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ส่วนที ่1 
ข้อมูลพืน้ฐานของสถานศึกษา 

 
1.  ข้อมูลทัว่ไป 
 1.1 ช่ือ โรงเรียนกุลโน 
 1.2 ทีต่ั้ง เลขท่ี 1112 หมู่ท่ี 2 ถนนชมสระ ต าบลในเมือง อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา 
รหสัไปรษณีย ์30110 
 1.3 สังกดั ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 1.4 ระดับทีจั่ดการสอน ระดบัก่อนประถมศึกษา และระดบัประถมศึกษา 
 1.5 เขตพืน้ทีบ่ริการ หมู่ท่ี 1 และหมู่ท่ี 2 ต าบลในเมือง อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา  
2.  ข้อมูลด้านการบริหาร 
 2.1 ผู้บริหาร  
  1) ผูอ้  านวยการโรงเรียน นายสมจิตร์ เยีย่งเสือ วฒิุ ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)      
วทิยฐานะ ผูอ้  านวยการช านาญการพิเศษ 
  2) รองผูอ้  านวยการโรงเรียน  
   (1) นายเทอดเกียรติ ยนิดีตระกลู วฒิุ ค.บ. (ประวติัศาสตร์) วทิยฐานะ                 
รองผูอ้  านวยการช านาญการพิเศษ 
   (2) นายนนัทโชค กาวไธสง วฒิุ ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) วทิยฐานะ               
รองผูอ้  านวยการช านาญการ 
 2.2 ประวตัิสถานศึกษา  
   โรงเรียนกุลโน ก่อตั้งเม่ือ ปี พ.ศ.  2457 โดยหลวงภกัดีศรีขนัธสีมา (ภกัด์ิ  สุดารา) 
นายอ าเภอพิมาย ในขณะนั้น ปี พ.ศ. 2476 ยบุเป็นโรงเรียนประชาบาลช่ือ “โรงเรียนประชาบาล
ประจ าต าบลในเมือง ” (กุลโน) ต่อมาเปล่ียนช่ือเป็นโรงเรียนกุลโน โอนไปสังกดักรมสามญัศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ    1 ตุลาคม 2509 โอนไปสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา 
กระทรวงมหาดไทย 1 ตุลาคม 2523 โอนไปสังกดัส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ และ 7 กรกฎาคม 2546 โอนมาสังกดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  จนถึงปัจจุบนั   
 2.3 โครงสร้างการบริหาร  
  โรงเรียนกุลโนจดัโครงสร้างการบริหารออกเป็น 4 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานวชิาการ        
กลุ่มงานบริหารบุคคล กลุ่มงานงบประมาณ และกลุ่มงานบริหารทัว่ไป มีผูอ้  านวยการโรงเรียนเป็น  
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ผูรั้บผดิชอบบริหารกิจการของสถานศึกษา มอบหมายใหร้องผูอ้  านวยการโรงเรียนคนท่ี 1 เป็นผูช่้วย
รับผดิชอบบริหารกลุ่มงานวชิาการและกลุ่มงานงบประมาณ รองผูอ้  านวยการโรงเรียนคนท่ี 2 เป็น
ผูช่้วยรับผดิชอบบริหารกลุ่มงานงบประมาณและกลุ่มงานบริหารทัว่ไป ตามขอบข่ายการบริหาร ดงัน้ี 
  1) กลุ่มงานวชิาการ  
   (1) การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
   (2) การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
   (3) การวดัผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน 
   (4) การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 
     ( 5)  การพฒันาส่ือ  นวตักรรม และเทคโนโลยทีางการศึกษา 
   ( 6) การพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
   ( 7) การนิเทศการศึกษา 
   ( 8) การแนะแนวการศึกษา 
   (9) การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 
   (10) การส่งเสริมความรู้ดา้นวชิาการแก่ชุมชน 
    (11) การประสานความร่วมมือในการพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาอ่ืน 
   (12) การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว  องคก์ร 
หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
  2) กลุ่มงานบริหารบุคคล  
   (1) การวางแผนอตัราก าลงัและการก าหนดต าแหน่ง 
   (2) การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 
   (3) การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ 
   (4) วนิยัและการรักษาวนิยั 
    (5) การออกจากราชการ 
  3) กลุ่มงานงบประมาณ 
   (1) การจดัท าและเสนอของบประมาณ 
   (2) การจดัสรรงบประมาณ 
    (3) การตรวจสอบ ติดตามประเมินผลและรายงานผลการใชเ้งินและผลการ
ด าเนินงาน 
    (4) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
    (5) การบริหารการเงิน 
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    (6) การบริหารบญัชี 
    (7) การบริหารพสัดุและสินทรัพย  ์
  4) กลุ่มงานบริหารทัว่ไป  
   ( 1) การด าเนินงานธุรการ 
   (2) งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   (3) งานพฒันาระบบเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ 
   (4) การประสานและพฒันาเครือข่ายการศึกษา 
   (5) การจดัระบบบริหารและพฒันาองคก์ร 
   (6) งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
   (7) การส่งเสริมสนบัสนุนดา้นวชิาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารทัว่ไป 
    (8) การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม 
    (9) การจดัท าส ามะโนผูเ้รียน 
   (10) การรับนกัเรียน 
    (11) การส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั 
   (12) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
   (13) งานส่งเสริมงานกิจการนกัเรียน 
   (14) การประชาสัมพนัธ์ 
    (15) การส่งเสริมและสนบัสนุนประสานงานการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคก์ร
หน่วยงานและสถาบนั สังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
   (16) งานประสานราชการกบัเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงานอ่ืน 
   (17) การจดัระบบการควบคุมในหน่วยงาน 
   (18) งานบริการสาธารณะ 
   (19) งานท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นงานอ่ืน 
  2.4 งบประมาณ  
  งบประมาณส าหรับการจดัการศึกษาท่ีคาดวา่จะไดรั้บในปีการศึกษา 2556 จ านวน 
9,186,508 บาท จ าแนกตามแหล่งท่ีมา ดงัน้ี 
  1) เงินอุดหนุนรายหวัระดบัก่อนประถมศึกษา 140 คน คนละ 1,700 บาท เป็นเงิน 
238,000 บาท   
  2) ระดบัประถมศึกษา 840 คน คนละ 1,900 บาท เป็นเงิน 1,596,000 บาท    
  3) เงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี  1,057,560 บาท ดงัน้ี  
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   (1) เงินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนระดบัก่อนประถมศึกษา 140 คน คนละ 430 บาท เป็น
เงิน 60,200 บาท 
   (2) เงินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนระดบัประถมศึกษา 840 คน คนละ 480 บาท เป็นเงิน 
403,200 บาท 
   (3) เงินค่าหนงัสือเรียน จ านวน 594,160 บาท 
  4) เงินอุดหนุนรายหวัเหลือจ่าย จ านวน 520,000 บาท  
  5) เงินโครงการเรียนฟรีเหลือจ่าย จ านวน 205,948 บาท  
  6) เงินปัจจยัพื้นฐานส าหรับนกัเรียนยากจน ระดบัประถมศึกษา จ านวน 336 คน คนละ 
1,000 บาท เป็นเงิน 336,000 บาท 
  7) เงินนอกงบประมาณ จ านวน 5,233,000 บาท ดงัน้ี  
   (1) เงินด าเนินธุรกิจ จ านวน 500,000 บาท  
   (2) เงินบริจาค จ านวน 85,000 บาท 
   (3) เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวนั 4,648,000 บาท  
 2.5 อาคารสถานที ่  
  โรงเรียนกุลโนมีอาคารเรียน อาคารประกอบ ดงัน้ี  
 
ล าดบัท่ี แบบอาคาร ลกัษณะอาคาร สร้าง  พ.ศ. จ านวน 

1 สปช 2/28  อาคารเรียนคอนกรีต 3 ชั้น  2540 12 หอ้งเรียน 
2 019 กรมสามญั อาคารไม ้2 ชั้น  2509 12 หอ้งเรียน 
3 ป.1 ฉ  อาคารเรียนไม ้ ใตถุ้นสูง 2524 4 หอ้งเรียน 
4 ป.1 ฉ อาคารเรียนไม ้ ใตถุ้นสูง 2525 4 หอ้งเรียน 
5 สปช 104/26 อาคารเรียนคอนกรีต 2 ชั้น  2526 3 หอ้งเรียน 
6 สร้างเอง อาคารส านกังานคอนกรีต2ชั้น 2548 1 หลงั 
7 สร้างเอง อาคารเรือนไทย 2554 1 หลงั 
8 สปช 205/2526 อาคารอเนกประสงค ์  2532 1 หลงั 
9 กรมสามญั โรงฝึกงาน 2510 1 หลงั 

10 กรมสามญั โรงอาหาร 2510 1 หลงั 
11 องคก์ารฯ บา้นพกัครู 2523 1 หลงั 
12 601/2526 ส้วม 5 ท่ีนัง่ 2526 1 หลงั 
13 602/2526 ส้วม 10 ท่ีนัง่ 2526 1 หลงั 
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ล าดบัท่ี แบบอาคาร ลกัษณะอาคาร สร้าง  พ.ศ. จ านวน 
14 601/2526 ส้วม 4 ท่ีนัง่ 2542 1 หลงั 
15 สร้างเอง ส้วม 10 ท่ีนัง่ 2550 1 หลงั 
16 สพฐ.4 ส้วม 4 ท่ีนัง่ 2553 1 หลงั 
17 กรมอนามยั ถงัเก็บน ้าฝน 2535 2 ถงั 
18 ฝ.30 (พิเศษ) ถงัเก็บน ้าฝน 2542 4 ถงั 

 
3.  ข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอน 
 3.1 ข้อมูลนักเรียน  (16 พฤษภาคม 2556) 
 

 
ชั้น 

 
จ านวนหอ้งเรียน 

จ านวนนกัเรียน หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม  

อนุบาล 1 2 36 24 60  
อนุบาล 2 3 32 40 72  

รวม 5 68 64 132  
ประถมศึกษาปีท่ี 1 4 75 63 138  
ประถมศึกษาปีท่ี 2 4 69 68 137  
ประถมศึกษาปีท่ี 3 4 75 62 137  
ประถมศึกษาปีท่ี 4 4 76 64 140  
ประถมศึกษาปีท่ี 5 4 77 63 140  
ประถมศึกษาปีท่ี 6 4 71 68 139  

รวม 24 443 388 831  
รวมทั้งส้ิน 29 511 452 963  

 
 3.2 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  
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ท่ี 

 
ต าแหน่ง 

จ านวน วฒิุการศึกษา  
หมายเหตุ ชาย หญิง รวม ต ่า ตรี สูง 

1 ผูอ้  านวยการสถานศึกษา 1 - 1 - - 1 ต ่า = ต ่ากวา่ 
ปริญญาตรี 
ตรี = ปริญญา
ตรี 
สูง = สูงกวา่ 
ปริญญาตรี 

2 รองผูอ้  านวยการสถานศึกษา 2 - 2 - 1 1 
3 ครู อนัดบั ค.ศ.3 11 20 31 - 17 14 
4 ครู อนัดบั ค.ศ.2 - 4 4 1 1 2 
5 ครู อนัดบั ค.ศ.1 - 1 1 - 1 - 
6 ครูผูช่้วย - 1 1 - 1 - 
7 พนกังานราชการ 2 1 3 - 1 2 
8 ครูอตัราจา้ง 1 - 1 - 1 - 
9 ช่างครุภณัฑ ์3/พนกังานฯ 2 1 3 3 - - 

10 เจา้หนา้ท่ีธุรการ - 1 1 - 1 -  
11 ครูพี่เล้ียง/แม่บา้น - 3 3 3 - -  

 รวมทั้งส้ิน 19 32 51 7 24 20  
 
 3.3 ข้อมูลแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  1) แหล่งเรียนรู้ ไดแ้ก่หอ้งสมุดส าราญกลัยณรุจ มีขนาด 112 ตารางเมตร จ านวน
หนงัสือในหอ้งสมุดทั้งหมด 5,000 เล่ม ใหบ้ริการการสืบคน้ขอ้มูล การยมืหนงัสือใชร้ะบบ สืบหา
โดยระบบ อิเลกทรอนิกส์  หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ จ  านวน 2 หอ้ง  พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ   
พิมาย  อุทยานประวติัศาสตร์พิมาย (ปราสาทหินพิมาย) ไทรงาม  สถานีทดลองขา้วพิมาย  วดั   
โรงพยาบาล  โรงงานเกลือพิมาย  โรงงานท ากระยาสารท  โรงงานน ้าตาล  โรงงานผลิตแป้งมนั
ส าปะหลงั   
   2) ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ท่ีไดเ้ชิญมาใหค้วามรู้แก่นกัเรียนในปีการศึกษา 2555 ไดแ้ก่  
    (1)  ร.ต.ต.วรีะพงษ ์แดนพิมาย ใหค้วามรู้เร่ือง การป้องกนัยาเสพติด สถิติการให้
ความรู้ในโรงเรียนแห่งน้ี จ  านวน 13 คร้ัง  
   (2)  น.ส.รสลิน วชัรพาณิชย ์ใหค้วามรู้เร่ือง ภาษาองักฤษส าหรับประชาคมอาเซียน 
สถิติการใหค้วามรู้ในโรงเรียนแห่งน้ี จ  านวน 1 คร้ัง  
   (3)  นางปาริยา พงษนิ์ยะกลู ใหค้วามรู้เร่ือง ภาษาองักฤษส าหรับประชาคมอาเซียน 
สถิติการใหค้วามรู้ในโรงเรียนแห่งน้ี จ  านวน 2 คร้ัง  
   (4)  นายพุฒิพฒัน์ อติวฒัน์องักลู ใหค้วามรู้เร่ือง ภาษาองักฤษส าหรับประชาคม 
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อาเซียน สถิติการใหค้วามรู้ในโรงเรียนแห่งน้ี จ  านวน 1 คร้ัง 
   (5) Mr.Stephen Ingram  ใหค้วามรู้เร่ือง ภาษาองักฤษส าหรับประชาคมอาเซียน 
สถิติการใหค้วามรู้ในโรงเรียนแห่งน้ี จ  านวน 3 คร้ัง  
 3.4 โครงสร้างหลกัสูตร  
  โรงเรียนกุลโน  จดัการเรียนการสอนตามโรงเรียนกุลโน พุทธศกัราช 2553  (ตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช  2551)  ตามโครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้
และเวลาเรียน ดงัน้ี 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน (ชัว่โมง) 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

