรมดนตรี กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ และผู้เรียนมีโอกาสได้เข้า
ร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่จัดเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง มีการวัดผลประเมินผล
ตามสภาพจริงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ท าให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถอย่างดี ส่งผลให้ผู้เรียนอ่านหนังสือ
ออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ สามารถใช้เทคโนโลยี ในการแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดีเลิศ มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สูงกว่าระดับเขตพ้ืนทุกรายวิชา ผู้เรียนมี
คุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี  มีความภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทย ยอมรับและสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
ด้านศาสนาและชาติพันธ์ และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกาย มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตาม
เกณฑ์ ตลอดจนมีจิตสังคมระดับเยี่ยมยอดเยี่ยม  
 
๔.๔ จุดควรพัฒนา 
 พัฒนา ยกระดับผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ (O-NET) ในระดับประถมศกึษาปีที่ ๖ ให้สูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่ 
และในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ให้สูงกว่าระดับประเทศ ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี ผู้เรียนทุกระดับชั้นยังต้องเร่งพัฒนาทักษะด้านการน าเสนอ 



รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๑       ๓๘ 
 

 

การอภิปราย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้
อย่างเหมาะสม    
 

ตอนที่ ๕ 
แผนพัฒนาเพื่อความยั่งยืนหรือพัฒนาให้ดีขึ้นหนึ่งระดับ 

  (ท้ังนี้ วิเคราะห์จาก ผลการประเมินภายนอกรอบ ๓ ผลการประเมินรายมาตรฐาน แล้วน ามาวางแผน
โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการด าเนินงาน) 
๑. ระดับปฐมวัย 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการด าเนินงาน หมายเหตุ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพเด็ก   
๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มี
สุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ  
ตนเองได้      

- โครงการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย 
- โครงการส่งเสริมกีฬา 
- โครงการตามภารกิจถ่ายโอนและกระจาย 
  อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ 
  จัดหางบประมาณอาหารกลางวันและอาหาร 
  เสริม (นม) โรงเรียน 
     กิจกรรมคาราวาน 
     กิจกรรมทัศนศึกษา 
     กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 

 

๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ  
ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

- โครงการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย 
    กิจกรรมคาราวาน 
    กิจกรรมทัศนศึกษา 
    กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
 

 

๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือ
ตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

- โครงการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย 
    กิจกรรมคาราวาน 
    กิจกรรมทัศนศึกษา 
    กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
     

 

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้  
มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้
ได้ 

- โครงการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย 
     กิจกรรมคาราวาน 
     กิจกรรมทัศนศึกษา 
     กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 

 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและ
จัดการ 

  

๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 
๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  

- โครงการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย 
- โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
     กิจกรรมคาราวาน 

 



รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๑       ๓๙ 
 

 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการด าเนินงาน หมายเหตุ 
     กิจกรรมทัศนศึกษา 
     กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 

๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  - โครงการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย 
     กิจกรรมคาราวาน 
     กิจกรรมทัศนศึกษา 
     กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 

 

๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้าน
การจัดประสบการณ์ 

- โครงการพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากร 
  ทางการศึกษา 
- โครงการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย 
     กิจกรรมคาราวาน 
     กิจกรรมทัศนศึกษา 
     กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย  

 

๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการ
เรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ 

- โครงการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย 
     กิจกรรมคาราวาน 
     กิจกรรมทัศนศึกษา 
     กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย   

 

๒.๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

- โครงการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย 
     กิจกรรมคาราวาน 
     กิจกรรมทัศนศึกษา 
     กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

 

๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาส
ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 

- โครงการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย 
     กิจกรรมคาราวาน  กิจกรรมทัศนศึกษา 
     กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 

 

มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่
เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

  

๓.๑  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมี
การพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

- โครงการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย 
     กิจกรรมคาราวาน 
     กิจกรรมทัศนศึกษา 
     กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย  
  

 

๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

- โครงการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย 
     กิจกรรมคาราวาน 
     กิจกรรมทัศนศึกษา 
     กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
 

 

๓.๓  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้
สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

- โครงการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย 
     กิจกรรมคาราวาน 

 



รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๑       ๔๐ 
 

 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการด าเนินงาน หมายเหตุ 
     กิจกรรมทัศนศึกษา 
     กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 

๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพ
จริงและน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนา
เด็ก 

- โครงการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย 
     กิจกรรมคาราวาน 
     กิจกรรมทัศนศึกษา 
     กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
 

 

            
๒. ระดับขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการด าเนินงาน หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน   
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน   
การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 

