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ส่ วนที่ 1
ข้ อมูลพืน้ ฐานของสถานศึกษา
1. ข้ อมูลทัว่ ไป
1.1 ชื่อ โรงเรี ยนกุลโน
1.2 ทีต่ ้งั เลขที่ 1112 หมู่ที่ 2 ถนนชมสระ ตาบลในเมือง อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสี มา
รหัสไปรษณี ย ์ 30110
1.3 สั งกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ
1.4 ระดับทีจ่ ัดการสอน ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา
1.5 เขตพืน้ ทีบ่ ริการ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตาบลในเมือง อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสี มา
2. ข้ อมูลด้ านการบริหาร
2.1 ผู้บริหาร
1) ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน นายสมจิตร์ เยีย่ งเสื อ วุฒิ ศษ.ม. (การบริ หารการศึกษา)
วิทยฐานะ ผูอ้ านวยการชานาญการพิเศษ
2) รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
(1) นายเทอดเกียรติ ยินดีตระกูล วุฒิ ค.บ. (ประวัติศาสตร์ ) วิทยฐานะ
รองผูอ้ านวยการชานาญการพิเศษ
(2) นายนันทโชค กาวไธสง วุฒิ ศษ.ม. (การบริ หารการศึกษา) วิทยฐานะ
รองผูอ้ านวยการชานาญการ
2.2 ประวัติสถานศึกษา
โรงเรี ยนกุลโน
ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2457 โดยหลวงภักดีศรี ขนั ธสี มา (ภักดิ์ สุ ดารา)
นายอาเภอพิมาย ในขณะนั้น ปี พ.ศ. 2476 ยุบเป็ นโรงเรี ยนประชาบาลชื่อ “โรงเรี ยนประชาบาล
ประจาตาบลในเมือง ” (กุลโน) ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็ นโรงเรี ยนกุลโน โอนไปสังกัดกรมสามัญศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ 1 ตุลาคม 2509 โอนไปสังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
กระทรวงมหาดไทย 1 ตุลาคม 2523 โอนไปสังกัดสานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิ การ และ 7 กรกฎาคม 2546 โอนมาสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ จนถึงปั จจุบนั
2.3 โครงสร้ างการบริหาร
โรงเรี ยนกุลโนจัดโครงสร้างการบริ หารออกเป็ น 4 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มงานบริ หารบุคคล กลุ่มงานงบประมาณ และกลุ่มงานบริ หารทัว่ ไป มีผอู ้ านวยการโรงเรี ยนเป็ น
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ผูร้ ับผิดชอบบริ หารกิจการของสถานศึกษา มอบหมายให้รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนคนที่ 1 เป็ นผูช้ ่วย
รับผิดชอบบริ หารกลุ่มงานวิชาการและกลุ่มงานงบประมาณ รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนคนที่ 2 เป็ น
ผูช้ ่วยรับผิดชอบบริ หารกลุ่มงานงบประมาณและกลุ่มงานบริ หารทัว่ ไป ตามขอบข่ายการบริ หาร ดังนี้
1) กลุ่มงานวิชาการ
(1) การพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
(2) การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้
(3) การวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรี ยน
(4) การวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(
5) การพัฒนาสื่ อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
(
6) การพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
(
7) การนิเทศการศึกษา
(
8) การแนะแนวการศึกษา
(9) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
(10) การส่ งเสริ มความรู ้ดา้ นวิชาการแก่ชุมชน
(11) การประสานความร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
(12) การส่ งเสริ มและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร
หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จดั การศึกษา
2) กลุ่มงานบริหารบุคคล
(1) การวางแผนอัตรากาลังและการกาหนดตาแหน่ง
(2) การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง
(3) การเสริ มสร้างประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ
(4) วินยั และการรักษาวินยั
(5) การออกจากราชการ
3) กลุ่มงานงบประมาณ
(1) การจัดทาและเสนอของบประมาณ
(2) การจัดสรรงบประมาณ
(3) การตรวจสอบ ติดตามประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินและผลการ
ดาเนินงาน
(4) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
(5) การบริ หารการเงิน
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(6) การบริ หารบัญชี
(7) การบริ หารพัสดุและสิ นทรัพย์
4) กลุ่มงานบริหารทัว่ ไป
(
1) การดาเนินงานธุรการ
(2) งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(3) งานพัฒนาระบบเครื อข่ายข้อมูลสารสนเทศ
(4) การประสานและพัฒนาเครื อข่ายการศึกษา
(5) การจัดระบบบริ หารและพัฒนาองค์กร
(6) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(7) การส่ งเสริ มสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริ หารทัว่ ไป
(8) การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
(9) การจัดทาสามะโนผูเ้ รี ยน
(10) การรับนักเรี ยน
(11) การส่ งเสริ มและประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
(12) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
(13) งานส่ งเสริ มงานกิจการนักเรี ยน
(14) การประชาสัมพันธ์
(15) การส่ งเสริ มและสนับสนุนประสานงานการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร
หน่วยงานและสถาบัน สังคมอื่นที่จดั การศึกษา
(16) งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอื่น
(17) การจัดระบบการควบคุมในหน่วยงาน
(18) งานบริ การสาธารณะ
(19) งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอื่น
2.4 งบประมาณ
งบประมาณสาหรับการจัดการศึกษาที่คาดว่าจะได้รับในปี การศึกษา 2556 จานวน
9,186,508 บาท จาแนกตามแหล่งที่มา ดังนี้
1) เงินอุดหนุนรายหัวระดับก่อนประถมศึกษา 140 คน คนละ 1,700 บาท เป็ นเงิน
238,000 บาท
2) ระดับประถมศึกษา 840 คน คนละ 1,900 บาท เป็ นเงิน 1,596,000 บาท
3) เงินโครงการเรี ยนฟรี 15 ปี 1,057,560 บาท ดังนี้
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(1) เงินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนระดับก่อนประถมศึกษา 140 คน คนละ 430 บาท เป็ น
เงิน 60,200 บาท
(2) เงินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนระดับประถมศึกษา 840 คน คนละ 480 บาท เป็ นเงิน
403,200 บาท
(3) เงินค่าหนังสื อเรี ยน จานวน 594,160 บาท
4) เงินอุดหนุนรายหัวเหลือจ่าย จานวน 520,000 บาท
5) เงินโครงการเรี ยนฟรี เหลือจ่าย จานวน 205,948 บาท
6) เงินปั จจัยพื้นฐานสาหรับนักเรี ยนยากจน ระดับประถมศึกษา จานวน 336 คน คนละ
1,000 บาท เป็ นเงิน 336,000 บาท
7) เงินนอกงบประมาณ จานวน 5,233,000 บาท ดังนี้
(1) เงินดาเนินธุ รกิจ จานวน 500,000 บาท
(2) เงินบริ จาค จานวน 85,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 4,648,000 บาท
2.5 อาคารสถานที่
โรงเรี ยนกุลโนมีอาคารเรี ยน อาคารประกอบ ดังนี้
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

แบบอาคาร
สปช 2/28
019 กรมสามัญ
ป.1 ฉ
ป.1 ฉ
สปช 104/26
สร้างเอง
สร้างเอง
สปช 205/2526
กรมสามัญ
กรมสามัญ
องค์การฯ
601/2526
602/2526

ลักษณะอาคาร
สร้าง พ.ศ.
อาคารเรี ยนคอนกรี ต 3 ชั้น
2540
อาคารไม้ 2 ชั้น
2509
อาคารเรี ยนไม้ ใต้ถุนสู ง
2524
อาคารเรี ยนไม้ ใต้ถุนสู ง
2525
อาคารเรี ยนคอนกรี ต 2 ชั้น
2526
อาคารสานักงานคอนกรี ต2ชั้น
2548
อาคารเรื อนไทย
2554
อาคารอเนกประสงค์
2532
โรงฝึ กงาน
2510
โรงอาหาร
2510
บ้านพักครู
2523
ส้วม 5 ที่นงั่
2526
ส้วม 10 ที่นงั่
2526

จานวน
12 ห้องเรี ยน
12 ห้องเรี ยน
4 ห้องเรี ยน
4 ห้องเรี ยน
3 ห้องเรี ยน
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง

5
ลาดับที่
14
15
16
17
18

แบบอาคาร
601/2526
สร้างเอง
สพฐ.4
กรมอนามัย
ฝ.30 (พิเศษ)

ลักษณะอาคาร
ส้วม 4 ที่นงั่
ส้วม 10 ที่นงั่
ส้วม 4 ที่นงั่
ถังเก็บน้ าฝน
ถังเก็บน้ าฝน

สร้าง พ.ศ.
2542
2550
2553
2535
2542

จานวน
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
2 ถัง
4 ถัง

3. ข้ อมูลด้ านการจัดการเรียนการสอน
3.1 ข้ อมูลนักเรียน
(16 พฤษภาคม 2556)

ชั้น

จานวนห้องเรี ยน
อนุบาล 1
2
อนุบาล 2
3
รวม
5
ประถมศึกษาปี ที่ 1
4
ประถมศึกษาปี ที่ 2
4
ประถมศึกษาปี ที่ 3
4
ประถมศึกษาปี ที่ 4
4
ประถมศึกษาปี ที่ 5
4
ประถมศึกษาปี ที่ 6
4
รวม
24
รวมทั้งสิ้ น
29
3.2 ข้ อมูลครู และบุคลากรทางการศึกษา

จานวนนักเรี ยน
ชาย
หญิง
รวม
36
24
60
32
40
72
68
64
132
75
63
138
69
68
137
75
62
137
76
64
140
77
63
140
71
68
139
443
388
831
511
452
963

หมายเหตุ
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จานวน
ที่
ตาแหน่ง
ชาย หญิง รวม
1 ผูอ้ านวยการสถานศึกษา
1
1
2 รองผูอ้ านวยการสถานศึกษา
2
2
3 ครู อันดับ ค.ศ.3
11
20
31
4 ครู อันดับ ค.ศ.2
4
4
5 ครู อันดับ ค.ศ.1
1
1
6 ครู ผชู ้ ่วย
1
1
7 พนักงานราชการ
2
1
3
8 ครู อตั ราจ้าง
1
1
9 ช่างครุ ภณั ฑ์ 3/พนักงานฯ
2
1
3
10 เจ้าหน้าที่ธุรการ
1
1
11 ครู พี่เลี้ยง/แม่บา้ น
3
3
รวมทั้งสิ้ น 19
32
51

วุฒิการศึกษา
ต่า ตรี สู ง
- 1
- 1 1
- 17 14
1 1 2
- 1 - 1 - 1 2
- 1 3 - 1 3 7 24 20

หมายเหตุ
ต่า = ต่ากว่า
ปริ ญญาตรี
ตรี = ปริ ญญา
ตรี
สู ง = สู งกว่า
ปริ ญญาตรี

3.3 ข้ อมูลแหล่ งเรียนรู้ /ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
1) แหล่งเรี ยนรู ้ ได้แก่หอ้ งสมุดสาราญกัลยณรุ จ มีขนาด 112 ตารางเมตร จานวน
หนังสื อในห้องสมุดทั้งหมด 5,000 เล่ม ให้บริ การการสื บค้นข้อมูล การยืมหนังสื อใช้ระบบ สื บหา
โดยระบบ อิเลกทรอนิกส์ ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ จานวน 2 ห้อง พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
พิมาย อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย (ปราสาทหินพิมาย) ไทรงาม สถานีทดลองข้าวพิมาย วัด
โรงพยาบาล โรงงานเกลือพิมาย โรงงานทากระยาสารท โรงงานน้ าตาล โรงงานผลิตแป้ งมัน
สาปะหลัง
2) ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ได้เชิญมาให้ความรู ้แก่นกั เรี ยนในปี การศึกษา 2555 ได้แก่
(1) ร.ต.ต.วีระพงษ์ แดนพิมาย ให้ความรู้เรื่ อง การป้ องกันยาเสพติด สถิติการให้
ความรู ้ในโรงเรี ยนแห่งนี้ จานวน 13 ครั้ง
(2) น.ส.รสลิน วัชรพาณิ ชย์ ให้ความรู้เรื่ อง ภาษาอังกฤษสาหรับประชาคมอาเซียน
สถิติการให้ความรู ้ในโรงเรี ยนแห่งนี้ จานวน 1 ครั้ง
(3) นางปาริ ยา พงษ์นิยะกูล ให้ความรู้เรื่ อง ภาษาอังกฤษสาหรับประชาคมอาเซียน
สถิติการให้ความรู ้ในโรงเรี ยนแห่งนี้ จานวน 2 ครั้ง
(4) นายพุฒิพฒั น์ อติวฒั น์องั กูล ให้ความรู้เรื่ อง ภาษาอังกฤษสาหรับประชาคม
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อาเซียน สถิติการให้ความรู ้ในโรงเรี ยนแห่งนี้ จานวน 1 ครั้ง
(5) Mr.Stephen Ingram ให้ความรู้เรื่ อง ภาษาอังกฤษสาหรับประชาคมอาเซียน
สถิติการให้ความรู ้ในโรงเรี ยนแห่งนี้ จานวน 3 ครั้ง
3.4 โครงสร้ างหลักสู ตร
โรงเรี ยนกุลโน จัดการเรี ยนการสอนตามโรงเรี ยนกุลโน พุทธศักราช 2553 (ตาม
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551) ตามโครงสร้างกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
และเวลาเรี ยน ดังนี้
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้/กิจกรรม
 รายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม หน้าที่
พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนิน
ชีวติ ในสังคม เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์
 ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรี ยน (พื้นฐาน)
 กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมลูกเสื อ / เนตรนารี
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
 รายวิชา / กิจกรรมที่จดั เพิ่มเติมตาม
ความพร้อมและจุดเน้น
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
รวมเวลาเรี ยนทั้งหมด