 รายวชิาพ้ืนฐาน  
ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 
วทิยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 
สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 120 120 120 120 120 120 
 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  หนา้ท่ี 
   พลเมือง วฒันธรรม และการด าเนิน 
   ชีวติในสงัคม  เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 

(80) (80) (80) (80) (80) (80) 

    ประวติัศาสตร์ (40) (40) (40) (40) (40) (40) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 
ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40 40 40 80 80 80 
ภาษาต่างประเทศ 40 40 40 80 80 80 
รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) 800 800 800 800 800 800 

 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 120 120 120 120 120 120 

    กิจกรรมแนะแนว (40) (40) (40) (40) (40) (40) 

    กิจกรรมลูกเสือ / เนตรนารี (40) (40) (40) (40) (40) (40) 

    กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน ์ (40) (40) (40) (40) (40) (40) 

 รายวชิา / กิจกรรมท่ีจดัเพ่ิมเติมตาม 
    ความพร้อมและจุดเนน้ 

40 40 40 40 40 40 

    ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร (40) (40) (40) (40) (40) (40) 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
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  จ านวนชัว่โมงท่ีจดัใหน้กัเรียนตลอดทั้งปี  เท่ากบั  1,000  ชัว่โมง 
  จุดเนน้การพฒันาผูเ้รียนท่ีตอ้งการเนน้เป็นพิเศษ คือ  การอ่านออกเขียนได้  
 3.5 การวดัและประเมินผล  
  โรงเรียนกุลโนด าเนินการวดัและประเมินผลการเรียนโดยอาศยัอ านาจตามความใน
มาตรา 39 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ออกระเบียบโรงเรียนกุลโนวา่ดว้ยการวดัและ
ประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรโรงเรียนกุลโน พุทธศกัราช 2553 ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  
 3.6 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
  1) ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2555 

 
ค่าเฉล่ียระดบั ไทย คณิต วทิย ์ สังคม สุข ศิลปะ การงาน องักฤษ 

สถานศึกษา 47.95 38.89 41.04 46.75 55.88 54.58 56.64 36.55 
ประเทศ 45.68 35.77 37.46 44.22 54.84 52.27 53.85 36.99 

+/- 2.27 3.12 3.58 2.53 1.04 2.31 2.79 -0.44 
 
  จากตารางแสดงใหเ้ห็นวา่ ค่าเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากผลการทดสอบระดบั 
ชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2555 ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนกุลโนสูง
กวา่ค่าเฉล่ียระดบัประเทศ 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ไดแ้ก่กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลย ีสังคมศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย และสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้มีค่าเฉล่ียต ่ากวา่ระดบัประเทศมี 1 กลุ่มสาระคือกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)   
  ผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2555 นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนกุลโน เปรียบเทียบกบัปีการศึกษา 2554 ดงัแสดงในตาราง 
 
ปี กศ. ไทย คณิต วทิย ์ สังคม สุข ศิลปะ การงาน องักฤษ โดยรวม 
2554 46.59 47.45 40.40 52.71 58.88 48.79 56.30 31.21 47.79 
2555 47.95 38.89 41.04 46.75 55.88 54.58 56.64 36.55 47.29 
+/- 1.36 -8.56 0.64 -5.96 -3.00 5.79 0.34 5.34 -0.50 
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 จากตารางแสดงใหเ้ห็นวา่ โดยภาพรวม ค่าเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากผลการ
ทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2555 ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนกุลโน ลดลงจากปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 0.50 เม่ือพิจารณาแยกเป็นรายกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางเรียนเพิ่มสูงข้ึน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมี
ค่าเฉล่ียการพฒันามากท่ีสุด รองลงมาคือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) 
ภาษาไทย วทิยาศาสตร์ และการงานอาชีพเทคโนโลย ีเรียงตามล าดบั ส่วนอีก 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้
มีค่าเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนลดลง ไดแ้ก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีค่าเฉล่ียลดลงมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม และกลุ่มสาระสุขศึกษา
และพลศึกษา เรียงตามล าดบั   
  2) ผลการทดสอบ O-NET รองรับระบบประกนัคุณภาพภายนอก 
    ผลการทดสอบ O-NET  ปีการศึกษา 2554 เปรียบเทียบกบัปีการศึกษา 2555  เม่ือ
พิจารณาจากร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีมีผลการทดสอบในระดบัดี (ค่าเฉล่ีย≥ขีดจ ากดัล่าง) 
 
ปี กศ. ไทย คณิต วทิย ์ สังคม สุข ศิลปะ การงาน องักฤษ คะแนน 
2554 67/149 53/149 62/149 81/149 82/149 88/149 94/149 30/149  

ร้อยละ 44.97 35.57 41.61 54.36 55.41 59.06 63.09 20.13 7.48 
2555 74/131 63/131 78/131 78/131 77/131 75/131 82/131 57/131  

ร้อยละ 56.49 48.09 59.54 59.54 58.78 57.25 62.60 43.51 8.83 
 
 คะแนนรวมจากค่าร้อยละของจ านวนท่ีมีผลการทดสอบในระดบัดี (ค่าเฉล่ีย ≥ขีดจ ากดั
ล่าง) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2555 เท่ากบั  8.83 คะแนน จาก 16 คะแนน และคะแนน
พฒันาจาก 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษาและ
พลศึกษา และภาษาองักฤษ กลุ่มสาระละ 0.50 คะแนน รวม 3.00 คะแนน คะแนนรวมทั้งส้ิน 11.83 
คะแนน จาก 20 คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ 
  2) ผลการทดสอบระดับชาติ (NT) 
   ผลการทดสอบระดบัชาติ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนกุลโน ปี
การศึกษา 2555 โดยส านกัทดสอบทางการศึกษา มีผลการทดสอบ ดงัน้ี 
   (1) ความสามารถดา้นภาษา คะแนนเฉล่ีย 13.38 (คะแนนเฉล่ียระดบัชาติ 12.88) 
   (2) ความสามารถดา้นค านวณ คะแนนเฉล่ีย 10.33 (คะแนนเฉล่ียระดบัชาติ 11.23) 
   (3) ความสามารถดา้นเหตุผล คะแนนเฉล่ีย 13.47 (คะแนนเฉล่ียระดบัชาติ 13.77)  
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4.  ข้อมูลชุมชน 
 โรงเรียนกุลโน  ตั้งอยูใ่นเขตเทศบาลต าบลพิมาย   ซ่ึงเป็นเขตการปกครองทอ้งถ่ิน   เขต
เทศบาลต าบลพิมาย  จะมีเมืองโบราณขนาดใหญ่  มีผงัเมืองเป็นรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้  มีคูและก าแพง
เมืองลอ้มรอบ  มีศาสนสถานอยูก่ลางเมือง  แวดลอ้มดว้ยชุมชนใหญ่นอ้ย  รายลอ้มเป็นกลุ่มใหญ่  
ตวัเมือง  พิมายตั้งอยูใ่นเขตท าเลท่ีดีและอุดมสมบูรณ์  เพราะมีน ้าไหลผา่นรอบเมือง  ไดแ้ก่แม่น ้ามูล
ไหลผา่น   ทางดา้นทิศเหนือ  และทิศตะวนัออก  ดา้นทิศใตมี้ล าน ้าเคม็  ทางดา้นทิศตะวนัตกมีล าจกั
ราชไหลผา่นไปบรรจบกบัแม่น ้ามูลท่ีท่าสงกรานต ์ บริเวณโดยรอบเป็นท่ีราบลุ่มสามารถท าการ
กสิกรรมไดดี้   ภายในตวัเมืองมีแหล่งน ้าเพื่ออุปโภคบริโภค   ไดแ้ก่  สระแกว้  สระขวญั  สระพลุ่ง  
สระน ้าท่ีขดุข้ึนภายนอกเมือง  คือสระเพลง   อยูท่างทิศตะวนัออก  สระโบสถ ์ และอ่างเก็บน ้าขนาด
ใหญ่อยูท่างทิศใต ้ประชาชนส่วนใหญ่มีวถีิชีวติอยา่งเรียบง่ายดว้ยการเพาะปลูกขา้วและพืชไร่
จ าพวกมนัส าปะหลงั นอกจากน้ียงัประกอบอาชีพอุตสาหกรรม  และหตัถกรรมในครัวเรือนไดแ้ก่  
การผลิตเส้นหม่ีพิมาย ยงัมีอาชีพคา้ขายเล็ก ๆ นอ้ย ๆ  และอาชีพอ่ืนๆ  ประกอบดว้ย รับราชการ  
พนกังานรัฐวสิาหกิจ  รับจา้งทัว่ไป  และคนในชุมชนส่วนใหญ่จะนบัถือศาสนาพุทธ  จะมีวดัเป็น
สถานท่ีประกอบกิจทางศาสนา จ านวน  5 วดั 
 ผูป้กครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา  ผูป้กครองร้อยละ  60 ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม และร้อยละ 99 นบัถือศาสนาพุทธ   ผูป้กครองมีรายไดเ้ฉล่ีย 22,000 บาทต่อปี 
 
5.  ข้อมูลเกยีรติยศ 
 5.1 เอกลกัษณ์  
  โรงเรียนวถีิพุทธ  
 5.2 อตัลกัษณ์  
  ยิม้ไหวท้กัทายกนั  
 5.3 จุดเด่น  
  ความสามารถของนกัเรียนดา้นวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
 5.4 โครงการ/กจิกรรมพเิศษของสถานศึกษา  
  1) โครงการโรงเรียนวถีิพุทธ  
  2) โครงการพฒันาศกัยภาพนกัเรียน  
 5.5 ข้อมูลเกยีรติยศของผู้บริหารสถานศึกษา  
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  นายสมจิตร์  เยีย่งเสือ ผูอ้  านวยการโรงเรียน โล่รางวลัผูใ้หก้ารสนบัสนุนส่งเสริม
นกัเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาประสบความส าเร็จไดรั้บรางวลัเหรียญทองชนะเลิศอนัดบั 1 
ระดบัภาค 
 5.6 ข้อมูลเกยีรติยศของครู  
  1) นายไพฑูรย ์ กลุ่มกลาง ไดรั้บรางวลัครูสอนดี จาก สสค.  
  2) นางสาวช าเลือง ขาวสุข ไดรั้บรางวลัครูสอนดี จาก สสค.  
  3) นางลาวณัย ์ธีรพงศธร ไดรั้บรางวลัหน่ึงแสนครูดีจากคุรุสภา  
  4) นางนิศานาถ ผลนา ไดรั้บรางวลัหน่ึงแสนครูดีจากคุรุสภา  
  5) นางสาวปฏิมา เพียรเพชร ไดรั้บรางวลัหน่ึงแสนครูดีจากคุรุสภา  
 5.7 ข้อมูลเกยีรติยศของนักเรียน ปีการศึกษา 2555 
  1)  ระดบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
   (1) กิจกรรมการสร้างภาพดว้ยการฉีกตดัปะระดบัปฐมวยั เด็กหญิงปิยะมาศ  เนตยา
รักษ ์เด็กหญิงพรขวญั  เดือนกระจ่าง เด็กหญิงพทัธนนัท ์ ดอกกลาง ไดรั้บรางวลัเหรียญทอง   
   (2) กิจกรรมการเล่านิทานคุณธรรม ระดบัชั้น ป.1-3 เด็กหญิงพรชนก  พรมพา  
ไดรั้บรางวลัเหรียญทอง   
   (3) กิจกรรมการเล่านิทานคุณธรรม ระดบัชั้น ป.4-6 เด็กหญิงจิรัชยา  ลาภสมบูรณ์
ยิง่ ไดรั้บรางวลัเหรียญทอง   
   (4) กิจกรรมการแข่งขนั Impromptu Speech ระดบัชั้น ป.1-3 เด็กหญิงวานิตา้ อลิ
เซีย พีค ไดรั้บรางวลัเหรียญทอง   
   (5) กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้นระดบัชั้น ป.1-6 เด็กชายจีรศกัด์ิ  นาคร้าย  
เด็กชายภราดร  ชอบงาน  เด็กหญิงธวลัพร  จตุพรม  เด็กหญิงอภิญญา  กสิประกอบ และเด็กหญิง
สุธิชา  โคลงพิมาย  ไดรั้บรางวลัเหรียญทอง   
   (6) กิจกรรมการเขียนเรียงความและคดัลายมือ ระดบัชั้น ป.4-6 เด็กชายปาราเมศ  
คงสัตย ์ ไดรั้บรางวลัเหรียญเงิน   
   (7) กิจกรรมการร้องเพลงไทยสากล(ชาย) ระดบัชั้น ป.4-6 เด็กชายจกัรภทัร วชัระ
วงศท์องดี ไดรั้บรางวลัเหรียญเงิน   
   (8) กิจกรรมการแข่งขนัคิดเลขเร็วระดบัชั้น ป.1-3 เด็กหญิงสุภากานต ์บ ารุงนอก 
ไดเ้ขา้ร่วมแข่งขนั  
  2) ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา  
    (1) กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 มูลธิพลเอกเปรม  
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ตินสูลานนท ์เด็กหญิงชมพนุูช  รัตนกาญจน์ เด็กหญิงธิดารัตน์  นาดี เด็กหญิงพุทธภรณ์  ปุก
สันเทียะ เด็กชายกมัปนาท  คา้ขาย เด็กหญิงปัณภา  โคลงพิมาย ชนะเลิศ  เขา้แข่งขนัระดบัจงัหวดั 
   (2) กิจกรรมการสร้างภาพดว้ยการฉีกตดัปะระดบัปฐมวยั เด็กหญิงปิยะมาศ  เนตยา
รักษ ์เด็กหญิงพรขวญั  เดือนกระจ่าง เด็กหญิงพทัธนนัท ์ ดอกกลาง ชนะเลิศ    
   (3) กิจกรรมการเล่านิทานคุณธรรม ระดบัชั้น ป.1-3 เด็กหญิงพรชนก  พรมพา
ชนะเลิศ  
   (4) กิจกรรมการเล่านิทานคุณธรรม ระดบัชั้น ป.4-6 เด็กหญิงจิรัชยา  ลาภสมบูรณ์
ยิง่ ชนะเลิศ  
   (5) กิจกรรมการแข่งขนั Impromptu Speech ระดบัชั้น ป.1-3 เด็กหญิงวานิตา้ อลิ
เซีย พีค ชนะเลิศ  
   (6) กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้นระดบัชั้น ป.1-6 เด็กชายจีรศกัด์ิ  นาคร้าย  
เด็กชายภราดร  ชอบงาน  เด็กหญิงธวลัพร  จตุพรม  เด็กหญิงอภิญญา  กสิประกอบ และเด็กหญิง
สุธิชา  โคลงพิมาย ชนะเลิศ  
   (7) กิจกรรมการเขียนเรียงความและคดัลายมือ ระดบัชั้น ป.4-6 เด็กชายปาราเมศ  
คงสัตย ์ชนะเลิศ  
   (8) กิจกรรมการร้องเพลงไทยสากล(ชาย) ระดบัชั้น ป.4-6 เด็กชายจกัรภทัร วชัระ
วงศท์องดี ชนะเลิศ  
   (9) กิจกรรมการแข่งขนัคิดเลขเร็วระดบัชั้น ป.1-3 เด็กหญิงสุภากานต ์บ ารุงนอก
ชนะเลิศ 
 
