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โรงเรียนบานใหมสามัคคี  อ.เมือง  จ.กําแพงเพชร 
ตอนที่ 1  

ขอมูลพื้นฐาน 
 

1. ขอมูลท่ัวไป 
  โรงเรียนบานใหมสามัคค ี   ตั้งอยูที่   หมูท่ี 7     ตําบลคณฑ ี อําเภอเมอืงกําแพงเพชร   
จังหวัดกําแพงเพชร    รหัสไปรษณีย   62000    สังกัดสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําแพงเพชร เขต 
1    สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    กระทรวงศึกษาธิการ   
e-mail    banmaisamake@hotmail.com         
เปดสอนระดับชั้นอนุบาลปที ่ 1  ถึงระดับชั้นมัธยมศกึษาปท่ี  3     
เนื้อท่ี  12  ไร    เขตพ้ืนท่ีบรกิาร    1  หมูบาน  ไดแก     บานใหมฤทธิเ์จริญ 
 

  ประวัติโรงเรียนโดยยอ 
  

  โรงเรยีนบานใหมสามัคคี  ต้ังอยูบานใหมฤทธิเ์จริญ  หมูท่ี  7  ตําบลคณฑี    อําเภอเมอืง  
จังหวัด  กําแพงเพชร   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษากําแพงเพชร  เขต  1    สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน    กระทรวงศกึษาธกิาร    กอต้ังเมือ่วันท่ี  1  พฤษภาคม  พ.ศ. 2515  ปจจุบัน 
จัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาล 1    ถึง    ชัน้มัธยมศกึษาปท่ี 3    ชั้นเรียนละ  1  หอง  จํานวน  11  
ชั้นเรียน 

       คําขวัญประจําโรงเรียน  “ใหการศกึษา  พัฒนาสิ่งแวดลอม  พรอมดานคุณธรรม  นําดวย
คุณภาพ”  
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แผนท่ีโรงเรียน 
 
 
 
  
                                            ถนนสาย  ทามะเขือ  -  กําแพงเพชร                                                ไป  จังหวัดกําแพงเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ขอมูลผูบริหาร 
  1) ผูอํานวยการโรงเรียน ชื่อ-สกลุ   นายสเุทพ   แดงชาต ิ
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท    สาขา  การบริหารการศกึษา 
ดํารงตําแหนงที่โรงเรียนนี้ตั้งแต    1  มิถนุายน  2548    จนถึงปจจุบัน    เปนเวลา  6  ป  10  เดือน
โทรศัพท  089-5672430             
   
3 ขอมูลนักเรียน 
  3.1 ขอมูล วันท่ี 10  มิถุนายน ของปการศกึษาท่ีรายงาน  คือ  2554 
 1) จํานวนนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการท้ังสิ้น     89       คน 
 2) จํานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  129    คน    จําแนกตามระดับชั้นท่ีเปดสอน 
 
  

ร.ร.บานใหม
สามัคค ี

ร.ร.บาน 
หงษทอง 

ร.ร.ปราสาท
อนุสรณ 

ร.ร.บาน 
โพธิ์พัฒนา 

ไป  บานปาเหยีง  อ.คลองขลุง 

ไป  บานหนองไผ  อ.ทรายทองฯ 

ไป  บานโนนจั่น  อ.ไทรงาม 

อบต.คณฑ ี
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ระดับชั้นเรียน จํานวนหอง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ตอหอง 

อนุบาล 1 1 4 3 7 7:1 
อนุบาล 2 1 6 5 11 11:1 

รวม 2 10 8 18 - 

ประถมศึกษาปที่ 1 1 3 3 6 6:1 
ประถมศึกษาปที่ 2 1 7 5 12 12:1 
ประถมศึกษาปที่ 3 1 6 6 12 12:1 
ประถมศึกษาปที่ 4 1 3 6 9 9:1 
ประถมศึกษาปที่ 5 1 6 1 7 7:1 
ประถมศึกษาปที่ 6 1 14 9 23 23:1 

รวม 6 40 30 70 - 
มัธยมศึกษาปที ่1 1 6 4 10 10:1 
มัธยมศึกษาปที ่2 1 6 10 16 16:1 
มัธยมศึกษาปที ่3 1 8 7 15 15:1 

รวม 3 20 21 41 - 
รวมทั้งหมด 11 70 59 129 - 
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 ขอมูลครูและบุคลากร 
 

 ครูประจําการ 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ อายุ
ราชการ 

ตําแหนง/
วิทย
ฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 
จํานวนคร้ัง/
ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ป 
1 นางจันทกานต  กางกอน 40 14 ครู  คศ.2 ปริญญาตร ี การ

ประถมศึกษา 
ป.1 20 

2 นางขนิษฐา  วิชาวงษ 50 29 ครู  คศ.2 ปริญญาตร ี การ
ประถมศึกษา 

ป.2 20 

3 นายเกษ  วิชาวงษ 52 31 ครู  คศ.3 ปริญญาตร ี พลศึกษา ป.3 20 

4 นางอนงค  ชัยแสวง 52 18 ครู  คศ.2 ปริญญาตร ี ภาษาไทย ป.4 20 

5 นางสมทรง  เทพแสน 50 18 ครู  คศ.2 ปริญญาตร ี เกษตร ป.5 20 

6 นางสุภาวดี  ใจเย็น 59 37 ครู  คศ.2 ปริญญาตร ี สังคมศึกษา ป.6 20 

7 นางนุชนาถ  เพชรรัตน 42 18 ครู  คศ.2 ปรญิญาโท บริหาร
การศึกษา 

ม.1 20 

8 นางนันทภัค  ออนฉาย 41 18 ครู  คศ.2 ปริญญาตร ี ภาษาไทย ม.2 20 

9 นางอัญชัน  ขอนทอง 40 18 ครู  คศ.2 ปริญญาตร ี คณิตศาสตร ม.3 20 

10 นางสาวนงคลักษณ  สุขสม 49 18 ครู  คศ.2 ปริญญาโท บริหาร
การศึกษา 

สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

20 

11 นางจุฑาทิพย  คําบรรลือ 34 6 ครู  คศ.1 ปริญญาโท บริหาร
การศึกษา 

ภาอังกฤษ 20 

12 นายประกิต  บูชาบุญ 38 1 ครู  คศ.1 ปริญญาตร ี วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร 

20 

  
 จํานวนครูท่ีสอนวิชาตรงเอก   10   คน    คดิเปนรอยละ   83.33 
 จํานวนครูท่ีสอนตรงความถนดั   12   คน     คิดเปนรอยละ  100 
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 พนักงานราชการ/ครูอัตราจาง 
ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ ประสบการณ

การสอน (ป) วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ช้ัน จางดวยเงิน 

1 นางสาวพรทิพย  ใสแสง 27 5 ปริญญาตร ี ปฐมวัย อนุบาล  1 
อนุบาล 2 

งบประมาณ 

2 นางสาวมลฑา  บาลไธสง 36 2 ปริญญาตร ี สังคม สังคม 
ป.1  -  ป.3 
ม.1  -  ม.3 

งบประมาณ 

3 นางสาวธิราพร  พวงทอง 25 1 ปริญญาตร ี คอมพิวเตอร คอมพิวเตอร 
ป.4  - ม.3 

งบประมาณ 

     
  
บุคลากรสนับสนุน 
ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ ประสบการณ

ทํางาน (ป) วุฒิ วิชา เอก สนับสนุน
งาน จางดวยเงิน 

1 นางรําพรรณ 
หมอกเมฆ 

27 1 ปริญญาตร ี บัญชี ธุรการ งบประมาณ 

 
ขอมูลอาคารสถานที่  

 อาคารเรยีนจํานวน   2   หลัง   อาคารประกอบจํานวน    2    หลัง   สวม   2  หลัง ( 8  ที่
นั่ง ) 
สนามเด็กเลน    1   สนาม    สนามฟุตบอล   1    สนาม     สนามบาสเก็ตบอล   1   สนาม   
 

