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คำนำ
รายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมิน ผลการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษ ณุโลก เขต 3 เล่มนี้ จัดทาขึ้นเพื่ อรายงานผลการนิ เทศ ติดตามและประเมิน ผลการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษ ณุโลก
เขต 3 ประจาปีการศึกษา 2562 โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
จานวน 17 ทีม ในแต่ละทีมประกอบด้วยคณะกรรมการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา จานวน 2 คน ได้แก่ ประธานเครือข่ายโรงเรียนฯ และศึกษานิเทศก์ประจาเครือข่ายฯ และได้
ดาเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด จานวน
ทั้ ง สิ้ น 163 โรงเรี ย น ระหว่ า งวั น ที่ 9 – 25 มี น าคม 2563 การน าเสนอผลการนิ เทศ ติ ด ตามและ
ประเมิน ผลการจัดการศึกษาในรายงานฉบับนี้ประกอบด้วยผลการประเมินคุณภาพการจัด การศึกษาใน
ภาพรวมของเขตพื้นที่การศึกษา ผลการประเมินรายเครือข่าย และผลการประเมินรายโรงเรียน เพื่อให้
คณะครู ผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้รับทราบผลการประเมิน
และนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อครู ผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกท่าน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ตลอดจนกากับ ติดตามและประเมินผล
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
ความสามารถเต็ มตามศัก ยภาพ สามารถด ารงชีวิ ตอยู่ในสั ง คมได้อ ย่างมี คุ ณ ภาพ สานั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ตระหนักในความสาคัญดังกล่าว จึงได้มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง อย่างต่อเนื่ อง มีการขับเคลื่อนนโยบายสาคัญ ของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ โดยบูรณาการนโยบายของรัฐบาลด้านการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายและเอกลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลกเข้า
กับพันธกิจที่เป็นภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เน้นการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนในทุกขั้นตอนของการดาเนินงาน ตั้ง แต่การกาหนดเป้าหมายและแนวทางการพัฒนา
ร่วมกัน โดยจัดทาเป็นคู่มือการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อให้ครู ผู้บริหารและบุคลากรของ
โรงเรี ย น ตลอดจนศึ ก ษานิ เทศก์ แ ละบุ ค คลากรทางการศึ ก ษาในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ทุกคน ได้ใช้คู่มือการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเป็นแนวทางที่จะ
ไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน การพัฒนาให้ความสาคัญ กับ กระบวนการนิเทศ กากับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง
เป็นระบบ มีการติดตามประเมิน ผลการพัฒ นาตลอดปีการศึกษา และจัดทาสรุปรายงานผลการนิเทศ
ติดตามและประเมินผลเผยแพร่ให้แก่ ทุกโรงเรียน เพื่อให้ผู้บริหาร และคณะครูได้นาผลการประเมิน ไปใช้
เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาในปีการศึกษาต่อไปให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
การนิเทศ ติดตามและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เป็นการนิเทศโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาตามบริบทของโรงเรียน โดยเน้นกระบวนการนิเทศเชิงรุก ที่เป็นระบบและมีความ
ต่อเนื่ อง เน้น การมี ส่วนร่วมของผู้มี ส่วนเกี่ย วข้องทุ กฝ่ายแบบเป็ น กัลยาณมิต ร การประเมิ นผลการจั ด
การศึกษาเน้นการประเมินกระบวนการและผลผลิตเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสาคัญ ดังนั้นแนวคิด
สาคัญที่นาไปสู่การออกแบบการประเมิน จึงเน้นการประเมินเพื่อนาผลการประเมินไปพัฒนาโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง อีกทั้งสนับสนุนให้ครู ผู้บริหาร และบุคลากรในโรงเรียนเห็นจุดที่ต้องพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมใน
เชิงประจักษ์ สร้างความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาทั้งระบบโรงเรียน ทั้งนี้เพราะทุกคนมีเป้าหมายร่วมกัน
คือคุณ ภาพผู้เรียน นอกจากนี้การประเมิ นยัง ให้ความสาคัญ ต่อข้อมูลที่มาจากการนิเทศ ติดตาม และ
ข้อมูลความก้าวหน้าของโรงเรียนตามสภาพบริบทของโรงเรียน
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาประจาปีการศึกษา 2562
ในครั้ง นี้ ส านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ กษาพิ ษ ณุ โลก เขต 3 ได้แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการนิ เทศ
ติดตามและประเมิน ผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ซึ่งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนานาคุณภาพการ
จัดศึกษาในครั้งนี้ มี จานวน 17 ทีม ในแต่ ละทีม ประกอบด้วย ประธานเครื อข่ายโรงเรียนอาเภอฯ และ
ศึก ษานิ เทศก์ ป ระจาเครื อ ข่า ยฯ โดยการนิ เทศ ติ ด ตามและประเมิ น ผลให้ ค วามส าคั ญ กั บ ผลผลิ ต คื อ
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คุณ ภาพผู้เรี ยนเป็ น ลาดั บ แรก กระบวนการประเมิ น บู รณาการเข้ากั บ การนิ เทศ ช่วยเหลื อ แนะน า
โรงเรียน และสรุปรายงานผลการประเมินแจ้งให้ทุกโรงเรียนได้นาผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าต่อไป
ควำมมุ่งหมำย
1. เพื่อนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาประจาปีการศึกษา 2562
ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
2. เพื่อศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรค จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 3
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการดาเนินโครงการ
นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
ขอบเขตของกำรศึกษำ
1. ขอบเขตด้ำนกลุ่มเป้ำหมำย
กลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก
เขต 3 ปีการศึกษา 2562 จานวน 163 โรงเรียน
2. ขอบเขตด้ำนเนือ้ หำ
รายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมิน ผลการพั ฒนาคุณ ภาพการจัดการศึกษาในครั้ง นี้
คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาได้สรุปผลเป็นรายโรงเรียน
ตามประเด็นการนิเทศ ติดตามที่เป็น นโยบายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของรัฐบาล
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
2.1 สภาพปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
2.2 สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบผลสาเร็จของโรงเรียน
2.3 สรุปสิ่งที่โรงเรียนควรพัฒนา
2.4 ความพึงพอใจของครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการดาเนินโครงการ
นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
3. ขอบเขตด้ำนตัวแปร
3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยเน้นกระบวนการ
นิเทศอย่างเป็นระบบตามโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
3.2 ตัวแปรตำม ได้แก่
3.2.1 คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากการพัฒนาโดย
เน้นกระบวนการนิเทศอย่างเป็นระบบตามโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
3.2.2 ความพึงพอใจของครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการดาเนิน
โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
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นิยำมศัพท์เฉพำะ
1. กำรนิเทศบูรณำกำรโดยใช้พื้ ที่เป็นฐำน หมายถึง การติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนและให้
ข้อเสนอแนะแก่ครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในการพัฒนาคุณภพาการจัดการศึกษา
แก่ทุกโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ตามสภาพปัญหา ความ
พร้อม และบริบทของโรงเรียน โดยมีขั้นตอนการดาเนินงานที่ชัดเจน ได้แก่ การวางแผนและกาหนดปฏิทิน
การนิเทศ การพัฒนาแนวทางและเครื่องมือการนิเทศ ดาเนินการนิเทศ และสรุปผลการนิเทศ โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา อย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา
2. ควำมพึงพอใจ หมายถึง ความคิดเห็น หรือความรู้สึกที่ดีต่อการดาเนินกิจกรรมการนิเทศตาม
โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่ป็นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ทั้งในด้านรูปแบบวิธีการการนิเทศ ผู้นิเทศ ระยะเวลาและความต่อเนื่องในการนิเทศ
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บทที่ 2
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ปีการศึกษา 2562 ผู้รายงานได้ศึกษา
วิเคราะห์และสรุปองค์ความรู้จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. แนวทางการพัฒนานักเรียนด้านการอ่านการเขียน
3. แนวทางการพัฒนานักเรียนด้วยกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มข้น (Scout all day)
4. รูปแบบและแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1. แนวทำงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ทางการทดสอบระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 และผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
ประเด็นกำรนิเทศ
สานักงานเขตพื้นที่มีข้อมูล
และมีแนวทาง/ วิธีการ
ส่งเสริม สนับสนุน สร้าง
ความรู้ ความเข้าใจกับ
โรงเรียนในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งสร้าง
นวัตกรรมให้กับโรงเรียน

วิธีดำเนินกำร
วิธีกำรดำเนินกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนของผู้เรียน
ดาเนินการ 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ผลการ
ประเมินและจัดทาฐานข้อมูลผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
(NT/O-NET)
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างความตระหนัก
และสร้างความเข้าใจแก่ครูผู้สอน
นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน
ขั้นตอนที่ 4 การสร้างความคุ้นเคย
เกี่ยวกับข้อสอบ NT และ O-NET
ให้แก่ผู้เรียน
ขั้นตอนที่ 5 การกากับและติดตามการ
ดาเนินงานโดยการนิเทศภายใน

ผลกำรดำเนินงำน
เชิงปริมำณ
ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน
ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน สร้าง
องค์ความรู้ความเข้าใจในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT และ ONET ให้สูงขึ้น
1. ผู้บริหารโรงเรียน จานวน 163
คน
2. ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
จานวน 163 คน
3. ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จานวน 163 คน
4. ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จานวน 71 คน
เชิงคุณภำพ
ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด และ
ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
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ประเด็นกำรนิเทศ
สานักงานเขตพื้นที่ใช้ข้อมูล
การทดสอบในระดับต่าง ๆ
ในการส่งเสริม สนับสนุน
สร้างความรู้ความเข้าใจกับ
โรงเรียนในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งแนวทาง/
แผนงาน/ โครงการ/
กิจกรรมการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ให้กับโรงเรียน

วิธีดำเนินกำร
วิธีดำเนินกำร
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก
เขต 3 นารายงานผลการทดสอบ
ที่ทางสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) มาใช้ในการส่งเสริม
สนับสนุน สร้างความรู้ความเข้าใจ
กับทุกโรงเรียนในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ และนาข้อมูลมาใช้ใน
การวางแผนโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบ NT
และ O-NET ให้สูงขึ้น ดาเนินการ
ดังนี้
1. วิเคราะห์ผลการทดสอบ
ระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 และผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 3
(3 ปีการศึกษาย้อนหลัง)
2. นาข้อมูลมาสังเคราะห์
กาหนดโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
ตามระดับคุณภาพ (สีแดง สีดา สี
เหลือง และสีเขียว) เพื่อหาสาเหตุ
และแนวทางแก้ไขปัญหา
3. จัดทาโครงการ/กิจกรรม
การยกระดับผลการทดสอบ
ระดับชาติ (NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ
ผลการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลกำรดำเนินงำน
เชิงปริมำณ
ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนได้รับ
การนิเทศ ช่วยเหลือโรงเรียนในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT และ
O-NET ให้สูงขึ้น
1. ผู้บริหารโรงเรียน จานวน 163
คน
2. ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
จานวน 163 คน
3. ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จานวน 163 คน
4. ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จานวน 71 คน
เชิงคุณภำพ
ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด และ
ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
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ประเด็นกำรนิเทศ
สานักงานเขตพื้นที่มีระบบ
นิเทศ ชี้แนะ ช่วยเหลือ
โรงเรียนในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง

วิธีดำเนินกำร
วิธีดำเนินกำร
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก
เขต 3 ใช้ระบบนิเทศ ชี้แนะ
ช่วยเหลือโรงเรียน ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ รูปแบบ Coaching
Team โดยแบ่งออกเป็น 4 ทีม คือ
1. ทีม Coaching Team
ประจาอาเภอวัดโบสถ์
2. ทีม Coaching Team
ประจาอาเภอพรหมพิราม
3. ทีม Coaching Team
ประจาอาเภอชาติตระการ
4. ทีม Coaching Team
ประจาอาเภอนครไทย
เพื่อดาเนินการขับเคลื่อน
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ตามแนวทางการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

ผลกำรดำเนินงำน
เชิงปริมำณ
ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนได้รับ
การนิเทศ ช่วยเหลือโรงเรียนในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT และ O-NET
ให้สูงขึ้น
1. ผู้บริหารโรงเรียน จานวน 163 คน
2. ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
จานวน 163 คน
3. ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จานวน 163 คน
4. ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จานวน 71 คน
เชิงคุณภำพ
ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด และ
ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3

แนวทำงกำรยกระดับผลกำรทดสอบระดับชำติ (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 และผลกำรทดสอบ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และมัธยมศึกษำปีที่ 3
----------------------------------------------------------------ขั้นตอนที่ 1 กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินระดับชำติและจัดทำฐำนข้อมูลผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติ (NT/O-NET) ดาเนินการดังนี้
1.1 สถานศึกษาการวิเคราะห์ผลการประเมินระดับชาติ (NT และ O-NET)
1) ค้นหา มาตรฐานและตัวชี้วัดที่ต้องแก้ไข ปรับปรุง เร่งด่วน
2) ค้นหาเนื้อหาสาระการเรียนรู้ที่ต้องแก้ไข ปรับปรุง เร่งด่วน
1.2. วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและกาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา ในแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ของแต่ละสถานศึกษา (พิจารณาจากสภาพบริบทต่างๆของสถานศึกษา)
1) แหล่งสาเหตุของปัญหา
2) จุดอ่อน/อุปสรรค
3) จุดแข็ง/โอกาส
4) แนวทางการแก้ปัญหา (สอดคล้องกับ 3ประเด็นข้างต้น)
1.3 กาหนดกลยุทธ์และแผนในการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนของสถานศึกษา
ที่สอดคล้องสาเหตุของสภาพปัญหาและบริบทของสถานศึกษา
1) กาหนดกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ กิจกรรมหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาของ
สถานศึกษา
2) จัดทาโครงการ/กิจกรรมยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (NT/O-NET) ปีการศึกษา 2562
ขั้นตอนที่ 2 กำรสร้ำงควำมตระหนักและสร้ำงควำมเข้ำใจแก่ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับ กำรสอบ NT/O-NET
2.1 ศึกษาแผนผังโครงสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) เพื่อให้วิเคราะห์ตัวชี้วัดที่ใช้ออกข้อสอบ
และวางแผนการเรียนการสอนเตรียมความพร้อมในการสอบ
2.2 ศึกษาแนวทางการสอบ NT/O-NET รูปแบบข้อสอบ และลักษณะข้อสอบให้ครูผู้สอน และ
นักเรียนทราบ
ขั้นตอนที่ 3 พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและวัดและประเมินผลในชั้นเรียนที่สอดรับกับกำรประเมิน
ระดับชำติ
3.1 ให้ความสาคัญกับองค์ประกอบสาคัญในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 3 องค์ประกอบ
ต่อไปนี้
องค์ประกอบที่ 1 เป้าหมายการเรียนรู้ (Objective)
องค์ประกอบที่ 2 การจัดการเรียนรู้ (Learning)
องค์ประกอบที่ 3 การวัดและประเมินผล (Evaluation)

8

ขั้นตอนที่ 4 กำรสร้ำงควำมคุ้นเคยเกี่ยวกับข้อสอบ NT และ O-NET ให้แก่ผู้เรียน
4.1 นาข้อสอบของปีการศึกษาที่ผ่านมานามาใช้ในการทดสอบผู้เรียนระหว่างการจัดการเรียน
การสอนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้
4.2 จัดการทดสอบ Pre NT และ Pre O-NET ก่อนการทดสอบจริง
4.3 นาผลการทดสอบ Pre NT และ Pre O-NET มาจัดทาแผนพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ขั้นตอนที่ 5 กำรกำกับและติดตำมกำรดำเนินงำนยกระดับสถำนศึกษำ
5.1 นิเทศ กากับติดตามการดาเนินกิจกรรมยกระดับคุณภาพของผู้เรียนในการทดสอบ
ระดับชาติ (NT/O-NET) ระดับเครือข่ายสถานศึกษา โดยใช้การนิเทศของคณะกรรมการระดับเครือข่าย
โรงเรียน
5.2 นิเทศ กากับติดตามการดาเนินกิจกรรมยกระดับคุณภาพของผู้เรียนในการทดสอบ
ระดับชาติ (NT/O-NET) ระดับสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน
1) ผู้บริหารสถานศึกษา นิเทศ กากับ ติดตามการออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้
และการวัดและประเมินผลของครูผู้สอนให้มีความสอดคล้องกัน โดยมีมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
เป็นตัวเชื่อมโยง
2) ครูผู้สอนให้ความสาคัญกับการประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนา (Formative
Assessment) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนาผลการประเมินใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแต่ละคนอย่าง
แท้จริง
2. แนวทำงกำรพัฒนำนักเรียนด้ำนกำรอ่ำนกำรเขียน
แนวทางการพัฒนานักเรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง และสื่อสารได้
ปีการศึกษา 2562 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1. สานักงานเขตพื้นที่มีข้อมูลและมีแนวทาง/วิธีการส่งเสริม สนับสนุน สร้างความรู้ความเข้าใจ
การแก้ปัญหาการอ่านออก เขียนได้ การสร้างนวัตกรรมให้กับโรงเรียน
2. สานักงานเขตพื้นที่มีระบบนิเทศ ชี้แนะ ช่วยเหลือโรงเรียนในการอ่านออก เขียนได้และนาผล
การนิเทศไปใช้ในการพัฒนา
3. ครูมีการคัดกรองและข้อมูลด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียนเป็น รายบุคคล
4.. ครูมีวิธีการ/นวัตกรรมในการแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการอ่านและ
การเขียนตามระดับชั้น
5. นักเรียนอ่านไม่ได้ เขียนไม่ได้ลดลง จนเป็นโรงเรียนอ่านออกเขียนได้ 100 %
คุณลักษณะที่ต้องเกิดแก่นักเรียน
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนอ่านออกเขียนได้
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6 ทุกคนอ่านคล่องเขียนคล่อง
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ทุกคนอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้
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กำรดำเนินงำนระดับชั้นเรียน
1. ครูผุ้สอนทาความรู้จัก ศึกษาปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคล แล้วสารวจข้อมูลนักเรียนทุกคนแล้ว
จัดทาสารสนเทศ แสดงจานวนนักเรียนที่อ่านไม่ออก/อ่านไม่คล่อง โดยระบุ ปัญหาและสาเหตุ
1.1 ประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียนของนักเรียนทุกคน
1.2 จัดกลุ่มนักเรียนตามสภาพปัญหา
1.3 จัดทาแฟ้มนักเรียนรายบุคคล
2. จัดทาโครงการ/แผนพัฒนาการอ่าน การเขียนเพื่อพัฒนานักเรียนตามสภาพปัญหามีขั้นตอน
การดาเนินการดังนี้
2.1 เสนอโครงการ/แผนพัฒนาต่อผู้บริหารสถานศึกษา
2.2 ดาเนินการตามกิจกรรมในโครงการ/แผนพัฒนา
2.3 วัดและประเมินผลความก้าวหน้า
2.4 สรุปและรายงานโครงการ
3. สร้างนวัตกรรม/จัดหา/จัดทาสื่อ แบบฝึก แล้วนามาใช้พัฒนาการอ่าน การเขียน
4. เตรียมการสอน
4.1 ศึกษาหลักสูตร โครงสร้าง มาตรฐาน ตัวชี้วัด
4.2 จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกผลทุกวัน
4.3 เตรียมสื่อการเรียนการสอน
4.4 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่าน การเขียนทุกครั้งที่สอน มีขั้นตอนดังนี้
4.4.1 นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ
4.4.2 นักเรียนได้คิดแก้ปัญหา ด้วยตนเอง
4.4.3 ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
4.4.4 นักเรียนรักการอ่าน ใช้เวลาว่างในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
4.4.5 ให้นักเรียนจับคู่กันอ่าน ทุกวัน
5. จัดทาคู่มือนักเรียน “บัญชีคาพื้นฐาน” ทุกระดับชั้น ให้นักเรียนทุกคน
5.1 อ่านคาพื้นฐานพร้อมความหมายทุกวัน (อย่างน้อยวันละ 4-5 คา)
5.2 เขียนตามคาบอกคาพื้นฐาน (อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง)
5.3 คัดลายมือ
5.4 ฝึกเขียนเรื่องจากภาพ
6. จัดป้ายนิเทศ/บัตรคาศัพท์ใหม่จากบทเรียนโดยพิมพ์หรือเขียนตัวใหญ่ๆ มีสีสัน