6.  การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน 
 6.1 วธีิการ/ข้ันตอนการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน  
  โรงเรียนกุลโนด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงวา่ดว้ย
ระบบ หลกัเกณฑแ์ละวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ตามวธีิการและขั้นตอน ดงัน้ี 
  1) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
  2) จดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
  3) จดัท าระบบบริหารและสารสนเทศ  
  4) ด าเนินการตามแผนพฒันาการศึกษาของสถานศึกษา  
  5) ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
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  6) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
  7) จดัท ารายงานประจ าปี  
  8) พฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  
 6.2 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 2 
  โรงเรียนกุลโน ไดรั้บการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 2 เม่ือวนัท่ี 15,19 และ 20 
มกราคม 2552 ผลการประเมินสรุปได ้ดงัน้ี 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
  โรงเรียนกุลโน ตั้งอยูห่มู่ท่ี 2 ถนนชมสระ ต าบลในเมือง อ าเภอพิมาย จงัหวดั
นครราชสีมา  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  7  เปิดสอนตั้งแต่
ชั้นอนุบาล  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  มีบุคลากรสายบริหาร  3  คน  ไดรั้บการประเมินรอบสอง  
เม่ือวนัท่ี  15,  19,  20  มกราคม  2554  มีการจดัการศึกษา  2  ระดบัคือ ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน : 
การศึกษาปฐมวยั มีบุคลากรครูจ านวน 6 คน นกัเรียน จ านวน 191 คน และระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน : 
ประถมศึกษา มีบุคลากรครูจ านวน 33 คน นกัเรียนจ านวน  937  คน รวมทั้งสถานศึกษา  มีบุคลากร
ครูจ านวน 39 คน นกัเรียนจ านวน 1,128  คน  ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา  แสดงในตาราง
สรุปผลไดด้งัน้ี 
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน :  การศึกษาปฐมวยั มีคุณภาพระดบัดีข้ึนไป ไดแ้ก่ 
  1.  มาตรฐานท่ี  5  ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตร  ระดบัดีมาก ( 3.83 )  
  2.  มาตรฐานท่ี  3  ผูเ้รียนมีสุนทรีภาพและลกัษณะนิสัยดา้นศิลปะ  ดนตรีและกีฬา  ระดบั
ดีมาก ( 3.77 ) 
  3.  มาตรฐานท่ี  8  ครูมีคุณวฒิุ/ความรู้ความสามารถตรงกบังานท่ีรับผดิชอบและมีครู
เพียงพอระดบัดีมาก ( 3.77 ) 
  4.  มาตรฐานท่ี  10  ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ า  และมีความสามารถในการบริหารจดัการ  ระดบั
ดีมาก ( 3.77 ) 
  5.  มาตรฐานท่ี  2  ผูเ้รียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  ระดบัดีมาก ( 3.76 )  
  6.  มาตรฐานท่ี  1  ผูเ้รียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ ระดบัดี ( 3.27 )  
  7.  มาตรฐานท่ี  12  สถานศึกษามีการจดักิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั ระดบัดี ( 3.20 ) 
  8.  มาตรฐานท่ี  9  ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพและ
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  ระดบัดี ( 3.17 ) 
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  9.  มาตรฐานท่ี  6  ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  รักการเรียนรู้และ
พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง  ระดบัดี ( 3.15 )  
  10.  มาตรฐานท่ี  4  ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์  คิดสังเคราะห์  มี
วจิารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค ์ คิดไตร่ตรองและมีวสิัยทศัน์  ระดบัดี ( 3.14 )  
  11.  มาตรฐานท่ี  14  สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชนในการ
พฒันาการศึกษา  ระดบัดี ( 3.14  
  12.  มาตรฐานท่ี  11  สถานศึกษามีการจดัองคก์ร/โครงสร้างและการบริหารงานอยา่งเป็น
ระบบครบวงจรใหบ้รรลุเป้าหมาย ระดบัดี ( 3.12 ) 
  13.  มาตรฐานท่ี  7  ผูเ้รียนมีทกัษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้นไดแ้ละมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  ระดบัดี ( 3.10 )  
  14.  มาตรฐานท่ี  13  สถานศึกษามีหลกัสูตรเหมาะสมกบัผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน  มีส่ือการ
เรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  ระดบัดี ( 3.05 )  
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน :  ประถมศึกษา มีคุณภาพระดบัดีข้ึนไป  ไดแ้ก่ 
  1.  มาตรฐานท่ี  10  ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ า  และมีความสามารถในการบริหารจดัการ  ระดบั
ดีมาก ( 3.77 ) 
  2.  มาตรฐานท่ี  3  ผูเ้รียนมีสุนทรีภาพและลกัษณะนิสัยดา้นศิลปะ  ดนตรีและกีฬา  ระดบั
ดีมาก ( 3.70 ) 
  3.  มาตรฐานท่ี  2  ผูเ้รียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  ระดบัดีมาก ( 3.65 )  
   4.  มาตรฐานท่ี  8  ครูมีคุณวฒิุ/ความรู้ความสามารถตรงกบังานท่ีรับผดิชอบและมีครู
เพียงพอ  ระดบัดี ( 3.43 ) 
  5.  มาตรฐานท่ี  12  สถานศึกษามีการจดักิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั  ระดบัดี (  3.16 ) 
  6.  มาตรฐานท่ี  14  สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชนในการ
พฒันาการศึกษา  ระดบัดี ( 3.14 ) 
  7.  มาตรฐานท่ี  11  สถานศึกษามีการจดัองคก์ร/โครงสร้างและการบริหารงานอยา่งเป็น
ระบบครบวงจรใหบ้รรลุเป้าหมาย  ระดบัดี ( 3.12 ) 
  8.  มาตรฐานท่ี 1 ผูเ้รียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ ระดบัดี ( 3.11 )  
  9.  มาตรฐานท่ี  7  ผูเ้รียนมีทกัษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้นไดแ้ละมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  ระดบัดี ( 3.10 )  
  10.  มาตรฐานท่ี  5  ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตร  ระดบัดี ( 3.09 )  
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  11.  มาตรฐานท่ี  6  ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  รักการเรียนรู้และ
พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง ระดบัดี ( 3.07 )  
  12.  มาตรฐานท่ี  13  สถานศึกษามีหลกัสูตรเหมาะสมกบัผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน  มีส่ือการ
เรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  ระดบัดี ( 3.05 )  
  13.  มาตรฐานท่ี  9  ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ
และเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ระดบัดี ( 3.00 ) 
  14.  มาตรฐานท่ี  4  ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์  คิดสังเคราะห์  มี
วจิารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค ์ คิดไตร่ตรองและมีวสิัยทศัน์  ระดบัดี ( 3.00 )  
ข้อเสนอแนะ 
ด้านผู้เรียน ( ระดับก่อนประถมศึกษา ) 
 ผูเ้รียนปฐมวยัควรไดรั้บการพฒันาทกัษะในการท างาน  กระบวนการกลุ่ม  การท างาน
ตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย  ทกัษะการเป็นผูน้ าผูต้ามท่ีดีมากยิง่ข้ึน  ฝึกผูเ้รียนในดา้นการคิด
วเิคราะห์  คิดรวบยอด  คิดสร้างสรรค ์ มีวจิารณญาณ  โดยการฝึกใหผู้เ้รียนรู้จกัวธีิการแกปั้ญหา
อยา่งมีเหตุผลปัญหา  การสร้างสถานการณ์ใหผู้เ้รียนไดคิ้ดและแกปั้ญหาในการเล่นและการท า
กิจกรรมต่าง ๆ  ไดอ้ยา่งมีเหตุผล  มีความคิดรวบยอดจากส่ิงใกลต้วั  สามารถคิดอยา่งมีจินตนาการ
และมีความคิดสร้างสรรคม์ากยิง่ข้ึน 
ด้านผู้เรียน (ระดับประถมศึกษา) 
 ควรพฒันาผูเ้รียนในดา้นทกัษะการคิดวเิคราะห์  คิดสังเคราะห์  สามารถคิดโดยใช้
วจิารณญาณท่ีถูกตอ้ง  มีเหตุมีผล  มีความคิดสร้างสรรค ์ สามารถล าดบัขั้นตอนกระบวนการคิด
อยา่งถูกตอ้ง  อาจจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยการใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติัจริง  จากการเรียนรู้เพื่อน าไปสู่
การฝึกคิด  ฝึกท า  ฝึกการแกปั้ญหา  ไดต่้อไปในอนาคต  ส่งเสริมการอ่าน  จดักิจกรรมส่งเสริมดา้น
การอ่านใหม้ากยิง่ข้ึน  จดัสอนซ่อมเสริมใหก้บัผูเ้รียนท่ีมีผลการเรียนต ่าในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
จดัท าโครงงานทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกระดบัชั้น  มีวธีิการสืบหา  คน้ควา้ขอ้มูลตามหลกั
วทิยาศาสตร์ เช่นการตั้งประเด็น การตั้งสมมติฐาน การทดลองเปรียบเทียบขอ้มูลท่ีได ้วเิคราะห์  
ตวัแปร เป็นตน้ จดันิทรรศการการแสดงผลงานนกัเรียน  มีการประกวดแข่งขนัอยา่งสม ่าเสมอ  
กิจกรรมดนตรีนาฏศิลป์ควรส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทุกระดบัชั้นอยา่งครอบคลุม  
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีการจดัท าแฟ้มสะสมผลงานของตนเองในทุกระดบัชั้นเพื่อใหผู้เ้รียนไดม้องเห็น
การพฒันาของตนเอง  ควรมีบอร์ดน าเสนอผลงานนกัเรียน  เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดการพฒันางานมากข้ึน 
ด้านครู 
 ครูควรไดรั้บการพฒันาใหมี้ความสามารถในการเรียนการสอนอยา่งหลากหลาย  ใหมี้  



 
16 

 

ความสามารถในการจดัท านวตักรรมเพื่อการเรียนการสอน  มีการจดัการเรียนการสอนโดยใชท้กัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์และทกัษะกระบวนการคิดอยา่งสม ่าเสมอ  ครูมีการแสวงหาความรู้
และเทคนิคการสอนใหม่ ๆ อยูเ่สมอ  มีการท าวจิยัในหอ้งเรียนทุกกลุ่มสาระท่ีสอน  ครูมีการ
ประเมินตนเอง  พฒันาเคร่ืองมือและแบบทดสอบเพื่อประเมินผลการเรียนรู้  น าผลการประเมินมา
ปรับเปล่ียนการสอน  พฒันาคุณภาพผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง 
ด้านผู้บริหาร 
 ระบบประกนัคุณภาพภายใน  สมควรเพิ่มคณะกรรมการในส่วนของชุมชน  โดยมี
คณะกรรมการสถานศึกษา  ผูป้กครอง  และผูท้รงคุณวฒิุ  เขา้ร่วมพิจารณาตรวจสอบ  ทบทวน
คุณภาพการศึกษาเป็นมาตรฐานการศึกษาและรับทราบผลการประเมินใหช้ดัเจนมากข้ึน  พฒันา
ระบบการนิเทศภายในอยา่งเป็นระบบโดยพิจารณาในรายละเอียดเร่ืองท่ีจ าเป็นและความตอ้งการ
ของครูผูส้อนเป็นประเด็นหลกัของการนิเทศภายในอยา่งมีเป้าหมาย  ก าหนดเป้าหมายใหค้รอบคลุม
ความรับผดิชอบของครูอยา่งชดัเจน  รวมทั้งมีการสรุปผลการประเมินและการปรับปรุงพฒันาใหมี้
ประสิทธิภาพมากข้ึน  และมีการตรวจเยีย่มชั้นเรียนครบทุกชั้น  งานของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรของสถานศึกษา  ควรพฒันาการปฏิบติังานใหเ้ป็นระบบ  โดยมีการประชุมพิจารณาการ
ด าเนินงานใหเ้ป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน  ในรูปของคณะกรรมการใหม้ากข้ึนและควรเพิ่มบทบาทของ
ผูป้กครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนไดแ้สดงความคิดเห็นในการประเมินผลหลกัสูตร
ใหช้ดัเจนมากข้ึน  สถานศึกษามีการจดักิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษ  และ
ความถนดัของผูเ้รียนใหเ้ตม็ตามศกัยภาพ  เช่น  กิจกรรมชุมนุมต่าง ๆ  โดยครูผูส้อนเป็นผูน้ าในการ
เปิดกลุ่มสนใจหรือมีวทิยากรเพิ่มเติม 
ทศิทางการพฒันาสถานศึกษาในอนาคต 
 สถานศึกษาควรมีทิศทางในการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา  โดยการ
วางแผนพฒันาใหผู้เ้รียนปฏิบติัตนอยา่งย ัง่ยนืใหมี้ทกัษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดแ้ละมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  ผูเ้รียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  สุขภาพจิตท่ีดี  
มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงคมี์สุนทรียภาพและลกัษณะนิสัยดา้นศิลปะ  ดนตรี
และกีฬา  เป็นคนดีของสังคม  ด ารงไวซ่ึ้งวฒันธรรมท่ีดีงาม  ครูมีความรู้ความสามารถ  สามารถน า
เทคโนโลยมีาใชใ้นการพฒันาตนเองและร่วมในการจดัการเรียนการสอน  มีการจดัสภาพแวดลอ้ม
ใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้และด าเนินการจดัการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่งเตม็ศกัยภาพ  สนุก
กบัการเรียนรู้  ผูบ้ริหารเป็นผูน้ าในการพฒันาการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษา  ระดมทรัพยากร
บุคคลจากผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายร่วมกนัวางแผนในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา  หลกัสูตรทอ้งถ่ิน  
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการใหค้วามรู้แก่ผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ืองสืบต่อไป  
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 6.3 การน าผลการประเมินภายนอกมาใช้ในการพฒันา  
  โรงเรียนน าผลการประเมินคุณภาพภายนอกเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ  
สถานศึกษา  คณะครูและบุคลกรทางการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อรับทราบ และเสนอแนะแนวทางใน
การพฒันาคุณภาพการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายต่อไป 
 