 

 งบพัฒนาคณุภาพการจัดการศกึษา    คิดเปนรอยละ    11.46    ของรายรับ 
 
 
ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 1) สภาพชมุชนรอบบรเิวณโรงเรียนมีลกัษณะ เปนท่ีราบ  มีประชากรประมาณ 1,000   
คน บรเิวณใกลเคียงโดยรอบโรงเรียน ไดแก หมูบานปาเหียง  อําเภอคลองขลุง  จังหวัดกําแพงเพชร   
หมูบานหนองไผ  อําเภอทรายทองวัฒนา  จังหวัดกําแพงเพชร   หมูบานหงสทอง  อําเภอเมอืง  
จังหวัดกําแพงเพชร  อาชีพหลกัของชุมชน คือ    อาชีพทํานา     สวนใหญนับถือศาสนา พุทธ  
ประเพณี/ศลิปวัฒนธรรมทองถิ่นท่ีเปนท่ีรูจักโดยท่ัวไป คือ ประเพณีพ้ืนบานของชาวอีสาน 
ประเพณ ี
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บุญบ้ังไฟ  ประเพณีบายศรสีูขวัญ และประเพณขีองชาวพุทธท่ัวไป เชน  ตักบาตรเทโว  แหเทียน
พรรษา   
และสลากภัตร    
  2) ผูปกครองสวนใหญ จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษา   อาชีพหลกั คอื อาชีพทํานา      
สวนใหญนับถอืศาสนา  พุทธ   ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดโดยเฉลี่ยตอครอบครัว ตอป   25,000   
บาท จํานวนคนเฉลี่ยตอครอบครัว   4   คน 

 3) โอกาสและขอจํากดัของโรงเรียน 
     โอกาส  อยูในชุมชนทีดี่  มีบรรยากาศและสิ่งแวดลอมท่ีดี  ชุมชนมีความสงบสุข   
ปลอดอบายมุขท้ังปวง  ผูนําชุมชนเห็นความสําคัญของการศกึษา  ประชาชนในชุมชนใหความ
รวมมือ 
กับโรงเรียนดวยดีในทุก ๆ ดาน  เปนชุมชนเล็ก ๆ  สะดวกในการติดตามนกัเรียนและติดตอกับ
ผูปกครอง 
ไดงาย  ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนเปนไปอยางดี 
                    ขอจาํกัด  เปนโรงเรียนท่ีอยูหางไกลแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมและแหลงเรียนรู 
ทางธรรมชาติของจังหวัด  การเดินทางและการคมนาคมไมสะดวก 

  
 

แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น  
 1) หองสมุดมีขนาด   54  ตารางเมตร จํานวนหนังสอืในหองสมุด  1,944   เลม 
การสืบคนหนังสอืและการยืม-คืน ใชระบบ   PLS 3    จํานวนนักเรียนท่ีใชหองสมุดในปการศกึษา
ท่ีรายงาน เฉลี่ย  80   คน ตอ วันคิดเปนรอยละ  78.71  ของนักเรียนทั้งหมด 

๒) หองปฏิบัติการ 
  หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร    จํานวน   1   หอง 

   หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร    จํานวน   1   หอง 
   หองปฏิบัติการทางภาษา         จํานวน   1   หอง 
 3) คอมพิวเตอร จํานวน   15   เครือ่ง 
 -ใชเพ่ือการเรยีนการสอน     13  เครือ่ง 
  -ใชเพ่ือสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต   2   เครื่อง จํานวนนักเรียนท่ีสืบคนขอมูล
ทางอินเตอรเนต็ในปการศึกษาท่ีรายงาน เฉลี่ย  60  คน ตอวัน  คิดเปนรอยละ  58.71  ของนกัเรียน
ท้ังหมด 
 -ใชเพ่ือการบริหารจัดการ       10        เคร่ือง 
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 4) แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 
ชื่อแหลงเรียนรู (สถานที่นอกหองเรียน) สถิติการใช จํานวนครั้ง/ป 

1.  โรงเรือนเพาะเหด็นางฟา 
2.  แปลงเกษตรผักกางมุง 
3.  บอเล้ียงปลา 
4.  สวนปา 

 

180 / ป 
180 / ป 
180 / ป 
180 / ป 

 
 
 

  5) แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน   
ช่ือแหลงเรียนรู (สถานท่ี) สถิติการใชจํานวนครั้ง/ป 

1.  ฟารมเล้ียงกบ 
2.  ฟารมเล้ียงตุกแก 
3.  สวนแตงโม 
4.  กิจกรรมทอผา 
5.  แปลงปลูกไมดอกไมประดับ 
6.  โรงงานผลิตนํ้าผลไม 

 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
 

   
 6) ปราชญชาวบาน/ภูมิปญญาทองถิ่น ผูทรงคุณวุฒิ ที่สถานศกึษาเชญิมาใหความรูแกครู 
นักเรียน ในปการศกึษาท่ีรายงาน 
   6.1  ชือ่-สกลุ  นางสงกรานต  ศรีคณุ  ใหความรูเรื่อง การทอผา 
สถติิการใหความรูในโรงเรยีนแหงนี้  จํานวน     1 ครั้ง/ป 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอก (คร้ังลาสุด) 
        สําหรับโรงเรียนท่ีประเมินรอบสามแลว ใชผลรอบสาม  (ไดรับการประเมินวันที่  4 , 5 , 8  ส.ค. 
2554 โดยหางหุนสวนจํากัด  เพชรเกษม  อีวาลชูัน่ ) 

 
ระดับการศกึษาปฐมวัย  
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน 
ตัวบงชี้ที่ 1  เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย   

 
5 

 
4.50 

 
ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ 2  เด็กมีพัฒนาการดานอารมณ และจิตใจสมวัย 5 4.50 ดีมาก 
ตัวบงชี้ที่ 3  เด็กมีพัฒนาการดานสังคมสมวัย 5 4.50 ดีมาก 
ตัวบงชี้ที่ 4  เด็กมีพัฒนาการดานสตปิญญาสมวัย 10 8.00 ดี 
ตัวบงชี้ที่ 5  เด็กมีความพรอมศึกษาตอในขั้นตอไป 10 8.00 ดี 
ตัวบงชี้ที่ 6  ประสิทธิผลการจัดประสบการณการเรียนรูทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ 35 27.00 ดี 
ตัวบงชี้ที่ 7  ประสิทธิภาพของการบรหิารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 15 11.50 ดี 
ตัวบงชี้ที่ 8  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5 4.42 ดี 
กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ 
ตัวบงชี้ที่ 9   ผลการพฒันาใหบรรลุเปาหมายตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ 
                วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา   

 
2.50 

 
2.50 

 
ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ 10 ผลการพฒันาตามจุดเนน และจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณ 
                ของสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม 
ตัวบงชี้ที่ 11  ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

 
2.50 

 
2.50 

 
ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ 12  ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน 
                  และพัฒนาสูความเปนเลิศ เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

สรุป 100 82.42 ดี 
 
 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดบัคุณภาพ        ด ี         โดยมีคาเฉลี่ย    82.42 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ          รับรอง            ไมรับรอง 
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ระดับการศกึษาข้ันพื้นฐาน  
 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน 
ตัวบงชี้ที่ 1. ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ด ี

 
10 

 
9.63 

 
ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ 2  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค 10 9.53 ดีมาก 
ตัวบงชี้ที่ 3  ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่อง 10 8.83 ดี 
ตัวบงชี้ที่ 4  ผูเรียนคิดเปน ทําเปน 10 8.54 ดี 
ตัวบงชี้ที่ 5  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน 20 8.00 พอใช 
ตัวบงชี้ที่ 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสาํคัญ 10 8.00 ดี 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