7. จัดมุมหนังสือในห้องเรียน ควรจัดมุมหนังสือให้น่าอ่าน ชั้นวางหนังสือมีสีสันสวยงาม
8. ประเภทหนังสือควรเป็นหนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะกับวัย เช่น
ป.1-3 เป็นหนังสือนิทาน
ป.4-6 เป็นนิทาน การ์ตูน สารคดีฯลฯ
9. ให้นักเรียนทาการบ้านเกี่ยวกับคาศัพท์ วันละ 2 - 5 คา อาจจัดให้มีสมุดการบ้านคาศัพท์
โดยเฉพาะ และให้ทาการบ้านทั้งการอ่าน การเขียน
10. สอนซ่อมเสริม และบันทึกผลการสอนทุกครั้ง
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11.ประเมินการอ่าน การเขียนของนักเรียนควรมีการทดสอบนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม เป็นระยะ
เพื่อดูพัฒนาการ
กำรดำเนินงำนระดับสถำนศึกษำ
1. สถานศึกษาจัดทาแผนงาน/โครงการพัฒนาการอ่าน การเขียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนอ่านออก
เขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง และสื่อสารได้
2. ประชุมครูทุกคนร่วมวางแผน พัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพนักเรียนให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้
อ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้
3. จัดหา/จัดทาสื่อ แบบฝึกให้แก่ครู
4. ดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ ของสถานศึกษา
5. ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องนิเทศ ติดตามผลการดาเนินงาน
6. ประชุมคณะครูเพื่อรายงานความก้าวหน้าทุกเดือน
7. กระตุ้นและส่งเสริมให้ครูค้นหาวิธีการ/รูปแบบ/นวัตกรรมในการพัฒนาและ แก้ปัญหานักเรียนที่
อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง
8. จัดระบบการสอนซ่อมเสริมให้นักเรียนอย่างมีคุณภาพ
9. สถานศึกษารายงานผลการดาเนินงานตาม. สถานศึกษารายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ
เมื่อสิ้นปีการศึกษา
กำรดำเนินงำนระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1. สร้างความตระหนัก/ประสานนโยบายสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
1.1 แจ้งนโยบายจากส่วนกลาง/ กาหนดนโยบายในการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
1.2 ประสานความร่วมมือระหว่างเขตพื้นที่การศึกษา กับสถานศึกษาในสังกัด ในการ
กาหนดแนวทางการพัฒนา
1.3 ทดสอบความสามารถด้านการอ่าน การเขียนของนักเรียนทุกระดับชั้น
1.4 วิเคราะห์ผลการทดสอบความสามารถของนักเรียนที่มีปัญหาการอ่าน การเขียน
จัดทาเป็นสารสนเทศระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1.5 การจัดทาแผนงานการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน และการเขียน
2. เสริมองค์ความรู้สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน
2.1 ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยและแนวปฏิบัติ
ในการส่งเสริมให้นักเรียน อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง และสื่อสารได้ ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา
2.2 อบรมเชิงปฏิบัติการสาหรับครูผู้สอนภาษาไทย ระดับสพฐ. เขตพื้นที่การศึกษา
เครือข่ายโรงเรียนอาเภอ และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เช่นระบบออนไลน์ต่างๆ
2.3 สนับสนุนสื่อนวัตกรรมการพัฒนา การอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง และ
สื่อสารได้ ให้กับทุกสถานศึกษาในสังกัด
2.4 ส่งเสริมความสามารถทักษะภาษาไทยสาหรับนักเรียน
2.5 สร้างขวัญกาลังใจ ดังนี้
2.5.1 มอบโล่รางวัล/เกียรติบัตรบัตรแก่สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน การเขียนที่ประสบความสาเร็จเป็นแบบอย่างได้ (บูรณาการโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน)
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2.5.2 มอบโล่รางวัล/เกียรติบัตรแก่สถานศึกษา ครูผู้สอน และนักเรียน ที่
ดาเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET (ชั้นป.6,ม.3) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และ NT
ชั้น ป.3 ด้านภาษา สูงกว่าระดับประเทศ (บูรณาการการทดสอบระดับชาติ O-NET , NT)
3. สนับสนุนเครือข่ายร่วมพัฒนา
3.1 เครือข่ายวิทยากรแกนนาภาษาไทย
3.2 เครือข่ายครูวิชาการภาษาไทย
3.3 เครือข่ายโรงเรียนอาเภอ
4. นิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผล
4.1 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของสถานศึกษาโดยศึกษานิเทศก์ประจา
เครือข่ายโรงเรียนอาเภอ และประธานเครือข่ายโรงเรียนอาเภอ ทั้ง 24 เครือข่ายฯ
4.2 ทดสอบความสามารถด้านการอ่าน การเขียนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
1 – 6 ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
3. แนวทำงกำรพัฒนำนักเรียนด้วยกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มข้น (Scout all day)
กิจกรรม “Scout all day” ทุกวัน พฤหัสบดีของวันเปิดเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ได้เสนอแนะแนวทางในการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มข้น ดังนี้
1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนทุกคนแต่งเครื่องแบบลูกเสือ
2. ทุกเช้าผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ครู) ยืนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน ลูกเสือทาความเคารพ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
3. เวลา 07.30 – 08.15 น. ลูกเสือปฏิบัติกิจกรรม “ลูกเสือจิตอาสา” ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. เวลา 08.15 – 08.45 น. พิธีเปิดประชุมกองตามประเภทของลูกเสือ หรือบูรณาการ
ร่วมกันกรณีลูกเสือ เนตรนารี มีจานวนน้อย (เข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจร่างกาย/เครื่อง
แต่งกาย)
5. เดินเป็นระบบหมู่เข้าห้องเรียน รายงานตัวเข้าห้องเรียน ผู้บังคับบัญชา (ครู) กล่าวต้อนรับ
กรณีนักเรียนเดินเรียน หรือครูสอนรายวิชาก็ปฏิบัติในลักษณะเดียวกัน
6. เวลา 14.30 – 16.30 น. โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือตามหลักสูตร
7. ปิดประชุมกอง ตรวจเครื่องแต่งกาย นัดหมาย นักเรียนกลับบ้าน
กิจกรรมเคำรพธงชำติหน้ำเสำธง
ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรีย นแต่ง เครื่อ งแบบลู กเสือ เนตรนารี มาโรงเรียน โดยการ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเป็นไปตามปกติ เข้าแถวเคารพธงชาติ เวลาเข้าแถวลูกเสือ ไม่ต้องนาไม้
พลองหรือไม้ง่ามเข้าแถว แม้แต่นายหมู่ก็ไม่ต้องนาธงหมู่ไปเพราะถือว่าเป็นการเคารพธงชาติของบุคคล
ทั่วไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ
การสั่งเคารพธงชาติ สั่ง “ตรง” ลูกเสือทาความเคารพด้วยท่าตรง ส่วนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ไม่ว่าจะอยู่ในสนามหรือในอาคารทาความเคารพธงชาติด้วยท่าวันทยหัตถ์ ผู้บังคับบัญ ชาลูกเสือที่อยู่ใน
สนามจะต้องสวมหมวกเสมอ ถือได้ว่าผู้บังคับบัญชานั้นไม่อยู่ในแถวควบคุมตามระเบียบแถว จะยืนตรงเฉย
ๆ เสมือนลูกเสือที่อยู่ในแถวไม่ได้
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สาหรับลูกเสือที่อยู่นอกแถว ซึ่งอาจกาลังทาหน้าที่อยู่ที่ประตูโรงเรียน หรื ออยู่ในอาคาร โดย
ไม่ เข้าอยู่ ในแถวก็เคารพธงชาติด้วยท่าวัน ทยหั ตถ์เช่น เดีย วกับ ผู้บั ง คับ บัญ ชาเพราะถือ ว่า ไม่อยู่ ในแถว
ควบคุม
กิจกรรมเปิดประชุมกอง ลูกเสือ เนตรนำรี
พิธีเปิดประชุมกองลูกเสือสามัญ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
1. การเปิดกอง
2. การเชิญธงขึ้น
3. การสวดมนต์
4. การสงบนิ่ง
5. การตรวจ – แยก
กำรเปิดกอง
การเปิดกอง ผู้กากับยืนหน้าเสาธง ห่างจากเสาธงพอสมควรเรียกลูกเสือเข้าแถวรูปครึ่งวงกลม
กำรชักธงขึ้น
การชักธงขึ้น เมื่อลูกเสือเข้าแถวเรียบร้อยแล้วผู้กากับสั่งลูกเสือ “กอง – ตรง” ลูกเสือที่ทา
หน้าที่เป็นหมู่บริการ หรือทาหน้าที่หมู่บริการ 2 คน เข้าไปชักธง โดยยืนห่างจากเสาธงประมาณ 3 ก้าว ทา
วันทยหัตถ์พร้อมกัน ลดมือลง คนที่ยืนด้านขวามือก้าวเข้าไปข้างหน้า 2 ก้าว แล้วยืนเท้าชิด แก้เชือกที่ผูกธง
ออกถอยกลับมายืนที่เดิม ส่งเชือกที่ชักธงให้กับคนทางซ้ายมือ (ให้ผืนธงอยู่ทางขวาของผู้ชักธง) ผู้กากับเป็น
ผู้สั่ง “กอง – วันทยหัตถ์” ให้ลูกเสือทาวันทยหัตถ์ ผู้กากับและรองผู้กากับทาวันทยหัตถ์ด้วย หมู่บริการนา
ร้องเพลงชาติ เมื่อธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา ผู้ชักธงคนด้านขวามือก้าวเข้าไป 2 ก้าว เท้าชิด ผูกเชือกธง อีกคน
หนึ่งคงยืนในท่าตรง เมื่อผูกเชือกเรียบร้อยแล้ว ถอยกลับมายืนที่เดิม ทั้งสองทาวันทยหัตถ์พร้อมกัน ลดมือ
ลง กลับหลังหันวิ่งกลับเข้าหมู่ของตนเอง ผู้กากับและรองผู้กากับลดมือลงพร้อมกับผู้ชักธง ส่วนลูกเสืออื่น
ยังทาวันทยหัตถ์อยู่ และเมื่อลูกเสือ 2 คน ที่ชักธงกลับเข้าไปยืนที่หมู่ของตนแล้ว ให้ทาวันทยหัตถ์เหมือ
ลูกเสือคนอื่นด้วย ผู้กากับจึงสั่งว่า “มือลง” ทุกคนลดมือลงพร้อมกัน ถ้าลูกเสือมีอาวุธ (ไม้พลอง หรือไม้
ง่าม) เมื่อจะออกไปชักธงให้ฝากอาวุธไว้กับลูกเสือคนต่อไปก่อน เมื่อชักธงเสร็จกลับเข้าที่ก็ให้รับอาวุธ มาถือ
และทาวันทยาวุธ เหมือลูกเสือคนอื่นและคาสั่ง ที่ผู้กากับสั่ง เปลี่ยนคาสั่งจาก “กอง – วันทยหัตถ์” เป็น
“กอง – วันทยาวุธ” จากคาว่า “มือลง” เป็น “เรียบ – อาวุธ”
กำรสวดมนต์
การสวดมนต์เมื่อทุกคนลดมือลง (หรือเรียบอาวุธ) แล้วให้อยู่ในท่าตรงถอดหมวกเตรียมตัว
สวดมนต์ หมู่บริการนาสวดมนต์ (ลูกเสือที่นับถือศาสนาอื่นยืนสงบ)
กำรสงบนิ่ง
การสงบนิ่ง เมื่อ สวดมนต์จบแล้ว ทุ กคนสงบนิ่ ง โดยลดมือจากการพนมมื อมาถือหมวกไว้
ด้านหน้าด้วยมือทั้งสอง ให้แขนเหยียดตรง ก้มหน้าเล็กน้อย
กำรตรวจ
การตรวจในการเปิดประชุมกองจะตรวจอะไรก็ได้ เช่น เครื่องแบบ เล็บ ฟัน และความสะอาด
อื่นๆ ซึ่งผู้กากับจะเป็นผู้สั่งสอนก่อนว่าจะตรวจอะไร
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วิธีตรวจ
ตามปกติผู้กากับจะให้รองผู้กากับเป็นผู้ตรวจ รองผู้กากับจะทาความเคารพ (วันทยหัตถ์) ผู้
กากับก่อน แล้วจึงไปตรวจหมู่ลูกเสือ พอถึงหน้าหมู่ลูกเสือที่จะตรวจ (ห่างจากนายหมู่พอสมควร นายหมู่สั่ง
ลูกเสือในหมู่ของตนว่า “หมู่ .. ตรง” ทุกคนตรง นายหมู่ทาวันทยหัตถ์ ลดมือลง ก้าวออกมา 1 ก้าว ทา
วันทยหัตถ์อีกครั้ง รายงานว่า “หมู่ … พร้อมที่ จะรับการตรวจแล้ว ” ลดมือลง ถอยกลับเข้าไปยืนที่เดิ ม
(ในขณะที่ลูกเสือรายงานและทาวันทยหัตถ์ ผู้ตรวจควรทาวันทยหัตถ์รับด้วย) ผู้ตรวจจะตรวจนายหมู่ก่อน
แล้วจึงตรวจลูกหมู่ ขณะตรวจนายหมู่จะเดินตามไปด้วย เพื่อจะได้ทราบถึงข้อบกพร่องของลูกหมู่ เมื่อตรวจ
ครบทุกคนแล้ว นายหมู่กลับเข้าที่ทาวันทยหัตถ์ผู้ตรวจอีกครั้งลดมือลง แล้วสั่ง “หมู่…ตามระเบียบ – พัก”
ถ้ามีอาวุธ ให้สั่ง “หมู่...วันทย – วุธ”ทุกคนทาวันทยาวุธ นายหมู่ลูกเสือลดมือลงก้าวออกมารายงานในท่า
วันทยาวุธ ลดมือลง กลับไปยืนที่เดิม ทาท่า วันทยาวุธ อีกครั้งและสั่ง “หมู่…เรียบ อา – วุธ” และอยู่ในท่าตรง