7.   สรุป จุดเด่น สภาพปัญหา และแนวทางพฒันาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  7.1 ระดับการศึกษาปฐมวยั  
จุดเด่น 
 นกัเรียนชอบออกก าลงักาย  มีจิตใจร่าเริงแจ่มใสสามารถช่วยเหลือตนเองในกิจวตัร
ประจ าวนัได ้ รู้จกัแบ่งปันช่วยเหลือผูอ่ื้น  มีความสามารถในการส่ือสาร  บอกความตอ้งการของ
ตนเองใหผู้อ่ื้นเขา้ใจและสร้างผลงานตามความตอ้งการของตนเองได้  
สภาพปัญหา 
 นกัเรียนมีปัญหาดา้นสุขภาพ คือ มีน ้าหนกัไม่เป็นไปตามเกณฑ ์ ฟันผ ุ ใหค้วามสนใจใน
การเรียนรู้ในระยะเวลาสั้นๆ  ขาดระเบียบ  วนิยั  ไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลง กติกา  ขาดความรับผดิชอบ  
ไม่มีทกัษะการสังเกต  การคิดวเิคราะห์และการสังเคราะห์ส่ิงต่าง ๆ 
แนวทางพฒันา 
 จดักิจกรรมใหน้กัเรียนไดเ้คล่ือนไหวและออกก าลงักายส่งเสริมใหผู้เ้รียนรู้จกัการดูแล
รักษาสุขภาพของตนเอง  ใชกิ้จกรรมการฝึกสมาธิและใชส่ื้อประกอบการจดัประสบการณ์เพื่อให้
ผูเ้รียนสนใจในการเรียนรู้  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีระเบียบวนิยัและคุณธรรมโดยจดักิจกรรมคุณธรรม  
เล่านิทานคุณธรรม  จดักิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมทกัษะการคิดวเิคราะห์  เช่น  
วชิาวทิยาศาสตร์ วชิาคณิตศาสตร์และการจดัประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน  
  7.2 ระดับประถมศึกษา  
จุดเด่น 
 ครูมีความรู้ความสามารถเขา้ใจหลกัสูตร  ออกแบบการจดัการเรียนรู้โดยอิงมาตรฐานการ
เรียนรู้จดัท าเคร่ืองมือวดัผลท่ีมีคุณภาพและหลากหลาย นกัเรียนมีมารยาท กลา้แสดงออกและมี  
จิตสาธารณะ มีงบประมาณจดัสรรใหแ้ต่ละสายชั้นอยา่งเพียงพอ โรงเรียนมีภูมิทศัน์และ
สภาพแวดลอ้มเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
สภาพปัญหา 
 ครูขาดส่ือและอุปกรณ์  ไม่ใชส่ื้อในกระบวนการจดัการเรียนรู้  ขาดแคลนครูท่ีมี  
ความสามารถเฉพาะดา้น เช่นครูการศึกษาพิเศษ ครูบรรณารักษ ์ครูมีภาระงานนอกเหนือจากงาน  
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การจดัการเรียนรู้มาก ไม่ทราบแผนงาน โครงการ ปฏิทินการปฏิบติังานของโรงเรียน ขาดการ
ประสานงานท าใหมี้ความเขา้ใจท่ีไม่ตรงกนั เวลาเรียนในวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แต่ละวนั
มีนอ้ยท าใหจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้ไม่ไดต้ามแผนการจดัการเรียนรู้  
 นกัเรียนมีพฒันาการดา้นน ้าหนกัไม่เป็นไปตามเกณฑ ์ ขาดทกัษะการคิดวเิคราะห์  มี
ปัญหาครอบครัวเน่ืองจากพอ่แม่ไปท างานต่างจงัหวดัตอ้งอาศยัอยูก่บัปู่   ยา่  ตา  ยาย  มีพฤติกรรมไม่
พึงประสงค ์ เช่น  ไม่ตั้งใจเรียน  ไม่ส่งงาน  เล่นโทรศพัทมื์อถือในเวลาเรียน 
 ผูป้กครองสนบัสนุนใหใ้ชส่ื้อเทคโนโลยอียา่งไม่มีขีดจ ากดั  ท าใหผู้เ้รียนเขา้ถึงส่ือท่ีไม่
เหมาะสม  เช่น  ส่ือลามก  อนาจาร 
 สภาพแวดลอ้มของอาคารเรียนไม่เหมาะสม  หอ้งเรียนคบัแคบ  โดยเฉพาะหอ้งเรียน
คอมพิวเตอร์  สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1  มีปัญหาเร่ือง  กล่ิน  และเสียงท่ีเกิดจากการท าอาหารใต้
ถุนอาคารเรียนขาดแหล่งเรียนรู้ภายในบริเวณโรงเรียน  
แนวทางพฒันา 
 จดัหาส่ือตามความตอ้งการของครู  ส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูใชส่ื้อในการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้  จดัหาครูท่ีมีความสามารถเฉพาะดา้น  ลดภาระงานท่ีนอกเหนือจากงานการเรียนการสอน
ของครูใหน้อ้ยลง  ปรับปรุงระบบขอ้มูลสารสนเทศ  จดัระเบียบวธีิการท างานเพื่อใหง้านและ
บุคลากรฝ่ายต่างๆ ร่วมมือปฏิบติังานเป็นน ้าหน่ึงใจเดียว ไม่ขดัแยง้กนั  จดัเวลาเรียนวชิา
วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในแต่ละคร้ังใหม้ากกวา่  1  ชัว่โมง  เพื่อใหส้ามารถจดักระบวนการ
เรียนรู้ไดต้ามแผนการจดัการเรียนรู้  
 ส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้เ้รียนไดอ้อกก าลงักาย  รู้จกัวธีิการดูแลรักษาสุขภาพ  ครูจดั
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนไดรู้้จกัคิด  วเิคราะห์  จดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน  
จดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนและวเิคราะห์ผูเ้รียนรายบุคคลเพื่อจะไดจ้ดักิจกรรมการเรียนไดต้าม
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล  จดักิจกรรมคุณธรรมและกิจกรรมท่ีฝึกใหน้กัเรียนเกิดการพฒันาวนิยั
ดา้นความรับผดิชอบ  
 ประสานความร่วมมือกบัผูป้กครองในการก ากบั  ดูแล  การใชส่ื้อเทคโนโลยขีองผูเ้รียน
รวมทั้งพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์
 ปรับปรุงหอ้งเรียนใหก้วา้งข้ึนและยา้ยท่ีประกอบอาหารและท่ีขายอาหารออกจากอาคาร  
เรียนเพื่อแกปั้ญหากล่ินและเสียง  จดัใหมี้แหล่งเรียนรู้ภายในบริเวณโรงเรียน เช่น หอ้งกลุ่มสาระ
การเรียนรู้  หอ้งสมุด  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  และลานธรรมลานปัญญา เป็นตน้ 
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ส่วนที ่2  
กลยุทธ์การจัดการศึกษา 

 
วสัิยทศัน์ 
 โรงเรียนกุลโนมุ่งพฒันาสู่การเป็นสถานศึกษาคุณภาพดีวถีิพุทธภายในปี 2558  
 
พนัธกจิ 
 1.  ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพนกัเรียนใหเ้ป็นคนดี เก่ง และแขง็แรง  
 2.  ส่งเสริมการพฒันาบุคลากรใหส้ามารถจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
 3.  ส่งเสริมและพฒันาการบริหารจดัการสถานศึกษาโดยใชก้ารบริหารแบบมีส่วนร่วม  
 
ค่านิยมองค์กร 
 เป็นองคก์รแห่งความเฉลียวฉลาดรอบรู้ ควบคู่ความรักความสามคัคี มีความซ่ือสัตย์
กตญัญูรู้คุณ มีทุนพื้นฐานดา้นความสะอาดเรียบร้อย ความมีวนิยัและรับผดิชอบ  
KULNO Core Values 
 K = Knowledgeble (ความรอบรู้เฉลียวฉลาด) 
 U = Unity (ความสามคัคี) 
 L = Loyalty (ความซ่ือสัตย)์ 
 N = Neatness (ความสะอาดเรียบร้อย) 
 O = Orderliness (ความมีวนิยัและรับผดิชอบ) 
 

เป้าประสงค์ 
 1.  นกัเรียนไดรั้บการศึกษาท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐานตามระบบประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
 2.  ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีศกัยภาพในการปฏิบติังานและสามารถจดั
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 3.  สถานศึกษามีระบบบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล  
 4.  ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ( Stakeholders) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
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กลยุทธ์โรงเรียนกุลโน 
 กลยทุธ์ท่ี 1 ยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัตามหลกัสูตรและส่งเสริม
การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้  
 กลยทุธ์ท่ี 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
 กลยทุธ์ท่ี 3 พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหส้ามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 กลยทุธ์ท่ี 4 พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษาเนน้การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 กลยทุธ์ท่ี 5 ประสานองคก์รภาครัฐ เอกชน และชุมชนใหมี้ส่วนร่วมในการจดัการศึกษา  
 
เป้าหมาย 
 กลยทุธ์การพฒันาสถานศึกษาโรงเรียนกุลโน ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2554-2558) มี
โครงการ/งาน กิจกรรม ตวัช้ีวดั และค่าเป้าหมายตวัช้ีวดั ปีการศึกษา 2555 ดงัน้ี  
กลยุทธ์ที ่1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลกัสูตรและส่งเสริมการใช้  
                   เทคโนโลยเีพือ่เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้  
 

โครงการ/กิจกรรม ตวัช้ีวดั 
ค่าเป้าหมายตวัช้ีวดั  

2554 2555 2556 2557 2558 
1.  โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
กิจกรรม 1 พฒันาระบบหอ้งสมุด 
กิจกรรม 2 สมุดบนัทึกการอ่าน 
กิจกรรม 3 จดัซ้ือหนงัสือหอ้งสมุด 
กิจกรรม 4 พานกัเรียนทศันศึกษา 
กิจกรรม 5 พฒันาเครือข่าย IT 
กิจกรรม 6 จดัหาคอมพิวเตอร์ 
กิจกรรม 7 ใชแ้หล่งเรียนรู้ชุมชน 
กิจกรรม 8 จดัมุมหนงัสืออนุบาล 

ตวัช้ีวดั 1 ร้อยละของนกัเรียน
ท่ีมีทกัษะในการแสวงหา
ความรู้ รักการเรียนรู้และ
พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง
ระดบัดีข้ึนไป 
ตวัช้ีวดั 2 สถานศึกษามีการ
สร้าง ส่งเสริมสนบัสนุนให้
สถานศึกษาเป็นสงัคมแห่ง
การเรียนรู้ 

80 
 
 
 
 
ดีมาก 

80 
 
 
 
 
ดีมาก 

80 
 
 
 
 
ดมีาก 

80 
 
 
 
 
ดีมาก 

90 
 
 
 
 
ดีมาก 

2.  งานกิจกรรมการเรียนการสอน 
กิจกรรม 1 จดัซ้ือวสัดุส่วนกลาง 
กิจกรรม 2 จดัซ้ือวสัดุหอ้งเรียน 
กิจกรรม 3 จดัซ้ือวสัดุการศึกษา 
กิจกรรม 4 จดัซ้ือหนงัสือเรียน 

ตวัช้ีวดั 1 ร้อยละของนกัเรียน
ท่ีมีพฒันาการดา้นสติปัญา
ตามวยัระดบัดีข้ึนไป 
ตวัช้ีวดั 2 ร้อยละของนกัเรียน
ท่ีมีความพร้อมเขา้เรียนชั้น 
ป.1 ระดบัดีข้ึนไป 

80 
 
 

80 
 

 

80 
 
 

80 
 

 

80 
 
 

80 
 

80 
 
 

80 
 

 

90 
 
 

80 
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โครงการ/กิจกรรม ตวัช้ีวดั 
ค่าเป้าหมายตวัช้ีวดั 

2554 2555 2556 2557 2558 
 ตวัช้ีวดั 3 ร้อยละของนกัเรียน

ท่ีมีค่าเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนระดบัดีข้ึนไป 
ตวัช้ีวดั 4 ร้อยละของนกัเรียน
ท่ีมีความสามารถคิดอยา่ง
เป็นระบบ คิดสร้างสรรค ์
ตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมี
สติสมเหตุผลระดบัดีข้ึนไป 
ตวัช้ีวดั 5 ร้อยละของนกัเรียน
ท่ีมีทกัษะในการท างาน รัก
การท างาน สามารถท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดแ้ละมีเจตคติท่ี
ดีต่ออาชีพสุจริต 

80 
 
 

80 
 
 
 
 

80 

80 
 
 

80 
 
 
 
 

80 

80 
 
 
80 
 
 
 
 

80 

80 
 
 

80 
 
 
 
 

80 

80 
 
 

80 
 
 
 
 

80 

3.  โครงการพฒันาศกัยภาพ
นกัเรียน 
กิจกรรม 1 คดัเลือกและติวนกัเรียน 
กิจกรรม 2 ส่งนกัเรียนเขา้แข่งขนั 

ตวัช้ีวดั 1  จ านวนกิจกรรมท่ี
โรงเรียนไดเ้ป็นตวัแทนเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาเขา้ประกวด
แข่งขนัระดบัภาค 

5 6 7 8 10 

4.  โครงการยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
กิจกรรม 1 พฒันานวตักรรม 
กิจกรรม 2 ค่ายวชิาการ 
กิจกรรม 3 จดัจา้งครูพ่ีเล้ียง 
กิจกรรม 4 จดัจา้งครูแกปั้ญหา 

ตวัช้ีวดั 1 ร้อยละของผลการ
ทดสอบ O-NET ท่ีเพ่ิมข้ึน 
ตวัช้ีวดั 2 ผลการพฒันาบรรลุ
เป้าหมายตามวสิยัทศัน ์
ตวัช้ีวดั 3 กิจกรรมการพฒันา
ส่งเสริมสถานศึกษาให้
ยกระดบัคุณภาพสูงข้ึน 