๑. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
๒. โครงการแก้ไขปัญหาการอ่านออกเขียนได้ 
๓. โครงการส่งเสริม และพัฒนาทักษะทางวิชาการ 
๔. โครงการค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

 

     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์
และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

๑. โครงการส่งเสริมกีฬา 
๒. โครงการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด 
๓. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด 
    กิจกรรมอบรมทักษะชีวิตต่างๆ  
    กิจกรรมลานดิน กิจกรรมวันอาเซียน 

 

     ๓)  มีความสามารในการสร้าง
นวัตกรรม 

๑. โครงการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี 
    สารสนเทศ สื่อ DLTV/TRUE PLOOKPUNYA  
    /ICT ชุมชน 
๒. โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน 
๓. กิจกรรมรณรงค์ในวันส าคัญต่างๆ  

 

     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร 

๑. โครงการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี 
    สารสนเทศ สื่อ DLTV/TRUE PLOOKPUNYA  
    /ICT ชุมชน 
๒. กิจกรรมการเรียนการสอนและการสร้างชิ้นงาน 
    โดยใช้สื่อ เทคโนโลย ี

 

      ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

๑. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
๒. โครงการพัฒนาการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ 
    ที่หลากหลาย 
๓. โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะความ 
    สามารถทางวิชาการ 
๔. โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 

 



รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๑       ๔๑ 
 

 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการด าเนินงาน หมายเหตุ 
      ๖)  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติ
ที่ดีต่องานอาชีพ 

๑. โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
๒. โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพนักเรียน  
๓. โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพตามแนวคิด“ศาสตร์ 
    พระราชา ต าราแห่งการด าเนินชีวิต สู่กิจกรรม 
      การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านห้วยไคร้” 

 

๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
      ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

๑. โครงการวันส าคัญ 
๒. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและวินัย 
    นักเรียน 
๓. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๔. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด 
๕. โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม  
    จริยธรรมนักเรียน  

 

     ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 

๑. โครงการส่งเสริมทักษะด้านดนตรีสากลและ 
    วงโยธวาทิต 
๒. โครงการวันส าคัญ 

 

     ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

๑. โครงการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด 
๒ โครงการวันส าคัญ 
๓. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและวินัย 
    นักเรียน 
๔. โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม  
    จริยธรรมนักเรียน  

 

     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะ
จิตสังคม 

๑. โครงการส่งเสริมกีฬา 
๒. โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
๓. โครงการตามภารกิจถ่ายโอนและกระจาย 
    อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ 
    จัดหางบประมาณอาหารกลางวันและอาหาร 
     เสริม (นม) โรงเรียน 

 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและ
จัดการ 

  

  ๒.๑  การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธ
กิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

๑. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
๒. แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
๓. โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
    ทางการศึกษา 

 

  ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

๑. โครงการยกระดับระบบบริหารและการจัด 
    การศึกษาตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชา และ 
     ธรรมาภิบาลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”  

 



รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๑       ๔๒ 
 

 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการด าเนินงาน หมายเหตุ 
     ภายใต้รูปแบบ “HUAYKRI MODEL” 
๒. โครงการประกันคุณภาพภายใน 
    สถานศึกษา “มิติสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
    อย่างยั่งยืน”  
๓. โครงการซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ 

  ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๑. โครงการจัดการศึกษาส าหรับเด็กเรียนร่วม 
๒. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน 

 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

๑. โครงการพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากร 
    ทางการศึกษา 

 

  ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

๑. โครงการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซม  
     อาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ 
๒. โครงการพัฒนาการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ 
    ที่หลากหลาย 
๓. โครงการคัดแยกขยะต้นทาง และธนาคารขยะ 
    ในโรงเรียน 

 

  ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

๑. โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
๒. ห้องสืบค้น 
๓. ทีวี ครบทุกห้องเรียน 

 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  

๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

๑. โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน 
    ภาษาอังกฤษและ ภาษาจีน* STEM ED 
๒. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน 

 

 ๓.๒  ใชส้ื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๑. โครงการห้องสมุดมีชีวิต 
๒. ห้องสืบค้น 
๓. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด 
    การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรียนดี ๑๕ ปี 

 

 ๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๑. กิจกรรมโครงงานคุณธรรม 
๒. กิจกรรมโครงงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 

 ๔.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

๑. โครงการพัฒนาการวัดผลและประเมินผล 
      ตามสภาพจริง 

 

 ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

๑. โครงการเปิดบ้านวิชาการ 
๒. กิจกรรมลานดินถิ่นเรียนรู้สู่ลานบุญ 
๓. โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ 
๔. กิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรมแกนน าเฝ้าระวัง 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๑       ๔๓ 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก   
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๑       ๔๕ 
 