เมื่อตรวจเสร็จให้นายหมู่สั่ง “หมู่…วันทยา – วุธ”และอยู่ในท่าตรง เมื่อตรวจเสร็จ ให้นายหมู่สั่ง “หมู่ … วัน
ทยา – วุ ธ” อี กครั้ง และ “เรียบอา – วุ ธ” จากนั้ น สั่ง “ตามระเบี ยบ – พั ก” รองผู้ก ากับ ที่ ไปตรวจจะ
รายงานผลการตรวจให้ผู้กากับทราบ คนไหนตรวจเสร็จก่อนให้รายงานก่อน โดยไม่ต้องรอกัน จากนั้นผู้
กากับสรุปผลการตรวจและให้ข้อเสนอแนะแล้วสั่งแยก โดยออกคาสั่งว่า “กอง – ตรง – แยก” ให้ลูกเสือทา
ขวาหัน แล้วแยกกันไป
ในกรณีที่ไม่มีรองผู้กากับก็ให้นายหมู่เป็นผู้ตรวจแทน เมื่อผู้กากับสั่งให้ตรวจอะไรแล้ว ผู้กากับ
จะสั่ง “นายหมู่ตรวจ” ให้นายหมู่ก้าวออกมาหน้าแถวของตนประมาณ 3 ก้าว แล้วกลับหลังหัน รองนาย
หมู่วิ่งอ้อมด้านหลังแถวมายืนแทนที่นายหมู่และทาหน้าที่เสมือนนายหมู่ ใช้วิธีตรวจเช่นเดียวกับรองผู้กากับ
ตรวจ เมื่อตรวจเสร็จให้ยืนรอหน้าหมู่ของตนจนหมู่อื่นตรวจเสร็จครบทุกหมู่ จึงวิ่งไปเข้าแถวหน้ากระดาน
ข้างหน้าผู้กากับ โดยมีนายหมู่บริการอยู่หัวแถวเพื่อรายงานผลการตรวจ การรายงานให้รายงานทีละคนจาก
หัวแถวก่อนคนไหนจะรายงานให้ก้าวออกไปข้ างหน้า 1 ก้าว พร้อมกับ ทาวัน ทยหัตถ์ (ถ้ามี อาวุธให้ ท า
วันทยาวุธ) แล้วรายงาน เสร็จแล้วลดมือลงถอยเข้าที่ในแถวเมื่อรายงานครบทุกคนให้ผู้กากับสั่ง “เข้าที่”
นายหมู่จะวิ่งกลับเข้าที่พร้อมกับรองนายหมู่วิ่งอ้อมด้านหลังกลับมายืนที่เดิมของตน
ลูกเสือ เนตรนำรี เดินแถวไปที่หน้ำห้องเรียน
ลูกเสือ เนตรนารี แสดงความเคารพครูหน้าห้องเรียนเดินแถวเข้าห้องเรียน โดยหัวหน้าห้องสั่ง
วันทยหัตถ์ ให้ทาวันทยหัตถ์ 3 นิ้ว คือ ยกมือขวาขึ้นให้นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง ติดกัน แล้วให้นิ้วชี้แตะที่ขอบ
หมวก หมวกปีก หรือนิ้วชี้แตะที่หางคิ้วขวา ถ้าสวมหมวกทรงอ่อน (เบเร่) ถ้ามิได้สวมหมวกก็ทาอย่างเดียวกับ
สวมหมวก ครู แ สดงความเคารพตอบนั ก เรี ย น โดยท าวั น ทยาหั ต ถ์ 3 นิ้ ว คื อ ยกมื อ ขวาขึ้ น ให้ นิ้ ว ชี้
นิ้วกลาง นิ้วนาง ติดกัน แล้วให้นิ้วชี้แตะที่ขอบหมวก หมวกปีก หรือนิ้วชี้แตะที่หางคิ้วขวา
เรียนตำมปกติ
ลูกเสื อ เนตรนารี เข้าเรีย นตามปกติ โดยแสดงความเคารพคุณ ครู แบบลูกเสือ เนตรนารี
จนถึงเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
ลูกเสือ เนตรนารีเดินแถวไปโรงอาหาร รับอาหาร นั่งประจาที่ ท่องคาพิจารณาอาหาร
เรียนตำมปกติ จนถึงเวลำ 14.30 น.
ลูกเสื อ เนตรนารี เข้าเรีย นตามปกติ โดยแสดงความเคารพคุณ ครู แบบลูกเสือ เนตรนารี
จนถึงชั่วโมงลูกเสือ เนตรนารี
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เรียนกิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี
ลูก เสือ เนตรนารี เข้าเรียนวิชาลูกเสือ เนตรนารี เมื่อจบบทเรียน ทาพิธีปิด ประชุม กองให้
ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
พิธีปิดประชุมกอง
1. การนัดหมาย
2. การตรวจ (เครื่องแบบ)
3. การเชิญธงลง
กำรนัดหมำย
การนัดหมายผู้กากับยืนหน้าเสาธงเหมือตอนเปิด เรียกลูกเสือจัดแถวครึ่งวงกลมและอาจ
สรุปผลการเรียนเล็กน้อย แล้วนัดหมายว่าครั้งต่อไปจะเรียนอะไร เพื่อให้ลูกเสือเตรียมอุปกรณ์มา
กำรตรวจ
การตรวจในการปิดประชุมกองจะตรวจอย่างอื่นไม่ได้ ต้องตรวจเครื่องแบบเพียงอย่างเดียว
เพราะว่าลูกเสือเรียนและทากิจกรรมหลายอย่าง เครื่องแบบย่อมไม่เรียบร้อย และจะต้องแต่งเครื่องแบบ
กลับบ้าน ผ่านที่ชุมชนหลายแห่ง ถ้าไม่เรียบร้อยอาจนาความเสื่อมเสียมาสู่กองลูกเสือของตนได้ เมื่อผู้กากับ
สั่ง “ตามระเบียบ – พัก” และสั่งตรวจเครื่องแบบ รองผู้กากับและลูกเสือจะมีวิธีเดียวกับการตรวจตอนเปิด
ประชุมกอง แต่เมื่อ ผู้ตรวจตรวจเครื่องแบบด้านหน้านายหมู่เรียบร้อยแล้วให้สั่ง “นายหมู่ กลับหลังหัน ”
เพื่อจะตรวจความเรียบร้อยด้านหลัง เมื่อเรียบร้อยแล้วให้สั่งกลับหลังหันอีกครั้ง แล้วตรวจคนอื่นต่อไป โดย
มีนายหมู่เดินตามไปด้วย เมื่อตรวจถึงคนสุดท้ายของหมู่ให้เดินอ้อมไปตรวจด้านหลังด้วย เมื่อตรวจเสร็จนาย
หมู่กลับไปยืนที่ของตน ทาวันทยหัตถ์อีกครั้ง ลดมือลง แล้วสั่ง “หมู่ …ตามระเบียบ – พัก” (ถ้าลูกเสือมี
อาวุธก็ให้ปฏิบัติเหมือนพิธีเปิดประชุมกอง)
กำรชักธงลง
ให้ลูกเสือที่ทาหน้าที่หมู่บริการ 2 คน ออกไปที่เสาธง (ทาเหมือนพิธีเปิดประชุมกอง) เมื่อแก้
เชือกธงมาถือเรียบร้อยแล้ว ผู้กากับสั่ง “กอง – วันทยหัตถ์” ถ้ามีอาวุธ สั่ง “กอง – วันทยา – วุธ” เมื่อผูก
เชือกเรียบร้อยแล้ว ทาความเคารพและกลับเข้าที่ให้ทาวันทยหัตถ์ (หรือวันทยาวุธ) อีกครั้ง จากนั้นผู้กากับ
สั่ง “มือ ลง” (หรือ เรียบอาวุธ) หลั งจากนั้นผู้กากับ จะสั่ง “กอง – เลิก” ให้ลูกเสือ ทาวัน ทยหัตถ์ (หรือ
วันทยาวุธ) พร้อมกับกล่าว “ขอบคุณ – ครับ” หรือ “สวัสดี – ครับ” ลูกเสือลดมือลง ทาขวาหันกลับ และ
ในกรณีที่ไม่มีรองผู้กากับและให้นายหมู่ตรวจ ก็ใช้วิธีเดียวกับพิธีเปิดประชุมกอง
กิจกรรมหน้ำเสำธง
ลูกเสือ เนตรนารีทากิจกรรมหน้าเสาธงก่อนกลับบ้าน
4. รูปแบบและแนวทำงกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
1. แนวทำงกำรดำเนินงำนและกำรนิเทศ ติดตำมของสำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำ
ประกอบด้วยประเด็นการนิเทศ ติดตามต่าง ๆ ดังนี้
1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 3) การจัดการเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning) 4) การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีทางไกล DLTV/ DLIT 5) การจัดการ
ศึกษาสาหรับเด็กพิการเรียนรวม 6) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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2. ปฏิทินกำรนิเทศ (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
สานั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาประถมศึ กษาพิ ษ ณุ โลก เขต 3 ก าหนดการนิ เทศ ก ากั บ
ติดตามเพื่อสนับสนุนและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด
ประจาปีการศึกษา 2562 ใน 2 ลักษณะ ดังนี้
2.1 การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กั บ การจั ด การศึ ก ษา ได้ แ ก่ ประธานเครื อ ข่ า ยโรงเรี ย น ศึ ก ษานิ เ ทศก์ ป ระจ าเครื อ ข่ า ยโรงเรี ย น
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ผู้อานวยการกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 โดยกาหนดการนิเทศ พร้อมกันทุกคณะ ครอบคลุมโรงเรียนทุกโรงเรียนใน
สังกัด 163 โรงเรียน ตามกาหนดการนิเทศ ดังนี้
1) นิเทศ ความพร้อมวันเปิดภาคเรียน วันที่ 17-31 พฤษภาคม 2562
2) นิ เทศ ติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ง าน ประจ าภาคเรี ย นที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2562
วันที่ 2-13 กันยายน 2562
3) นิ เทศ ติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ง าน ประจ าภาคเรี ย นที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2562
วันที่ 9-25 มีนาคม 2563
2.2 การนิเทศ ส่งเสริมสนับสนุนตามความต้องการของโรงเรียน เครือข่ายโรงเรียน
เนื่องด้ วยโรงเรียน และเครือข่ายโรงเรียนแต่ละแห่ง นั้นมี สภาพปัญ หา บริบทและ
ความต้องการในการพัฒนาที่แตกต่างกัน ดังนั้นเมื่อโรงเรียน หรือเครือข่ายโรงเรียนใด
แจ้งความประสงค์ ความต้องการที่จะพัฒนาด้านใดมายังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ก็จะจัดทีมศึกษานิเทศก์ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องนั้นๆ ให้ไปช่วยเหลือ ส่งเสริม
สนับสนุนตามความต้องการของโรงเรียน/เครือข่าย
3. แนวทำงกำรนิเทศ/ปฏิทินกำรรำยงำนผลกำรนิเทศ (ระดับสถานศึกษา)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ตระหนักถึงความสาคัญของ
การนิ เทศภายในสถานศึก ษาโดยครูและผู้ บริหารสถานศึกษา โดยสนั บสนุ นให้มีก ารนิ เทศภายในอย่ าง
สม่าเสมอต่อเนื่อง และกาหนดให้สถานศึกษาในสังกัดสรุปรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
นิเทศภายในของสถานศึกษาต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคเรียนละ 1 ครั้ง
4. เครื่องมือกำรนิเทศระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 กาหนดการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 โดยได้จัดทาเครื่องมือ
การนิเทศ เพื่อให้คณะกรรมการนิเทศ ติดตามได้นาไปใช้ในการนิเทศ ติดตาม ตามแผนการนิเทศต่อไป
5. เครื่องมือกำรนิเทศภำยในโรงเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกแห่ง
มีการนิเทศภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง จึงได้รวบรวบตัวอย่างเครื่องมือการนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อให้
ครู ผู้บริหารได้นาไปประยุกต์ใช้ในการนิเทศภายในโรงเรียน
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แนวทำงกำรนิเทศ/ปฏิทินกำรรำยงำนผลกำรนิเทศ (ระดับสถำนศึกษำ)
การจั ด การศึ ก ษาหรื อ การจั ด การเรี ย นรู้ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542
ที่มุ่งให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ โดยถือว่าผู้เรียนสาคัญ ที่สุด ครูจะต้องมี
ศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสูงตามมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
ชาติ และโรงเรียนมีศักยภาพในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาเข้าสู่ระบบ การประกันคุณภาพการศึกษาและ
การยกระดับโรงเรียนชั้น นาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความพร้อมสู่การเป็ น
โรงเรียนมาตรฐานสากล ( World-Class Standard School ) ซึ่งบุคลากรทุกฝ่ายจะต้องเข้ามามีส่ว นร่วม
ในการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ให้ เป็ น โรงเรี ย นที่ มี ร ะบบการพั ฒ นาผู้ เรี ย น สถานศึ ก ษา แหล่ ง เรี ย นรู้
สภาพแวดล้อม หลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ที่เอื้ออานวยให้ผู้เรียนสามารถแสดงถึงการพัฒนาตนเองก้าว
ไกลตามความต้องการจนถึงระดับสากล
ภารกิจที่สาคัญประการหนึ่งของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ร่วมบริหาร ก็คือ การนิเทศ โดยเฉพาะ
การนิเทศภายในโรงเรียน เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะช่วยแก้ไขปรับปรุงสิ่ง
ที่บ กพร่อ งด้า นวิ ชาการให้ มี การพั ฒ นา และส่ ง เสริม ให้ ก ารเรียนการสอนบรรลุวัต ถุ ป ระสงค์ ผู้บ ริห าร
สถานศึกษาและผู้ร่วมบริหาร เป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับคุณครูและนักเรียน จึงย่อมทราบถึงปัญหาต่างๆได้ดีกว่า
บุคลากรภายนอก เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว การนิเทศภายในโรงเรียนจะสนองตอบความต้องการของบุคลากรใน
โรงเรียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมที่สุด
ควำมหมำยของ “กำรนิเทศภำยใน”
นักการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการนิเทศการศึกษาได้ให้ความหมายไว้ดังนี้
วัชรา เล่าเรียนดี (2545 : 130) ได้กล่าวว่า การนิเทศภายในโรงเรียน เป็ นกระบวนการบริห าร