ระดับ
คุณภาพ 

ตัวบงชี้ที่ 7  ประสิทธิภาพของการบรหิารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5 5.00 ดีมาก 
ตัวบงชี้ที่ 8 พฒันาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตนสังกัด 5 4.72 ดีมาก 
กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ 
ตัวบงชี้ที่ 9   ผลการพฒันาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน พันธกิจ 
                 และวัตถุประสงคของการจัดต้ังสถานศึกษา 

 
5 

 
5.00 

 
ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ 10 ผลการพฒันาตามจุดเนนและจุดเดนทีส่งผลสะทอนเปนเอกลักษณ 
                ของสถานศึกษา 

5 5.00 
 

ดีมาก 

กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม 
ตัวบงชี้ที่ 11 ผลการดาํเนินงานโครงการพเิศษเพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา              

 
5 

 
5.00 

 
ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ 12 ผลการสงเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน  
                 และพฒันาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5 5.00 ดีมาก 

สรุป 100 82.16 ดี 
 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดบัคุณภาพ         ดี           โดยมีคาเฉลีย่    82.16  
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รบัรอง           ไมรับรอง 
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ตอนที่ 2  
แผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา 

1. การบริหารจดัการศึกษา  
  โรงเรียนบานใหมสามัคคี     แบงโครงสรางการบริหารงานเปน  4   ดาน     
ไดแกดาน การบริหารงานวิชาการ  การบริหารงานงบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และการ
บริหารทั่วไป    ผูบริหารยึดหลกัการบริหาร/เทคนคิการบริหารแบบ การพัฒนาตามกระบวนการ  
PDCA  เนนการมสีวนรวมของบุคลากรท้ังภายในและภายนอกสถานศกึษา     

โครงสรางการบริหารโรงเรียนบานใหมสามัคค ี
 

ผูอํานวยการสถานศึกษา  โรงเรียนบานใหมสามัคคี 
นายสุเทพ  แดงชาติ 

 
 

 
งานวิชาการ 

นางนุชนาถ  เพชรรัตน 

 
การบริหารงบประมาณ 
นางอัญชัน  ขอนทอง 

 
การบริหารงานบุคคล 

นางสุภาวดี  ใจเย็น 

 
การบริหารทั่วไป 
นายเกษ  วิชาวงษ 

- งานพฒันาหลักสูตร 
  สถานศกึษา 
- งานพฒันากระบวน 
   การเรียนรู 
- งานวดัผลประเมินผล  และ  
   เทยีบโอนผลการเรยีน 
- งานวิจยัเพื่อพัฒนา 
   คุณภาพในสถานศกึษา 
- งานพฒันาและสงเสริม 
  ใหมีแหลงเรียนรู 
- งานนิเทศการศึกษา 
- งานแนะแนวการศึกษา 
- งานพฒันาระบบการ 
  ประกันคุณภาพภายใน 
  และมาตรฐานการศกึษา 
- การสงเสรมิชุมชนใหมี  
  ความเขมแขง็ทางวิชาการ 
- การประสานความรวมมอื 
  ในการพฒันาวิชาการ กับ 
  สถานศึกษาและองคกรอื่น 
- การสงเสรมิสนับสนุนงาน  
  วิชาการแกหนวยงานอื่น ที่จดัการศกึษา 

-  การพฒันาและใชสือ่  
       เทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา 
- ระเบยีบวาดวยการบรหิารงานวิชาการ   

- การจัดทําแผนงบประมาณ 
  และคําขอตัง้ฯเสนอ สพฐ. 
- การจัดทําแผนปฏิบตัิการ 
  ใชจายงบประมาณ 
- การอนุมตัิการใชจายงบ ฯ   
  ตามทีไ่ดรับจัดสรร 
- การรายงานผลการเบิก จายเงิน 
- การตรวจสอบ ติดตาม  
  และรายงานการใชงบฯ 
- การระดมทรพัยากรและ 
  การลงทุนเพื่อการศึกษา 
- การวางแผนพัสด ุ
- การกําหนดรปูแบบ  
  รายการ ครุภัณฑ ฯ  เพื่อ 
  เสนอตอ สพฐ. 
- การพัฒนาขอมูลและ 
  ระบบสารสนเทศเพือ่ 
  จัดทําและจดัหาพสัด ุ
- การควบคุม ดูแล  บํารงุรักษาและ
จําหนาย  พสัด ุ
- การรับเงิน การเก็บเงิน 
  และการจายเงิน 
- การจัดทําบัญชกีารจายเงิน 
- ระเบยีบวาดวยการ บรหิาร
งบประมาณ 

- การวางแผนอัตรากําลัง 
- การสรรหาและบรรจุ  แตงตัง้ 
- การเปลีย่นตาํแหนงใหสงูขึ้น 
- การดําเนินการเกีย่วกับ 
   การเลือ่นขั้นเงินเดอืน 
- การลา ฯ 
- การดําเนินการทางวินัย 
  และการลงโทษ 
- การจัดระบบและการ จัดทาํ
ทะเบียนประวตั ิ
- การจัดทําบัญชรีายชื่อ และให 
ความเห็นเกีย่วกับ การขอ
พระราชทาน 
   เครื่องราชอิสรยิาภรณ 
- การสงเสรมิมาตรฐาน จรรยาบรรณ 
ฯ และการ ขอรับใบประกอบวิชาชพี 
-การพัฒนาขาราชการครฯู 
  และการยกยองเชิดชูเกียรต ิ
- คําสัง่โรงเรยีน 
- คําสัง่ภายนอก 
- ระเบยีบวาดวยการ   
  บรหิารงานบุคคล 
 
 
 

- งานพฒันาระบบเครอืขาย 
  ขอมูลสารสนเทศ 
- งานประสานและพฒันา 
  เครอืขายสถานศึกษา 
- การจัดระบบบริหารและ  พัฒนาองคกร 
- การดําเนินงานธุรการ 
- การดูและอาคารสถานท่ี 
   และสภาพแวดลอม 
- การจัดทําสํามะโนผูเรียน 
-  การรบัและจําหนายนักเรยีน 
-   งานกิจการนักเรยีน 
-  การประชาสมัพันธงาน การศกึษา 
-  งานสงเสรมิ  สนับสนุน และ
ประสานงานการศึกษาของบคุคล  
  องคกร  สถาบันอื่นท่ีจัด การศึกษา 
- การรายงานผลการปฏิบัต ิ
   ราชการ 
- การจัดระบบการควบคุม 
  ภายในหนวยงาน 
-  ระเบยีบวาดวยงาน 
   บรหิารทั่วไป 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

แผนภาพท่ี 4   โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน 
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2. วิสัยทัศน พันธกจิ เปาหมาย อัตลักษณ และเอกลักษณของสถานศึกษา 
 
วิสัยทัศน 
โรงเรยีนบานใหมสามัคคี  การจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานและการบริหารแบบมีสวน

รวมเพ่ือใหประชากรในวัยเรียน ไดรับการศกึษาขั้นพ้ืนฐานอยางเสมอภาคและทั่วถึง มีความรู
ความสามารถดานเทคโนโลยี มีคณุธรรม  จริยธรรม ภายใตสภาพแวดลอมทีดี่ มีคณุภาพตาม
มาตรฐานการศกึษา  สามารถแขงขันไดในระดับสากล 

 
พันธกจิ 

1.  จัดการศึกษาใหแกประชากรในวัยเรียนอยางเสมอภาคท่ัวถึง  ปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรม และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

2.  พัฒนาครู  บุคลากรทางการศกึษา ใหสามารถจัดการศกึษาขั้นพ้ืนฐานอยางมี 
ประสิทธิภาพ ทันตอการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี 

3.  พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาขัน้พ้ืนฐานใหมีประสิทธิภาพภายใต
สภาพแวดลอมท่ีดี และเอื้อตอการเรียนรู 