 

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๑       ๔๖ 
 

 

มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๑.๑.๑ มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๑       ๔๗ 
 

 

มาตรฐานที ่ ๒  ด้านคุณภาพผู้เรียน 

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑.๑.๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปลายแลกเปลี่ยน  
                   มีความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๑       ๔๘ 
 

 

มาตรฐานที ่ ๑  ด้านคุณภาพผู้เรียน 

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑.๑.๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปลายแลกเปลี่ยน  
                    มีความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๑       ๔๙ 
 

 

มาตรฐานที่  ๑  ด้านคุณภาพผู้เรียน 

 ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑.๑.๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๑       ๕๐ 
 

 

มาตรฐานที ่ ๑  ด้านคุณภาพผู้เรียน 

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑.๑.๔ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๑       ๕๑ 
 

 

มาตรฐานที่  ๑  ด้านคุณภาพผู้เรียน 

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑.๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา (กราฟเปรียบเทียนผลสอบ O-Net) 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอั งกฤษ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

ระดับโรงเรียน ระดับเขต ระดับประเทศ
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2561 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  3

ระดับโรงเรียน ระดับเขต ระดับประเทศ



รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๑       ๕๒ 
 

 

มาตรฐานที่  ๑  ด้านคุณภาพผู้เรียน 

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑.๑.๖ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๑       ๕๓ 
 

 

มาตรฐานที่  ๑  ด้านคุณภาพผู้เรียน 

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑.๑.๖ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
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๑.๒  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๑.๒.๑  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๑       ๕๕ 
 

 

๑.๒  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑.๒.๑ มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๑       ๕๖ 
 

 

๑.๒  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
       ๑.๒.๒ มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๑       ๕๗ 
 

 

๑.๒  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๑.๒.๒ มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๑       ๕๘ 
 

 

 
๑.๒  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๑.๒.๓  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

  



รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๑       ๕๙ 
 

 

๑.๒  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
        ๑.๒.๔  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
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๑.๒  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
        ๑.๒.๔  มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๒  
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
         ๑.๒.๔ มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๑       ๖๒ 
 

 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารจัดการ 

 

               ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารจัดการ 
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              ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๑       ๖๔ 
 

 

มาตรฐานที ่ ๒  กระบวนการบริหารจัดการ 
 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
                 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 
 
 

 

 

 

 

  



รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๑       ๖๕ 
 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
                และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ / ๒๕๖๑ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐/๒๕๖๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561



รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๑       ๖๖ 
 

 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารจัดการ 

 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 

                 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารจัดการ 

 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
                 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 

      

      

       

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๑       ๖๘ 
 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 
 
 

  



รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๑       ๖๙ 
 

 

มาตรฐานที ่ ๒  กระบวนการบริหารจัดการ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

              

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๑       ๗๐ 
 

 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารจัดการ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๑       ๗๑ 
 

 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารจัดการ 

 ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

  

     

 

        

 

     

 

 

 

 

  



รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๑       ๗๒ 
 

 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารจัดการ 

 ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๑       ๗๓ 
 

 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารจัดการ 

 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๑       ๗๔ 
 

 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

 

    

 

          

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  



รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๑       ๗๕ 
 

 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้. 

 

               

 

          

 

 

 

 

  



รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๑       ๗๖ 
 

 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้. 
      

 

 

 

 

 

 
 

  



รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๑       ๗๗ 
 

 

มาตรฐานที่  ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
      

      

 

         

    

 

 

  



รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๑       ๗๘ 
 

 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
         

 

         

           

    

  



รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๑       ๗๙ 
 

 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  
 
 



รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๑       ๘๐ 
 

 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๑       ๘๑ 
 

 

 

 
 
 

     
      

 

 

 

                        

     

  

รางวลัสถานศึกษา ครู และนักเรียนการขับเคล่ือนโครงงานคุณธรรม 
สพฐ. 



รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๑       ๘๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รางวลัสถานศึกษา ครู และนักเรียนการขับเคล่ือนโครงงานคุณธรรม 
สพฐ. 



รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๑       ๘๓ 
 

 

            
            
            
          

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบการขับเคล่ือนโครงงานคุณธรรม สพฐ. 



รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๑       ๘๔ 
 

 

 

 

               

               

 

               

 

   

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบการขับเคล่ือนโครงงานคุณธรรม สพฐ. 



รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๑       ๘๕ 
 

 

  

เกยีรติบัตรการแข่งขนัสมการคณติศาสตร์ (เอแมท็) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 



รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๑       ๘๖ 
 

 

    

  
เกยีรติบัตรการแข่งขนัสมการคณติศาสตร์ (เอแมท็) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 



รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๑       ๘๗ 
 

 

   

  

เกยีรติบัตรการแข่งขนัสร้างสรรค์ผลงานคณติศาสตร์ โดยใช้ โปรแกรม GSP  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 



รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๑       ๘๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รางวลัผู้บริหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

รางวลั คุรุชน คนคุณธรรม ประเภทผู้บริหาร 

ที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลมิพระเกยีรต ิ

ขบัเคล่ือนโครงการ “ลูกสาวของแผ่นดนิรวม
พลงัสังคมไทยใสสะอาด” 



รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๑       ๘๙ 
 

 

 
 

 

ค าสั่งโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 
ที่   40/ 2561 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกันจัดท าเอกสารประจ าปีการศึกษา 2561 
------------------------------------ 

ด้วยโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ได้ด าเนินงานการจัดการศึกษา ในปีการศึกษา 2561 มาจนสิ้นปีการศึกษา  
เพ่ือเป็นการายงานผลการจัดการศึกษาของคณะครูที่รับผิดชอบงานในแต่ละโครงการได้สรุปผลการด าเนินงาน
ของตนในตลอดปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา นั้น  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาการข้าราชการในสถานศึกษาและ
มีอ านาจหน้าที่อ่ืนๆ เพ่ือให้บริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตาม
จุดประสงค์ในกิจกรรมครั้งนี้ จึงแต่งตั้งกรรมการด าเนินงานดังนี้ 
1.  คณะกรรมการอ านวยการ 

1. นายไชยรัตน์  จินะราช  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธาน 
2. นายพรหมลิขิต   แก้วจันทร์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธาน 
3. นางณัฏฐ์พร   หงษ์ค า  ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นางอนงค์   พิลาลัย  ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
5. นางสุภาภรณ์   พรมมินทร์ ครุ ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
6. นางศรีวรรณ     มหาเทพ  ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ในการให้ค าปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ให้ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตลอด
การด าเนินการ 
2.  คณะกรรมการฝ่ายจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของโรงเรียน 

1. นางสาวแก้วกาญจน์    ตันหล้า ครู เชี่ยวชาญ   ประธาน 
2. นายพิทักษ์พงศ์  เชียงแรง  ครู ช านาญการ   กรรมการ 
3. นางอภิสรา   พรหมเผ่า คนซื่อ ครู ช านาญการ   กรรมการ 
4. นางสุภาภรณ์    พรมมินทร์ ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
5. นางสาวฐิติชญาน์    นักไร่  ครูธุรการ   กรรมการและผู้ช่วยฯ 

มีหน้าที ่รวบรวม SAR  ของคณะครูทุกคนมาสรุปเป็นภาพรวมแล้วจัดท าเป็นรูปเล่ม  
และบันทึกเป็นแผ่นซีดี 

ให้ครูที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบอย่างเคร่งครัด 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่  24  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2561 
  สั่ง ณ วันที่   24   เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2561 

(ลงชื่อ)       
          ( นายไชยรัตน์  จินะราช ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 



รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๑       ๙๐ 
 

 

  
ค าสั่งโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 

ที่  ๒๕ / ๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชการครู  ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติหน้าที่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  

..................................................................................................................... ...................... 
 ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓  ที่ ๔๑๙ / ๒๕๕๙   ลงวันที่  
๑๑  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙      แต่งตั้งให้  นายไชยรัตน์  จินะราช  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน
บ้านห้วยไคร้ ต. ห้วยไคร้    อ.แม่สาย  จ.เชียงราย   
 อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  
มาตรา  ๓๙  และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา  ๒๗   
ประกอบกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจบริหารจัดการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๐  จึง
แต่งตั้งข้าราชการครู  ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบ้านห้วยไคร้   ปฏิบัติหน้าที่ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้ 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๑.  นายพรหมลิขิต  แก้วจันทร์    ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางอนงค์   พิลาลัย     กรรมการ 
  ๓.  นางศรีวรรณ  มหาเทพ    กรรมการ 
  ๔.  นางณัฏฐ์พร  หงษ์ค า     กรรมการ 
  ๕.  นางทิพวรรณ  มูลทาศรี    กรรมการ 
  ๖.  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมฯ  กรรมการ 
  ๗.  นางสาวแก้วกาญจน์  ตันหล้า    กรรมการและเลขา 
 

ทั้งนี ้ ให้ผู้ที่ได้รับค าสั่งแต่งตั้งมอบหมายงาน  ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถเพ่ือให้เกิดผล
ดีต่อทางราชการสืบไป   

 
สั่ง ณ วันที่  ๒๐  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
 
 

(นายไชยรัตน์   จินะราช) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 

 