การศึกษาที่จัดดาเนินการในโรงเรียนโดยบุคลากรในโรงเรียนเป็นหลัก ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน
คณะครูอาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในโรงเรียนเพื่อพัฒนา คุณภาพการศึกษาในโรงเรียน
โดยตรง
ชัด บุญญา (2546 : 44) ได้ให้ความเห็นว่า การนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึง การดาเนินใด ๆ
ที่ทาให้ครูมีความพึงพอใจและมีกาลังใจที่จะพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาการดาเนินงานใดๆ
ของโรงเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานของโรงเรียนและของบุคลากรให้สูงขึ้นและรักษาไว้ จนส่งผลให้โรงเรียน
เป็นที่ยอมรับของผู้รับประโยชน์จากโรงเรียนทุกฝ่าย อีกทั้งผ่านการประเมินภายในและภายนอก
จากความหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนดังกล่าว สรุปได้ว่า การนิเทศภายในโรงเรียน
เป็นกระบวนการทางานและดาเนินกิจกรรมร่วมกัน ระหว่างผู้บริหารและบุคลากรภายในโรงเรียน ในการ
แนะนาช่วยเหลือ มีขวัญกาลังใจ ส่งเสริมเกี่ยวกับการเรียนการสอนและพัฒนาการดาเนินงานของโรงเรียน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานของโรงเรียน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เป็นที่
ยอมรับของผู้รับประโยชน์จากโรงเรียนทุกฝ่าย เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษา
ที่กาหนดไว้
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จุดมุ่งหมำยของกำรนิเทศ
สงัด อุทรานันท์(2530 : 12) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนไว้ 4 ประการ คือ
1) เพื่อพัฒนาคน
2) เพื่อพัฒนางาน
3) เพื่อสร้างการประสานสัมพันธ์ และ
4) เพื่อสร้างขวัญกาลังใจ
ชัด บุญญา (2546:46) กล่าวว่า ความมุ่งหมายของการนิเทศ ภายในโรงเรียน เพื่อสนับสนุน
ส่งเสริม กระตุ้นให้ครูและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากการจัดการศึกษาทุกฝ่ายเป็นรายบุคคลหรือหลายคนได้
ร่วมมือร่วมใจกันปฏิรูปวิธีการจัดการเรียนการสอน วิธีการบริหารจัดการศึกษาที่มุ่งสู่ความสาเร็จตาม
มาตรฐานของโรงเรียน และของบุคลากรของโรงเรียนให้สูงขึ้นและรักษาไว้ได้อย่างต่อเนื่องด้วยความเต็มใจ
กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน
จากแนวคิดต่าง ๆ ของนักการศึกษาพอสรุปได้ว่า การนิเทศภายในมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาคนใน
องค์ ก ร พั ฒ นาครู ใ ห้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในงานพั ฒ นาหลั ก สู ต ร การจั ด การเรี ย นการสอน
ช่วยประสานงานและความร่วมมือให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างงานทุกงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังสร้างความ
มั่ น คงในอาชี พ ครู สร้ า งสรรค์ ก าลั ง ใจแก่ บุ ค ลากรเพื่ อ การพั ฒ นานั ก เรี ย นให้ มี คุ ณ ภาพตามความ
มุ่งหมายของการจัดการศึกษา
ขั้นตอนกำรนิเทศ
การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นการดาเนินการอย่างมีขั้นตอนเป็นระบบและต่อเนื่อง สรุปได้ว่ามี
4 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ (เปิดใจ)
ขั้นที่ 2 การวางแผนการนิเทศ (ร่วมใจ)
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติการนิเทศ (ตั้งใจ เต็มใจ))
ขั้นที่ 4 การประเมินผลการนิเทศ (ชื่นใจ )
การนิเทศภายในโรงเรียนนั้น การดาเนินการควรคานึงถึงปัญหาของโรงเรียน รวมทั้งความต้องการ
ของบุค ลากรในโรงเรียนด้ วย ดังนั้ น การด าเนิน การนิเทศภายในโรงเรียนจึ งต้ องมีการวางแผนก าหนด
แนวทางร่วมกัน ประสานสัมพันธ์ร่วมมือให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และมี เป้าหมายเดียวกัน คือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้
ผู้ทำหน้ำที่นิเทศภำยในโรงเรียน
การนิ เทศการศึก ษามี จุ ดมุ่ งหมายหลั กก็ คือ มุ่ง พั ฒ นาครู หรื อบุ ค ลากรให้ รู้จั กวิ ธีการปรับ ปรุ ง
การเรี ย นการสอนหรื อ งานในหน้ าที่ ให้ ดี ขึ้ น เพื่ อ ท าให้ ก ารศึ ก ษาเกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต ามความคาดหมาย
ผู้นิเทศการศึกษาจึงเป็นบุคคลใดก็ตามที่สามารถปฏิบัติตามจุดมุ่งหมายนี้ ในเรื่องนี้มีผู้กล่าวไว้หลายแนวคิด
อดัมส์ และ ดิกกีย์ (Adams and Dickey, 1966 : 8) ได้ให้ความเห็นในเรื่องของการนิเทศโดย
กล่าวไว้ว่า “ผู้นิเทศ คือ บุคคลใดก็ตามที่มีหน้าที่ในการทางานร่วมกับผู้อื่นเพื่อเพิ่มพูน และปรับปรุงสภาพ
การเรียนการสอน” ดังนั้นอาจจะเป็นครูใหญ่ในโรงเรียนหรือผู้ช่วยเหลือ แขนงหนึ่งแขนงใดพิเศษ เช่น พล
ศึกษา ดนตรี หรืออาจจะเป็นศึกษาธิการ หรือผู้อานวยการโรงเรียนก็ได้
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ในทัศนะของ สุนีย์ เอี่ยมอดุลย์ (2523 : 4) ผู้ที่สามารถทาหน้าที่นิเทศการศึกษาได้ก็คือ
1. ศึกษานิเทศก์
2. ผู้บริหารโรงเรียน ได้แก่ ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อานวยการโรงเรียน หรืออธิการวิทยาลัย
ผู้ช่วยครูใหญ่ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ รองอธิการฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าคณะวิชา หัวหน้าสายวิชาต่างๆ หัวหน้าภาควิชาต่างๆ
3. ผู้ที่สถานศึกษาเชิญไปให้คาแนะนาเป็นครั้งคราว
4. ครู – อาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ
ยง วัชชวัลคุ (2523 : 42) ได้กล่าวสนั บสนุ นในเรื่องที่ว่า ผู้ บริหารโรงเรียนมี บทบาทต่อ การ
นิเทศภายในโรงเรียนว่า ครูใหญ่จะต้องรับผิดชอบงานวิชาการของโรงเรียนด้วย ครูใหญ่จึงต้องมีบทบาท
ในการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน งานนี้เป็นงานในหน้าที่ โดยตรง จะโยนให้เป็นภาระหน้าที่ของ
ศึกษานิเทศก์หรือผู้บริหารระดับสูงขึ้นต่อไปหาได้ไม่ ว่าไปแล้วบุคคลดังกล่าวนั้นมีความสาคัญในการนิเทศ
การศึกษาภายในโรงเรียนน้อยกว่าครูใหญ่
จากแนวคิดเกี่ยวกับผู้นิเทศภายในโรงเรียน พอประมวลได้ว่า ผู้นิเทศคือบุคคลใดก็ตามที่มีหน้าที่
ทางานร่วมกับผู้อื่น เพื่อปรับปรุงสมรรถภาพการเรียนการสอน โดยการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนให้
ความร่วมมือมากกว่าการแนะนาหรือสั่ง การอย่างเดียว สาหรับผู้นิเทศภายในโรงเรียนก็ คือ บุคลากร
ภายในโรงเรียน เช่น ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้หรือกลุ่มวิชาหัวหน้างาน
ต่างๆ รวมไปถึงครูผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถ ความชานาญ และประสบการณ์ ในสาขาวิชาใดวิชา
หนึ่ง ที่โรงเรียนได้แต่งตั้งเพื่อทาหน้าที่คอยช่วยเหลือครูในการปรับปรุงการเรียนการสอนหรือภาระงานที่
ได้รับมอบหมายให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นหรือดีขึ้น”
บทบำทและหน้ำที่ของผู้นิเทศกำรศึกษำ
ผู้ที่มีหน้าที่การศึกษาในโรงเรียนจะต้องทราบว่าภาระหน้าที่อันถือว่าเป็นหลักของการนิเทศนั้นเป็น
อย่างไร เพื่อจะได้ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติได้ถูกต้อง มีดังต่อไปนี้
1. ช่วยเหลือครูในการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง
2. ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงหลักสูตร
3. ช่วยเหลือครูในการปรับปรุงการสอนของตนให้ดีขึ้น
4. เปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาซึ่งมีอยู่ในโรงเรียนได้ช่วยเหลือเพื่อนครู
5. ส่งเสริมให้คณะครูมีความสนใจในอุปกรณ์การสอน
6. ช่วยเหลือครูในการทาความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กให้ดีขึ้น
7. ช่วยเหลือครูในการประเมินผลนักเรียน
8. ส่งเสริมกระตุ้นให้รู้จักประเมินผลโครงการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าของตน
9. ช่วยให้ครูประสบผลสาเร็จและมีความรู้สึกมั่นคง
งานนิเทศเป็ นงานที่ ให้ความช่วยเหลือ แนะนา ส่งเสริม ให้คาปรึกษา ดัง นั้น พอจะสรุปได้ว่า
ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องรับผิดชอบงานด้านการจัดการนิเทศการศึกษา ดังนี้
1. ช่วยครูแต่ละคนในการทาการสอนให้ได้ผลดี ช่วยแก้ปัญหาในด้านการสอนและปัญหาส่วนตัว
2. เป็นผู้ประสานงานและบริการแก่ครูทุกคนในด้านวิธีการสอน
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3. ท าหน้ าที่ เป็ น วิ ท ยากรที่ ดี ข องครูทุ ก โอกาส สามารถให้ ค าปรึก ษาแนะน าชี้ แ จง ชี้แ หล่ ง
วิชาการที่เหมาะสมให้แก่ครู
4. ประเมินผลการเรียนการสอน เพื่อหาลู่ทางในการปรับปรุง การเรียนการสอน และการจัด
โปรแกรมของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
5. สร้างขวัญของครูให้อยู่ในสภาพสูง
6. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาวิชาชีพครูให้ก้าวหน้า
สาหรับ บทบาทของผู้บ ริหารในฐานะผู้นิ เทศ คิม บอลล์ ไวลส์ และ จอห์น ที โลเวล สรุป
ความเห็นไว้ว่า ผู้บริหารควรมีบทบาทดังนี้
ก. บทบาทในด้านมนุ ษยสัมพั นธ์ ผู้บ ริห ารมีห น้าที่ทาให้ เกิดความเข้าใจอันดีภ ายในกลุ่มและ
มิให้เกิดความขัดแย้งภายในกลุ่ม
ข. บทบาทในฐานะเป็นผู้นา ผู้บริหารทาหน้าที่ดังนี้
1. พัฒนาความเป็นผู้นาให้เกิดขึ้นแก่ตัวผู้อื่น
2. ช่วยให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
3. ให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
4. ให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในการใช้อานาจและให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ
ค. บทบาทในด้านการจัดแนะนาดาเนินการในหน่วยงาน ผู้บริหารมีหน้าที่ดังนี้
1. พัฒนาในด้านการจัดและการดาเนินงานในโรงเรียน
2. ช่วยให้การดาเนินงานต่าง ๆ ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. การตัดสินใจใด ๆ ก็ตามต้องดาเนินไปตามขั้นตอน
4. เมื่อกลุ่มใดตัดสินใจไปแล้วต้องไม่มีการยับยั้ง
5. พยายามทาให้ทุกคนมีเป้าหมายอันเดียวกัน เพื่อให้เกิดวินัย
6. ส่งเสริมให้ทุกคนมีวินัยในตนเอง
ง. บทบาทในการคัดเลือกและการใช้ประโยชน์บุคลากร ผู้บริหารมีหน้าที่ดังนี้
1. พิจารณาเลือกบุคลากรใหม่ให้ตรงตามความต้องการ โดยให้ครูมีส่วนร่วม
2. ช่วยให้บุคลากรใหม่รู้สึกว่าเป็นที่ต้องการของโรงเรียน
3. ดาเนินการวัดผลของครูหลาย ๆ วิธี เพื่อให้การวัดผลเป็นไปอย่างยุติธรรม
4. การตั้งบุคลากรให้ปฏิบัติงานต้องคานึงถึงความเหมาะสม
จ. บทบาทในการสร้างขวัญของครู ผู้บริหารมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ช่วยให้ครูพอใจในงานที่ทา
2. ช่วยให้ครูมีความสะดวกสบาย ปลอดภัยในการทางาน
3. ช่วยให้ครูมีส่วนร่วมในการวางโครงการและนโยบายต่าง ๆ
4. ช่วยให้ครูเชื่อมั่นในความสามารถของตน
5. ช่วยให้ครูรู้สึกว่าตนเองมีความสาคัญและเป็นที่ต้องการ
6. จัดให้มีบริการต่าง ๆ เช่น คู่มือครู การศึกษาต่อ การอบรมตามที่ครูต้องการ
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ฉ. บทบาทในการพัฒนาบุคลากร ผู้บริหารมีหน้าที่ดังนี้
1. จัดให้มีการอบรมในหน่วยงานโดยจัดให้ตรงตามความต้องการ
2. การประชุมที่จัดขึ้น ช่วยให้ครูมีความก้าวหน้า