เวลาเรี ยน (ชัว่ โมง)
ป.3
ป.4

ป.1

ป.2

ป.5

ป.6

200
200
80
120
(80)

200
200
80
120
(80)

200
200
80
120
(80)

160
160
80
120
(80)

160
160
80
120
(80)

160
160
80
120
(80)

(40)
80
80
40
40
800
120
(40)
(40)
(40)
40

(40)
80
80
40
40
800
120
(40)
(40)
(40)
40

(40)
80
80
40
40
800
120
(40)
(40)
(40)
40

(40)
80
80
80
80
800
120
(40)
(40)
(40)
40

(40)
80
80
80
80
800
120
(40)
(40)
(40)
40

(40)
80
80
80
80
800
120
(40)
(40)
(40)
40

(40)
1,000

(40)
1,000

(40)
1,000

(40)
1,000

(40)
1,000

(40)
1,000
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จานวนชัว่ โมงที่จดั ให้นกั เรี ยนตลอดทั้งปี เท่ากับ 1,000 ชัว่ โมง
จุดเน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยนที่ตอ้ งการเน้นเป็ นพิเศษ คือ การอ่านออกเขียนได้
3.5 การวัดและประเมินผล
โรงเรี ยนกุลโนดาเนินการวัดและประเมินผลการเรี ยนโดยอาศัยอานาจตามความใน
มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิ การ พ.ศ.2546 โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ออกระเบียบโรงเรี ยนกุลโนว่าด้วยการวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตรโรงเรี ยนกุลโน พุทธศักราช 2553 ตามหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3.6 ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
1) ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2555
ค่าเฉลี่ยระดับ
สถานศึกษา
ประเทศ
+/-

ไทย คณิ ต วิทย์ สังคม สุ ข ศิลปะ การงาน
47.95 38.89 41.04 46.75 55.88 54.58 56.64
45.68 35.77 37.46 44.22 54.84 52.27 53.85
2.27 3.12 3.58 2.53 1.04 2.31 2.79

อังกฤษ
36.55
36.99
-0.44

จากตารางแสดงให้เห็นว่า ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนจากผลการทดสอบระดับ
ชาติข้ นั พื้นฐาน (O-NET) ปี การศึกษา 2555 ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนกุลโนสู ง
กว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 7 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ได้แก่กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สังคมศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย และสุ ขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าระดับประเทศมี 1 กลุ่มสาระคือกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ผลการทดสอบระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (O-NET) ปี การศึกษา 2555 นักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนกุลโน เปรี ยบเทียบกับปี การศึกษา 2554 ดังแสดงในตาราง
ปี กศ.
2554
2555
+/-

ไทย
46.59
47.95
1.36

คณิ ต
47.45
38.89
-8.56

วิทย์
40.40
41.04
0.64

สังคม
52.71
46.75
-5.96

สุ ข
58.88
55.88
-3.00

ศิลปะ การงาน อังกฤษ โดยรวม
48.79 56.30 31.21 47.79
54.58 56.64 36.55 47.29
5.79 0.34 5.34
-0.50
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จากตารางแสดงให้เห็นว่า โดยภาพรวม ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนจากผลการ
ทดสอบระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (O-NET) ปี การศึกษา 2555 ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
โรงเรี ยนกุลโน ลดลงจากปี การศึกษา 2554 ร้อยละ 0.50 เมื่อพิจารณาแยกเป็ นรายกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางเรี ยนเพิม่ สู งขึ้น 5 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ โดยกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะมี
ค่าเฉลี่ยการพัฒนามากที่สุด รองลงมาคือกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และการงานอาชีพเทคโนโลยี เรี ยงตามลาดับ ส่ วนอีก 3 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนลดลง ได้แก่ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยลดลงมาก
ที่สุด รองลงมาคือกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระสุ ขศึกษา
และพลศึกษา เรี ยงตามลาดับ
2) ผลการทดสอบ
O-NET รองรับระบบประกันคุณภาพภายนอก
ผลการทดสอบ
O-NET ปี การศึกษา 2554 เปรี ยบเทียบกับปี การศึกษา 2555 เมื่อ
พิจารณาจากร้อยละของจานวนนักเรี ยนที่มีผลการทดสอบในระดับดี (ค่าเฉลี่ย ≥ขีดจากัดล่าง)
ปี กศ.
2554
ร้อยละ
2555
ร้อยละ