4.  จัดการเรียนรูใหผูเรียนสามารถอยูรวมกับผูอืน่ไดอยางมีความสุข ภายใตความรวมมือ 
ในการจัดการศกึษาจากชุมชนและองคกรเอกชน 

 
เปาหมาย 
ประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาขัน้พ้ืนฐานอยางเสมอทั่วถึง  และมคีุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาภายใตสภาพแวดลอมท่ีดแีละมีศักยภาพ 
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ตอนที่ 3 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

1.  ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา 
 ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา 
 

 กลยุทธท่ี  1   พัฒนาการจัดการศกึษาใหมีคณุภาพ  และมีมาตรฐานการศกึษา 

โครงการ/
กิจกรรม 

เปาหมาย 
(เชิงปรมิาณและคุณภาพ) 

 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี)้ 

โครงการ 
พัฒนาการจดั
ประสบการณ 
ระดับปฐมวัย 

 

1.  นักเรียนอนุบาลทุกคนไดรบั
การพฒันาทางดานรางกาย  จิตใจ  
อารมณ  สังคม และสติปญญา ให
อยูในระดับ 3 
2.  นักเรียนอนุบาลทุกคนผานการ
เตรียมความพรอมเปนอยางด ี
 

1.  นักเรียนอนุบาลทุกคนมีการ
พฒันาทางดานรางกาย  จิตใจ  
อารมณ  สังคม และ        สติปญญา 
ใหอยูในระดับ 3 
2.  นักเรียนอนุบาล ทุกคนมีความ
พรอมเปนอยางดี  
 

มฐ.10 

. 

โครงการ/
กิจกรรม 

เปาหมาย 

(เชิงปรมิาณและคุณภาพ) 
 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี)้ 

โครงการ 
ปรับปรุงสาระ
ของหลักสูตร

และการ
ประเมินผลการ

ใชหลักสูตร 
 

1.นักเรียนทุกคนไดรบัการพฒันา
ในการจัดการเรียนการสอนที่
แทจริงและมีผลการเรียนตาม 
เปาหมายที่โรงเรียนวางไว 
2.   นักเรียนมีความพรอมปรับตัว
ในการดํารงชีวิตในสังคมอยางมี
ความสุข 
3.    นักเรียนทุกคนมีผลการเรียน
ดีข้ึนและประสบความสําเร็จใน
การเขารวมการแขงขัน 

1.    นักเรียน ทุกคนมีผลการเรียน
ตามเปาหมายที่โรงเรียนวางไว 
2.    นักเรียนดํารงชีวิตในสังคม
อยางมีความสุข 
3.    นักเรียนประสบความสําเร็จใน
การเขารวมการแขงขันวิชาการ 
 

มฐ.5 

. 
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โครงการ/
กิจกรรม 

เปาหมาย 
(เชิงปรมิาณและคุณภาพ) 

 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี)้ 

โครงการ 
หองสมุด
โรงเรียน 

 

1.  หองสมุดโรงเรียนมีหนังสือไว
บริการแกครู  นักเรียน และชุมชน 
2.  นักเรียนทุกคนไดใชหองสมุด
เปนแหลงการเรียนรู 

หองสมุดมีหนังสือ
คนควาอยางเพียงพอและนักเรียนมี
นิสัยรักการอานมากยิ่งข้ึน 
 

มฐ.3 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปรมิาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี)้ 

โครงการ 
รักการอาน 

 

1.เรียนการสอนเปนไปอยางมี
คุณภาพและเกิดประสทิธิภาพ 
2.   นักเรียนไดรูถึงความเปนไทย
อนุรักษภาษาไทย 
3.นักเรียนไดพฒันาความรู
ภาษาไทยและสามารถใช
ภาษาไทยไดอยางเหมาะสม 
4. นักเรียนมีความสุขจากการอาน
หนังสือและเรียนรูดวยตนเอง 
 

1.  นักเรียนมีนิสัยรักการอาน  รูจัก
ใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
2.  นักเรียนไดรับความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน 
3.รูจักอนุรักษและเผยแพร
ภาษาไทยของตนเองแกผูอื่นได
อยางเต็มภาคภูมิ 
4.  สามารถนําภาษาไทยไปใชได
อยางถูกตองตามกาลเทศะ 
 

มฐ. 3 

. 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี)้ 

โครงการ 
ยกระดับ
คุณภาพ

การศึกษา 
 

1.นักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาใน
การจัดการเรียนการสอนท่ีแทจริงและมี
ผลการเรียนตาม เปาหมายท่ีโรงเรียน
วางไว 
2.  นักเรียนมีความพรอมปรับตัวในการ
ดํารงชีวิตในสังคมอยางมีความสุข 
3. นักเรียนทุกคนมีผลการเรียนดีข้ึน
และประสบความสําเร็จในการเขารวม
การแขงขัน 

1.    นักเรียน ทุกคนมีผลการเรียน
ตามเปาหมายที่โรงเรียนวางไว 
2.    นักเรียนดํารงชีวิตในสังคม
อยางมีความสุข 
3.    นักเรียนประสบความสําเร็จใน
การเขารวมการแขงขันวิชาการ 
 

มฐ.5 

www.kr
oo

ba
nn

ok
.co

m



๑๔ 

. 

โครงการ/
กิจกรรม 

เปาหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปรมิาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี)้ 

โครงการ                   
พัฒนา 

การเรียน 
การสอน 

ดวย
เทคโนโลยี 

 

1.  ช้ันประถมศึกษาปที ่ 4-ชั้น
มัธยมศึกษาปที ่3  มีคอมพิวเตอร
ที่ใชในการเปนสื่อ 
นําเสนองาน  ใบงาน สื่อในการ
เรียนรูสูนักเรียน และเปนแหลง
ศึกษาคนควาขอมูลกลางแตละช้ัน  
ช้ันละ  1  เครื่อง  จํานวน  6  
เคร่ือง 

       ช้ันประถมศึกษาปที่  4-ชั้น
มัธยมศึกษาปที ่3  มีคอมพิวเตอร 
ที่ใชในการเปนสื่อนําเสนองาน   
ใบงาน สื่อในการเรียนรูสูนักเรียน 
มีแหลงศึกษาคนควาขอมูลกลางแต
ละชั้น  
 

มฐ.10 

 
  
 กลยุทธท่ี 2 
 ปลูกฝงคุณธรรมนําความรู   มีความสํานึกในความเปน   ชาติไทย และนําหลกัปรชัญา   
เศรษฐกิจพอเพียงใชดํารงชีวิต 

โครงการ/
กิจกรรม 

เปาหมาย 

(เชิงปรมิาณและคุณภาพ) 
 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี)้ 

โครงการ 
จัดกิจกรรม

ดนตรี 
นาฏศิลป 

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 1-3 
สนใจไดรับการฝกซอมดาน
ดนตรีและนาฏศิลป 
 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่1-3  ที่
ไดรับการฝกซอมดานดนตรีและ
นาฏศิลป  อยางตอเนื่อง 
 

มฐ.1 

. 
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๑๕ 

 กลยุทธท่ี 3 
 สรางโอกาส  ทางการศกึษา  รณรงค ใหเด็กท่ัวไป  เดก็พิการ เด็กพิเศษ  ผูดอยโอกาสใหเขา
เรียนครบทุกคน 

โครงการ/
กิจกรรม 

เปาหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปรมิาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบงชี)้ 

โครงการจัด
กิจกรรมกีฬา 

1.  นักเรียนชัน้อนุบาล  
ปการศึกษา  2554 ไดรับชุด
พละครบทุกคน   
2.  นักเรียนชัน้ประถมศึกษา
ปท่ี  1 ปการศึกษา  2554 
ไดรับชุดพละครบทุกคน     
3.  นักเรียนชัน้มัธยมศึกษา 
ปท่ี  1 ปการศึกษา  2554 
ไดรับชุดพละครบทุกคน     
 

นักเรียนไดรับการชวยเหลือ
รอยละ 100 
 

มฐ.10 

. 