3. ใช้วิธีการสังเกตการสอน แต่ต้องให้ครูใหญ่และครูผู้สอนมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน
4. ใช้วิธีการวัดผลเพื่อพัฒนาบุคลากร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอน
กำรนิเทศและกำรรำยงำนผลกำรนิเทศภำยใน
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก
เขต 3 ในปีการศึกษา 2562 นี้ ให้ความสาคัญกับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการนิเทศโดยศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารการศึกษา
ระดับเขตพื้ นที่ การศึกษา ตลอดจนการนิเทศภายในโดยผู้บริหารโรงเรียนและครูวิชาการ จึงกาหนดให้
ผู้บริห ารโรงเรียนนิ เทศ ก ากั บ ติ ดตามผลการดาเนิ น งานอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการนิเทศไปยั ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ภาคเรียนละ 1 ครั้ง (เดือนตุลาคม และเดือน
มีนาคม)
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรพัฒนำ
รายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามโครงการ
นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ปีการศึกษา 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก
เขต 3 ผู้รายงานได้ดาเนินการรายงานตามลาดับหัวข้อดังต่อไปนี้ คือ
1. ความมุ่งหมาย
2. กลุ่มเป้าหมาย
3. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
4. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
5. วิธีดาเนินการพัฒนา
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
7. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ควำมมุ่งหมำย
1. เพื่อนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาประจาปีการศึกษา 2562
ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
2. เพื่อศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรค จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 3
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการดาเนินโครงการ
นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
กลุ่มเป้ำหมำย
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ปีการศึกษา 2562 จานวน 163 โรงเรียน
เครื่องมือที่ใช้ในกำรพัฒนำ
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
มีเครื่องมือทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. แผนการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน และแผนการนิเทศรายบุคคลของศึกษานิเทศก์
2. คู่มือการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
3. เอกสารแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. เอกสารแนวทางการพัฒนานักเรียนด้านการอ่านการเขียน
5. แนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มข้น (Scout all day)
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กำรสร้ำงและหำคุณภำพของเครื่องมือที่ใช้ในกำรพัฒนำ
กระบวนการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ผู้รายงานนาเสนอรายละเอียดตามลาดับของเครื่องมือดังนี้ คือ
1. คู่มือการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ปีการศึกษา 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 มีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้ คือ
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาคู่มือการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ปีการศึกษา
2562 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประกอบด้วย ครู ผู้บริหารโรงเรียน
ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) รองผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อานวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
1.2 คณะกรรมการศึกษาวิเคราะห์นโยบายของรัฐบาล กลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายและเอกลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลก และนโยบายที่เป็นจุดเน้นของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
1.3 กาหนดกรอบโครงสร้างและรายละเอียดของคู่มือการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
ปีการศึกษา 2562 ตามมาตรฐานการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐานและนโยบายที่
เป็นจุดเน้นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
1.4 ดาเนินการจัดทาคู่มือการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ปีการศึกษา 2562
1.5 นาคูม่ ือการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ปีการศึกษา 2562ไปให้คณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา พิจารณาความเหมาะสม ความถูกต้อง และสามารถ
นาไปใช้ได้
1.6 ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาคู่มือการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ปีการศึกษา
2562 ตามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
1.7 เผยแพร่คู่มือการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ปีการศึกษา 2562 พร้อมที่จะให้ครู
ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษานาไปใช้
2. เอกสารแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในด้านต่าง ๆ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ
โครงการได้ดาเนินการรวบรวมข้อมูลแนวทางการพัฒนาจากข้อมูลที่ได้รับจากการอบรม ประชุมสัมมนา
และเอกสารความรู้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทาเป็นเอกสารแนวดาเนินการให้แก่ครู ผู้บริหาร
3. แบบประเมินคุณภาพสถานศึกษาสาหรับคณะกรรมการประเมิน
3.1 ศึกษา วิเคราะห์องค์ประกอบของคู่มือการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
ปีการศึกษา 2562
3.2 จัดทาแบบประเมินตามตัวชี้วัดในคู่มือการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
ปีการศึกษา 2562 ตามมาตรฐานการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐานและนโยบาย
ที่เป็นจุดเน้นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
วิธีดำเนินกำรพัฒนำ
เมื่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ดาเนินการสร้างและพัฒนา
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาที่ประกอบด้วยคู่มือการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ปีการศึกษา 2562
และแบบประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงดาเนินการพัฒนา โดยมีขั้นตอนการดาเนินการพัฒนา ดังนี้
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1. เผยแพร่คู่มือการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ปีการศึกษา 2562 ให้ก่ครู ผู้บริหารและ
บุ๕ลากรทางการศึกษาทุกคนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
2. ดาเนินการนิเทศ ติดตามผลการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต่การประเมิน
ความพร้อมวันเปิดภาคเรียน ในระหว่างภาคเรียนมีการนิเทศ ติดตามเพื่อพัฒนาสถานศึกษาด้วยวิธีการที่
หลากหลาย เช่น การจัดประชุม การอบรม การศึกษาดูงาน การเยี่ยมเยียน และการทาวิจัย
3. ดาเนินการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ความพึงพอใจของครู ผู้บริหาร
โรงเรียน ปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาในช่วงปลายภาคเรียนที่ 2
4. วิเคราะห์ สรุปและเขียนรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อ
นาเสนอ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ให้แก่ครู ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาเพื่อนาไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ผู้รายงานใช้ข้อมูลจากการเก็บรวบรวมตามแบบประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา และข้อมูลจาก
คณะกรรมการประเมินในด้านความพึงพอใจของครู ผู้บริหารโรงเรียน ปัญหาอุปสรรค ในการพัฒนา
โดยยึดการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อค้นพบตามความมุ่งหมายดังนี้
1. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของครู ผู้บริหาร สภาพปัญหาในการจัดการศึกษา จุดเด่น จุดที่ควร
พัฒนา และข้อเสนอแนะ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ ที่ได้จาก
การสังเกต สัมภาษณ์นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียน
สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามคู่มือประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ใช้ค่าทาง
สถิติ ดังนี้
1. ร้อยละ (Percentage) เป็นสถิติที่ใช้กันมากที่สุดในงานวิจัย เพราะสามารถคานวณ
และทาความเข้าใจได้ง่าย การคานวณใช้สูตร ดังนี้
(พิสณุ ฟองศรี, 2551 : 161)
ร้อยละ = ตัวเลขที่ต้องการเปรียบเทียบ  100
จานวนเต็ม
2. ค่ำเฉลี่ยค่าเฉลี่ย (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538 : 78 )

X
X
N
เมื่อ

X
คือ ค่าเฉลี่ย
 X คือ ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
N
คือ จานวนข้อมูลทั้งหมด
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บทที่ 4
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
รายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประจาปีการศึกษา 2562 ผู้รายงานนาเสนอ
รายละเอียดผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลาดับ ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการนิเทศรายโรงเรียน
ตอนที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
ตอนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ตอนที่ 1 ผลกำรนิเทศรำยโรงเรียน
การนิเทศ ติดตามและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประจาปีการศึกษา 2562 ในครั้งนี้ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาทุกแห่งในสังกัด จานวนทั้งสิ้น 163 โรงเรียน และนาเสนอผลการนิเทศ ติดตาม
เป็นรายโรงเรียน ดังนี้
เครือข่ำยโรงเรียนวัดโบสถ์ 1
โรงเรียนชุมชนบ้ำนท่ำงำม
โรงเรียนชุมชนวัดท่างาม เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจานวนนักเรียน ทั้งสิ้น 85 คน (ข้อมูล ณ 10
พ.ย.2562) ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 5 คน ผู้อานวยการโรงเรียนชื่อ นางณัฐธยาน์ ชมภูน้อย
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป.6 41.92
ค่าเฉลี่ยรวม สูงกว่าระดับชาติ  สูงกว่าปีการศึกษา 2561 ร้อยละ ………-……
ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับชาติ 3 กลุ่มสาระฯ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดีขึ้น
ไปคิดเป็นร้อยละ 100
3. ผลการสอบ RT ของนักเรียนชั้น ป.1 ด้านการอ่านออกเสียง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 100
4. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day)
โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม .......1 วัน/สัปดาห์.