ไทย
67/149
44.97
74/131
56.49

คณิ ต
53/149
35.57
63/131
48.09

วิทย์
62/149
41.61
78/131
59.54

สังคม
81/149
54.36
78/131
59.54

สุ ข
82/149
55.41
77/131
58.78

ศิลปะ
88/149
59.06
75/131
57.25

การงาน
94/149
63.09
82/131
62.60

อังกฤษ คะแนน
30/149
20.13 7.48
57/131
43.51 8.83

คะแนนรวมจากค่าร้อยละของจานวนที่มีผลการทดสอบในระดับดี (ค่าเฉลี่ย
≥ขีดจากัด
ล่าง) ทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ปี การศึกษา 2555 เท่ากับ 8.83 คะแนน จาก 16 คะแนน และคะแนน
พัฒนาจาก 6 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ (ภาษาไทย คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุ ขศึกษาและ
พลศึกษา และภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระละ 0.50 คะแนน รวม 3.00 คะแนน คะแนนรวมทั้งสิ้ น 11.83
คะแนน จาก 20 คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้
2) ผลการทดสอบระดับชาติ (NT)
ผลการทดสอบระดับชาติ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนกุลโน ปี
การศึกษา 2555 โดยสานักทดสอบทางการศึกษา มีผลการทดสอบ ดังนี้
(1) ความสามารถด้านภาษา คะแนนเฉลี่ย 13.38 (คะแนนเฉลี่ยระดับชาติ 12.88)
(2) ความสามารถด้านคานวณ คะแนนเฉลี่ย 10.33 (คะแนนเฉลี่ยระดับชาติ 11.23)
(3) ความสามารถด้านเหตุผล คะแนนเฉลี่ย 13.47 (คะแนนเฉลี่ยระดับชาติ 13.77)
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4. ข้ อมูลชุ มชน
โรงเรี ยนกุลโน ตั้งอยูใ่ นเขตเทศบาลตาบลพิมาย ซึ่ งเป็ นเขตการปกครองท้องถิ่น เขต
เทศบาลตาบลพิมาย จะมีเมืองโบราณขนาดใหญ่ มีผงั เมืองเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า มีคูและกาแพง
เมืองล้อมรอบ มีศาสนสถานอยูก่ ลางเมือง แวดล้อมด้วยชุมชนใหญ่นอ้ ย รายล้อมเป็ นกลุ่มใหญ่
ตัวเมือง พิมายตั้งอยูใ่ นเขตทาเลที่ดีและอุดมสมบูรณ์ เพราะมีน้ าไหลผ่านรอบเมือง ได้แก่แม่น้ ามูล
ไหลผ่าน ทางด้านทิศเหนือ และทิศตะวันออก ด้านทิศใต้มีลาน้ าเค็ม ทางด้านทิศตะวันตกมีลาจัก
ราชไหลผ่านไปบรรจบกับแม่น้ ามูลที่ท่าสงกรานต์ บริ เวณโดยรอบเป็ นที่ราบลุ่มสามารถทาการ
กสิ กรรมได้ดี ภายในตัวเมืองมีแหล่งน้ าเพื่ออุปโภคบริ โภค ได้แก่ สระแก้ว สระขวัญ สระพลุ่ง
สระน้ าที่ขดุ ขึ้นภายนอกเมือง คือสระเพลง อยูท่ างทิศตะวันออก สระโบสถ์ และอ่างเก็บน้ าขนาด
ใหญ่อยูท่ างทิศใต้ ประชาชนส่ วนใหญ่มีวถิ ีชีวติ อย่างเรี ยบง่ายด้วยการเพาะปลูกข้าวและพืชไร่
จาพวกมันสาปะหลัง นอกจากนี้ยงั ประกอบอาชีพอุตสาหกรรม และหัตถกรรมในครัวเรื อนได้แก่
การผลิตเส้นหมี่พิมาย ยังมีอาชี พค้าขายเล็ก ๆ น้อย ๆ และอาชีพอื่นๆ ประกอบด้วย รับราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ รับจ้างทัว่ ไป และคนในชุมชนส่ วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธ จะมีวดั เป็ น
สถานที่ประกอบกิจทางศาสนา จานวน 5 วัด
ผูป้ กครองส่ วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ผูป้ กครองร้อยละ 60 ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม และร้อยละ 99 นับถือศาสนาพุทธ ผูป้ กครองมีรายได้เฉลี่ย 22,000 บาทต่อปี
5. ข้ อมูลเกียรติยศ
5.1 เอกลักษณ์
โรงเรี ยนวิถีพุทธ
5.2 อัตลักษณ์
ยิม้ ไหว้ทกั ทายกัน
5.3 จุดเด่ น
ความสามารถของนักเรี ยนด้านวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์
5.4 โครงการ/กิจกรรมพิเศษของสถานศึกษา
1) โครงการโรงเรี ยนวิถีพุทธ
2) โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรี ยน
5.5 ข้ อมูลเกียรติยศของผู้บริหารสถานศึกษา
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นายสมจิตร์ เยีย่ งเสื อ ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
โล่รางวัลผูใ้ ห้การสนับสนุนส่ งเสริ ม
นักเรี ยน ครู และบุคลากรทางการศึกษาประสบความสาเร็ จได้รับรางวัลเหรี ยญทองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับภาค
5.6 ข้ อมูลเกียรติยศของครู
1) นายไพฑูรย์ กลุ่มกลาง ได้รับรางวัลครู สอนดี จาก สสค.
2) นางสาวชาเลือง ขาวสุ ข ได้รับรางวัลครู สอนดี จาก สสค.
3) นางลาวัณย์ ธีรพงศธร ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครู ดีจากคุรุสภา
4) นางนิศานาถ ผลนา ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครู ดีจากคุรุสภา
5) นางสาวปฏิมา เพียรเพชร ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครู ดีจากคุรุสภา
5.7 ข้ อมูลเกียรติยศของนักเรียน
ปี การศึกษา 2555
1)
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(1) กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉี กตัดปะระดับปฐมวัย เด็กหญิงปิ ยะมาศ เนตยา
รักษ์ เด็กหญิงพรขวัญ เดือนกระจ่าง เด็กหญิงพัทธนันท์ ดอกกลาง ได้รับรางวัลเหรี ยญทอง
(2) กิจกรรมการเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-3 เด็กหญิงพรชนก พรมพา
ได้รับรางวัลเหรี ยญทอง
(3) กิจกรรมการเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.4-6 เด็กหญิงจิรัชยา ลาภสมบูรณ์
ยิง่ ได้รับรางวัลเหรี ยญทอง
(4) กิจกรรมการแข่งขัน
Impromptu Speech ระดับชั้น ป.1-3 เด็กหญิงวานิตา้ อลิ
เซีย พีค ได้รับรางวัลเหรี ยญทอง
(5) กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์ ส้ นั ระดับชั้น ป.1-6 เด็กชายจีรศักดิ์ นาคร้าย
เด็กชายภราดร ชอบงาน เด็กหญิงธวัลพร จตุพรม เด็กหญิงอภิญญา กสิ ประกอบ และเด็กหญิง
สุ ธิชา โคลงพิมาย ได้รับรางวัลเหรี ยญทอง
(6) กิจกรรมการเขียนเรี ยงความและคัดลายมือ ระดับชั้น ป.4-6 เด็กชายปาราเมศ
คงสัตย์ ได้รับรางวัลเหรี ยญเงิน
(7) กิจกรรมการร้องเพลงไทยสากล(ชาย) ระดับชั้น ป.4-6 เด็กชายจักรภัทร วัชระ
วงศ์ทองดี ได้รับรางวัลเหรี ยญเงิน
(8) กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ วระดับชั้น ป.1-3 เด็กหญิงสุ ภากานต์ บารุ งนอก
ได้เข้าร่ วมแข่งขัน
2) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(1) กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6 มูลธิพลเอกเปรม
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ตินสู ลานนท์ เด็กหญิงชมพูนุช รัตนกาญจน์ เด็กหญิงธิดารัตน์ นาดี เด็กหญิงพุทธภรณ์ ปุก
สันเทียะ เด็กชายกัมปนาท ค้าขาย เด็กหญิงปัณภา โคลงพิมาย ชนะเลิศ เข้าแข่งขันระดับจังหวัด
(2) กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉี กตัดปะระดับปฐมวัย เด็กหญิงปิ ยะมาศ เนตยา
รักษ์ เด็กหญิงพรขวัญ เดือนกระจ่าง เด็กหญิงพัทธนันท์ ดอกกลาง ชนะเลิศ
(3) กิจกรรมการเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-3 เด็กหญิงพรชนก พรมพา
ชนะเลิศ
(4) กิจกรรมการเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.4-6 เด็กหญิงจิรัชยา ลาภสมบูรณ์
ยิง่ ชนะเลิศ
(5) กิจกรรมการแข่งขัน
Impromptu Speech ระดับชั้น ป.1-3 เด็กหญิงวานิตา้ อลิ
เซีย พีค ชนะเลิศ
(6) กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์ ส้ นั ระดับชั้น ป.1-6 เด็กชายจีรศักดิ์ นาคร้าย
เด็กชายภราดร ชอบงาน เด็กหญิงธวัลพร จตุพรม เด็กหญิงอภิญญา กสิ ประกอบ และเด็กหญิง
สุ ธิชา โคลงพิมาย ชนะเลิศ
(7) กิจกรรมการเขียนเรี ยงความและคัดลายมือ ระดับชั้น ป.4-6 เด็กชายปาราเมศ
คงสัตย์ ชนะเลิศ
(8) กิจกรรมการร้องเพลงไทยสากล(ชาย) ระดับชั้น ป.4-6 เด็กชายจักรภัทร วัชระ
วงศ์ทองดี ชนะเลิศ
(9) กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ วระดับชั้น ป.1-3 เด็กหญิงสุ ภากานต์ บารุ งนอก
ชนะเลิศ
6. การดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
6.1 วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
โรงเรี ยนกุลโนดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ตามวิธีการและขั้นตอน ดังนี้
1) กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2) จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
3) จัดทาระบบบริ หารและสารสนเทศ
4) ดาเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
5) ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
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6) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
7) จัดทารายงานประจาปี
8) พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
6.2 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 2
โรงเรี ยนกุลโน ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 2 เมื่อวันที่ 15,19 และ 20
มกราคม 2552 ผลการประเมินสรุ ปได้ ดังนี้
บทสรุ ปสาหรับผู้บริหาร
โรงเรี ยนกุลโน ตั้งอยูห่ มู่ที่ 2 ถนนชมสระ ตาบลในเมือง อาเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสี มา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 7 เปิ ดสอนตั้งแต่
ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีบุคลากรสายบริ หาร 3 คน ได้รับการประเมินรอบสอง
เมื่อวันที่ 15, 19, 20 มกราคม 2554 มีการจัดการศึกษา 2 ระดับคือ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน :
การศึกษาปฐมวัย มีบุคลากรครู จานวน 6 คน นักเรี ยน จานวน 191 คน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
:
ประถมศึกษา มีบุคลากรครู จานวน 33 คน นักเรี ยนจานวน 937 คน รวมทั้งสถานศึกษา มีบุคลากร
ครู จานวน 39 คน นักเรี ยนจานวน 1,128 คน ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา แสดงในตาราง
สรุ ปผลได้ดงั นี้
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน : การศึกษาปฐมวัย มีคุณภาพระดับดีข้ ึนไป ได้แก่
1. มาตรฐานที่ 5 ผูเ้ รี ยนมีความรู้และทักษะที่จาเป็ นตามหลักสู ตร ระดับดีมาก ( 3.83 )
2. มาตรฐานที่ 3 ผูเ้ รี ยนมีสุนทรี ภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา ระดับ
ดีมาก ( 3.77 )
3. มาตรฐานที่ 8 ครู มีคุณวุฒิ/ความรู ้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีครู
เพียงพอระดับดีมาก ( 3.77 )
4. มาตรฐานที่ 10 ผูบ้ ริ หารมีภาวะผูน้ า และมีความสามารถในการบริ หารจัดการ ระดับ
ดีมาก ( 3.77 )
5. มาตรฐานที่ 2 ผูเ้ รี ยนมีสุขนิสัย สุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตที่ดี ระดับดีมาก ( 3.76 )
6. มาตรฐานที่ 1 ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ระดับดี ( 3.27 )
7. มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรี ยนการสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสาคัญ ระดับดี ( 3.20 )
8. มาตรฐานที่ 9 ครู มีความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ระดับดี ( 3.17 )
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9. มาตรฐานที่ 6 ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเอง รักการเรี ยนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ระดับดี ( 3.15 )
10. มาตรฐานที่ 4 ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี
วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ ตรองและมีวสิ ัยทัศน์ ระดับดี ( 3.14 )
11. มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาส่ งเสริ มความสัมพันธ์และความร่ วมมือกับชุมชนในการ
พัฒนาการศึกษา ระดับดี ( 3.14
12. มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดองค์กร/โครงสร้างและการบริ หารงานอย่างเป็ น
ระบบครบวงจรให้บรรลุเป้ าหมาย ระดับดี ( 3.12 )
13. มาตรฐานที่ 7 ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุ จริ ต ระดับดี ( 3.10 )
14. มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีหลักสู ตรเหมาะสมกับผูเ้ รี ยนและท้องถิ่น มีสื่อการ
เรี ยนการสอนที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ ระดับดี ( 3.05 )
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน : ประถมศึกษา มีคุณภาพระดับดีข้ ึนไป ได้แก่
1. มาตรฐานที่ 10 ผูบ้ ริ หารมีภาวะผูน้ า และมีความสามารถในการบริ หารจัดการ ระดับ
ดีมาก ( 3.77 )
2. มาตรฐานที่ 3 ผูเ้ รี ยนมีสุนทรี ภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา ระดับ
ดีมาก ( 3.70 )
3. มาตรฐานที่ 2 ผูเ้ รี ยนมีสุขนิสัย สุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตที่ดี ระดับดีมาก ( 3.65 )
4. มาตรฐานที่ 8 ครู มีคุณวุฒิ/ความรู ้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีครู
เพียงพอ ระดับดี ( 3.43 )
5. มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรี ยนการสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสาคัญ ระดับดี ( 3.16 )
6. มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาส่ งเสริ มความสัมพันธ์และความร่ วมมือกับชุมชนในการ
พัฒนาการศึกษา ระดับดี ( 3.14 )
7. มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดองค์กร/โครงสร้างและการบริ หารงานอย่างเป็ น
ระบบครบวงจรให้บรรลุเป้ าหมาย ระดับดี ( 3.12 )
8. มาตรฐานที่ 1 ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ระดับดี ( 3.11 )
9. มาตรฐานที่ 7 ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุ จริ ต ระดับดี ( 3.10 )
10. มาตรฐานที่ 5 ผูเ้ รี ยนมีความรู้และทักษะที่จาเป็ นตามหลักสู ตร ระดับดี ( 3.09 )
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11. มาตรฐานที่ 6 ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเอง รักการเรี ยนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ระดับดี ( 3.07 )
12. มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีหลักสู ตรเหมาะสมกับผูเ้ รี ยนและท้องถิ่น มีสื่อการ
เรี ยนการสอนที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ ระดับดี ( 3.05 )
13. มาตรฐานที่ 9 ครู มีความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ระดับดี ( 3.00 )
14. มาตรฐานที่ 4 ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี
วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ ตรองและมีวสิ ัยทัศน์ ระดับดี ( 3.00 )
ข้ อเสนอแนะ
ด้ านผู้เรียน ( ระดับก่อนประถมศึกษา )
ผูเ้ รี ยนปฐมวัยควรได้รับการพัฒนาทักษะในการทางาน กระบวนการกลุ่ม การทางาน
ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทักษะการเป็ นผูน้ าผูต้ ามที่ดีมากยิง่ ขึ้น ฝึ กผูเ้ รี ยนในด้านการคิด
วิเคราะห์ คิดรวบยอด คิดสร้างสรรค์ มีวจิ ารณญาณ โดยการฝึ กให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั วิธีการแก้ปัญหา
อย่างมีเหตุผลปั ญหา การสร้างสถานการณ์ให้ผเู ้ รี ยนได้คิดและแก้ปัญหาในการเล่นและการทา
กิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีเหตุผล มีความคิดรวบยอดจากสิ่ งใกล้ตวั สามารถคิดอย่างมีจินตนาการ
และมีความคิดสร้างสรรค์มากยิง่ ขึ้น
ด้ านผู้เรียน (ระดับประถมศึกษา)
ควรพัฒนาผูเ้ รี ยนในด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ สามารถคิดโดยใช้
วิจารณญาณที่ถูกต้อง มีเหตุมีผล มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถลาดับขั้นตอนกระบวนการคิด
อย่างถูกต้อง อาจจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยการให้ผเู ้ รี ยนได้ปฏิบตั ิจริ ง จากการเรี ยนรู ้เพื่อนาไปสู่
การฝึ กคิด ฝึ กทา ฝึ กการแก้ปัญหา ได้ต่อไปในอนาคต ส่ งเสริ มการอ่าน จัดกิจกรรมส่ งเสริ มด้าน
การอ่านให้มากยิง่ ขึ้น จัดสอนซ่อมเสริ มให้กบั ผูเ้ รี ยนที่มีผลการเรี ยนต่าในทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
จัดทาโครงงานทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้และทุกระดับชั้น มีวธิ ี การสื บหา ค้นคว้าข้อมูลตามหลัก
วิทยาศาสตร์ เช่นการตั้งประเด็น การตั้งสมมติฐาน การทดลองเปรี ยบเทียบข้อมูลที่ได้ วิเคราะห์
ตัวแปร เป็ นต้น จัดนิทรรศการการแสดงผลงานนักเรี ยน มีการประกวดแข่งขันอย่างสม่าเสมอ
กิจกรรมดนตรี นาฏศิลป์ ควรส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้เข้าร่ วมกิจกรรมทุกระดับชั้นอย่างครอบคลุม
ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีการจัดทาแฟ้ มสะสมผลงานของตนเองในทุกระดับชั้นเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้มองเห็น
การพัฒนาของตนเอง ควรมีบอร์ ดนาเสนอผลงานนักเรี ยน เพื่อกระตุน้ ให้เกิดการพัฒนางานมากขึ้น
ด้ านครู
ครู ควรได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการเรี ยนการสอนอย่างหลากหลาย ให้มี
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ความสามารถในการจัดทานวัตกรรมเพื่อการเรี ยนการสอน มีการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ทกั ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการคิดอย่างสม่าเสมอ ครู มีการแสวงหาความรู ้
และเทคนิคการสอนใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ มีการทาวิจยั ในห้องเรี ยนทุกกลุ่มสาระที่สอน ครู มีการ
ประเมินตนเอง พัฒนาเครื่ องมือและแบบทดสอบเพื่อประเมินผลการเรี ยนรู้ นาผลการประเมินมา
ปรับเปลี่ยนการสอน พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่อง
ด้ านผู้บริหาร
ระบบประกันคุณภาพภายใน สมควรเพิ่มคณะกรรมการในส่ วนของชุมชน โดยมี
คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้ กครอง และผูท้ รงคุณวุฒิ เข้าร่ วมพิจารณาตรวจสอบ ทบทวน
คุณภาพการศึกษาเป็ นมาตรฐานการศึกษาและรับทราบผลการประเมินให้ชดั เจนมากขึ้น พัฒนา
ระบบการนิเทศภายในอย่างเป็ นระบบโดยพิจารณาในรายละเอียดเรื่ องที่จาเป็ นและความต้องการ
ของครู ผสู ้ อนเป็ นประเด็นหลักของการนิเทศภายในอย่างมีเป้ าหมาย กาหนดเป้ าหมายให้ครอบคลุม
ความรับผิดชอบของครู อย่างชัดเจน รวมทั้งมีการสรุ ปผลการประเมินและการปรับปรุ งพัฒนาให้มี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น และมีการตรวจเยีย่ มชั้นเรี ยนครบทุกชั้น งานของคณะกรรมการบริ หาร
หลักสู ตรของสถานศึกษา ควรพัฒนาการปฏิบตั ิงานให้เป็ นระบบ โดยมีการประชุมพิจารณาการ
ดาเนินงานให้เป็ นรู ปธรรมที่ชดั เจน ในรู ปของคณะกรรมการให้มากขึ้นและควรเพิ่มบทบาทของ
ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนได้แสดงความคิดเห็นในการประเมินผลหลักสู ตร
ให้ชดั เจนมากขึ้น สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มและตอบสนองความสามารถพิเศษ และ
ความถนัดของผูเ้ รี ยนให้เต็มตามศักยภาพ เช่น กิจกรรมชุมนุมต่าง ๆ โดยครู ผสู ้ อนเป็ นผูน้ าในการ
เปิ ดกลุ่มสนใจหรื อมีวทิ ยากรเพิ่มเติม
ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
สถานศึกษาควรมีทิศทางในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา โดยการ
วางแผนพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิตนอย่างยัง่ ยืนให้มีทกั ษะในการทางาน รักการทางาน สามารถ
ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุ จริ ต ผูเ้ รี ยนมีสุขนิสัย สุ ขภาพกาย สุ ขภาพจิตที่ดี
มีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์มีสุนทรี ยภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี
และกีฬา เป็ นคนดีของสังคม ดารงไว้ซ่ ึ งวัฒนธรรมที่ดีงาม ครู มีความรู ้ความสามารถ สามารถนา
เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาตนเองและร่ วมในการจัดการเรี ยนการสอน มีการจัดสภาพแวดล้อม
ให้เอื้อต่อการเรี ยนรู ้และดาเนินการจัดการเรี ยนการสอนให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้อย่างเต็มศักยภาพ สนุก
กับการเรี ยนรู ้ ผูบ้ ริ หารเป็ นผูน้ าในการพัฒนาการศึกษาสู่ มาตรฐานการศึกษา ระดมทรัพยากร
บุคคลจากผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายร่ วมกันวางแผนในการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา หลักสู ตรท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่ วมในการให้ความรู ้แก่ผเู ้ รี ยนอย่างต่อเนื่องสื บต่อไป
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6.3 การนาผลการประเมินภายนอกมาใช้ ในการพัฒนา
โรงเรี ยนนาผลการประเมินคุณภาพภายนอกเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา คณะครู และบุคลกรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบ และเสนอแนะแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายต่อไป
7. สรุ ป จุดเด่ นสภาพปัญหาและแนวทางพฒ
ั นาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
7.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย
จุดเด่ น
นักเรี ยนชอบออกกาลังกาย มีจิตใจร่ าเริ งแจ่มใสสามารถช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร
ประจาวันได้ รู ้จกั แบ่งปั นช่วยเหลือผูอ้ ื่น มีความสามารถในการสื่ อสาร บอกความต้องการของ
ตนเองให้ผอู้ ื่นเข้าใจและสร้างผลงานตามความต้องการของตนเองได้
สภาพปัญหา
นักเรี ยนมีปัญหาด้านสุ ขภาพ คือ มีน้ าหนักไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ ฟันผุ ให้ความสนใจใน
การเรี ยนรู ้ในระยะเวลาสั้นๆ ขาดระเบียบ วินยั ไม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลง กติกา ขาดความรับผิดชอบ
ไม่มีทกั ษะการสังเกต การคิดวิเคราะห์และการสังเคราะห์สิ่งต่าง ๆ
แนวทางพัฒนา
จัดกิจกรรมให้นกั เรี ยนได้เคลื่อนไหวและออกกาลังกายส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั การดูแล
รักษาสุ ขภาพของตนเอง ใช้กิจกรรมการฝึ กสมาธิ และใช้สื่อประกอบการจัดประสบการณ์เพื่อให้
ผูเ้ รี ยนสนใจในการเรี ยนรู ้ ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีระเบียบวินยั และคุณธรรมโดยจัดกิจกรรมคุณธรรม
เล่านิทานคุณธรรม จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการเพื่อส่ งเสริ มทักษะการคิดวิเคราะห์ เช่น
วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิ ตศาสตร์และการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้แบบโครงงาน
7.2 ระดับประถมศึกษา
จุดเด่ น
ครู มีความรู้ความสามารถเข้าใจหลักสู ตร ออกแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยอิงมาตรฐานการ
เรี ยนรู้จดั ทาเครื่ องมือวัดผลที่มีคุณภาพและหลากหลาย นักเรี ยนมีมารยาท กล้าแสดงออกและมี
จิตสาธารณะ มีงบประมาณจัดสรรให้แต่ละสายชั้นอย่างเพียงพอ โรงเรี ยนมีภูมิทศั น์และ
สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการจัดการเรี ยนรู ้
สภาพปัญหา
ครู ขาดสื่ อและอุปกรณ์ ไม่ใช้สื่อในกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ ขาดแคลนครู ที่มี
ความสามารถเฉพาะด้าน เช่นครู การศึกษาพิเศษ ครู บรรณารักษ์ ครู มีภาระงานนอกเหนือจากงาน
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การจัดการเรี ยนรู ้มาก ไม่ทราบแผนงาน โครงการ ปฏิทินการปฏิบตั ิงานของโรงเรี ยน ขาดการ
ประสานงานทาให้มีความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน เวลาเรี ยนในวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ แต่ละวัน
มีนอ้ ยทาให้จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้ไม่ได้ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้
นักเรี ยนมีพฒั นาการด้านน้ าหนักไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ ขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ มี
ปั ญหาครอบครัวเนื่องจากพ่อแม่ไปทางานต่างจังหวัดต้องอาศัยอยูก่ บั ปู่ ย่า ตา ยาย มีพฤติกรรมไม่
พึงประสงค์ เช่น ไม่ต้ งั ใจเรี ยน ไม่ส่งงาน เล่นโทรศัพท์มือถือในเวลาเรี ยน
ผูป้ กครองสนับสนุนให้ใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างไม่มีขีดจากัด ทาให้ผเู ้ รี ยนเข้าถึงสื่ อที่ไม่
เหมาะสม เช่น สื่ อลามก อนาจาร
สภาพแวดล้อมของอาคารเรี ยนไม่เหมาะสม ห้องเรี ยนคับแคบ โดยเฉพาะห้องเรี ยน
คอมพิวเตอร์ สายชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 มีปัญหาเรื่ อง กลิ่น และเสี ยงที่เกิดจากการทาอาหารใต้
ถุนอาคารเรี ยนขาดแหล่งเรี ยนรู ้ภายในบริ เวณโรงเรี ยน
แนวทางพัฒนา
จัดหาสื่ อตามความต้องการของครู ส่ งเสริ มสนับสนุนให้ครู ใช้สื่อในการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ จัดหาครู ที่มีความสามารถเฉพาะด้าน ลดภาระงานที่นอกเหนือจากงานการเรี ยนการสอน
ของครู ให้นอ้ ยลง ปรับปรุ งระบบข้อมูลสารสนเทศ จัดระเบียบวิธีการทางานเพื่อให้งานและ
บุคลากรฝ่ ายต่างๆ ร่ วมมือปฏิบตั ิงานเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียว ไม่ขดั แย้งกัน จัดเวลาเรี ยนวิชา
วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ในแต่ละครั้งให้มากกว่า 1 ชัว่ โมง เพื่อให้สามารถจัดกระบวนการ
เรี ยนรู้ได้ตามแผนการจัดการเรี ยนรู้
ส่ งเสริ มสนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนได้ออกกาลังกาย รู ้จกั วิธีการดูแลรักษาสุ ขภาพ ครู จดั
กระบวนการเรี ยนรู ้ที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนได้รู้จกั คิด วิเคราะห์ จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน
จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนและวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนรายบุคคลเพื่อจะได้จดั กิจกรรมการเรี ยนได้ตาม
ความแตกต่างระหว่างบุคคล จัดกิจกรรมคุณธรรมและกิจกรรมที่ฝึกให้นกั เรี ยนเกิดการพัฒนาวินยั
ด้านความรับผิดชอบ
ประสานความร่ วมมือกับผูป้ กครองในการกากับ ดูแล การใช้สื่อเทคโนโลยีของผูเ้ รี ยน
รวมทั้งพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ปรับปรุ งห้องเรี ยนให้กว้างขึ้นและย้ายที่ประกอบอาหารและที่ขายอาหารออกจากอาคาร
เรี ยนเพื่อแก้ปัญหากลิ่นและเสี ยง จัดให้มีแหล่งเรี ยนรู ้ภายในบริ เวณโรงเรี ยน เช่น ห้องกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้ ห้องสมุด สวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยน และลานธรรมลานปัญญา เป็ นต้น
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ส่ วนที่ 2
กลยุทธ์ การจัดการศึกษา
วิสัยทัศน์
โรงเรี ยนกุลโนมุ่งพัฒนาสู่ การเป็ นสถานศึกษาคุณภาพดีวถิ ีพุทธภายในปี 2558
พันธกิจ
1. ส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพนักเรี ยนให้เป็ นคนดี เก่ง และแข็งแรง
2. ส่ งเสริ มการพัฒนาบุคลากรให้สามารถจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
3. ส่ งเสริ มและพัฒนาการบริ หารจัดการสถานศึกษาโดยใช้การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม
ค่ านิยมองค์ กร
เป็ นองค์กรแห่งความเฉลียวฉลาดรอบรู ้ ควบคู่ความรักความสามัคคี มีความซื่ อสัตย์
กตัญญูรู้คุณ มีทุนพื้นฐานด้านความสะอาดเรี ยบร้อย ความมีวนิ ยั และรับผิดชอบ
KULNO Core Values
K = Knowledgeble (ความรอบรู้เฉลียวฉลาด)
U = Unity (ความสามัคคี)
L = Loyalty (ความซื่อสัตย์)
N = Neatness (ความสะอาดเรี ยบร้อย)
O = Orderliness (ความมีวนิ ยั และรับผิดชอบ)
เป้าประสงค์
1. นักเรี ยนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
2. ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีศกั ยภาพในการปฏิบตั ิงานและสามารถจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพ
3. สถานศึกษามีระบบบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
4. ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย (
Stakeholders) ทุกภาคส่ วนมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา

20
กลยุทธ์ โรงเรียนกุลโน
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสู ตรและส่ งเสริ ม
การใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนรู้
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการศึกษาเน้นการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม
กลยุทธ์ที่ 5 ประสานองค์กรภาครัฐ เอกชน และชุมชนให้มีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
เป้าหมาย
กลยุทธ์การพัฒนาสถานศึกษาโรงเรี ยนกุลโน ระยะ 5 ปี (ปี การศึกษา 2554-2558) มี
โครงการ/งาน กิจกรรม ตัวชี้วดั และค่าเป้ าหมายตัวชี้วดั ปี การศึกษา 2555 ดังนี้
กลยุทธ์ ที่ 1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสู ตรและส่ งเสริมการใช้
เทคโนโลยีเพือ่ เป็ นเครื่องมือในการเรียนรู้
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
กิจกรรม 1 พัฒนาระบบห้องสมุด
กิจกรรม 2 สมุดบันทึกการอ่าน
กิจกรรม 3 จัดซื้อหนังสื อห้องสมุด
กิจกรรม 4 พานักเรี ยนทัศนศึกษา
กิจกรรม 5 พัฒนาเครื อข่าย IT
กิจกรรม 6 จัดหาคอมพิวเตอร์
กิจกรรม 7 ใช้แหล่งเรี ยนรู ้ชุมชน
กิจกรรม 8 จัดมุมหนังสื ออนุบาล
2. งานกิจกรรมการเรี ยนการสอน
กิจกรรม 1 จัดซื้อวัสดุส่วนกลาง
กิจกรรม 2 จัดซื้อวัสดุหอ้ งเรี ยน
กิจกรรม 3 จัดซื้อวัสดุการศึกษา
กิจกรรม 4 จัดซื้อหนังสื อเรี ยน

ตัวชี้วดั

ค่าเป้ าหมายตัวชี้วดั
2555 2556 2557
80
80
80

2554
2558
ตัวชี้วดั 1 ร้อยละของนักเรี ยน 80
90
ที่มีทกั ษะในการแสวงหา
ความรู ้ รักการเรี ยนรู ้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ระดับดีข้ ึนไป
ตัวชี้วดั 2 สถานศึกษามีการ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก
สร้าง ส่งเสริ มสนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็ นสังคมแห่ง
การเรี ยนรู ้
ตัวชี้วดั 1 ร้อยละของนักเรี ยน 80
80
80
90
80
ที่มีพฒั นาการด้านสติปัญา
ตามวัยระดับดีข้ ึนไป
ตัวชี้วดั 2 ร้อยละของนักเรี ยน 80
80
80
80
80
ที่มีความพร้อมเข้าเรี ยนชั้น
ป.1 ระดับดีข้ ึนไป
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โครงการ/กิจกรรม

3. โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรี ยน
กิจกรรม 1 คัดเลือกและติวนักเรี ยน
กิจกรรม 2 ส่งนักเรี ยนเข้าแข่งขัน
4. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน
กิจกรรม 1 พัฒนานวัตกรรม
กิจกรรม 2 ค่ายวิชาการ
กิจกรรม 3 จัดจ้างครู พี่เลี้ยง
กิจกรรม 4 จัดจ้างครู แก้ปัญหา
5. โครงการนิเทศภายใน
กิจกรรม 1 การประชุม
กิจกรรม 2 การเยีย่ มชั้นเรี ยน

ตัวชี้วดั

2554
ตัวชี้วดั 3 ร้อยละของนักเรี ยน 80
ที่มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนระดับดีข้ ึนไป
ตัวชี้วดั 4 ร้อยละของนักเรี ยน 80
ที่มีความสามารถคิดอย่าง
เป็ นระบบ คิดสร้างสรรค์
ตัดสิ นใจแก้ปัญหาได้อย่างมี
สติสมเหตุผลระดับดีข้ ึนไป
ตัวชี้วดั 5 ร้อยละของนักเรี ยน 80
ที่มีทกั ษะในการทางาน รัก
การทางาน สามารถทางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่นได้และมีเจตคติที่
ดีต่ออาชีพสุจริ ต
ตัวชี้วดั 1 จานวนกิจกรรมที่
5
โรงเรี ยนได้เป็ นตัวแทนเขต
พื้นที่การศึกษาเข้าประกวด
แข่งขันระดับภาค
ตัวชี้วดั 1 ร้อยละของผลการ
5
ทดสอบ O-NET ที่เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วดั 2 ผลการพัฒนาบรรลุ
เป้ าหมายตามวิสยั ทัศน์
ตัวชี้วดั 3 กิจกรรมการพัฒนา
ส่งเสริ มสถานศึกษาให้
ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
ตัวชี้วดั 1 ร้อยละของครู ที่
80
สามารถปฏิบตั ิงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิ ทธิภาพและเกิด
ประสิ ทธิผล