5 5 5 5 5 

5.  โครงการนิเทศภายใน 
กิจกรรม 1 การประชุม 
กิจกรรม 2 การเยีย่มชั้นเรียน 

ตวัช้ีวดั 1 ร้อยละของครูท่ี
สามารถปฏิบติังานตาม
บทบาทหนา้ท่ีอยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

80 90 100 100 100 
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กลยุทธ์ที ่2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพ่งึประสงค์ 
 

โครงการ/กิจกรรม ตวัช้ีวดั 
ค่าเป้าหมายตวัช้ีวดั 

2554 2555 2556 2557 2558 
1.  โครงการโรงเรียนวถีิพทุธ 
กิจกรรม 1 ค่ายคุณธรรม 
กิจกรรม 2 ค่ายทกัษะชีวติ 
กิจกรรม 3 วนัส าคญั 
กิจกรรม 4 วนัธรรมสวนะร าลึก 
กิจกรรม 5 ลานธรรมและปรับ 
                  สภาพแวดลอ้ม 
กิจกรรม 6  สอนและสอบธรรม 
                   ศึกษา 
กิจกรรม 7 สวดมนตไ์หวพ้ระ 
กิจกรรม 8 เขตรับผิดชอบ 
กิจกรรม 9 บ าเพญ็ประโยชน ์
กิจกรรม 10 กฐินโรงเรียน 

ตวัช้ีวดั 1  ร้อยละของ
นกัเรียนท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึง
ประสงคร์ะดบัดีข้ึนไป 

80 80 80 80 90 

2.  โครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 
กิจกรรม 1 จดัระบบดูแลช่วยเหลือ 
กิจกรรม 2 ทุนการศึกษา 
กิจกรรม 3 เคร่ืองแต่งกายนกัเรียน 
กิจกรรม 4 กีฬาภายใน 
กิจกรรม 5 ค่ายศิลปะ 
กิจกรรม 6 บริการอาหารกลางวนั 
กิจกรรม 7 จดัหาเวชภณัฑย์า 
กิจกรรม 8 สร้างหอ้งพยาบาล 

ตวัช้ีวดั 1 ร้อยละของนกัเรียน
ท่ีมีสุขภาวะท่ีดีและมี
สุนทรียภาพระดบัดีข้ึนไป 

80 80 80 80 90 
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กลยุทธ์ที ่3 พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดกจิกรรมการเรียนการสอนทีเ่น้น 
                   ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

โครงการ/กิจกรรม ตวัช้ีวดั 
ค่าเป้าหมายตวัช้ีวดั 

2554 2555 2556 2557 2558 
1.  โครงการพฒันาบุคลากร 
กิจกรรม 1 ฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ 
กิจกรรม 2 ทศันศึกษา ดูงาน 

ตวัช้ีวดั 1 ร้อยละของครูท่ี
สามารถปฏิบติังานตาม
บทบาทหนา้ท่ีอยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

80 90 100 100 100 

  
กลยุทธ์ที ่4 พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม  
 

โครงการ/กิจกรรม ตวัช้ีวดั 
ค่าเป้าหมายตวัช้ีวดั 

2554 2555 2556 2557 2558 
1.  โครงการพฒันาประสิทธิภาพ
การบริหาร 
กิจกรรม 1 จดัหาเกา้อ้ีหอ้งประชุม 
กิจกรรม 2 จดัหาเคร่ืองเสียงประชุม 
กิจกรรม 3 จดัหาโปรเจคเตอร์ 
กิจกรรม 4 ปรับปรุงหอประชุม 
กิจกรรม 5 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
กิจกรรม 6 ปรับปรุงระบบน ้ าใช ้
กิจกรรม 7 จดัหาโปรแกรมลงเวลา 
กิจกรรม 8 ปรับภูมิทศัน ์
กิจกรรม 9 ซ่อมแซมอาคารเรียนฯ 
กิจกรรม 10 ซ่อมแซมครุภณัฑ ์
กิจกรรม 11 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 
กิจกรรม 12 บริการสาธารณูปโภค 
กิจกรรม 13 จา้ง รปภ. 
กิจกรรม 14 บริการค่าเบ้ียเล้ียงฯ 
กิจกรรม 15 กิจกรรมตอบแทน 
                    นกัเรียนช่วยงาน 

ตวัช้ีวดั 1 ระบบบริหารจดั
การศึกษามีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
ตวัช้ีวดั 2 สถานศึกษาจดั
สภาพแวดลอ้มและการ
บริการท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียน
พฒันาเตม็ศกัยภาพ 
 

ดีมาก 
 
 
ดีมาก 
 
 

ดีมาก 
 
 
ดีมาก 

ดมีาก 
 
 
ดมีาก 
 

ดีมาก 
 
 
ดีมาก 

ดี
เยีย่ม 
 
ดี
เยีย่ม 
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กลยุทธ์ที ่5 ประสานองค์กรภาครัฐ เอกชน และชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
  

โครงการ/กิจกรรม ตวัช้ีวดั 
ค่าเป้าหมายตวัช้ีวดั 

2554 2555 2556 2557 2558 
1.  โครงการก่อสร้างอาคาร 
กิจกรรม 1 ประชุมคณะกรรมการฯ 
กิจกรรม 2 ประชุมผูป้กครองฯ 
กิจกรรม 3 การระดมทรัพยากร 

ตวัช้ีวดั 1 คณะกรรมการ
สถานศึกษาและผูป้กครอง
ปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ 

ดีมาก ดีมาก ดมีาก ดีมาก ดี
เยีย่ม 
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ส่วนที่ 3 
รายละเอยีดของแผนและโครงการ 

 
 โรงเรียนกุลโน ก าหนดกรอบวงเงินงบประมาณในการจดัการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2555 ตามแผนการจดัซ้ือจดัจา้ง ท่ีผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน
คราวประชุมคร้ังท่ี 2/2556 เม่ือวนัท่ี ...... มิถุนายน 2556 ดงัรายละเอียด ดงัน้ี 
 
1.  บัญชีงบหน้าโครงการ/กจิกรรม จ าแนกตามกลุ่มงาน 
 

ท่ี ช่ือกลุ่มงาน/ โครงการ/กิจกรรม 
จ านวนเงินงบประมาณ 

ปฐมวยั ประถม เรียนฟรี ปัจจยั นอก 
1 เงินส ารองจ่าย 11900 79800    

2 กลุ่มงานวชิาการ 142800 1901580 1014700   

 2.1 โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ 0 170100 327100   
    -จดัซ้ือหนงัสือหอ้งสมุด  170100    
    -พานกัเรียนไปทศันศึกษา   215800   
    -พฒันาเครือข่ายสารสนเทศ   111300   
 2.2 งานการเรียนการสอน  957600 691900   
    -จดัหาหมึก/ไขเคร่ือง copy print   97740   
    -จดัหาวสัดุประจ าหอ้งเรียน  327600    
    -จดัหาวสัดุการศึกษา  630000    
    -จดัหาหนงัสือเรียน   594160   
 2.3 โครงการพฒันาศักยภาพนักเรียน   74848   

 2.4 โครงการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิฯ 0 40000 58800   
    -พฒันานวตักรรม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  40000    
    -ค่ายวชิาการ   58800   
 2.5 โครงการนิเทศภายใน      

 2.6 โครงการพฒันาโรงเรียนเครือข่าย
ปฐมวยัต้นแบบ 

142800     

    -จดัหาวสัดุประจ าหอ้งเรียน 50000     

    -จดัหาวสัดุการศึกษา 92800     
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ท่ี ช่ือกลุ่มงาน/ โครงการ/กิจกรรม 
จ านวนเงินงบประมาณ 

ปฐมวยั ประถม เรียนฟรี ปัจจยั นอก 
3 กลุ่มงานบริหารบุคคล 83300 663500 30000   

 3.1 โครงการพฒันาประสิทธิผลการบริหาร 83300 633500 30000   
    -ปรับภูมิทศัน ์  50000    
    -ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบฯ  100000    
    -ซ่อมแซมครุภณัฑ ์  20000    
    -จดัหาวสัดุส านกังาน 10000 60000    
    -บริการสาธารณูปโภค 63300 206700    
    -ถ่ายเอกสาร  10000    
    -จดัจา้งเจา้หนา้ท่ี รปภ.  68400    
    -จดัจา้งครูพ่ีเล้ียง  68400    
    -ค่าเบ้ียเล้ียงพาหนะและค่าท่ีพกั 10000 50000    
    -พาคณะกรรมการนกัเรียนไปทศันศึกษา   30000   
 3.2 โครงการพฒันาบุคลากร  30000    
    -ฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ  30000    
4 กลุ่มงานงบประมาณ     500000 

 4.1 โครงการก่อสร้างอาคาร     500000 

5 กลุ่มงานบริหารทัว่ไป  205000 179500 336000 3025000 

 5.1 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  55000  336000 3025000 
    -ระบบดูแล/ทุนการศึกษา     85000 
    -ระบบดูแล/เคร่ืองแต่งกายนกัเรียน    336000  
    -ค่ายศิลปะ  20000    
    -กีฬาภายใน  30000    
    -จดัหาเวชภณัฑย์า  5000    
    -บริการอาหารกลางวนั     2940000 
 5.2 โครงการโรงเรียนวถิีพุทธ  150000 179500   
    -ค่ายคุณธรรม   78400   
    -เสียงธรรมน าสุข  20000    
    -วนัธรรมสวนะร าลึก   17100   
    -วนัส าคญั  30000    
    -เดินทางไกลและอยูค่่ายพกัแรม   84000   
     -ลานธรรมลานปัญญา  100000    
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2.  รายละเอยีดของโครงการ/งาน  
 
ช่ือโครงการ    โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้  
ลกัษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง  
สอดคล้องกบัมาตรฐานที ่ 3 
ผู้รับผดิชอบโครงการ น.ส.อุไร  ทองกลาง 
ระยะเวลาด าเนินการ 14 พฤษภาคม 255 6 ถึง 31 มีนาคม 2557 
 
หลกัการและเหตุผล 
  ตามท่ีพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ซ่ึงมีผลบงัคบั
ใชต้ั้งแต่วนัท่ี 15 สิงหาคม 2542 มีความมุ่งหมายวา่การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้
เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมใน
การด ารงชีวติ สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข ประกอบกบัส านกังานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) ไดก้ าหนดมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) มาตรฐานท่ี 1 ผลการจดัการศึกษา ตวับ่งช้ีท่ี 3 ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้
และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองและโรงเรียนกุลโนไดก้ าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการ
ประกนัคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี 3  ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักเรียนรู้ 
และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง  ดงันั้น เพื่อใหเ้กิดการประกนัคุณภาพภายในท่ีรองรับการประกนั
คุณภาพภายนอกรอบสาม และใหผ้ลการจดัการศึกษาบรรลุความมุ่งหมายของพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ โรงเรียนกุลโนจึงก าหนดโครงการน้ีข้ึน  
 
วตัถุประสงค์ 
 เพื่อใหน้กัเรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักเรียนรู้ และพฒันาตนเองอยา่ง
ต่อเน่ือง 
 
เป้าหมาย 
 1.  นกัเรียนร้อยละ 80 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากหอ้งสมุด 
แหล่งเรียนรู้ และส่ือต่างๆ รอบตวั 
 2.  นกัเรียนร้อยละ 80 มีทกัษะในการฟัง ดู พดู เขียน และตั้งค  าถามเพื่อคน้ควา้หาความรู้
เพิ่มเติม 
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 3.  นกัเรียนร้อยละ 80 เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้
ระหวา่งกนัทั้งในและนอกสถานศึกษา 
 4.  นกัเรียนร้อยละ 80 ใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้และน าเสนองาน  
 
กจิกรรมทีด่ าเนินการ 
 1.  บนัทึกการอ่าน  
 2.  จดัซ้ือหนงัสือหอ้งสมุด 
 3.  พานกัเรียนไปทศันศึกษา  
 4.  พฒันาเครือข่ายบริการสารสนเทศ 
 
วธีิด าเนินการ 
 1.  จดัท าและเสนอขออนุมติัด าเนินโครงการ  
 2.  แต่งตั้งและประชุมคณะท างาน  
 3.  ก าหนดปฏิทินการปฏิบติังาน  
 4.  ด าเนินงานกิจกรรมตามปฏิทินการปฏิบติังาน  
 5.  ติดตามและประเมินผล  
 6.  จดัท ารายงานประเมินโครงการ  
 7.  เสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา  
 8.  เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน  
 
งบประมาณ 
 งบประมาณโครงการจ านวน 497,200 บาท เป็นค่าวสัดุ จ  าแนกตามแหล่งเงิน ดงัน้ี 
 1.  เงินอุดหนุนรายหวัระดบัประถมศึกษา 1 70,100 บาท 
 2.  เงินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน/โครงการเรียนฟรี 327,100 บาท 
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การติดตามและประเมินผล 
 

ตวับ่งช้ีสภาพความส าเร็จ วธีิการวดั เคร่ืองมือวดั 
1.  ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ดว้ย
ตนเองจากหอ้งสมุด แหล่งเรียนรู้ และส่ือต่างๆ รอบตวั 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

2.  ร้อยละของนกัเรียนท่ี มีทกัษะในการฟัง ดู พดู เขียน และตั้ง
ค  าถามเพื่อคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติม 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

3.  ร้อยละของนกัเรียนท่ีเรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหวา่งกนัทั้งในและนอกสถานศึกษา 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

4.  ร้อยละของนกัเรียนท่ีใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้และน าเสนองาน ส ารวจ แบบส ารวจ 
 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 นกัเรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักเรียนรู้ และพฒันาตนเองอยา่ง
ต่อเน่ือง 
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ช่ือโครงการ    งานการเรียนการสอน  
ลกัษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง  
สอดคล้องกบัมาตรฐานที ่ 4,5,6  
ผู้รับผดิชอบโครงการ นางนงลกัษณ์  โกวทิพฒันา 
ระยะเวลาด าเนินการ 14 พฤษภาคม 255 6 ถึง 31 มีนาคม 2557 
 
หลกัการและเหตุผล 
  ตามท่ีพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ซ่ึงมีผลบงัคบั
ใชต้ั้งแต่วนัท่ี 15 สิงหาคม 2542 มีความมุ่งหมายวา่การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้
เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมใน
การด ารงชีวติ สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข ประกอบกบัส านกังานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) ไดก้ าหนดมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) มาตรฐานท่ี 1 ผลการจดัการศึกษา ตวับ่งช้ีท่ี 3 ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้
และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองและโรงเรียนกุลโนไดก้ าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการ
ประกนัคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี 3  ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักเรียนรู้ 
และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง  ดงันั้น เพื่อใหเ้กิดการประกนัคุณภาพภายในท่ีรองรับการประกนั
คุณภาพภายนอกรอบสาม และใหผ้ลการจดัการศึกษาบรรลุความมุ่งหมายของพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ โรงเรียนกุลโนจึงก าหนดโครงการน้ีข้ึน  
 