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ.........100........
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สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนที่เข้มแข็ง
2. มีการบริหารจัดการอย่างระบบ เนื่องจากโครงสร้างของโรงเรียนชัดเจน มีการแบ่งหน้าที่อย่าง
เหมาะสม
3. การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพี ยงและ
การนาสู่อาชีพที่มีรายได้ให้กับนักเรียน
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. รางวัลการประกวดการแข่ง ขันโครงการคุณธรรม ป.1 – ป.3 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติปีการศึกษา 2562
2. รางวัลเหรียญทองแข่งขันการทาอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1
– ป.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติปี
การศึกษา 2562
3. รางวัลการประกวดการแข่ง ขันโครงการคุณธรรม ป.1 – ป.3 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2562
4. รางวัลเหรียญทองแข่งขันการทาอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1
– ป.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา 2562
5. รางวัลการประกวดการแข่ง ขันโครงการคุณ ธรรม ป.4– ป.6 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2562
6. รางวั ล เหรี ย ญทอง การแข่ ง ขั น ท าน้ าพริ ก ผั ก สด เครื่ อ งเคี ย ง ป.4– ป.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา
2562
7. รางวั ล เหรี ย ญทอง การแข่ ง ขั น ท าอาการคาว ป.4– ป.6 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
8. รับรางวัลโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ประจาปีการศึกษา 2562
9. โรงเรียนระดับคุณธรรมระดับดีเยี่ยม ตามโรงเรียนคุณธรรมระดับ สพฐ
10. เป็นโรงเรียนแกนนาการศึกษาเรียนรวม
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. ฝึกเทคนิคกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย
2. ฝึกเทคนิคการวิเคราะห์ การกล้าแสดงความคิดเห็นและแสดงออกของนักเรียน
3. จัดหาสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย และน่าสนใจ ให้กับนักเรียนอย่างเพียงพอ เช่น คอมพิวเตอร์
4. เทคนิคการจัดการเรียนการสอนทักษะกระบวนการคิด
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โรงเรียนบ้ำนคลองช้ำง
โรงเรียนบ้านคลองช้าง เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก บุคลากรในโรงเรียน 7 คน มีนักเรียนทั้งหมด
60 คน บริหารงานโดย นางสาวพัลลภา ตุ้ยเต็มวงศ์
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป.6 เท่ากับ 37.24
ค่าเฉลี่ยรวม  สูงกว่าระดับชาติ  สูงกว่าปีการศึกษา 2561 ร้อยละ.......-......
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดี
ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 97.65
3. ผลการสอบ RT ของนักเรียนชั้น ป.1 ด้านการอ่านออกเสียง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.33
4. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day) โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตาม
แนวกิจกรรม .1 วัน/สัปดาห์. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ.........100........
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
จุดเด่น
1.โรงเรียนบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีการพัฒนางาน 4 งานอย่างชัดเจน
2. โรงเรียนจัดบริเวณสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
3. โรงเรียนเน้นการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยพื้นบ้าน ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการเล่นดนตรีไทย
และเน้นตระหนักความเป็นไทย
4. ครูมีประสบการณ์จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล
ส่งเสริมความรู้ความสามารถ ความถนัดของนักเรียนเป็นรายบุคคล
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. เทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้านการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
2. การจัดการเรียนการสอนทักษะกระบวนการคิดโดยใช้นักเรียนเป็นฐาน
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โรงเรียนบ้ำนท่ำกระดุน
โรงเรียนบ้านท่ากระดุนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 28 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 2 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นายพงษ์ศักดิ์ บุญเหลือ
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป.6 เท่ากับ 41.31
ค่าเฉลี่ยรวม  สูงกว่าระดับชาติ  สูงกว่าปีการศึกษา 2561 ร้อยละ.......-......
สุงกว่าระดับประเทศ 2 สาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดี
ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 89.47
3. ผลการสอบ RT ของนักเรียนชั้น ป.1 ด้านการอ่านออกเสียง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75 .00
4. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day) โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตาม
แนวกิจกรรม .......1 วัน/สัปดาห์. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ.........100........
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องการจัดการขยะร่วมกับหมู่บ้าน ซึ่งมีหน่วยงานอื่นๆมาศึกษาดู
งานอย่างต่อเนื่อง
2. การแข่งขันศิลปะหัตกรรมได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันวาดรูปโดยโปรแกรมPaint ระดับ
เขตพื้นที่ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
3. โรงเรียนได้จัดจัดกิจกรรมตามแนวพระราชดารัสเศรษฐกิจพอเพียง
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1.การพัฒ นาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้รูปแบบ NEW DLTV ที่สร้างความสนใจ
ให้กับนักเรียนและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตามตัวชี้วัด
2.การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในห้องเรียน จัดการเรียนรู้ โดยการใช้สื่อ เทคโนโลยี ที่
สอดคล้องกับวัยของผู้เรียน
3. การพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนทักษะกระบวนการคิดตามวัยของผู้เรียน
4. การจัดการบริหารจัดการระบบงานทั้ง 4 งานที่เป็นระบบและสอดคล้องกับขอบข่ายการทางาน
ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
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โรงเรียนบ้ำนเนินมะคึด
โรงเรียนบ้านเนินมะคึด เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 44 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 4 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นางสาวปัญญพร เดชขจร
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป.6 เท่ากับ 42.28
ค่าเฉลี่ยรวม  สูงกว่าระดับชาติ  สูงกว่าปีการศึกษา 2561 ร้อยละ.......-......
ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทั้ง 4 สาระการเรียนรู้ ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษไทย วิทยาศาสตร์
อังกฤษ
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดี
ขึน้ ไปคิดเป็นร้อยละ 96.97
3. ผลการสอบ RT ของนักเรียนชั้น ป.1 ด้านการอ่านออกเสียง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 88.88
4. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day) โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตาม
แนวกิจกรรม ..1 วัน/สัปดาห์. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ.........100........
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1.จัดการบริหารงานได้อย่างเป็นระบบ มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน วิเคราะห์การบริหารงานทั้ง
งานเป็นแนวทางการปฏิบัติที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
2. การจัดสภาพสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ทั้งภายในห้องเรียนและสิ่งแวดล้อมภายนอกห้องเรียน
3. จัดการบริหารการมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการสนับสนุนจาก
ชุมชนและผู้ปกครอง ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
4. การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานตัวชี้วัด ที่
สอดคล้องตามวัยของผู้เรียนโดยเน้นการสอนรูปแบบ NEW DLTV และการสอนแบบบูรณาการ
5.มีผลทดสอบความสามารถ NT ชั้นป.3 ความสามารถได้คะแนนอันดับ 1 ของ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. การจัดการเรียนการสอนทักษะกระบวนการคิด
2. การพัฒนาการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าระดับชาติอย่างต่อเนื่อง
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บ้ำนวัดโบสถ์ (บำรุงวุฒิวิทยำ)
โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ (บารุงวุฒิวิทยา) เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 182 คน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 13 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นายพงษ์ศักดิ์ บุญเหลือ
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป.6 เท่ากับ 30.39
ค่าเฉลี่ยรวม  สูงกว่าระดับชาติ  สูงกว่าปีการศึกษา 2561 ร้อยละ.......-......
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดี
ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 96.19
3. ผลการสอบ RT ของนักเรียนชั้น ป.1 ด้านการอ่านออกเสียง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 100
4. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day) โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตาม
แนวกิจกรรม ..1 วัน/สัปดาห์. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ.........100........
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
จุดเด่น
1. โรงเรียนมีบุคลากรครบชั้น และตรงตามสาระการเรียนรู้
2. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยการเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญที่สอดคล้องตามวัยของผู้เรียน
3. โรงเรียนมีแผนการจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะอาชีพให้กับนักเรียนในแต่ระดับชั้นให้นักเรียนมี
พื้นฐานการประกอบอาชีพและเรียนรู้อาชีพในท้องถิ่น
4.โรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบและติดตามการช่ วยเหลือเป็นรายบุคคล
ที่เข้มแข็ง
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. การพัฒ นาการใช้ สื่อการสอน และการใช้สื่อ ที่สนั บ สนุน การเรียนการสอนและการจัดการ
เรียนรู้
2. การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัด
3. การพัฒนาวิเคราะห์ การนาหลักสูตรไปใช้ให้เหมาะสมและสอดคล้องบริบทตัวผู้เรียน
4. เทคนิคการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ NEW DLTV
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โรงเรียนบ้ำนหนองมะคัง (จ่ำงอนุสรณ์)
โรงเรียนบ้านหนองมะคัง เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 41 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน คน รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนชื่อนางศศิภัทร
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป.6 เท่ากับ 35.41
ค่าเฉลี่ยรวม  สูงกว่าระดับชาติ  สูงกว่าปีการศึกษา 2561 ร้อยละ.......-......