ค่าเป้ าหมายตัวชี้วดั
2555 2556 2557
80 80
80

80

80

2558
80

80

80

80

80

80

80

6

7

8

10

5

5

5

5

90

100

100

100
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กลยุทธ์ ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยมทีพ่ งึ ประสงค์
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการโรงเรี ยนวิถีพทุ ธ
กิจกรรม 1 ค่ายคุณธรรม
กิจกรรม 2 ค่ายทักษะชีวติ
กิจกรรม 3 วันสาคัญ
กิจกรรม 4 วันธรรมสวนะราลึก
กิจกรรม 5 ลานธรรมและปรับ
สภาพแวดล้อม
กิจกรรม 6 สอนและสอบธรรม
ศึกษา
กิจกรรม 7 สวดมนต์ไหว้พระ
กิจกรรม 8 เขตรับผิดชอบ
กิจกรรม 9 บาเพ็ญประโยชน์
กิจกรรม 10 กฐินโรงเรี ยน
2. โครงการโรงเรี ยนส่งเสริ ม
สุขภาพ
กิจกรรม 1 จัดระบบดูแลช่วยเหลือ
กิจกรรม 2 ทุนการศึกษา
กิจกรรม 3 เครื่ องแต่งกายนักเรี ยน
กิจกรรม 4 กีฬาภายใน
กิจกรรม 5 ค่ายศิลปะ
กิจกรรม 6 บริ การอาหารกลางวัน
กิจกรรม 7 จัดหาเวชภัณฑ์ยา
กิจกรรม 8 สร้างห้องพยาบาล

ตัวชี้วดั
ตัวชี้วดั 1 ร้อยละของ
นักเรี ยนที่มีคุณธรรม
จริ ยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ระดับดีข้ ึนไป

ตัวชี้วดั 1 ร้อยละของนักเรี ยน
ที่มีสุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรี ยภาพระดับดีข้ ึนไป

2554
80

80

ค่าเป้ าหมายตัวชี้วดั
2555 2556 2557
80
80
80

80

80

80

2558
90

90
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กลยุทธ์ ที่ 3 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่ น้ น
ผู้เรียนเป็ นสาคัญ
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการพัฒนาบุคลากร
กิจกรรม 1 ฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
กิจกรรม 2 ทัศนศึกษา ดูงาน

ตัวชี้วดั
ตัวชี้วดั 1 ร้อยละของครู ที่
สามารถปฏิบตั ิงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิ ทธิภาพและเกิด
ประสิ ทธิผล

2554
80

ค่าเป้ าหมายตัวชี้วดั
2555 2556 2557
90
100 100

2558
100

กลยุทธ์ ที่ 4 พัฒนาประสิ ทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเน้ นการบริหารแบบมีส่วนร่ วม
ค่าเป้ าหมายตัวชี้วดั
2554 2555 2556 2557 2558
1. โครงการพัฒนาประสิ ทธิภาพ
ตัวชี้วดั 1 ระบบบริ หารจัด
ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี
การบริ หาร
การศึกษามีประสิ ทธิภาพและ
เยีย่ ม
กิจกรรม 1 จัดหาเก้าอี้หอ้ งประชุม เกิดประสิ ทธิผล
กิจกรรม 2 จัดหาเครื่ องเสี ยงประชุม ตัวชี้วดั 2 สถานศึกษาจัด
ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี
กิจกรรม 3 จัดหาโปรเจคเตอร์
สภาพแวดล้อมและการ
เยีย่ ม
กิจกรรม 4 ปรับปรุ งหอประชุม
บริ การที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน
กิจกรรม 5 ปรับปรุ งระบบไฟฟ้ า
พัฒนาเต็มศักยภาพ
กิจกรรม 6 ปรับปรุ งระบบน้ าใช้
กิจกรรม 7 จัดหาโปรแกรมลงเวลา
กิจกรรม 8 ปรับภูมิทศั น์
กิจกรรม 9 ซ่อมแซมอาคารเรี ยนฯ
กิจกรรม 10 ซ่อมแซมครุ ภณั ฑ์
กิจกรรม 11 จัดซื้อวัสดุสานักงาน
กิจกรรม 12 บริ การสาธารณูปโภค
กิจกรรม 13 จ้าง รปภ.
กิจกรรม 14 บริ การค่าเบี้ยเลี้ยงฯ
กิจกรรม 15 กิจกรรมตอบแทน
นักเรี ยนช่วยงาน
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั
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กลยุทธ์ ที่ 5 ประสานองค์ กรภาครัฐ เอกชน และชุ มชนให้ มีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการก่อสร้างอาคาร
กิจกรรม 1 ประชุมคณะกรรมการฯ
กิจกรรม 2 ประชุมผูป้ กครองฯ
กิจกรรม 3 การระดมทรัพยากร

ตัวชี้วดั
ตัวชี้วดั 1 คณะกรรมการ
สถานศึกษาและผูป้ กครอง
ปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิภาพ

ค่าเป้ าหมายตัวชี้วดั
2554 2555 2556 2557 2558
ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี
เยีย่ ม
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ส่ วนที่ 3
รายละเอียดของแผนและโครงการ
โรงเรี ยนกุลโน กาหนดกรอบวงเงินงบประมาณในการจัดการศึกษา ประจาปี การศึกษา
2555 ตามแผนการจัดซื้ อจัดจ้าง ที่ผา่ นความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน
คราวประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ ...... มิถุนายน 2556 ดังรายละเอียด ดังนี้
1. บัญชีงบหน้ าโครงการ/กิจกรรม จาแนกตามกลุ่มงาน
ที่

ชื่อกลุ่มงาน/ โครงการ/กิจกรรม

1 เงินสารองจ่ าย
2 กลุ่มงานวิชาการ
2.1 โครงการพัฒนาแหล่ งเรียนรู้
-จัดซื้อหนังสื อห้องสมุด
-พานักเรี ยนไปทัศนศึกษา
-พัฒนาเครื อข่ายสารสนเทศ
2.2 งานการเรียนการสอน
-จัดหาหมึก/ไขเครื่ อง copy print
-จัดหาวัสดุประจาห้องเรี ยน
-จัดหาวัสดุการศึกษา
-จัดหาหนังสื อเรี ยน
2.3 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
2.4 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ
-พัฒนานวัตกรรม 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
-ค่ายวิชาการ
2.5 โครงการนิเทศภายใน
2.6 โครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ าย
ปฐมวัยต้ นแบบ
-จัดหาวัสดุประจาห้องเรี ยน
-จัดหาวัสดุการศึกษา

ปฐมวัย
11900
142800
0

0

142800
50000
92800

จานวนเงินงบประมาณ
ประถม เรี ยนฟรี
ปั จจัย
79800
1901580 1014700
170100 327100
170100
215800
111300
957600 691900
97740
327600
630000
594160
74848
40000
58800
40000
58800

นอก
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ที่

ชื่อกลุ่มงาน/ โครงการ/กิจกรรม

3 กลุ่มงานบริหารบุคคล
3.1 โครงการพัฒนาประสิทธิผลการบริหาร
-ปรับภูมิทศั น์
-ซ่อมแซมอาคารเรี ยนอาคารประกอบฯ
-ซ่อมแซมครุ ภณั ฑ์
-จัดหาวัสดุสานักงาน
-บริ การสาธารณูปโภค
-ถ่ายเอกสาร
-จัดจ้างเจ้าหน้าที่ รปภ.
-จัดจ้างครู พี่เลี้ยง
-ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะและค่าที่พกั
-พาคณะกรรมการนักเรี ยนไปทัศนศึกษา
3.2 โครงการพัฒนาบุคลากร
-ฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
4 กลุ่มงานงบประมาณ
4.1 โครงการก่ อสร้ างอาคาร
5 กลุ่มงานบริหารทัว่ ไป
5.1 โครงการโรงเรียนส่ งเสริมสุ ขภาพ
-ระบบดูแล/ทุนการศึกษา
-ระบบดูแล/เครื่ องแต่งกายนักเรี ยน
-ค่ายศิลปะ
-กีฬาภายใน
-จัดหาเวชภัณฑ์ยา
-บริ การอาหารกลางวัน
5.2 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
-ค่ายคุณธรรม
-เสี ยงธรรมนาสุข
-วันธรรมสวนะราลึก
-วันสาคัญ
-เดินทางไกลและอยูค่ ่ายพักแรม
-ลานธรรมลานปั ญญา

ปฐมวัย
83300
83300

10000
63300

10000

จานวนเงินงบประมาณ
ประถม เรี ยนฟรี
ปั จจัย
663500
30000
633500
30000
50000
100000
20000
60000
206700
10000
68400
68400
50000
30000
30000
30000

205000
55000

179500

336000
336000

นอก

500000
500000
3025000
3025000
85000

336000
20000
30000
5000
2940000
150000

179500
78400

20000
17100
30000
84000
100000
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2. รายละเอียดของโครงการ/งาน
ชื่ อโครงการ โครงการพัฒนาแหล่ งเรียนรู้
ลักษณะโครงการ โครงการต่ อเนื่อง
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 3
ผู้รับผิดชอบโครงการ
น.ส.อุไร ทองกลาง
ระยะเวลาดาเนินการ 14 พฤษภาคม 255
6 ถึง 31 มีนาคม 2557
หลักการและเหตุผล
ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่ งมีผลบังคับ
ใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 15 สิ งหาคม 2542 มีความมุ่งหมายว่าการจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้
เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ งั ร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู ้และคุณธรรม มีจริ ยธรรมและวัฒนธรรมใน
การดารงชีวติ สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข ประกอบกับสานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้กาหนดมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผูเ้ รี ยนมีความใฝ่ รู้
และเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องและโรงเรี ยนกุลโนได้กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 3 ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเอง รักเรี ยนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้เกิดการประกันคุณภาพภายในที่รองรับการประกัน
คุณภาพภายนอกรอบสาม และให้ผลการจัดการศึกษาบรรลุความมุ่งหมายของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ โรงเรี ยนกุลโนจึงกาหนดโครงการนี้ข้ ึน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้นกั เรี ยนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง รักเรี ยนรู ้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
เป้าหมาย
1. นักเรี ยนร้อยละ 80 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองจากห้องสมุด
แหล่งเรี ยนรู ้ และสื่ อต่างๆ รอบตัว
2. นักเรี ยนร้อยละ 80 มีทกั ษะในการฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู ้
เพิม่ เติม
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3. นักเรี ยนร้อยละ 80 เรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรี ยนรู ้
ระหว่างกันทั้งในและนอกสถานศึกษา
4. นักเรี ยนร้อยละ 80 ใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนรู้และนาเสนองาน
กิจกรรมทีด่ าเนินการ
1. บันทึกการอ่าน
2. จัดซื้ อหนังสื อห้องสมุด
3. พานักเรี ยนไปทัศนศึกษา
4. พัฒนาเครื อข่ายบริ การสารสนเทศ
วิธีดาเนินการ
1. จัดทาและเสนอขออนุมตั ิดาเนินโครงการ
2. แต่งตั้งและประชุมคณะทางาน
3. กาหนดปฏิทินการปฏิบตั ิงาน
4. ดาเนินงานกิจกรรมตามปฏิทินการปฏิบตั ิงาน
5. ติดตามและประเมินผล
6. จัดทารายงานประเมินโครงการ
7. เสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
8. เผยแพร่ รายงานต่อสาธารณชน
งบประมาณ
งบประมาณโครงการจานวน 497,200 บาท เป็ นค่าวัสดุ จาแนกตามแหล่งเงิน ดังนี้
1. เงินอุดหนุนรายหัวระดับประถมศึกษา 1
70,100 บาท
2. เงินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน/โครงการเรี ยนฟรี 327,100 บาท
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การติดตามและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็ จ
วิธีการวัด
1. ร้อยละของนักเรี ยนที่มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู ้ดว้ ย
สารวจ
ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรี ยนรู ้ และสื่ อต่างๆ รอบตัว
2. ร้อยละของนักเรี ยนที่ มีทกั ษะในการฟัง ดู พูด เขียน และตั้ง
สารวจ
คาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู ้เพิ่มเติม
3. ร้อยละของนักเรี ยนที่เรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความ
สารวจ
คิดเห็นเพื่อการเรี ยนรู ้ระหว่างกันทั้งในและนอกสถานศึกษา
4. ร้อยละของนักเรี ยนที่ใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนรู้และนาเสนองาน สารวจ
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
นักเรี ยนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง รักเรี ยนรู ้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง

เครื่ องมือวัด
แบบสารวจ
แบบสารวจ
แบบสารวจ
แบบสารวจ
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ชื่อโครงการ งานการเรียนการสอน
ลักษณะโครงการ โครงการต่ อเนื่อง
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 4,5,6
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางนงลักษณ์ โกวิทพัฒนา
ระยะเวลาดาเนินการ 14 พฤษภาคม 255
6 ถึง 31 มีนาคม 2557
หลักการและเหตุผล
ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่ งมีผลบังคับ
ใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 15 สิ งหาคม 2542 มีความมุ่งหมายว่าการจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้
เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ งั ร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู ้และคุณธรรม มีจริ ยธรรมและวัฒนธรรมใน
การดารงชีวติ สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข ประกอบกับสานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้กาหนดมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผูเ้ รี ยนมีความใฝ่ รู้
และเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องและโรงเรี ยนกุลโนได้กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 3 ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเอง รักเรี ยนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้เกิดการประกันคุณภาพภายในที่รองรับการประกัน
คุณภาพภายนอกรอบสาม และให้ผลการจัดการศึกษาบรรลุความมุ่งหมายของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ โรงเรี ยนกุลโนจึงกาหนดโครงการนี้ข้ ึน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นกั เรี ยนมีความสามารถในการคิด
2. เพื่อให้นกั เรี ยนมีความรู้ที่จาเป็ นตามหลักสู ตร
3. เพื่อให้นกั เรี ยนมีทกั ษะในการทางาน
เป้าหมาย
1. นักเรี ยนร้อยละ 80 มีความสามารถในการคิดระดับดีข้ ึนไป
2. นักเรี ยนร้อยละ 80 มีความรู ้ที่จาเป็ นตามหลักสู ตรระดับดีข้ ึนไป
3. นักเรี ยนร้อยละ 80 มีทกั ษะในการทางานระดับดีข้ ึนไป
กิจกรรมทีด่ าเนินการ
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1.