วตัถุประสงค์ 
 1.  เพื่อใหน้กัเรียนมีความสามารถในการคิด  
 2.  เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้ท่ีจ  าเป็นตามหลกัสูตร  
 3.  เพื่อใหน้กัเรียนมีทกัษะในการท างาน  
 
เป้าหมาย 
 1.  นกัเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการคิดระดบัดีข้ึนไป 
 2.  นกัเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ท่ีจ  าเป็นตามหลกัสูตรระดบัดีข้ึนไป 
 3.  นกัเรียนร้อยละ 80 มีทกัษะในการท างานระดบัดีข้ึนไป 
 
กจิกรรมทีด่ าเนินการ 



 

31 
 

 1.  จดัหาหมึก/ไข เคร่ือง Copy printer 
 2.  จดัหาวสัดุประจ าหอ้งเรียน 
 3.  จดัหาวสัดุการศึกษา (ฝึก สอน สอบ) 
 4.  จดัหาหนงัสือเรียน 
 
วธีิด าเนินการ 
 1.  จดัท าและเสนอขออนุมติัด าเนินโครงการ  
 2.  แต่งตั้งและประชุมคณะท างาน  
 3.  ก าหนดปฏิทินการปฏิบติังาน  
 4.  ด าเนินงานกิจกรรมตามปฏิทินการปฏิบติังาน  
 5.  ติดตามและประเมินผล  
 6.  จดัท ารายงานประเมินโครงการ  
 7.  เสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา  
 8.  เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน  
 
งบประมาณ 
 งบประมาณโครงการจ านวน 1,649,500 บาท เป็นค่าวสัดุ จ  าแนกตามแหล่งเงิน ดงัน้ี 
 1.  เงินอุดหนุนรายหวัระดบัประถมศึกษา 957,600 บาท 
 2.  เงินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน/โครงการเรียนฟรี 691,900 บาท 
 
การติดตามและประเมินผล 

ตวับ่งช้ีสภาพความส าเร็จ วธีิการวดั เคร่ืองมือวดั 
1.  ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีความสามารถในการคิดระดบัดีข้ึนไป ประเมิน แบบประเมิน 
2.  ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีความรู้ท่ีจ  าเป็นตามหลกัสูตรระดบัดีข้ึนไป   
3.  ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีทกัษะในการท างานระดบัดีข้ึนไป   
 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.  นกัเรียนมีความสามารถในการคิด  
 2.  นกัเรียนมีความรู้ท่ีจ  าเป็นตามหลกัสูตร  
 3.  นกัเรียนมีทกัษะในการท างาน  
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ช่ือโครงการ โครงการพฒันาศักยภาพนักเรียน 
สนองมาตรฐานที ่                   8 
ลกัษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง 
ผู้รับผดิชอบโครงการ นางนงลกัษณ์  โกวทิพฒันา  
ระยะเวลาด าเนินการ 14 พฤษภาคม 255 6 ถึง 31 มีนาคม 2557 
 
หลกัการและเหตุผล 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542   มาตราท่ี 22  กล่าววา่  การจดัการศึกษา
ตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้  และพฒันาตนเองไดแ้ละถือวา่ผูเ้รียนมี
ความส าคญัท่ีสุด  กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติ  
และเตม็ตามศกัยภาพ (ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. 2542 : 21 – 22) และ
มาตรา  23  กล่าววา่  เนน้การจดัการศึกษาในระบบ  นอกระบบและตามอธัยาศยั  ใหค้วามส าคญั
ของการบูรณาการความรู้  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสมของระดบัการศึกษา  
และส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะจดังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน  ประจ าปี
การศึกษา 2553  ข้ึน  ซ่ึงจะมีการแข่งขนัคดัเลือกนกัเรียนเพื่อเป็นตวัแทนเขา้แข่งขนั ในระดบัศูนย์
เครือข่าย  ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา  ระดบัภาค  ระดบัชาติ ตามล าดบั  และนอกจากนั้นหน่วยงาน
ต่าง ๆ ไดมี้การจดักิจกรรมการแข่งขนัทกัษะทางวชิาการทั้งในระดบัอ าเภอ  ระดบัเขตพื้นท่ี  และ
ระดบัจงัหวดั  ตามโอกาสและวนัส าคญัโรงเรียนจึงตอ้งเตรียมความพร้อมในการน านกัเรียนเขา้ร่วม
กิจกรรม โรงเรียนกุลโน จึงก าหนดโครงการน้ีข้ึน    

วตัถุประสงค์ 
  เพื่อส่งเสริมผูเ้รียนใหแ้สดงออกซ่ึงความสามารถตามศกัยภาพ  
 
เป้าหมาย  
 1.  นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมแข่งขนัทั้งประเภทเด่ียวและทีมไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นตวัแทนใน
ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาข้ึนไป 
 2.  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 สอบคดัเลือกเขา้เรียนต่อชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ไดไ้ม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 ของนกัเรียนท่ีสมคัรสอบ 
 
กจิกรรมการด าเนินงาน 
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  1.  ค่ายพฒันานกัเรียนเขา้ประกวดแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
 2.  ค่ายพฒันานกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 6 สอบแข่งขนัเขา้เรียนต่อชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  
หอ้งเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
 3.  ค่ายพฒันานกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 6 สอบแข่งขนัเขา้เรียนต่อชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาและสังกดัอ่ืน 
 
วธีิด าเนินการ 
 1.  จดัท าและเสนอขออนุมติัด าเนินโครงการ  
 2.  แต่งตั้งและประชุมคณะท างาน  
 3.  ก าหนดปฏิทินการปฏิบติังาน  
 4.  ด าเนินงานกิจกรรมตามปฏิทินการปฏิบติังาน  
 5.  ติดตามและประเมินผล  
 6.  จดัท ารายงานประเมินโครงการ  
 7.  เสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาและเผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน  
 
งบประมาณ 
 เงินงบประมาณด าเนินการเป็นค่าวสัดุ  จ  านวน 74,848 บาท จากเงินพฒันาผูเ้รียนเหลือ
จ่าย 
 
การติดตามและประเมินผล 
 

ตวับ่งช้ีสภาพความส าเร็จ วธีิการวดั เคร่ืองมือวดั 
ร้อยละของนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมการประกวดแข่งขนั  ไดรั้บการ
คดัเลือกเป็นตวัแทนในทุกระดบั 

การรายงาน แบบรายงาน 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

นกัเรียนไดมี้โอกาสเขา้ร่วมการแข่งขนัทกัษะทางวชิาการต่าง และชนะเลิศไดรั้บการ
คดัเลือกใหเ้ป็นตวัแทนในระดบัต่าง ๆ   
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ช่ือโครงการ    โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
ลกัษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง  
สอดคล้องกบัมาตรฐานที ่ 15 
ผู้รับผดิชอบโครงการ นางนงลกัษณ์  โกวทิพฒันา 
ระยะเวลาด าเนินการ 14 พฤษภาคม 255 6 ถึง 31 มีนาคม 2557 
 
หลกัการและเหตุผล 
  ตามท่ีพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ซ่ึงมีผลบงัคบั
ใชต้ั้งแต่วนัท่ี 15 สิงหาคม 2542 มีความมุ่งหมายวา่การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้
เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมใน
การด ารงชีวติ สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข ประกอบกบัส านกังานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) ไดก้ าหนดมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) มาตรฐานท่ี 1 ผลการจดัการศึกษา ตวับ่งช้ีท่ี 5 ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผูเ้รียนและโรงเรียนกุลโนไดก้ าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการ
ประกนัคุณภาพภายใน ดงันั้น เพื่อใหเ้กิดการประกนัคุณภาพภายในท่ีรองรับการประกนัคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม และใหผ้ลการจดัการศึกษาบรรลุความมุ่งหมายของพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ ประกอบกบัแมว้า่ค่าเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากผลการทดสอบระดบัชาติ (O-NET) 
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ประจ าปีการศึกษา 2554 โดยรวมจะเพิ่มข้ึนจากปีการศึกษา 2553 
ร้อยละ 5.75 แต่ก็ยงัมีกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่ากวา่ค่าเฉล่ียระดบัประเทศอยูถึ่ง 4 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ คือ ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และวทิยาศาสตร์ ส าหรับกลุ่มสาระท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงกวา่ระดบัประเทศก็ยงัมีค่าเฉล่ียไม่ถึงร้อยละ 50 อยูอี่ก 1 กลุ่มสาระคือ ศิลปะ ดงันั้น โรงเรียนกุลโน
จึงก าหนดโครงการน้ีข้ึน 
  
วตัถุประสงค์ 
  เพื่อพฒันาและยกระดบัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใหเ้พิ่มสูงข้ึน 
 
เป้าหมาย 
 ค่าเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดสอบระดบัชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
6 เพิ่มสูงข้ึนจากปีการศึกษา 2555 ร้อยละ 5 
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กจิกรรมทีด่ าเนินการ 
 1.  การพฒันาส่ือและนวตักรรม  
 2.  จดัค่ายวชิาการ 
 
วธีิด าเนินการ 
 1.  จดัท าและเสนอขออนุมติัด าเนินโครงการ  
 2.  แต่งตั้งและประชุมคณะท างาน  
 3.  ก าหนดปฏิทินการปฏิบติังาน  
 4.  ด าเนินงานกิจกรรมตามปฏิทินการปฏิบติังาน  
 5.  ติดตามและประเมินผล  
 6.  จดัท ารายงานประเมินโครงการ  
 7.  เสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา  
 8.  เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน  
 
งบประมาณ 
 งบประมาณโครงการจ านวน 98,800 บาท เป็นค่าวสัดุ จ  าแนกตามแหล่งเงิน ดงัน้ี 
 1.  เงินอุดหนุนรายหวัระดบัประถมศึกษา 40,000 บาท 
 2.  เงินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน/โครงการเรียนฟรี  58,800 บาท 
 
การติดตามและประเมินผล 
 

ตวับ่งช้ีสภาพความส าเร็จ วธีิการวดั เคร่ืองมือวดั 
ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเท่ากบัเป้าหมายข้ึน
ไปแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
  นกัเรียนมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตร  คิดเป็น ท าเป็น 
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ช่ือโครงการ    โครงการนิเทศภายใน  
ลกัษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง  
สอดคล้องกบัมาตรฐานที ่ 7 
ผู้รับผดิชอบโครงการ นายนันทโชค  กาวไธสง 
ระยะเวลาด าเนินการ 14 พฤษภาคม 255 6 ถึง 31 มีนาคม 2557 
 
หลกัการและเหตุผล 
 การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวติ สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น
ไดอ้ยา่งมีความสุขเป็นความมุ่งหมายท่ีพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 บญัญติัไวใ้ห้
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งยดึถือเป็นเป้าหมายในการจดัการศึกษา 
 การด าเนินการใหค้นมีคุณภาพนั้นมีความเช่ือวา่ตอ้งผา่นกระบวนการอยา่งนอ้ย 3 
กระบวนการ โดยมีกระบวนการเรียนการสอนเป็นกระบวนการหลกั และมีกระบวนการบริหารและ
กระบวนการนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการสนบัสนุน ซ่ึงกระบวนการนิเทศการศึกษานั้น 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใชเ้ป็นกลยทุธ์ส าคญัในการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
 ดงันั้น เพื่อใหน้กัเรียนมีคุณภาพตามระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ผูบ้ริหารจึง
จ าเป็นตอ้งจดัโครงการนิเทศภายในเพื่อใหค้รูสามารถปฏิบติังานตามบทบาทภาระหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 
วตัถุประสงค์ 
 เพื่อใหค้รูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
 
เป้าหมาย 
 ครูร้อยละ 80 สามารถปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลในระดบัดีมากข้ึนไป  
 
กจิกรรมทีด่ าเนินการ 
 1.  จดัอบรมครู/ ส่งเสริมใหค้รูเขา้รับการฝึกอบรม 
 2.  ประเมินแผนการจดัการเรียนรู้  
 4.  เยีย่มชั้นเรียน/สังเกตการสอน  
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 5.  ประเมินแบบทดสอบ  
 
วธีิด าเนินการ 
 1.  จดัท าและเสนอขออนุมติัด าเนินโครงการ  
 2.  แต่งตั้งและประชุมคณะท างาน  
 3.  ก าหนดปฏิทินการปฏิบติังาน  
 4.  ด าเนินงานกิจกรรมตามปฏิทินการปฏิบติังาน  
 5.  ติดตามและประเมินผล  
 6.  จดัท ารายงานประเมินโครงการ  
 7.  เสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา  
 8.  เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน  
 
งบประมาณ 
 งบประมาณโครงการจ านวน 10,000 บาท เป็นค่าวสัดุ จากเงินอุดหนุนรายหวัระดบั
ประถมศึกษา 
 
การติดตามและประเมินผล 
 

ตวับ่งช้ีสภาพความส าเร็จ วธีิการวดั เคร่ืองมือวดั 
ร้อยละของครูท่ีสามารถปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดบัดีมากข้ึนไป 

ประเมิน แบบประเมิน 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ครูโรงเรียนกุลโนทุกคนสามารถจดัการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพโดยเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั 
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ช่ือโครงการ    พฒันาโรงเรียนเครือข่ายปฐมวยัต้นแบบ  
ลกัษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง  
สอดคล้องกบัมาตรฐานที ่ 12  
ผู้รับผดิชอบโครงการ นางพศิมัย  สระคูพนัธ์ุ 
ระยะเวลาด าเนินการ 14 พฤษภาคม 255 6 ถึง 31 มีนาคม 2557 
 