 
 กลยุทธท่ี 4 
             พัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษา  เสริมสรางสมรรถนะครูใหไดมาตรฐานสูงขึ้น  

โครงการ/
กิจกรรม 

เปาหมาย 
(เชิงปรมิาณและคุณภาพ) 

 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี)้ 

โครงการ
พัฒนา

บุคลากร 

คณะครูของโรงเรียน  จํานวน  14  
คน ไดรับการพฒันาใหมีความรู  
ความสามารถ เจตคติและความ
เชื่อม่ันในการปฏิบัติหนาที่ดี
ยิ่งข้ึนอยางนอยปละ  2  เร่ือง 

คณะครู ไดรับการพัฒนาใหมี
ความรู  ความสามารถ เจตคติและ
ความเช่ือมั่นในการปฏิบัติหนาที่ดี 
 

มฐ.7 

. 
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๑๖ 

กลยุทธท่ี 5 
 พัฒนาประสิทธภิาพการบริหาร โดยใชโรงเรียนเปนฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล ในการ
บริหาร 
จัดการศึกษา 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

เปาหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปรมิาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี)้ 

โครงการ
สงเสริม

สุขภาพและ
อนามัย
นักเรียน 

 

นักเรียนทุกคนไดรับบริการ
ทางสุขภาพอนามัยดีขึ้นอยาง
ตอเนือ่ง 

 

1.  บริการทางดานสขุภาพ
อนามัยใหแกนักเรียนอยาง
สม่ําเสมอ 
2.  นักเรียนไดรับบรกิารอนามัย
ไดทันทีเม่ือเกิดการเจ็บปวยหรือ
ประสบอุบัติเหต ุ
3.  บริการดานทันตกรรมปองกัน
ใหแกนกัเรียนอยางเพียงพอ 
 

มฐ.11 

โครงการ 
ปรับปรุงอาคาร

สถานท่ี 

      ปูกระเบ้ือง ระเบียงดานลาง 
หนาอาคารเรียน แบบ 017 ก  

 

   อาคารสถานท่ี มีความ
เหมาะสม สะอาด เรยีบรอย 
เอื้อตอการเรียนรูของครผููสอน
และผูเรียน 
 

มฐ.11 

โครงการ
ปรับปรุง

หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร              

 

1.  ซอมแซมเคร่ือง
คอมพิวเตอรใหใชงานไดครบ
ทุกเคร่ือง 
2.  โรงเรยีนมีเครือ่ง
คอมพิวเตอรเพียงพอในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

1.  คอมพิวเตอรสามารถใชงาน
ไดทุกเคร่ือง 
2.  นักเรียนมีคอมพิวเตอร
สําหรับจัดกิจกรรมอยางมี
ประสิทธิภาพ 

มฐ.11 
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โครงการ/
กิจกรรม 

เปาหมาย 

(เชิงปรมิาณและคุณภาพ) 
 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี)้ 

โครงการ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

      มีปายนิเทศ  ปายบุคลากร
โรงเรยีน  โครงสรางการ
บริหารงานของโรงเรียน 
ขอมูลบุคลากร และงาน
สารสนเทศ ท่ีเปนปจจุบัน 
ท่ีหองธุรการ 
 

      มีปายนิเทศ  ปายบุคลากร
โรงเรียน  โครงสรางการ
บริหารงานของโรงเรียน ขอมลู
บุคลากร และงานสารสนเทศ 
ท่ีเปนปจจุบันท่ีหองธรุการ 

มฐ.12 

โครงการงาน
ธุรการ 

 1.  จัดหาวัสดุและอุปกรณ
สําหรับใชในงานธรุการของ
โรงเรยีนอยางเพียงพอ 
 2.  สามารถปฏิบัติงานได
อยางตอเนือ่งและมี
ประสิทธิภาพ 
 

1.  โรงเรยีนมีวัสดุ อุปกรณใน
การปฏิบัติงานธุรการเพียงพอ
ตลอดปงบประมาณ 
2.  การดําเนนิงานธุรการของ
โรงเรียนดําเนนิงานไดอยาง
ตอเนือ่งและมีประสิทธภิาพ 
 

มฐ.13 

โครงการ 
งานประจํา 
( น้ํา , ไฟ ) 

 คาน้ํา  คาไฟ   ข 
องงโรงเรียนไมเกิน  10 %  
ของคาเฉลี่ยสาธารณูปโภค
ปงบประมาณท่ีผานมา 
 

 ทางโรงเรียนสามารถ
ใชมาตรการประหยดัพลังงาน
มาควบคุม คาน้ํา  คาไฟ ของ
โรงเรียนใหไมเกิน   10  %  
ของคาเฉลี่ยคาสาธารณูปโภค
ปงบประมาณท่ีผานมาได 

มฐ.8 

โครงการ
ปรับปรุง

อาคารเรียน  
102/26 

     ระเบียงดานหนา  อาคาร
เรียน  102 /26   มีสภาพที่
เหมาะสมและเอื้อตอการ
จัดการเรียนการสอน  

    ระเบียงดานหนา  อาคาร
เรียน  102 /26   มีสภาพท่ี
เหมาะสม  ปลอดภัย  และเอือ้
ตอการจัดการเรียนการสอน 

มฐ.11 

หมายเหตุ  รายงานใหครบทุกกลยุทธ 
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๑๘ 

 ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายพิเศษ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

เปาหมาย 
(เชิงปรมิาณและคุณภาพ) 

 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี)้ 

โครงการ 
สานฝน 

ยุวเกษตรกรใน
โรงเรียนขยาย

โอกาส 
 

1.  เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรู
กิจกรรมของยุวเกษตร 
2.  เพ่ือเปนการสืบสานตอ
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะใน
ดานการทํางานดานเกษตร 
4.  เพ่ือใหนักเรียนมีทัศนคติ
ท่ีดีตออาชีพเกษตร 
5.  เพ่ือใหนักเรียนรูจักใช
เวลาวางใหเกดิประโยชน 
6.  เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะใน
การคดิ การทํา อยางมีระบบ 
7.  เพ่ือฝกใหนกัเรียนมีความ
รับผิดชอบสามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นได 
 

นักเรียนชัน้ชั้น    ป.5 -  ม.3  
ไดเรียนรูหลักการของ 
ยุวเกษตร  และมีทักษะในดาน
การทํางานดานเกษตรรอยละ  
90 

มฐ.6 
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๑๙ 

สรุปผลการประเมนิคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปการศึกษา 2554 
 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับ

คุณภาพ 
ดานคุณภาพผูเรียน  
มาตรฐานที ่1 เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย 

 
5 

มาตรฐานที ่2 เด็กมีพฒันาการดานอารมณและจิตใจ 5 
มาตรฐานที ่3 เด็กมีพฒันาการดานสังคม 5 
มาตรฐานที ่4 เด็กมีพฒันาการดานสติปญญา 5 
มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที ่5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผล 

 
5 

มาตรฐานที ่6 ผูบรหิารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสทิธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 4 
มาตรฐานที ่7  แนวการจัดการศึกษา 4 
มาตรฐานที ่8  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 4 
มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
มาตรฐานที ่9  สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 

 
4 

มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา   
มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน และจุดเนนของการศึกษาปฐมวัย 

 
4 

มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม   
มาตรฐานที ่11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา เพือ่ยกระดับ          
                    คุณภาพใหสูงขึ้น 

 
 
4 

 
โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย คะแนนที่ได     87.27   ระดบัคุณภาพ    4 
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 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับ

คุณภาพ 
ดานคุณภาพผูเรียน  
มาตรฐานที่ 1  ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

 
5 

มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม ที่พึงประสงค 5 
มาตรฐานที่ 3  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 5 
มาตรฐานที่ 4  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจ แกปญหาได 
                      อยางมีสติ สมเหตุผล 