จัดหาหมึก/ไข เครื่ อง Copy printer
2. จัดหาวัสดุประจาห้องเรี ยน
3. จัดหาวัสดุการศึกษา (ฝึ ก สอน สอบ)
4. จัดหาหนังสื อเรี ยน
วิธีดาเนินการ
1. จัดทาและเสนอขออนุมตั ิดาเนินโครงการ
2. แต่งตั้งและประชุมคณะทางาน
3. กาหนดปฏิทินการปฏิบตั ิงาน
4. ดาเนินงานกิจกรรมตามปฏิทินการปฏิบตั ิงาน
5. ติดตามและประเมินผล
6. จัดทารายงานประเมินโครงการ
7. เสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
8. เผยแพร่ รายงานต่อสาธารณชน
งบประมาณ
งบประมาณโครงการจานวน 1,649,500 บาท เป็ นค่าวัสดุ จาแนกตามแหล่งเงิน ดังนี้
1.
เงินอุดหนุนรายหัวระดับประถมศึกษา 957,600 บาท
2. เงินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน/โครงการเรี ยนฟรี 691,900 บาท
การติดตามและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็ จ
วิธีการวัด เครื่ องมือวัด
1. ร้อยละของนักเรี ยนที่มีความสามารถในการคิดระดับดีข้ ึนไป
ประเมิน แบบประเมิน
2. ร้อยละของนักเรี ยนที่มีความรู ้ที่จาเป็ นตามหลักสู ตรระดับดีข้ ึนไป
3. ร้อยละของนักเรี ยนที่มีทกั ษะในการทางานระดับดีข้ ึนไป
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1. นักเรี ยนมีความสามารถในการคิด
2. นักเรี ยนมีความรู้ที่จาเป็ นตามหลักสู ตร
3. นักเรี ยนมีทกั ษะในการทางาน
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ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
สนองมาตรฐานที่
8
ลักษณะโครงการ โครงการต่ อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางนงลักษณ์ โกวิทพัฒนา
ระยะเวลาดาเนินการ 14 พฤษภาคม 255
6 ถึง 31 มีนาคม 2557
หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตราที่ 22 กล่าวว่า การจัดการศึกษา
ต้องยึดหลักว่าผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู ้ และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผูเ้ รี ยนมี
ความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ (สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ . 2542 : 21 – 22) และ
มาตรา 23 กล่าวว่า เน้นการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย ให้ความสาคัญ
ของการบูรณาการความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรี ยนรู้ตามความเหมาะสมของระดับการศึกษา
และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน ประจาปี
การศึกษา 2553 ขึ้น ซึ่ งจะมีการแข่งขันคัดเลือกนักเรี ยนเพื่อเป็ นตัวแทนเข้าแข่งขัน ในระดับ ศูนย์
เครื อข่าย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค ระดับชาติ ตามลาดับ และนอกจากนั้นหน่วยงาน
ต่าง ๆ ได้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งในระดับอาเภอ ระดับเขตพื้นที่ และ
ระดับจังหวัด ตามโอกาสและวันสาคัญ โรงเรี ยนจึงต้องเตรี ยมความพร้อมในการนานักเรี ยนเข้าร่ วม
กิจกรรม โรงเรี ยนกุลโน จึงกาหนดโครงการนี้ข้ ึน
วัตถุประสงค์
เพื่อส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนให้แสดงออกซึ่ งความสามารถตามศักยภาพ
เป้าหมาย
1.
นักเรี ยนที่เข้าร่ วมแข่งขันทั้งประเภทเดี่ยวและทีมได้รับการคัดเลือกให้เป็ นตัวแทนใน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป
2. นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 สอบคัดเลือกเข้าเรี ยนต่อชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 ของนักเรี ยนที่สมัครสอบ
กิจกรรมการดาเนินงาน
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1.
ค่ายพัฒนานักเรี ยนเข้าประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
2. ค่ายพัฒนานักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 6 สอบแข่งขันเข้าเรี ยนต่อชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ห้องเรี ยนวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์
3. ค่ายพัฒนานักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 6 สอบแข่งขันเข้าเรี ยนต่อชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
โรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและสังกัดอื่น
วิธีดาเนินการ
1. จัดทาและเสนอขออนุมตั ิดาเนินโครงการ
2. แต่งตั้งและประชุมคณะทางาน
3. กาหนดปฏิทินการปฏิบตั ิงาน
4. ดาเนินงานกิจกรรมตามปฏิทินการปฏิบตั ิงาน
5. ติดตามและประเมินผล
6. จัดทารายงานประเมินโครงการ
7. เสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาและเผยแพร่ รายงานต่อสาธารณชน
งบประมาณ
เงินงบประมาณดาเนินการเป็ นค่าวัสดุ จานวน
จ่าย

74,848 บาท จากเงินพัฒนาผูเ้ รี ยนเหลือ

การติดตามและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็ จ
ร้อยละของนักเรี ยนที่เข้าร่ วมการประกวดแข่งขัน ได้รับการ
คัดเลือกเป็ นตัวแทนในทุกระดับ

วิธีการวัด
การรายงาน

เครื่ องมือวัด
แบบรายงาน

ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
นักเรี ยนได้มีโอกาสเข้าร่ วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการต่าง และชนะเลิศได้รับการ
คัดเลือกให้เป็ นตัวแทนในระดับต่าง ๆ
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ชื่อโครงการ โครงการยกระดับผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
ลักษณะโครงการ โครงการต่ อเนื่อง
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 15
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางนงลักษณ์ โกวิทพัฒนา
ระยะเวลาดาเนินการ 14 พฤษภาคม 255
6 ถึง 31 มีนาคม 2557
หลักการและเหตุผล
ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่ งมีผลบังคับ
ใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 15 สิ งหาคม 2542 มีความมุ่งหมายว่าการจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้
เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ งั ร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู ้และคุณธรรม มีจริ ยธรรมและวัฒนธรรมใน
การดารงชีวติ สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข ประกอบกับสานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้กาหนดมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนและโรงเรี ยนกุลโนได้กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายใน ดังนั้น เพื่อให้เกิดการประกันคุณภาพภายในที่รองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม และให้ผลการจัดการศึกษาบรรลุความมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ ประกอบกับแม้วา่ ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนจากผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ประจาปี การศึกษา 2554 โดยรวมจะเพิ่มขึ้นจากปี การศึกษา 2553
ร้อยละ 5.75 แต่ก็ยงั มีกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ที่มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศอยูถ่ ึง 4 กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้ คือ ภาษาอังกฤษ คณิ ตศาสตร์ ภาษาไทย และวิทยาศาสตร์ สาหรับกลุ่มสาระที่มีค่าเฉลี่ย
สู งกว่าระดับประเทศก็ยงั มีค่าเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 50 อยูอ่ ีก 1 กลุ่มสาระคือ ศิลปะ ดังนั้น โรงเรี ยนกุโน
ล
จึงกาหนดโครงการนี้ข้ ึน
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนให้เพิ่มสู งขึ้น
เป้าหมาย
ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนจากการทดสอบระดับชาติ
6 เพิ่มสู งขึ้นจากปี การศึกษา 2555 ร้อยละ 5

(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปี ที่
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กิจกรรมทีด่ าเนินการ
1. การพัฒนาสื่ อและนวัตกรรม
2. จัดค่ายวิชาการ
วิธีดาเนินการ
1. จัดทาและเสนอขออนุมตั ิดาเนินโครงการ
2. แต่งตั้งและประชุมคณะทางาน
3. กาหนดปฏิทินการปฏิบตั ิงาน
4. ดาเนินงานกิจกรรมตามปฏิทินการปฏิบตั ิงาน
5. ติดตามและประเมินผล
6. จัดทารายงานประเมินโครงการ
7. เสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
8. เผยแพร่ รายงานต่อสาธารณชน
งบประมาณ
งบประมาณโครงการจานวน 98,800 บาท เป็ นค่าวัสดุ จาแนกตามแหล่งเงิน ดังนี้
1. เงินอุดหนุนรายหัวระดับประถมศึกษา
40,000 บาท
2.
เงินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน/โครงการเรี ยนฟรี 58,800 บาท
การติดตามและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็ จ
ร้อยละของนักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเท่ากับเป้ าหมายขึ้น
ไปแยกตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
นักเรี ยนมีความรู้และทักษะที่จาเป็ นตามหลักสู ตร

วิธีการวัด เครื่ องมือวัด
สารวจ แบบสารวจ

คิดเป็ น ทาเป็ น
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ชื่อโครงการ โครงการนิเทศภายใน
ลักษณะโครงการ โครงการต่ อเนื่อง
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 7
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายนันทโชค กาวไธสง
ระยะเวลาดาเนินการ 14 พฤษภาคม 255
6 ถึง 31 มีนาคม 2557
หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ งั ร่ างกาย จิตใจ
สติปัญญา ความรู ้และคุณธรรม มีจริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวติ สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น
ได้อย่างมีความสุ ขเป็ นความมุ่งหมายที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 บัญญัติไว้ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็ นเป้ าหมายในการจัดการศึกษา
การดาเนินการให้คนมีคุณภาพนั้นมีความเชื่อว่าต้องผ่านกระบวนการอย่างน้อย 3
กระบวนการ โดยมีกระบวนการเรี ยนการสอนเป็ นกระบวนการหลัก และมีกระบวนการบริ หารและ
กระบวนการนิเทศการศึกษาเป็ นกระบวนการสนับสนุน ซึ่ งกระบวนการนิเทศการศึกษานั้น
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใช้เป็ นกลยุทธ์สาคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดังนั้น เพื่อให้นกั เรี ยนมีคุณภาพตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ผูบ้ ริ หารจึง
จาเป็ นต้องจัดโครงการนิเทศภายในเพื่อให้ครู สามารถปฏิบตั ิงานตามบทบาทภาระหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ครู ปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล
เป้าหมาย
ครู ร้อยละ 80 สามารถปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิด
ประสิ ทธิผลในระดับดีมากขึ้นไป
กิจกรรมทีด่ าเนินการ
1.
จัดอบรมครู / ส่ งเสริ มให้ครู เข้ารับการฝึ กอบรม
2. ประเมินแผนการจัดการเรี ยนรู้
4. เยีย่ มชั้นเรี ยน/สังเกตการสอน
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5. ประเมินแบบทดสอบ
วิธีดาเนินการ
1. จัดทาและเสนอขออนุมตั ิดาเนินโครงการ
2. แต่งตั้งและประชุมคณะทางาน
3. กาหนดปฏิทินการปฏิบตั ิงาน
4. ดาเนินงานกิจกรรมตามปฏิทินการปฏิบตั ิงาน
5. ติดตามและประเมินผล
6. จัดทารายงานประเมินโครงการ
7. เสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
8. เผยแพร่ รายงานต่อสาธารณชน
งบประมาณ
งบประมาณโครงการจานวน 10,000 บาท เป็ นค่าวัสดุ จากเงินอุดหนุนรายหัวระดับ
ประถมศึกษา
การติดตามและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็ จ
ร้อยละของครู ที่สามารถปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผลในระดับดีมากขึ้นไป

วิธีการวัด เครื่ องมือวัด
ประเมิน แบบประเมิน

ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
ครู โรงเรี ยนกุลโนทุกคนสามารถจัดการเรี ยนการสอนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพโดยเน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสาคัญ
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ชื่อโครงการ
พัฒนาโรงเรียนเครือข่ ายปฐมวัยต้ นแบบ
ลักษณะโครงการ โครงการต่ อเนื่อง
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 12
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางพิศมัย สระคูพนั ธุ์
ระยะเวลาดาเนินการ 14 พฤษภาคม 255
6 ถึง 31 มีนาคม 2557
หลักการและเหตุผล
การศึกษาปฐมวัยเป็ นจุดเริ่ มต้นของกระบวนการจัดการศึกษาของมนุษย์ เด็กวัยนี้เป็ นวัย
เริ่ มต้นของชีวติ ถือเป็ นวัยทองของชีวติ เพราะเป็ นวัยที่มีพฒั นาการทุกด้านทั้งทางร่ างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคมและสติปัญญาเจริ ญในอัตราสู งสุ ด โดยเฉพาะในด้านระบบประสาทและสมองจะเติบโต
ได้ถึงร้อยละ 80 ของผูใ้ หญ่ เป็ นระยะที่เกิดการเรี ยนรู ้ได้มากที่สุด เป็ นวัยสดใส มองโลกสวยงาม มี
ความสงสัยใคร่ รู้ มีจินตนาการกว้างไกล ทั้งเป็ นช่วงชีวติ ที่กาลังสร้างบุคลิกภาพและนิสัยพื้นฐาน
ของตนเอง ซึ่ งจะติดตัวต่อเนื่องไปจนกระทัง่ เติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ เด็กวัยนี้เป็ นวัยที่ตอ้ งพึ่งพาผูใ้ หญ่
หากได้รับการอบรมเลี้ยงดูส่งเสริ มอย่างถูกต้องและได้รับการตอบสนองขั้นพื้นฐานอย่างเพียงพอ
เท่ากับได้วางรากฐานที่ดีให้กบั เด็กปฐมวัยที่จะมีความสุ ขในชีวติ ข้างหน้าและเป็ นพลเมืองที่มี
คุณภาพของประเทศชาติในอนาคต
จากความสาคัญของเด็กปฐมวัยโดยหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัยที่สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 การนาไปสู่ การปฏิบตั ิในสถานศึกษาเพื่อให้บรรลุ
เป้ าหมายจึงมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องมีการหาแนวทางปฏิบตั ิและส่ งเสริ มให้การจัดการศึกษา
ปฐมวัยบรรลุผลให้มากที่สุด การมีแบบอย่างหรื อต้นแบบที่ดีเป็ นวิธีการหนึ่งที่ช่วยได้ การพัฒนา
ตนเอง การศึกษาดูงานโรงเรี ยนต้นแบบ การเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ และการให้คาปรึ กษา เป็ น
การสนับสนุนแบ่งปั นให้แก่โรงเรี ยนเครื อข่ายที่จดั การศึกษาปฐมวัยด้วยกันให้ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาปฐมวัยให้เพิ่มสู งขึ้น จึงจัดโครงการนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นกั เรี ยนมี
2. เพื่อให้นกั เรี ยนมี
3. เพื่อให้นกั เรี ยนมี

พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
พัฒนาการด้านสังคม
พัฒนาการด้านสติปัญญา
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เป้าหมาย
1. นักเรี ยนร้อยละ 80 มี
2. นักเรี ยนร้อยละ 80 มี
3. นักเรี ยนร้อยละ 80 มี

พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจระดับดีข้ ึนไป
พัฒนาการด้านสังคมระดับดีข้ ึนไป
พัฒนาการด้านสติปัญญาระดับดีข้ ึนไป

กิจกรรมทีด่ าเนินการ
1.
พัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
2. ใช้หลักสู ตรสถานศึกษา
3.
นิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสู ตร
4. การศึกษาดูงานโรงเรี ยนต้นแบบ
5. เผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ
6. จัดหาวัสดุประจาห้องเรี ยน
7. จัดหาวัสดุการศึกษา
วิธีดาเนินการ
1. จัดทาและเสนอขออนุมตั ิดาเนินโครงการ
2. แต่งตั้งและประชุมคณะทางาน
3. กาหนดปฏิทินการปฏิบตั ิงาน
4. ดาเนินงานกิจกรรมตามปฏิทินการปฏิบตั ิงาน
5. ติดตามและประเมินผล
6. จัดทารายงานประเมินโครงการ
7. เสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
8. เผยแพร่ รายงานต่อสาธารณชน
งบประมาณ
งบประมาณโครงการจานวน 142,800 บาท จากเงินอุดหนุนรายหัวระดับปฐมวัย
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การติดตามและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็ จ
1. ร้อยละของเด็กที่พฒั นาการด้านอารมณ์และจิตใจระดับดีข้ ึนไป
2. ร้อยละของเด็กที่มีพฒั นาการด้านสังคมระดับดีข้ ึนไป
3. ร้อยละของนักเรี ยนที่มีพฒั นาการด้านสติปัญญาระดับดีข้ ึนไป
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1. นักเรี ยนมี
พัฒนาการด้านอารมณ์
2. นักเรี ยนมี
พัฒนาการด้านสังคม
3. นักเรี ยนมี
พัฒนาการด้านสติปัญญา
4. โรงเรี ยนผ่านการประเมินโรงเรี ยนเครื อข่ายปฐมวัยต้นแบบ

วิธีการวัด

เครื่ องมือวัด
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ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาประสิ ทธิ
ผลการบริหาร
ลักษณะโครงการ โครงการต่ อเนื่อง
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 8,9,10,11
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายบุญส่ ง ลานอก
ระยะเวลาดาเนินการ 14 พฤษภาคม 255
6 ถึง 31 มีนาคม 2557
หลักการและเหตุผล
ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่ งมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วนั ที่ 15 สิ งหาคม 2542 มีความมุ่งหมายว่าการจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้
เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ งั ร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู ้และคุณธรรม มีจริ ยธรรมและวัฒนธรรมใน
การดารงชีวติ สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข ประกอบกับสานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้กาหนดมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) มาตรฐานที่ 2 การบริ หารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิ ทธิภาพของ
การบริ หารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา และโรงเรี ยนกุลโนได้กาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 8 ผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้ กครอง
ชุมชนปฏิบตั ิงานตามบทบาท หน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเกิดประสิ ทธิ ผล มาตรฐานที่ 10
สถานศึกษามีการจัดหลักสู ตร กระบวนการเรี ยนรู ้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนอย่างรอบด้าน
และมาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริ การที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนพัฒนา
เต็มศักยภาพ ดังนั้น เพื่อให้เกิดการประกันคุณภาพภายในที่รองรับการประกันคุณภาพภายนอกรอบ
สาม และให้ผลการจัดการศึกษาบรรลุความมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โรงเรี ยน
กุลโนจึงกาหนดโครงการนี้ข้ ึน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผบู้ ริ หาร
ปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล
2. เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้ กครอง ชุมชนปฏิบตั ิงานตามบทบาท หน้าที่
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเกิดประสิ ทธิ ผล
3. เพื่อให้สถานศึกษามีการจัดหลักสู ตร กระบวนการเรี ยนรู ้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผูเ้ รี ยนอย่างรอบด้าน
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4.
เพื่อให้สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริ การที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนพัฒนา
เต็มศักยภาพ
เป้าหมาย
1.
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของ
โรงเรี ยนในระดับดี
2. ผูบ้ ริ หารสามารถบริ หารจัดการด้านวิชาการ ด้านบริ หารบุคคล ด้านงบประมาณ และ
ด้านบริ หารทัว่ ไปได้อย่างน้อยร้อยละ 80
3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานปฏิบตั ิตามหน้าที่ได้อย่างน้อยร้อยละ 80
กิจกรรมทีด่ าเนินการ
1. ปรับภูมิทศั น์ จัดทาป้ าย ปลูกต้นไม้ จัดสวนหย่อม
2. ซ่อมแซมอาคารเรี ยนอาคารประกอบและสิ่ งก่อสร้างอื่น
3. ซ่อมแซมครุ ภณั ฑ์
4. จัดหาวัสดุสานักงาน
5. บริ การสาธารณูปโภค
6. ถ่ายเอกสาร
7. จัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
8. จัดจ้างครู พี่เลี้ยง
9.
บริ การค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกั และยานพาหนะ
10. พาคณะกรรมการนักเรี ยนไปทัศนศึกษา
11.
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิธีดาเนินการ
1. จัดทาและเสนอขออนุมตั ิดาเนินโครงการ
2. แต่งตั้งและประชุมคณะทางาน
3. กาหนดปฏิทินการปฏิบตั ิงาน
4. ดาเนินงานกิจกรรมตามปฏิทินการปฏิบตั ิงาน
5. ติดตามและประเมินผล
6. จัดทารายงานประเมินโครงการ
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7. เสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
8. เผยแพร่ รายงานต่อสาธารณชน
งบประมาณ
งบประมาณโครงการจานวน 746,800 บาท เป็ นค่าวัสดุ จาแนกตามแหล่งเงิน ดังนี้
1.
เงินอุดหนุนรายหัวปฐมวัย 83,300 บาท
2. เงินอุดหนุนรายหัวระดับประถมศึกษา 633,500 บาท
3. เงินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน 30,000 บาท
การติดตามและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็ จ
1. ร้อยละของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่มีความพึงพอใจต่อ
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของโรงเรี ยนในระดับดี
2. ร้อยละของงานที่ผบู้ ริ หารสามารถบริ หารจัดการด้าน
วิชาการ ด้านบริ หารบุคคล ด้านงบประมาณ และด้าน
บริ หารทัว่ ไปได้
3. ร้อยละของกิจกรรมที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานปฏิบตั ิตามหน้าที่ได้

วิธีการวัด
สารวจ

เครื่ องมือวัด
แบบสารวจ

สารวจ

แบบสารวจ

สารวจ

แบบสารวจ

ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1. ผูบ้ ริ หาร
ปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล
2. คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้ กครอง ชุมชนปฏิบตั ิงานตามบทบาท หน้าที่อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ และเกิดประสิ ทธิ ผล
3. สถานศึกษามีการจัดหลักสู ตร กระบวนการเรี ยนรู ้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
อย่างรอบด้าน
4.
สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริ การที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ
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ชื่ อโครงการ โครงการพัฒนาบุคลากร
ลักษณะโครงการ โครงการต่ อเนื่อง
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 7,8,10
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายไพฑูรย์ กลุ่มกลาง
ระยะเวลาดาเนินการ 14 พฤษภาคม 255
6 ถึง 31 มีนาคม 2557
หลักการและเหตุผล
ปั จจุบนั เป็ นที่ยอมรับกันแล้วว่า ครู เป็ นปั จจัยที่มีความสาคัญที่สุดในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เพราะครู เป็ นผูท้ าหน้าที่หลักในการอบรมสัง่ สอนกุลบุตรกุลธิ ดาให้เป็ นคนดี เก่ง และอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุ ข แต่การที่ครู จะสามารถปฏิบตั ิภารกิจสาคัญได้อย่างสมบูรณ์น้ นั ครู
จะต้องเป็ นผูม้ ีความเพียบพร้อมด้วยความรู ้ความสามารถและคุณลักษณะอื่นๆ ที่จาเป็ นต่อการ
จัดการเรี ยนการสอน การดาเนินกิจการใดๆ ของครู มีอิทธิ พลต่อคุณภาพการศึกษาโดยตรง ครู เป็ น
เครื่ องมือสาคัญที่มีคุณภาพที่สุดของการจัดการศึกษา ช่วยให้หลักสู ตรมีชีวติ ชีวา และนักเรี ยนมีจิต
วิญญาณที่จะศึกษาค้นคว้า หากครู ไม่มีคุณภาพก็จะทาให้การศึกษาเกิดความผิดพลาด ไม่กา้ วหน้า
สับสน หรื อไม่สมบูรณ์ ครู จึงเป็ นผูก้ าหนดคุณภาพทางการศึกษาให้ดีหรื อเลวได้ ครู จึงควรได้รับ
การพัฒนาให้มีความสามารถในการเรี ยนการสอนอย่างหลากหลาย ให้มีความสามารถในการจัดทา
นวัตกรรมเพื่อการเรี ยนการสอน มีการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ทกั ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการคิดอย่างสม่าเสมอ ครู มีการแสวงหาความรู ้และเทคนิคการสอน
ใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ มีการทาวิจยั ในห้องเรี ยนทุกกลุ่มสาระที่สอน ครู มีการประเมินตนเอง พัฒนา
เครื่ องมือและแบบทดสอบเพื่อประเมินผลการเรี ยนรู้ นาผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการสอน
พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่อง
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในคราว
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง เสนอแนะให้ครู โรงเรี ยนกุลโนควรได้รับการพัฒนาให้มี
ความสามารถในการเรี ยนการสอนอย่างหลากหลาย ให้มีความสามารถในการจัดทานวัตกรรมเพื่อ
การเรี ยนการสอน มีการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะ
กระบวนการคิดอย่างสม่าเสมอ ครู มีการแสวงหาความรู ้และเทคนิคการสอนใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ มีการ
ทาวิจยั ในห้องเรี ยนทุกกลุ่มสาระที่สอน ครู มีการประเมินตนเอง พัฒนาเครื่ องมือและแบบทดสอบ
เพื่อประเมินผลการเรี ยนรู ้ นาผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการสอน พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนั้น โรงเรี ยนกุลโนจึงมีความจาเป็ นต้องจัดโครงการนี้ข้ ึน
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรโรงเรี ยนกุลโนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการ
เรี ยนการสอน
2. เพื่อให้บุคลากรได้นาความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาดูงาน มาใช้ในการ
จัดการเรี ยนการสอน ให้บรรลุประสิ ทธิ ผลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
เป้าหมาย
ข้าราชการครู และบุคลากรโรงเรี ยนกุลโนได้รับการพัฒนาครบทุกคน
กิจกรรมทีด่ าเนินการ
1. จัดอบรมบุคลากร
2. ศึกษาดูงาน
วิธีดาเนินการ
1. จัดทาและเสนอขออนุมตั ิดาเนินโครงการ
2. แต่งตั้งและประชุมคณะทางาน
3. กาหนดปฏิทินการปฏิบตั ิงาน
4. ดาเนินงานกิจกรรมตามปฏิทินการปฏิบตั ิงาน
5. ติดตามและประเมินผล
6. จัดทารายงานประเมินโครงการ
7. เสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
8. เผยแพร่ รายงานต่อสาธารณชน
งบประมาณ
เงินงบประมาณ จานวน