หลกัการและเหตุผล 
 การศึกษาปฐมวยัเป็นจุดเร่ิมตน้ของกระบวนการจดัการศึกษาของมนุษย ์เด็กวยัน้ีเป็นวยั
เร่ิมตน้ของชีวติ ถือเป็นวยัทองของชีวติเพราะเป็นวยัท่ีมีพฒันาการทุกดา้นทั้งทางร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคมและสติปัญญาเจริญในอตัราสูงสุด โดยเฉพาะในดา้นระบบประสาทและสมองจะเติบโต
ไดถึ้งร้อยละ 80 ของผูใ้หญ่ เป็นระยะท่ีเกิดการเรียนรู้ไดม้ากท่ีสุด เป็นวยัสดใส มองโลกสวยงาม มี
ความสงสัยใคร่รู้ มีจินตนาการกวา้งไกล ทั้งเป็นช่วงชีวติท่ีก าลงัสร้างบุคลิกภาพและนิสัยพื้นฐาน
ของตนเอง ซ่ึงจะติดตวัต่อเน่ืองไปจนกระทัง่เติบโตเป็นผูใ้หญ่ เด็กวยัน้ีเป็นวยัท่ีตอ้งพึ่งพาผูใ้หญ่ 
หากไดรั้บการอบรมเล้ียงดูส่งเสริมอยา่งถูกตอ้งและไดรั้บการตอบสนองขั้นพื้นฐานอยา่งเพียงพอ 
เท่ากบัไดว้างรากฐานท่ีดีใหก้บัเด็กปฐมวยัท่ีจะมีความสุขในชีวติขา้งหนา้และเป็นพลเมืองท่ีมี
คุณภาพของประเทศชาติในอนาคต 
 จากความส าคญัของเด็กปฐมวยัโดยหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัท่ีสอดคลอ้งกบั
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 การน าไปสู่การปฏิบติัในสถานศึกษาเพื่อใหบ้รรลุ
เป้าหมายจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีการหาแนวทางปฏิบติัและส่งเสริมใหก้ารจดัการศึกษา
ปฐมวยับรรลุผลใหม้ากท่ีสุด การมีแบบอยา่งหรือตน้แบบท่ีดีเป็นวธีิการหน่ึงท่ีช่วยได ้การพฒันา
ตนเอง การศึกษาดูงานโรงเรียนตน้แบบ การเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ และการใหค้  าปรึกษา เป็น
การสนบัสนุนแบ่งปันใหแ้ก่โรงเรียนเครือข่ายท่ีจดัการศึกษาปฐมวยัดว้ยกนัใหย้กระดบัคุณภาพ
การศึกษาปฐมวยัใหเ้พิ่มสูงข้ึน จึงจดัโครงการน้ี 
 
วตัถุประสงค์ 
 1.  เพื่อใหน้กัเรียนมี พฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจ 
 2.  เพื่อใหน้กัเรียนมี พฒันาการดา้นสังคม 
 3.  เพื่อใหน้กัเรียนมี พฒันาการดา้นสติปัญญา 
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เป้าหมาย 
 1.  นกัเรียนร้อยละ 80 มี พฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจระดบัดีข้ึนไป 
 2.  นกัเรียนร้อยละ 80 มี พฒันาการดา้นสังคมระดบัดีข้ึนไป 
 3.  นกัเรียนร้อยละ 80 มี พฒันาการดา้นสติปัญญาระดบัดีข้ึนไป 
 
กจิกรรมทีด่ าเนินการ 
 1.   พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
 2.   ใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา 
 3.   นิเทศ ก ากบั ติดตามและประเมินผลการใชห้ลกัสูตร 
 4.   การศึกษาดูงานโรงเรียนตน้แบบ 
 5.  เผยแพร่ผลงานทางวชิาการ  
 6.  จดัหาวสัดุประจ าหอ้งเรียน  
 7.  จดัหาวสัดุการศึกษา  
 
วธีิด าเนินการ 
 1.  จดัท าและเสนอขออนุมติัด าเนินโครงการ  
 2.  แต่งตั้งและประชุมคณะท างาน  
 3.  ก าหนดปฏิทินการปฏิบติังาน  
 4.  ด าเนินงานกิจกรรมตามปฏิทินการปฏิบติังาน  
 5.  ติดตามและประเมินผล  
 6.  จดัท ารายงานประเมินโครงการ  
 7.  เสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา  
 8.  เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน  
 
งบประมาณ 
 งบประมาณโครงการจ านวน 142,800 บาท จากเงินอุดหนุนรายหวัระดบัปฐมวยั 
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การติดตามและประเมินผล 
 

ตวับ่งช้ีสภาพความส าเร็จ วธีิการวดั เคร่ืองมือวดั 
1.  ร้อยละของเด็กท่ีพฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจระดบัดีข้ึนไป   
2.  ร้อยละของเด็กท่ีมีพฒันาการดา้นสังคมระดบัดีข้ึนไป   
3.  ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีพฒันาการดา้นสติปัญญาระดบัดีข้ึนไป   
 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.  นกัเรียนมี พฒันาการดา้นอารมณ์ 
 2.  นกัเรียนมี พฒันาการดา้นสังคม 
 3.  นกัเรียนมี พฒันาการดา้นสติปัญญา 
 4.  โรงเรียนผา่นการประเมินโรงเรียนเครือข่ายปฐมวยัตน้แบบ   
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ช่ือโครงการ    โครงการพฒันาประสิทธิ ผลการบริหาร 
ลกัษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง  
สอดคล้องกบัมาตรฐานที ่ 8,9,10,11 
ผู้รับผดิชอบโครงการ นายบุญส่ง  ลานอก 
ระยะเวลาด าเนินการ 14 พฤษภาคม 255 6  ถึง 31 มีนาคม 2557 
 
หลกัการและเหตุผล 
 ตามท่ีพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ตั้งแต่วนัท่ี 15 สิงหาคม 2542 มีความมุ่งหมายวา่การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้
เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมใน
การด ารงชีวติ สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข ประกอบกบัส านกังานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) ไดก้ าหนดมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) มาตรฐานท่ี 2 การบริหารจดัการ ตวับ่งช้ีท่ี 7 ประสิทธิภาพของ
การบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา และโรงเรียนกุลโนไดก้ าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาเพื่อการประกนัคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี 8 ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี
อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มาตรฐานท่ี 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้กครอง  
ชุมชนปฏิบติังานตามบทบาท หนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล มาตรฐานท่ี  10  
สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตร  กระบวนการเรียนรู้  และกิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น 
และมาตรฐานท่ี 11 สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันา
เตม็ศกัยภาพ ดงันั้น เพื่อใหเ้กิดการประกนัคุณภาพภายในท่ีรองรับการประกนัคุณภาพภายนอกรอบ
สาม และใหผ้ลการจดัการศึกษาบรรลุความมุ่งหมายของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ โรงเรียน
กุลโนจึงก าหนดโครงการน้ีข้ึน 
 
วตัถุประสงค์ 
 1.  เพื่อใหผู้บ้ริหาร ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
  2.  เพื่อใหค้ณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้กครอง  ชุมชนปฏิบติังานตามบทบาท หนา้ท่ี
อยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  
  3.  เพื่อใหส้ถานศึกษามีการจดัหลกัสูตร  กระบวนการเรียนรู้  และกิจกรรมพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น  
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  4.  เพื่อใหส้ถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันา
เตม็ศกัยภาพ 
 
เป้าหมาย 
 1.  ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มของ
โรงเรียนในระดบัดี 
 2.  ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการดา้นวชิาการ ดา้นบริหารบุคคล ดา้นงบประมาณ และ
ดา้นบริหารทัว่ไปไดอ้ยา่งนอ้ยร้อยละ 80 
 3.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานปฏิบติัตามหนา้ท่ีไดอ้ยา่งนอ้ยร้อยละ 80 
 
กจิกรรมทีด่ าเนินการ 
 1.  ปรับภูมิทศัน์ จดัท าป้าย ปลูกตน้ไม ้จดัสวนหยอ่ม  
 2.  ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน  
 3.  ซ่อมแซมครุภณัฑ์  
 4.  จดัหาวสัดุส านกังาน  
 5.  บริการสาธารณูปโภค  
 6.  ถ่ายเอกสาร  
 7.  จดัจา้งเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั 
 8.  จดัจา้งครูพี่เล้ียง  
 9.   บริการค่าเบ้ียเล้ียง ท่ีพกัและยานพาหนะ 
 10.  พาคณะกรรมการนกัเรียนไปทศันศึกษา 
 11.  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
วธีิด าเนินการ 
 1.  จดัท าและเสนอขออนุมติัด าเนินโครงการ  
 2.  แต่งตั้งและประชุมคณะท างาน  
 3.  ก าหนดปฏิทินการปฏิบติังาน  
 4.  ด าเนินงานกิจกรรมตามปฏิทินการปฏิบติังาน  
 5.  ติดตามและประเมินผล  
 6.  จดัท ารายงานประเมินโครงการ  
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 7.  เสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา  
 8.  เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน  
 
งบประมาณ 
 งบประมาณโครงการจ านวน 746,800 บาท เป็นค่าวสัดุ จ  าแนกตามแหล่งเงิน ดงัน้ี 
 1.  เงินอุดหนุนรายหวัปฐมวยั 83,300 บาท 
 2.  เงินอุดหนุนรายหวัระดบัประถมศึกษา 633,500 บาท 
  3.  เงินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 30,000 บาท  
 
การติดตามและประเมินผล 
 
ตวับ่งช้ีสภาพความส าเร็จ วธีิการวดั เคร่ืองมือวดั 
1.  ร้อยละของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีมีความพึงพอใจต่อ
บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนในระดบัดี 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

2.  ร้อยละของงานท่ีผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการดา้น
วชิาการ ดา้นบริหารบุคคล ดา้นงบประมาณ และดา้น
บริหารทัว่ไปได ้

ส ารวจ แบบส ารวจ 

3.  ร้อยละของกิจกรรมท่ีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานปฏิบติัตามหนา้ท่ีได ้ 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.  ผูบ้ริหาร ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
  2.  คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้กครอง  ชุมชนปฏิบติังานตามบทบาท หนา้ท่ีอยา่งมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  
  3.  สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน
อยา่งรอบดา้น  
  4.  สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็
ศกัยภาพ 
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ช่ือโครงการ    โครงการพฒันาบุคลากร  
ลกัษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง 
สอดคล้องกบัมาตรฐานที ่ 7,8,10 
ผู้รับผดิชอบโครงการ นายไพฑูรย์  กลุ่มกลาง 
ระยะเวลาด าเนินการ 14 พฤษภาคม 255 6 ถึง 31 มีนาคม 2557 
 
หลกัการและเหตุผล 
 ปัจจุบนัเป็นท่ียอมรับกนัแลว้วา่ ครูเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัท่ีสุดในการพฒันาคุณภาพ
การศึกษา เพราะครูเป็นผูท้  าหนา้ท่ีหลกัในการอบรมสั่งสอนกุลบุตรกุลธิดาใหเ้ป็นคนดี เก่ง และอยู่
ในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข แต่การท่ีครูจะสามารถปฏิบติัภารกิจส าคญัไดอ้ยา่งสมบูรณ์นั้น ครู
จะตอ้งเป็นผูมี้ความเพียบพร้อมดว้ยความรู้ความสามารถและคุณลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการ
จดัการเรียนการสอน  การด าเนินกิจการใดๆ ของครูมีอิทธิพลต่อคุณภาพการศึกษาโดยตรง ครูเป็น
เคร่ืองมือส าคญัท่ีมีคุณภาพท่ีสุดของการจดัการศึกษา ช่วยใหห้ลกัสูตรมีชีวติชีวา และนกัเรียนมีจิต
วญิญาณท่ีจะศึกษาคน้ควา้ หากครูไม่มีคุณภาพก็จะท าใหก้ารศึกษาเกิดความผดิพลาด ไม่กา้วหนา้ 
สับสน หรือไม่สมบูรณ์ ครูจึงเป็นผูก้  าหนดคุณภาพทางการศึกษาใหดี้หรือเลวได ้ครูจึงควรไดรั้บ
การพฒันาใหมี้ความสามารถในการเรียนการสอนอยา่งหลากหลาย  ใหมี้ความสามารถในการจดัท า
นวตักรรมเพื่อการเรียนการสอน  มีการจดัการเรียนการสอนโดยใชท้กัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์และทกัษะกระบวนการคิดอยา่งสม ่าเสมอ  ครูมีการแสวงหาความรู้และเทคนิคการสอน
ใหม่ ๆ อยูเ่สมอ  มีการท าวจิยัในหอ้งเรียนทุกกลุ่มสาระท่ีสอน  ครูมีการประเมินตนเอง  พฒันา
เคร่ืองมือและแบบทดสอบเพื่อประเมินผลการเรียนรู้  น าผลการประเมินมาปรับเปล่ียนการสอน  
พฒันาคุณภาพผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง 
 ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) ในคราว
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง เสนอแนะใหค้รูโรงเรียนกุลโนควรไดรั้บการพฒันาใหมี้
ความสามารถในการเรียนการสอนอยา่งหลากหลาย  ใหมี้ความสามารถในการจดัท านวตักรรมเพื่อ
การเรียนการสอน  มีการจดัการเรียนการสอนโดยใชท้กัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และทกัษะ
กระบวนการคิดอยา่งสม ่าเสมอ  ครูมีการแสวงหาความรู้และเทคนิคการสอนใหม่ ๆ อยูเ่สมอ  มีการ
ท าวจิยัในหอ้งเรียนทุกกลุ่มสาระท่ีสอน  ครูมีการประเมินตนเอง  พฒันาเคร่ืองมือและแบบทดสอบ
เพื่อประเมินผลการเรียนรู้  น าผลการประเมินมาปรับเปล่ียนการสอน  พฒันาคุณภาพผูเ้รียนอยา่ง
ต่อเน่ือง ดงันั้น โรงเรียนกุลโนจึงมีความจ าเป็นตอ้งจดัโครงการน้ีข้ึน  
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วตัถุประสงค์ 
 1.  เพื่อใหบุ้คลากรโรงเรียนกุลโนไดรั้บการพฒันาใหมี้ความรู้ความสามารถในการจดัการ
เรียนการสอน 
 2.  เพื่อใหบุ้คลากรไดน้ าความรู้และประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการศึกษาดูงาน มาใชใ้นการ
จดัการเรียนการสอน ใหบ้รรลุประสิทธิผลอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
เป้าหมาย 
 ขา้ราชการครูและบุคลากรโรงเรียนกุลโนไดรั้บการพฒันาครบทุกคน 
 
กจิกรรมทีด่ าเนินการ 
 1.  จดัอบรมบุคลากร  
 2.  ศึกษาดูงาน  
 
วธีิด าเนินการ 
 1.  จดัท าและเสนอขออนุมติัด าเนินโครงการ  
 2.  แต่งตั้งและประชุมคณะท างาน  
 3.  ก าหนดปฏิทินการปฏิบติังาน  
 4.  ด าเนินงานกิจกรรมตามปฏิทินการปฏิบติังาน  
 5.  ติดตามและประเมินผล  
 6.  จดัท ารายงานประเมินโครงการ  
 7.  เสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา  
 8.  เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน  
 