5 

มาตรฐานที่ 5  ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร 4 
มาตรฐานที่ 6  ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และมีเจตคติที่ด ี
                    ตออาชีพสุจริต 

4 

ดานการจัดการศึกษา   
มาตรฐานที่ 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผล 

 
5 

มาตรฐานที่ 8  ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 4 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่  
                   อยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

4 

มาตรฐานที ่10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
อยางรอบดาน 

4 

มาตรฐานที ่11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพฒันา 
                    เต็มศักยภาพ  

4 

มาตรฐานที ่12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง 4 

ดานคุณภาพการสรางสังคมแหงการเรียนรู   
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 

 
4 

มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา   
มาตรฐานที ่14 การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนที่กาํหนดขึน้ 

 
4 

มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม  

มาตรฐานที ่15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพฒันาและ
สงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น     

 
4 

โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คะแนนที่ได    84.65    ระดับคุณภาพ     4 
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ตอนที่ 4 
สรุปผลการพัฒนาและการนําไปใช 

 
1. สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม 
 ผลการดําเนินงานในภาพรวม 

 โรงเรยีนแบงโครงสรางบริหารออกเปน  4  งาน  ไดแก  งานวิชาการ  งานบุคลากร  
งานแผนและงบประมาณ  งานบริหารท่ัวไป    โดยแตงต้ังครูรับผิดชอบในแตละงาน    มีหัวหนา
งานและผูชวย   นอกจากนีย้ังมีคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน  จํานวน  9  คน  มีหนาท่ี
กําหนดแผนพัฒนาโรงเรยีนรวมกับคณะครแูละแกปญหาทีเ่กดิขึน้  การจัดการศึกษาเปนไปตาม
วิสัยทัศน  พันธกิจ  มีการบริหารแบบมีสวนรวม  จัดการศกึษาใหแกประชากรในวัยเรียนอยางเสมอ
ภาคท่ัวถึง  ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม   ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา   พัฒนาครู  บุคลากร
ทางการศึกษา ใหสามารถจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยางมี ประสิทธิภาพ ทันตอการเปลี่ยนแปลง 
ดานเทคโนโลย ี พัฒนาระบบบริหารการจัดการศกึษาขั้นพ้ืนฐานใหมีประสิทธิภาพ  ภายใต
สภาพแวดลอมท่ีดีเอือ้ตอการเรียนรู    จัดการเรียนรูใหผูเรียนสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุข ภายใตความรวมมือ ในการจัดการศกึษาจากชุมชน 
 
โครงการ/กิจกรรมท่ีประสบผลสําเรจ็ 
 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ปจจัยสนับสนุน 

โครงการ พัฒนาการจัดประสบการณ 
ระดับปฐมวัย 

นักเรียนอนุบาล 

โครงการ ปรับปรุงสาระของหลกัสูตร
และการประเมินผลการใชหลักสูตร 

 

-  นักเรียน 
-  การจัดการเรียนการสอน 

โครงการ หองสมุดโรงเรียน 
 

-  หองสมุดโรงเรยีน 
-  นักเรียน 

โครงการ 
รักการอาน 

-  หองสมุดโรงเรยีน 
-  นักเรียน 
-  คร ู
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. 
ช่ือโครงการ/กิจกรรม ปจจัยสนับสนุน 

โครงการ ยกระดับคุณภาพการศกึษา -  นักเรียน 
-  การจัดการเรียนการสอน 

โครงการพัฒนา 
การเรียนการสอนดวยเทคโนโลยี 

-  นักเรียน 
-  คอมพิวเตอร 
-  คร ู

โครงการจัดกิจกรรมกฬีา -  นักเรียน 
-  งบประมาณ 

โครงการพัฒนาบุคลากร -  งบประมาณ 
-  คร ู

โครงการสงเสริมสุขภาพ 
และอนามัยนกัเรียน 

-  การบรกิารดานอนามัย 
-  นักเรียน 
-  คร ู
-  บุคลากรจากหนวยงานสาธารณสขุ 

โครงการ 
ปรับปรุงอาคารสถานที ่

-  งบประมาณ 
-  นักเรียน 

โครงการ 
ปรับปรุงหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร              

-  คอมพิวเตอร 
-  งบประมาณ 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ -  นักเรียน 
-  คร ู
- ขอมูลสารสนเทศ 

โครงการงานธุรการ -  วัสดุ  อุปกรณ 
-  งบประมาณ 

โครงการงานประจํา  ( น้ํา , ไฟ ) -  งบประมาณ 
-  มาตรการประหยัดน้ํา  ไฟ 
-  ปริมาณการใชน้ํา  ไฟ 

โครงการปรับปรุงอาคารเรียน  102/26 
 

-  ครู  นกัเรียน 
-  งบประมาณ 
-  อาคารเรียน 
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โครงการ/กิจกรรมท่ีไมประสบผลสําเร็จ 
 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม สาเหต ุ

 
ไมมี 

 
ไมมี 

 

2. จุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา  

      2.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 1) ดานคุณภาพเดก็ 
 จุดเดน 

1. เดก็มีคณุธรรมจริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค 
2. เดก็มีสขุนสิัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีด ี
3. เดก็มีสนุทรียภาพและลกัษณะนสิัยดานศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา 
4. เดก็มีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลกัสูตรสามารถใชกลามเนือ้ใหญในการเคลือ่นไหวและ 

เลนเครือ่งเลนสนาม  ใชกลามเนือ้เลก็ไดอยางคลองแคลวประสาสนสัมพันธในการเลนเคร่ืองเลนสัมผสั
การเขียนภาพ 

 
 จุดท่ีควรพัฒนา  

 1.   เด็กควรไดรับการพัฒนาใหมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห   
1. ควรสอนแบบบูรณาการเรียนปนเลน  ผูเรียนควรไดรับการฝกฝนใหคิดแกปญหาอยางมี 

เหตผุล   
2. เดก็ควรไดรับการฝกฝนท่ีจะเรียนรูผานอุปกรณและสือ่ท่ีหลากหลาย ควรมีมุมหนังสอื 

 หนังสอืภาพ   หนังสอืการตูน  เพ่ือจูงใจท่ีจะใชเวลาวางอานหนังสอื 
 
 2) ดานการจดัการศึกษา 
 จุดเดน 

1. ครูมีวุฒิการศกึษาปริญญาตร ี เอกปฐมวัย 
2. ครูมีความรูความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ 
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3. ครูมีลกัษณะทีเ่หมาะสม  มีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
มีปฏิสัมพันธท่ีดีกับเด็ก 

4. ครูมีความสามารถในการจัดการเรยีนการสอนอยางมีประสทิธิภาพ  และเนนเดก็เปน 
สําคัญ 

5. ผูบริหารมภีาวะผูนําสามารถกําหนดทิศทางของการพัฒนาการศึกษาท่ีควรจะเปน 
ในอนาคต  3  -  5   ป  ขางหนาอยางชัดเจน 

6.  ผูบริหารมีวิธกีระตุนใหทุกคนรวมกันพฒันาคุณภาพการศึกษา  และรวมมือกับชุมชน 
ในการพัฒนาการศกึษา 

7. สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศกึษา ผูปกครองและเครือขายชุมชน 
ใหความ รวมมือ  
  
 จุดท่ีควรพัฒนา  

1. ครูควรจัดทําสือ่การสอนในหองเรียนใหหลากหลาย เชน เกมการศกึษาตางๆ 
2. ครูควรฝกทักษะความคิดสรางสรรค และเสริมสรางจินตนาการแกนักเรียน 
3. ควรกําหนดนโยบายในการพัฒนาหลกัสตูรใหครอบคลุมการจัดประสบการณสําหรับ 