30,000 บาท จากเงินอุดหนุนรายหัวประถมศึกษา

46
การติดตามและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็ จ
1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
2. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการศึกษาดูงาน
3. ร้อยละของบุคลากรที่นาความรู้มาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรี ยนการสอนและการทางาน

วิธีการวัด
สารวจ
สอบถาม
สอบถาม

เครื่ องมือวัด
แบบสารวจ
แบบสอบถาม
แบบสอบถาม

ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1. บุคลากรโรงเรี ยนกุลโน ได้พฒั นาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
2. บุคลากรโรงเรี ยนโน สามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการพัฒนามาใช้ใน
การจัดการเรี ยนการสอน และเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพในการทางาน
3. บุคลากรมีทศั นคติที่เหมาะสม เกิดความร่ วมมือในการปฏิบตั ิงาน
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ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้ างอาคาร
โรงอาหาร
สนองมาตรฐานที่ 11
ลักษณะโครงการ โครงการต่ อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายสวัสดิ์ ปาลินทร และ นายวิเชียร สื บค้ า
ระยะเวลาดาเนินการ
14 พฤษภาคม 2556 ถึง 31 มีนาคม 2557
หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุณภาพภายในตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประจาปี
การศึกษา 2555 และการระดมพลังสมองเพื่อค้นหาสภาพ ปัญหาและแนวทางการพัฒนาให้
สถานศึกษามีความก้าวหน้าและมีคุณภาพ ในด้านอาคารสถานที่พบว่าโรงเรี ยนจาเป็ นต้องใช้ใต้ถุน
อาคารเรี ยนเป็ นโรงอาหารเนื่องจากไม่มีโรงอาหารเป็ นอาคารเอกเทศส่ งผลให้เกิดปั ญหากลิ่นและ
เสี ยงรบกวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน คณะครู และบุคลากรในคราวประชุมครั้งที่ 9/2556
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2556 จึงมีมติให้จดั โครงการก่อสร้างโรงอาหารโรงเรี ยนกุลโน โดยเริ่ ม
ดาเนินการระดมทุนเพื่อใช้ในการก่อสร้างในปี การศึกษา 2556 และเริ่ มดาเนินการก่อสร้างในปี
การศึกษา 2557 เป็ นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็ จ
วัตถุประสงค์
เพื่อระดมทรัพยากรจากทุกแหล่งมาใช้ในการก่อสร้างอาคาร
ครุ ภณั ฑ์

โรงอาหารและจัดซื้ อ

เป้าหมาย
ระดมทรัพยากรเพื่อเป็ นทุนในการก่อสร้างให้ได้ 500,000 บาท ภายในปี การศึกษา 2556
กิจกรรมการดาเนินงาน
ระดมทรัพยากร
วิธีดาเนินการ
1. จัดทาโครงการเพื่อแจ้งที่ประชุมครู ทราบและเสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา
2. ดาเนินการระดมทรัพยาการโดย
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2.1 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบริ จาค
2.2 จัดหารายได้จากการทาธุ รกิจของโรงเรี ยน
2.3 ขอบริ จาคจากผูป้ กครองหรื อจัดกิจกรรมทอดผ้าป่ าเพื่อการศึกษา
3. ดาเนินการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุโดยอนุโลม
4. ดาเนินการก่อสร้าง
5. ประเมินผลการดาเนินงาน
งบประมาณ
เงินจานวน 500,000 บาท
การประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็ จ
จานวนเงินที่สามารถระดมเป็ นทุนในการก่อสร้างได้

วิธีการวัด
การแจงนับ

ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1. ได้เงินไว้เป็ นทุนในการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร
2. ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจและภาคภูมิใจ

เครื่ องมือวัด
แบบรายงาน
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ชื่ อโครงการ โครงการโรงเรียนส่ งเสริมสุ ขภาพ
ลักษณะโครงการ โครงการต่ อเนื่อง
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 1
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางกาญจนา ยันฉิมพลี
ระยะเวลาดาเนินการ 14 พฤษภาคม 255
6 ถึง 31 มีนาคม 2557
ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิม่ เติม ซึ่ งมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วนั ที่ 15 สิ งหาคม 2542 มีความมุ่งหมายว่าการจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้
เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ งั ร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู ้และคุณธรรม มีจริ ยธรรมและวัฒนธรรมใน
การดารงชีวติ สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข ประกอบกับสานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้กาหนดมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผูเ้ รี ยนมีสุขภาพ
กายและสุ ขภาพจิตที่ดี และโรงเรี ยนกุลโนได้กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 1 ผูเ้ รี ยนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรี ยภาพ ดังนั้น เพื่อให้เกิดการ
ประกันคุณภาพภายในที่รองรับการประกันคุณภาพภายนอกรอบสาม และให้ผลการจัดการศึกษา
บรรลุความมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โรงเรี ยนกุลโนจึงกาหนดโครงการนี้ข้ ึน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้นกั เรี ยนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรี ยภาพ
เป้าหมาย
1. นักเรี ยนร้อยละ 80 มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรี ยภาพระดับดีข้ ึนไป
กิจกรรมทีด่ าเนินการ
1. การพัฒนา ศสมร.
2. การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
3. ค่ายทักษะชีวติ
4. ค่ายศิลปะ ดนตรี /นาฏศิลป์
5. กีฬาภายใน
6. จัดหาเวชภัณฑ์ยา
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7. กิจกรรมขยับกายสบายชีวี
8. บริ การอาหารกลางวัน
วิธีดาเนินการ
1. จัดทาและเสนอขออนุมตั ิดาเนินโครงการ
2. แต่งตั้งและประชุมคณะทางาน
3. กาหนดปฏิทินการปฏิบตั ิงาน
4. ดาเนินงานกิจกรรมตามปฏิทินการปฏิบตั ิงาน
5. ติดตามและประเมินผล
6. จัดทารายงานประเมินโครงการ
7. เสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
8. เผยแพร่ รายงานต่อสาธารณชน
งบประมาณ
งบประมาณโครงการจานวน 3,416,000 บาท เป็ นค่าวัสดุ จาแนกตามกิจกรรม ดังนี้
1.
เงินอุดหนุนรายหัวระดับประถมศึกษา 55,000 บาท
2. เงินปั จจัยพื้นฐานสาหรับนักเรี ยนยากจน 336,000 บาท
3. เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน
2,940,000 บาท
4. เงินบริ จาค 85,000 บาท
การติดตามและประเมินผล

ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็ จ
วิธีการวัด
เครื่ องมือวัด
ร้อยละของนักเรี ยนที่มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรี ยภาพระดับดีข้ ึนไป สารวจ แบบสารวจ
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
นักเรี ยนโรงเรี ยนกุลโนทุกคนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรี ยภาพ
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ชื่ อโครงการ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
ลักษณะโครงการ โครงการต่ อเนื่อง
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 2
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางลาวัณย์ ธีรพงศธร
ระยะเวลาดาเนินการ
14 พฤษภาคม 2556 ถึง 31 มีนาคม 2557
หลักการและเหตุผล
ด้วยตามที่รัฐบาลมีนโยบายดาเนินงานโรงเรี ยนรู ปแบบใหม่ 5 รู ปแบบ คือ โรงเรี ยนใน
กากับของรัฐ โรงเรี ยนที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรี ยนที่เน้นด้านกีฬา โรงเรี ยนสองภาษา และ
โรงเรี ยนวิถีพุทธนั้น โรงเรี ยนวิถีพุทธเป็ นสถานศึกษาในระบบปกติที่นาหลักพุทธธรรมหรื อองค์
ความรู้ที่เป็ นคาสอนในพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมี
จุดเน้นที่สาคัญคือการนาหลักธรรมมาใช้ในระบบการพัฒนาผูเ้ รี ยน ซึ่งอาจเป็ นการเรี ยนการสอนใน
ภาพรวมของหลักสู ตรสถานศึกษา หรื อการจัดเป็ นระบบวิถีชีวติ ในสถานศึกษาของผูเ้ รี ยนเป็ นส่ วน
ใหญ่ โดยนาไปสู่ จุดเน้นของการพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนสามารถกิน อยู่ ดู และฟังเป็ น คือใช้ปัญญาและเกิด
ประโยชน์แท้จริ งต่อชีวติ การจัดดาเนินการแสดงถึงการจัดสภาพแวดล้อม และบรรยากาศที่เป็ น
กัลยาณมิตรเอื้อในการพัฒนาผูเ้ รี ยนอย่างรอบด้านผ่านระบบไตรสิ กขา คือ ศีล สมาธิ และปั ญญา
คณะครู และบุคลากรโรงเรี ยนกุลโน ในคราวประชุมครั้งที่ 15/2554 ระหว่างวันที่ 9-11
พฤษภาคม 2554 มีมติกาหนดให้มีการพัฒนาสู่ การเป็ นสถานศึกษาคุณภาพวิถีพุทธ เป็ นอัตลักษณ์
ของสถานศึกษา จึงมีความจาเป็ นต้องจัดให้มีการดาเนินงานโครงการนี้
วัตถุประสงค์
เพื่อให้นกั เรี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
เป้าหมาย
1. นักเรี ยนร้อยละ 80 มีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ระดับดีข้ ึนไป
กิจกรรมทีด่ าเนินการ
1. ค่ายคุณธรรม
2. แบ่งเขตรับผิดชอบรักษาความสะอาด
3. สวดมนต์ไหว้พระ
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4. นัง่ สมาธิ ก่อนเข้าเรี ยน
5. บาเพ็ญประโยชน์
6. วันสาคัญ
7. เสี ยงธรรมนาสุ ข
8. วันธรรมสวนะราลึก
9.
พิธีไหว้ครู
10.
ลานธรรมลานปัญญา
11. เดินทางไกล/อยูค่ ่ายพักแรม
วิธีดาเนินการ
1. จัดทาและเสนอขออนุมตั ิดาเนินโครงการ
2. แต่งตั้งและประชุมคณะทางาน
3. กาหนดปฏิทินการปฏิบตั ิงาน
4. ดาเนินงานกิจกรรมตามปฏิทินการปฏิบตั ิงาน
5. ติดตามและประเมินผล
6. จัดทารายงานประเมินโครงการ
7. เสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา

และเผยแพร่ รายงานต่อสาธารณชน

งบประมาณ
งบประมาณโครงการจานวน 329,500 บาท เป็ นค่าวัสดุ จาแนกตามกิจกรรม ดังนี้
1.
เงินอุดหนุนรายหัวระดับประถมศึกษา 150,000 บาท
2. เงินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนโครงการเรี ยนฟรี 179,000 บาท
การติดตามและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็ จ
1. ร้อยละของนักเรี ยนที่มีมีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ระดับดีข้ ึนไป
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
นักเรี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

วิธีการวัด
เครื่ องมือวัด
สารวจ แบบสารวจ
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ภาคผนวก
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ปฏิทนิ การปฏิบัติงาน
เดือน / พ.ศ.
พฤษภาคม 2556
มิถุนายน 2556
กรกฎาคม 2556
สิ งหาคม 2556
กันยายน 2556
ตุลาคม 2556

พฤศจิกายน 2556
ธันวาคม 2556

มกราคม 2557
กุมภาพันธ์ 2557
มีนาคม

วันที่
14
6
31
5-9
1
7-8
9-10
11-31
1
2
6
16-20
23-27
27
2
10
10-15
3-4
5
6
7
14
14
17-21
24

รายการปฏิบตั ิ
วันเปิ ดเรี ยนภาคเรี ยนที่ 1
พิธีไหว้ครู
วันสุ ดท้ายของการส่ งข้อสอบหลังเรี ยนภาคเรี ยนที่ 1
สัปดาห์ส่งเสริ มคุณธรรม (ค่ายคุณธรรม)
เลื่อนชั้นนักเรี ยนอัจฉริ ยะ
สอบหลังเรี ยนภาคเรี ยนที่ 1
พานักเรี ยนไปทัศนศึกษา
ปิ ดเรี ยนภาคเรี ยนที่ 1
วันเปิ ดเรี ยนภาคเรี ยนที่ 2
เริ่ มโครงการครู D.A.R.E.
พิธีมอบทุนการศึกษา
สัปดาห์ค่ายวิชาการ
สัปดาห์กีฬา
วันสุ ดท้ายของการส่ งข้อสอบหลังเรี ยนภาคเรี ยนที่ 2
ปรับการเรี ยน / เปลี่ยนการสอนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจาปี 2557
กิจกรรมเดินทางไกล/อยูค่ ่ายพักแรม
สอบหลังเรี ยนภาคเรี ยนที่ 2
พิธีมอบวุฒิบตั รชั้นอนุบาลปี ที่ 2
วันอาลานักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
กิจกรรมตอบแทนนักเรี ยนกรรมการนักเรี ยนและวงพาเหรด
วันสุ ดท้ายของการส่ งเอกสาร
อนุมตั ิผลการเรี ยน / ประกาศผลการสอบ
สอนพิเศษนักเรี ยนชั้น ป.6 เพื่อสอบเข้าเรี ยนชั้น ม.1
แจกจ่ายเอกสารแบบ ปพ.1