งบประมาณ   
 เงินงบประมาณ  จ านวน  30,000  บาท จากเงินอุดหนุนรายหวัประถมศึกษา 
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การติดตามและประเมินผล 
 

ตวับ่งช้ีสภาพความส าเร็จ วธีิการวดั เคร่ืองมือวดั 
1.  ร้อยละของบุคลากรท่ีไดรั้บการพฒันา ส ารวจ แบบส ารวจ 
2.  ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการศึกษาดูงาน สอบถาม แบบสอบถาม 
3.  ร้อยละของบุคลากรท่ีน าความรู้มาประยกุตใ์ชใ้นการ
จดัการเรียนการสอนและการท างาน 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.  บุคลากรโรงเรียนกุลโน ไดพ้ฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ  
 2.  บุคลากรโรงเรียนโน สามารถน าความรู้และประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการพฒันามาใชใ้น
การจดัการเรียนการสอน และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน  
 3.  บุคลากรมีทศันคติท่ีเหมาะสม เกิดความร่วมมือในการปฏิบติังาน  
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ช่ือโครงการ   โครงการก่อสร้างอาคาร โรงอาหาร 
สนองมาตรฐานที ่   11 
ลกัษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง  
ผู้รับผดิชอบโครงการ นายสวสัดิ์  ปาลนิทร และ นายวเิชียร  สืบค้า 
ระยะเวลาด าเนินการ         14 พฤษภาคม 2556 ถึง 31 มีนาคม 2557 
 
หลกัการและเหตุผล 
  จากการประเมินคุณภาพภายในตามระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2555 และการระดมพลงัสมองเพื่อคน้หาสภาพ ปัญหาและแนวทางการพฒันาให้
สถานศึกษามีความกา้วหนา้และมีคุณภาพ ในดา้นอาคารสถานท่ีพบวา่โรงเรียนจ าเป็นตอ้งใชใ้ตถุ้น
อาคารเรียนเป็นโรงอาหารเน่ืองจากไม่มีโรงอาหารเป็นอาคารเอกเทศส่งผลใหเ้กิดปัญหากล่ินและ
เสียงรบกวนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน คณะครูและบุคลากรในคราวประชุมคร้ังท่ี 9/2556 
เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2556 จึงมีมติใหจ้ดัโครงการก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนกุลโน โดยเร่ิม
ด าเนินการระดมทุนเพื่อใชใ้นการก่อสร้างในปีการศึกษา 2556 และเร่ิมด าเนินการก่อสร้างในปี
การศึกษา 2557 เป็นตน้ไปจนกวา่จะแลว้เสร็จ 
 
วตัถุประสงค์ 
  เพื่อระดมทรัพยากรจากทุกแหล่งมาใชใ้นการก่อสร้างอาคาร โรงอาหารและจดัซ้ือ
ครุภณัฑ ์
 
เป้าหมาย 
  ระดมทรัพยากรเพื่อเป็นทุนในการก่อสร้างใหไ้ด ้500,000 บาท ภายในปีการศึกษา 2556 
 
กจิกรรมการด าเนินงาน 
 ระดมทรัพยากร 
 
วธีิด าเนินการ 
 1.  จดัท าโครงการเพื่อแจง้ท่ีประชุมครูทราบและเสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา 
 2.  ด าเนินการระดมทรัพยาการโดย  
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  2.1 ประชาสัมพนัธ์เชิญชวนบริจาค  
  2.2 จดัหารายไดจ้ากการท าธุรกิจของโรงเรียน  
  2.3 ขอบริจาคจากผูป้กครองหรือจดักิจกรรมทอดผา้ป่าเพื่อการศึกษา  
 3.  ด าเนินการจดัจา้งตามระเบียบพสัดุโดยอนุโลม  
 4.  ด าเนินการก่อสร้าง  
 5.  ประเมินผลการด าเนินงาน 
 
งบประมาณ 
  เงินจ านวน 500,000 บาท 
 
การประเมินผล 
 
ตวับ่งช้ีสภาพความส าเร็จ วธีิการวดั เคร่ืองมือวดั 
จ านวนเงินท่ีสามารถระดมเป็นทุนในการก่อสร้างได้ การแจงนบั แบบรายงาน 
 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ไดเ้งินไวเ้ป็นทุนในการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร  
 2.  ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจและภาคภูมิใจ 
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ช่ือโครงการ    โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  
ลกัษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง  
สอดคล้องกบัมาตรฐานที ่ 1 
ผู้รับผดิชอบโครงการ  นางกาญจนา  ยนัฉิมพลี 
ระยะเวลาด าเนินการ 14 พฤษภาคม 255 6 ถึง 31 มีนาคม 2557 
 
 ตามท่ีพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ตั้งแต่วนัท่ี 15 สิงหาคม 2542 มีความมุ่งหมายวา่การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้
เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมใน
การด ารงชีวติ สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข ประกอบกบัส านกังานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) ไดก้ าหนดมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) มาตรฐานท่ี 1 ผลการจดัการศึกษา ตวับ่งช้ีท่ี 1 ผูเ้รียนมีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตท่ีดี และโรงเรียนกุลโนไดก้ าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการ
ประกนัคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี 1 ผูเ้รียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ  ดงันั้น เพื่อใหเ้กิดการ
ประกนัคุณภาพภายในท่ีรองรับการประกนัคุณภาพภายนอกรอบสาม และใหผ้ลการจดัการศึกษา
บรรลุความมุ่งหมายของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ โรงเรียนกุลโนจึงก าหนดโครงการน้ีข้ึน
  
วตัถุประสงค์ 
 เพื่อใหน้กัเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ  
 
เป้าหมาย 

1.  นกัเรียนร้อยละ 80 มีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพระดบัดีข้ึนไป 
 
กจิกรรมทีด่ าเนินการ 
  1.  การพฒันา ศสมร.    
  2.  การจดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  
  3.  ค่ายทกัษะชีวติ   
  4.  ค่ายศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์    
  5.  กีฬาภายใน    
 6.  จดัหาเวชภณัฑย์า  
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 7.  กิจกรรมขยบักายสบายชีวี  
 8.  บริการอาหารกลางวนั 
 
วธีิด าเนินการ 
 1.  จดัท าและเสนอขออนุมติัด าเนินโครงการ  
 2.  แต่งตั้งและประชุมคณะท างาน  
 3.  ก าหนดปฏิทินการปฏิบติังาน  
 4.  ด าเนินงานกิจกรรมตามปฏิทินการปฏิบติังาน  
 5.  ติดตามและประเมินผล  
 6.  จดัท ารายงานประเมินโครงการ  
 7.  เสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา  
 8.  เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน  
 
งบประมาณ 
 งบประมาณโครงการจ านวน 3,416,000 บาท เป็นค่าวสัดุ จ  าแนกตามกิจกรรม ดงัน้ี 
 1.  เงินอุดหนุนรายหวัระดบัประถมศึกษา 55,000 บาท 
 2.  เงินปัจจยัพื้นฐานส าหรับนกัเรียนยากจน 336,000 บาท 
 3.  เงินอุดหนุนอาหารกลางวนั  2,940,000 บาท 
 4.  เงินบริจาค 85,000 บาท 
 
การติดตามและประเมินผล 
 
 

ตวับ่งช้ีสภาพความส าเร็จ วธีิการวดั เคร่ืองมือวดั 
ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพระดบัดีข้ึนไป ส ารวจ แบบส ารวจ 
 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 นกัเรียนโรงเรียนกุลโนทุกคนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ  
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ช่ือโครงการ    โครงการโรงเรียนวถิีพุทธ  
ลกัษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง  
สอดคล้องกบัมาตรฐานที ่ 2 
ผู้รับผดิชอบโครงการ นางลาวณัย์  ธีรพงศธร 
ระยะเวลาด าเนินการ 14 พฤษภาคม 2556 ถึง 31 มีนาคม 2557 
 
หลกัการและเหตุผล 
 ดว้ยตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายด าเนินงานโรงเรียนรูปแบบใหม่ 5 รูปแบบ คือ โรงเรียนใน
ก ากบัของรัฐ โรงเรียนท่ีเนน้ทางดา้นวทิยาศาสตร์ โรงเรียนท่ีเนน้ดา้นกีฬา โรงเรียนสองภาษา และ
โรงเรียนวถีิพุทธนั้น โรงเรียนวถีิพุทธเป็นสถานศึกษาในระบบปกติท่ีน าหลกัพุทธธรรมหรือองค์
ความรู้ท่ีเป็นค าสอนในพระพุทธศาสนามาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการศึกษาของสถานศึกษา โดยมี
จุดเนน้ท่ีส าคญัคือการน าหลกัธรรมมาใชใ้นระบบการพฒันาผูเ้รียน ซ่ึงอาจเป็นการเรียนการสอนใน
ภาพรวมของหลกัสูตรสถานศึกษา หรือการจดัเป็นระบบวถีิชีวติในสถานศึกษาของผูเ้รียนเป็นส่วน
ใหญ่ โดยน าไปสู่จุดเนน้ของการพฒันาใหผู้เ้รียนสามารถกิน อยู ่ดู และฟังเป็น คือใชปั้ญญาและเกิด
ประโยชน์แทจ้ริงต่อชีวติ การจดัด าเนินการแสดงถึงการจดัสภาพแวดลอ้ม และบรรยากาศท่ีเป็น
กลัยาณมิตรเอ้ือในการพฒันาผูเ้รียนอยา่งรอบดา้นผา่นระบบไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิและปัญญา  
 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนกุลโน ในคราวประชุมคร้ังท่ี 15/2554 ระหวา่งวนัท่ี 9-11 
พฤษภาคม 2554 มีมติก าหนดใหมี้การพฒันาสู่การเป็นสถานศึกษาคุณภาพวถีิพุทธ เป็นอตัลกัษณ์
ของสถานศึกษา จึงมีความจ าเป็นตอ้งจดัใหมี้การด าเนินงานโครงการน้ี  
 
วตัถุประสงค์ 
 เพื่อใหน้กัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
 
เป้าหมาย 
 1.  นกัเรียนร้อยละ 80 มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงคร์ะดบัดีข้ึนไป  
 
กจิกรรมทีด่ าเนินการ 
 1.  ค่ายคุณธรรม  
 2.  แบ่งเขตรับผดิชอบรักษาความสะอาด  
 3.  สวดมนตไ์หวพ้ระ  



 

52 
 

  4.  นัง่สมาธิก่อนเขา้เรียน 
  5.  บ าเพญ็ประโยชน์ 
  6.   วนัส าคญั  
  7.  เสียงธรรมน าสุข  
  8.  วนัธรรมสวนะร าลึก   
 9.   พิธีไหวค้รู 
 10.  ลานธรรมลานปัญญา 
 11.  เดินทางไกล/อยูค่่ายพกัแรม 
 
วธีิด าเนินการ 
 1.  จดัท าและเสนอขออนุมติัด าเนินโครงการ  
 2.  แต่งตั้งและประชุมคณะท างาน  
 3.  ก าหนดปฏิทินการปฏิบติังาน  
 4.  ด าเนินงานกิจกรรมตามปฏิทินการปฏิบติังาน  
 5.  ติดตามและประเมินผล  
 6.  จดัท ารายงานประเมินโครงการ  
 7.  เสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา และเผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน 
 
งบประมาณ 
 งบประมาณโครงการจ านวน 329,500 บาท เป็นค่าวสัดุ จ  าแนกตามกิจกรรม ดงัน้ี 
 1.  เงินอุดหนุนรายหวัระดบัประถมศึกษา 150,000 บาท 
 2.  เงินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโครงการเรียนฟรี 179,000 บาท 
 
การติดตามและประเมินผล 

ตวับ่งช้ีสภาพความส าเร็จ วธีิการวดั เคร่ืองมือวดั 
1.  ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึง
ประสงคร์ะดบัดีข้ึนไป 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
  นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
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ภาคผนวก 
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ปฏทินิการปฏบิัติงาน 
 

เดือน / พ.ศ. วนัท่ี รายการปฏิบติั 
พฤษภาคม 2556 14 วนัเปิดเรียนภาคเรียนท่ี 1 
มิถุนายน 2556 6 พิธีไหวค้รู 
กรกฎาคม 2556 31 วนัสุดทา้ยของการส่งขอ้สอบหลงัเรียนภาคเรียนท่ี 1 
สิงหาคม 2556 5-9 สัปดาห์ส่งเสริมคุณธรรม (ค่ายคุณธรรม) 
กนัยายน 2556 1 เล่ือนชั้นนกัเรียนอจัฉริยะ 
ตุลาคม 2556 7-8 สอบหลงัเรียนภาคเรียนท่ี 1 
 9-10 พานกัเรียนไปทศันศึกษา 
 11-31 ปิดเรียนภาคเรียนท่ี 1 
พฤศจิกายน 2556 1 วนัเปิดเรียนภาคเรียนท่ี 2 
ธนัวาคม 2556 2 เร่ิมโครงการครู D.A.R.E. 
 6 พิธีมอบทุนการศึกษา 
 16-20 สัปดาห์ค่ายวชิาการ 
 23-27  สัปดาห์กีฬา 
 27 วนัสุดทา้ยของการส่งขอ้สอบหลงัเรียนภาคเรียนท่ี 2 
มกราคม 2557 2 ปรับการเรียน / เปล่ียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 10 จดักิจกรรมวนัเด็ก ประจ าปี 2557 
กุมภาพนัธ์ 2557 10-15 กิจกรรมเดินทางไกล/อยูค่่ายพกัแรม 
มีนาคม 3-4 สอบหลงัเรียนภาคเรียนท่ี 2 
 5 พิธีมอบวฒิุบตัรชั้นอนุบาลปีท่ี 2 
 6 วนัอ าลานกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 7 กิจกรรมตอบแทนนกัเรียนกรรมการนกัเรียนและวงพาเหรด 
 14 วนัสุดทา้ยของการส่งเอกสาร 
 14 อนุมติัผลการเรียน / ประกาศผลการสอบ 
 17-21 สอนพิเศษนกัเรียนชั้น ป.6 เพื่อสอบเขา้เรียนชั้น ม.1 
 24 แจกจ่ายเอกสารแบบ ปพ.1 
 