                     ผูเรียนปฐมวัย 
4. ควรสงเสริมพัฒนาบุคลากรในดานวิธีการสอน 
5. เปดโอกาสใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการพัฒนาเด็ก 
6. พัฒนาหลกัสูตรทองถิน่ 

  
 3) ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 จุดเดน 

1. มีกิจกรรมประชาสัมพันธเพ่ือสรางความเขาใจใหบุคลากรในสถานศึกษาและชุมชน 
เห็นความสําคัญในการจัดการศึกษารวมกันอยางสมํ่าเสมอ  ชุมชนมสีวนรวมในกิจกรรม                   
ของโรงเรียน 
 2.  นักเรียนและบคุลากรใหการสนับสนนุกิจกรรมในชุมชน 
 3.  มีการสรางเครอืขายความสัมพันธกับชุมชน   
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 จุดท่ีควรพัฒนา  
                   กิจกรรมประชาสัมพันธขอมลูของโรงเรียนใหชุมชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของรับทราบ  
ควรมีไมนอยภาคเรียนละ   2   คร้ัง 
 
 4) ดานอัตลกัษณของสถานศึกษา 
 จุดเดน 

เพ่ือเปนการปลูกฝงคานิยมท่ีดีงามใหกับเด็กนักเรียน และเพ่ือเปนการอนุรักษวัฒนธรรม
ไทย โรงเรียนบานใหมสามัคคี จึงไดกําหนดอัตลักษณของระดับปฐมวัย คือ การไหว  
 จุดท่ีควรพัฒนา  
  - 
 5) ดานมาตรการสงเสริม 

จุดเดน 
โครงการพิเศษของระดับปฐมวัย โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  นักเรียน

ปฐมวัย  
 
 จุดท่ีควรพัฒนา  
 - 
 
3.   แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 โรงเรยีนไดจัดทําแผนกลยุทธของโรงเรียนประจําปงบประมาณ  2553  -  2556     
และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  2554  โดยมีการกําหนดนโยบาย  แผนยุทธศาสตร   
และผลผลิต มีรายละเอียดตอไปนี ้

1. แผนพัฒนาบุคลากร 
โรงเรยีนมแีผนพัฒนาคณะครโูดยการสงเขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรูความสามารถ 
1. สงเสริมใหครูมีคุณธรรมจริยธรรม 
2. พัฒนาครูใหไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ 
3. พัฒนาครู  ใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการใชนวัตกรรมเทคโนโลยแีละ 

สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน 
4. พัฒนาครูใหมีความสามารถในการปฏิรูปการเรียนรู  การจัดการเรียนการสอน 

โดยยึดนักเรียนเปนสําคัญ  และในกระบวนการเรียนการสอนเนนเด็กเปนศนูยกลาง 
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3. การพัฒนานักเรียนใหมีมาตรฐาน 
1. สงเสริมใหนกัเรียนมีเจตคติ  และมีจิตสํานึกในการเปนคนดี  มีคุณธรรมจริยธรรม 

มีความรับผิดชอบตอสงัคมและมีความเปนไทยภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของชาต ิ
2. พัฒนาผูเรียนใหมีความรู และทักษะในทุกกลุมสาระการเรยีนรูใหผานเกณฑ 

มาตรฐาน 
3. พัฒนาผูเรียนที่มีความตองการ  และมีความสามารถพิเศษ  ใหมีความรูความสามารถ 

เต็มศักยภาพ 
3.   แผนการจดัหาทรัพยากร   

1. จัดทําโครงการปรับปรุงซอมแซมรั้วโรงเรียน  ในปการศกึษา  2555 
2. สงเสริมความรวมมือ  ในการใชทรัพยากรรวมกนัระหวาง  สถานศึกษา  ชุมชน 

  และหนวยงานอื่นท้ังภาครัฐและเอกชน 
4.   แผนการจัดหาอตัรากําลังเพ่ิม 

      โรงเรยีนกําลังขออัตราครูท่ีมคีวามถนดั       จํานวน       1      อัตรา 
5.   แผนพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน 

1. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของคร ู จัดทําแผนการสอนทุกวิชาโดยเนน 
ผูเรียนเปนสําคัญ 

2. จัดทําแผนการสอนเสนอผูบริหารและผูท่ีไดรับแตงตั้งทําการตรวจสอบคณุภาพ 
  แผนการเรียนการสอนกอนทําการสอนจริง 

3. คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  และชุมชนมีสวนรมในการบริหาร 
จัดการศึกษา 

4. ต้ังคณะทํางานท้ังบุคคลภายนอก และภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการปฏิบัติงาน 
ทุกขั้นตอน  นําผลการวิเคราะห  เพ่ือปรับปรุงใหดขีึ้นในปการศึกษาตอไป 
 
4. ความตองการและการชวยเหลือ  

1. การชวยเหลือดานอาคารสถานท่ี  ตองการอาคารเรียนสําหรับจัดหองเรียนและ 
หองน้ําปฐมวัย 

2. การชวยเหลือดานอัตรากําลังครูปฐมวัยเพิ่ม  1  ตําแหนง 
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      2.2 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 1) ดานคุณภาพผูเรียน 
 จุดเดน 
 1.  ผูเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม  และคานิยมที่พึงประสงค  มีวินัย  แตงกายเรียบรอย  มี
สัมมาคารวะ 
 2.  ผูเรียนมีสขุนสิัย สุขภาพกายและสขุภาพจิตท่ีดี  มีน้ําหนักสวนสูง และมีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ 
 3.  ผูเรียนมีทักษะในการการทํางาน  รักการทํางาน  สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได 
 4.  ผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต 
 
 จุดท่ีควรพัฒนา  
 1.   สงเสริมและพัฒนากิจกรรมใหนักเรียนมีความคิดวิเคราะห  สังเคราะห 
 2.  สงเสริมและพัฒนากิจกรรมใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรค 
 3.  สงเสริมและพัฒนากิจกรรมใหนักเรียนรูจักคดิอยางมีเหตุผล 
 
 2) ดานการจดัการศึกษา 
 จุดเดน 
 1.  ครูจบการศึกษาปริญญาตร ี มีคุณวุฒ ิ ความรู ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผดิชอบ 
 2.  การจัดบุคลากรเขาสอนไดตรงตามวิชาเอกและความถนัด 
 3.  บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
 4.  ผูบริหารมีภาวะผูนําสามารถกําหนดทิศทางของการพัฒนาการศกึษาท่ีควรจะเปน 
ในอนาคต   3 - 5   ปขางหนาอยางชัดเจน 

5.  ผูบริหารมีวิธกีระตุนใหทุกคนรวมกันพฒันาคุณภาพการศึกษา  และรวมมือกับชุมชน 
ในการพัฒนาการศกึษา 
 
 จุดท่ีควรพัฒนา 
 1.  พัฒนาเทคนคิการสอนของครูใหทันสมัยและหลากหลาย 
 2.  พัฒนาการจัดการเรียนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 3.  พัฒนาครูใหตระหนักในเรือ่งการประกันคุณภาพการศกึษา 
 4.  พัฒนากระบวนการนิเทศภายใน 
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 5.  พัฒนาระบบดแูลชวยเหลอืนักเรยีนใหดียิ่งขึน้ 
 6.  พัฒนาหลกัสตูรสถานศึกษา  หลักสูตรทองถิ่น 
 
 3) ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 จุดเดน 

1. มีกิจกรรมประชาสัมพันธเพ่ือสรางความเขาใจใหบุคลากรในสถานศึกษาและชุมชน 
เห็นความสําคัญในการจัดการศึกษารวมกันอยางสมํ่าเสมอ  ชุมชนมสีวนรวมในกิจกรรม                   
ของโรงเรียน 
 2.  นักเรียนและบคุลากรใหการสนับสนนุกิจกรรมในชุมชน 
 3.  มีการสรางเครอืขายความสัมพันธกับชุมชน   
 
 จุดท่ีควรพัฒนา  
                   กิจกรรมประชาสัมพันธขอมลูของโรงเรียนใหชุมชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของรับทราบ  
ควรมีไมนอยภาคเรียนละ   2   คร้ัง 
 
 4) ดานอัตลกัษณของสถานศึกษา 
 จุดเดน 

ดวยโรงเรียนบานใหมสามัคคี เปนโรงเรียนขนาดเล็ก  มีนักเรียนปานกลาง  ดังนั้นการดูแล
ท่ีใหนักเรียนทุกคนอยูในระเบียบวินัยในตนเอง รูจักเปนผูให และชอบชวยเหลือดวยกําลังกาย  
แรงสมอง  ซึ่งเปนการเสียสละสี่งท่ีตนเองมี  แมกระท่ังเวลา  เพ่ือเผยแผใหกับสวนรวม  เ พ่ือ
สงเสริมจิตสํานึกของนักเรียนใหตระหนักในการอยูรวมกันในสังคม อยางเปนสุข  ตามหลักการ 
และแนวทางของธรรมมาภิบาล  โดยสงเสริมใหทุกคน รูจักปฏิบัติตน  ในการเปนสมาชิกที่ดีของ
สังคม และมีพฤติกรรมจิตอาสา หรือจิตสาธารณะ โรงเรียนจึงดําเนินกิจกรรม โครงการจิตอาสา ซึ่ง
เปนโครงการรองรับจากโครงการพัฒนาสิ่งแวดลอมในโรงเรียนเดิม  เพื่อเนนใหเด็ก  ทุกคนมี
จิตสํานึก และพัฒนาจิตใจของแตละคน ไดเปนรูปธรรม ในการทําความดี เพ่ือตนเอง เพื่อครอบครัว 
เพ่ือสังคมและเพ่ือประเทศชาติ  โดยแบงกลุมกิจกรรมออกเปนสองกลุมคือ   

๑. กิจกรรมบมเพาะคุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อปลูกฝงความมีวินัย  ความไมเห็นแกตัว  ความ
ซื่อสัตย ตระหนักในดานการลดละเลิกความชั่วใหออกไปจากจิตใจ 

๒.  กิจกรรมพัฒนาสังคม  สรางความตระหนักในการรักษาความสะอาดของโรงเรียน  เพ่ือ
สรางความตระหนักและพฤติกรรมในการรักษาสิ่งแวดลอม  ไมท้ิงขยะเลอะเทอะ  ดูแลเขตพ้ืนท่ี
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รับผิดชอบ  สวนหยอม ไมทําลายตนไม  ลบรอยขีดเขียนบนโตะเรียน    ฝาผนัง และไมขีดเขียน
ขอความสกปรกเลอะเทอะ ในท่ีท่ีไมสมควรไปทําลายสาธารณะสมบัติทางราชการ  ชวยทําความ
สะอาด วัด  ชุมชน รณรงคปองกันยาเสพติด รณรงคการเลือกต้ัง และชวยกันบํารุงรักษาสิ่งของใหมี
สภาพดี ใชงานไดคงทนและถาวร 
อัตลักษณของโรงเรียนบานใหมสามัคคีระดบัข้ันพื้นฐาน    คือ  โครงการจิตอาสา   
 
 จุดท่ีควรพัฒนา  
 - 
 
 5) ดานมาตรการสงเสริม 
 จุดเดน 

เนื่องจากนักเรียนของโรงเรียนสวนใหญมีฐานะยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย ในการใช
จายเมื่อจําเปนในการซื้ออุปกรณ การเรียนการสอน จึงไดคิดจัดทําโครงการนี้ขึ้น และไดรับความ
ชวยเหลือ จากสํานักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดกําแพงเพชร สนับสนุนงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท 
ในการซอมแซมมุง ในการปลูกผัก เพ่ือเปนการเสริมรายไดระหวางเรียนในโรงเรียนใหกับนักเรียน
และฝกใหนักเรียนไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและทักษะในการทํางานดานการเกษตร  

โครงการพิเศษของระดับขั้นพ้ืนฐาน  คือ  โครงการยุวเกษตร 
 
 จุดท่ีควรพัฒนา  
 - 
 
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 โรงเรยีนไดจัดทําแผนกลยุทธของโรงเรียนประจําปงบประมาณ  2553  -  2556     
และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  2554  โดยมีการกําหนดนโยบาย  แผนยุทธศาสตร   
และผลผลิต มีรายละเอียดตอไปนี ้

1. แผนพัฒนาบุคลากร 
โรงเรยีนมแีผนพัฒนาคณะครโูดยการสงเขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรูความสามารถ 
1. สงเสริมใหครูมีคุณธรรมจริยธรรม 
2. พัฒนาครูใหไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ 
3. พัฒนาครู  ใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการใชนวัตกรรมเทคโนโลย ี
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และสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน 
4. พัฒนาครูใหมีความสามารถในการปฏิรูปการเรียนรู  การจัดการเรียนการสอน 

โดยยึดนักเรียนเปนสําคัญ  และในกระบวนการเรียนการสอนเนนเด็กเปนศนูยกลาง 
5. การพัฒนานักเรียนใหมีมาตรฐาน 

1.   สงเสริมใหนกัเรียนมเีจตคต ิ และมีจิตสํานึกในการเปนคนดี  มีคุณธรรม 
จริยธรรมมีความรับผิดชอบตอสังคมและมีความเปนไทยภมิูใจในศิลปวัฒนธรรมของชาต ิ

2.   พัฒนาผูเรียนใหมีความรู และทักษะในทุกกลุมสาระการเรียนรูใหผานเกณฑ 
มาตรฐาน 

3.   พัฒนาผูเรียนท่ีมีความตองการ  และมีความสามารถพิเศษ  ใหมีความรู 
ความสามารถเต็มศักยภาพ 

3.   แผนการจดัหาทรัพยากร 
1. จัดทําโครงการปรับปรุงซอมแซมรั้วโรงเรียน  ในปการศกึษา  2555 
2. สงเสริมความรวมมือ  ในการใชทรัพยากรรวมกนัระหวาง  สถานศึกษา  ชุมชน 

  และหนวยงานอื่นท้ังภาครัฐและเอกชน 
4.   แผนการจดัหาอัตรากําลังเพิ่ม 

      โรงเรยีนกําลังขออัตราครูท่ีมคีวามถนดั       จํานวน       1      อัตรา 
5.   แผนพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน 

1.  การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู  จัดทําแผนการสอนทุกวิชาโดยเนน 
ผูเรียนเปนสําคัญ 

2.  จัดทําแผนการสอนเสนอผูบริหารและผูท่ีไดรับแตงต้ังทําการตรวจสอบคุณภาพ 
  แผนการเรียนการสอนกอนทําการสอนจริง 

3.  คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  และชุมชนมสีวนรมในการบริหาร 
จัดการศึกษา 

4.  ตั้งคณะทํางานท้ังบุคคลภายนอก และภายในสถานศกึษา  ติดตามผลการ 
ปฏิบัติงานทุกขัน้ตอน  นําผลการวิเคราะห  เพ่ือปรับปรุงใหดีขึ้นในปการศึกษาตอไป 
 
4.   ความตองการและการชวยเหลือ  

1. การชวยเหลือดานอาคารสถานท่ี  ตองการอาคารสําหรับจัดหองพิเศษคือ  หอง 
พยาบาล  หองคอมพิวเตอร   หองดนตร ี หองศิลปะและหองวิทยาศาสตร 

2. การชวยเหลือดานงบประมาณ  สนับสนุนจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร  และอุปกรณกีฬา 
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3. การชวยเหลือดานวิทยากรในการพัฒนาครูจากศึกษานเิทศก  สพท.  และผูเชี่ยวชาญ 
4. การชวยเหลือจากวิทยากรภายนอก  ในดานท่ีผูเรียนสนใจ 
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