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดี
ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 98
3. ผลการสอบ RT ของนักเรียนชั้น ป.1 ด้านการอ่านออกเสียง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 100
4. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day) โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตาม
แนวกิจกรรม ..1 วัน/สัปดาห์. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ.........100........
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
จุดเด่น
1. มี ผ ลการทดสอบระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET) ระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 มี ค่ า เฉลี่ ย
ระดับประเทศทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 3 ปีซ้อนและมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
2. มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ทั้ง 4 งาน วิเคราะห์งานสู่แนวทางการปฏิบัติที่สอดคล้องกับ
โรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
3. การจั ดแหล่ งเรีย นรู้ทั้ งภายในและภายนอกห้อ งเรีย นเอื้อ ต่อ การจั ดการเรีย นการสอน ตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของวัยผู้เรียน
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. การพัฒนาด้านอาคารสถานที่ทรุดโทรม ต้องปรับปรุงพัฒนา
2. การพัฒนาด้านยกระดับคุณภาพทางการศึกษา.ให้ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
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โรงเรียนวัดทองแท้ (จ่ำงอนุกูลพิทยำ)
โรงเรียนวัดทองแท้ (จ่างอนุกูลพิทยา) เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 98 คน ครู
และบุคลากรทางการศึกษา จานวน 6 คน ลูกจ้าง 1 คน ผู้บริหารโรงเรียน จ.ส.อ.นินนาท ชานาญยา
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป.6 เท่ากับ 34.23
ค่าเฉลี่ยรวม  สูงกว่าระดับชาติ  สูงกว่าปีการศึกษา 2561 ร้อยละ.......-......
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดี
ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 99.66
3. ผลการสอบ RT ของนักเรียนชั้น ป.1 ด้านการอ่านออกเสียง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 100
4. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day) โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตาม
แนวกิจกรรม ..1 วัน/สัปดาห์. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ.........100........
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1.โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ NEW DLTV การใช้สื่อ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพฯ
2. การจัดการบริหารงานอย่างเป็นระบบ มีโครงสร้างการบริหารงานที่ มีการวิเคราะห์การจัดการ
บริหารให้สอดคล้องในแนวทางการปฏิบัติงาน
3. การวิเคราะห์หลักสูตร และการนาหลักสูตรไปใช้ตามมาตรฐานตัวชี้วัด ที่สอดคล้องกับการใช้
รูปแบบ NEW DLTV
4. มีการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน โดยผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา
จุดที่ควรพัฒนำของโรงเรียน
1. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทักษะกระบวนการคิด
2. การพัฒนาการนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
ผู้เรียน
3. การพัฒนาด้านโครงงานการคัดแยกขยะ ให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นระบบก่อให้เกิดพื้นฐาน
การเรียนรู้อาชีพและมีงานทา
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โรงเรียนวัดโบสถ์
โรงเรียนวัดโบสถ์ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 952 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 45 คน ลูกจ้าง 1 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นายทูลใจ ศรีพรหม
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป.6 เท่ากับ 33.71
ค่าเฉลี่ยรวม  สูงกว่าระดับชาติ  สูงกว่าปีการศึกษา 2561 ร้อยละ.......-......
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดี
ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 95.69
3. ผลการสอบ RT ของนักเรียนชั้น ป.1 ด้านการอ่านออกเสียง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 91.59
4. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day) โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตาม
แนวกิจกรรม ..1 วัน/สัปดาห์. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ.........100........
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
จุดเด่น
1. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนภาอังกฤษ โครงการ English we can say
2. โรงเรียนบริหารแบบมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง กับองค์กร คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง
ชุมชน ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมอย่างเป็นระบบ
3. โรงเรียนจัดระบบการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านสุขภาพอนามัย ผู้เรียนมี
สุขภาพเป็นที่แข็งแรง น้าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ ที่กาหนด
4. โรงเรียนจัดกิจกรรมด้านระเบียบ วินัย มีความรับผิดชอบ ต่อสังคม ซึ่งผู้เรียนเคารพ กฎ กติกา
ระเบียบวินัยของสังคม ที่เป็นรูปธรรมและชัดเจน
5. โรงเรียนเป็นโรงเรียนแกนนาวิทยาศาสตร์น้อย ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ วิเคราะห์ มาตรฐานการเรียนรู้ ตามวัยของผู้เรียน มีการวัดผลประเมินผลเป็นระยะต่อเนื่องใน
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนเน้นให้นักเรียนอนุรักษ์ศิลปะ ได้รับรางวัลในระดับเขตพื้นที่ ระดับ
ภาคและระดับชาติ อย่างต่อเนื่องทุกปี
-จุดที่ควรพัฒนำของโรงเรียน
1. ห้องเรียนไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนของผู้เรียนและไม่เอื้อในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนบ้างกิจกรรมที่ต้องการใช้พื้นที่การจัดกิจกรรม
2. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียน
3. การพั ฒ นาด้ านเทคนิ ค การจัด ท าสื่ อ การเรีย นการสอน และการน าสื่ อ เทคโนโลยี ม าใช้ ใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
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โรงเรียนวัดเหล่ำขวัญ(จ่ำงอนุเครำะห์)
โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ (จ่างอนุเคราะห์) เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 89 คน ครู
และบุคลากรทางการศึกษา จานวน 10 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นายนรินทร์ ชูโตศรี
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป.6 เท่ากับ 33.15
ค่าเฉลี่ยรวม  สูงกว่าระดับชาติ  สูงกว่าปีการศึกษา 2561 ร้อยละ.......-......
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดี
ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 97.92
3. ผลการสอบ RT ของนักเรียนชั้น ป.1 ด้านการอ่านออกเสียง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 100
4. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day) โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตาม
แนวกิจกรรม ..1 วัน/สัปดาห์. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ.........100........
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
1. โรงเรียนบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน
สร้างความเข้มแข็งได้รับการสนับสนุนจากชุมชนเป็นอย่างดี
2. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เน้นทักษะอาชีพและมีงานทา
3. โรงเรียนจัดกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นระบบตามวัย
ของผู้เรียน
จุดควรพัฒนำของโรงเรียน
1. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทักษะกระบวนการคิด
2. การพัฒนาส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ การนาสื่อ นวัตกรรม มาใช้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามวัยของผู้เรียน
3. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียนและภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
ตามวัยของผู้เรียน
4. การพัฒนาการนาหลักสูตรไปใช้ให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ NEW DLTV
5. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการใช้เทคนิคการสอนตามรูปแบบ NEW DLTV
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เครือข่ำยโรงเรียนวัดโบสถ์ 2
โรงเรียนบ้ำนแก่งคันนำ
โรงเรียนบ้านแก่งคันนา มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 126 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จานวน 15 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นายสุรชาติ คาอินทร์
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป.6 เท่ากับ 31.63
ค่าเฉลี่ยรวม  สูงกว่าระดับชาติ  สูงกว่าปีการศึกษา 2561 ร้อยละ.......-......
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดี
ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 95.08
3. ผลการสอบ RT ของนักเรียนชั้น ป.1 ด้านการอ่านออกเสียง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 90
4. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day) โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตาม
แนวกิจกรรม ..1 วัน/สัปดาห์. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ.........100........
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
จุดเด่น
1. โรงเรียนมีการส่งเสริมการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการเรียนรู้
2. โรงเรียนมีพื้นที่บริเวณในการจัดแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสู่ทักษะอาชีพและมีงานทา
3. โรงเรียนมีห้องปฎิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
4. โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตรงสาขาวิชาเอก
จุดควรพัฒนำของโรงเรียน
1. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทักษะกระบวนการคิด ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. การพัฒนา วิเคราะห์ แนวทางการจัดทาหลักสูตรและนาหลักสูตรไปใช้ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้และสอดคล้องกับตามวัยของผู้เรียน
3. การพัฒนาการเน้นกิจกรรมการอ่านออกเขียนได้
4. การพัฒนาด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอนของครู เนื่องจากครูส่วนใหญ่บรรจุใหม่
ยังขาดประสบการณ์ด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอน
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โรงเรียนท่ำหนองปำกพำน
โรงเรียนท่าหนองปากพาน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 26 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 2 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นางสาวพัชรกมล คาไวย์
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป.6 เท่ากับ 29.89
ค่าเฉลี่ยรวม  สูงกว่าระดับชาติ  สูงกว่าปีการศึกษา 2561 ร้อยละ.......-......
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดี
ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 94.74
3. ผลการสอบ RT ของนักเรียนชั้น ป.1 ด้านการอ่านออกเสียง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 100
4. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day) โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตาม
แนวกิจกรรม ..1 วัน/สัปดาห์. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ.........100........
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
จุดเด่น
1. โรงเรียนบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมสวยงาม เน้นความสะอาดทั้งสถานที่และตัวนักเรียน
ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
2. โรงเรียนมีการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ NEW DLTV โดยการวิเคราะห์
หลักสูตร การนาใช้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
3. โรงเรียนจัดกิจกรรมการออมตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ให้นักเรียนตระหนักถึงประโยชน์ของการออมและการใช้เงินอย่างประหยัดเห็นคุณค่าของเงิน
4. โรงเรียนได้จัดทากิจกรรมน้อมนาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนทีสอดคล้องกับวัยของผู้เรียน
จุดควรพัฒนำของโรงเรียน
1. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและจัดการเรียนการสอนนักเรียน
เป็นรายบุคคล
2. การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active learning และกระบวนการคิด
3. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้นที่สามารถจัดการเรียนการสอนให้ครบตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ตามวัยของผู้เรียน
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โรงเรียนบ้ำนน้ำโจน
โรงเรียนบ้านน้าโจน เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 203 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 15 คน ผูบ้ ริหารโรงเรียนชื่อ นางนุชนาถ ชัยพันธุ์
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป.6 เท่ากับ 29.25
ค่าเฉลี่ยรวม  สูงกว่าระดับชาติ  สูงกว่าปีการศึกษา 2561 ร้อยละ.......-......
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดี
ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 97.00
3. ผลการสอบ RT ของนักเรียนชั้น ป.1 ด้านการอ่านออกเสียง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 95.24
4. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day) โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตาม
แนวกิจกรรม ..1 วัน/สัปดาห์. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ.........100........
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
จุดเด่น
1. โรงเรียนบริหารจัดการมีโครงการการบริหารเป็นระบบ เป็นแนวทางในการสู่การปฏิบัติ
อย่างชัดเจน
2. โรงเรียนจัดโครงการกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง สู่อาชีพที่ยั่งยืน ได้รับรางวัล ดีเยี่ยม
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
3. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาจีน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ได้รับรางวัลเหรียญเงินและเหรียญทองแดง จากการเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดสุโขทัย
4. โรงเรียนจัดแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนตามวัยผู้เรียน
จุดควรพัฒนำของโรงเรียน
1. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทักษะกระบวนการคิด
2. การพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3. การพัฒ นาด้านการวิเคราะห์ หลั กสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียนที่สามารถ
นามาเขียนแผนการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน
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โรงเรียนบ้ำนหนองกระบำก
โรงเรียนบ้านหนองกระบาก เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 69 คน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จานวน 5 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นายทรงศักดิ์ จันทร์ส่ง
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป.6 เท่ากับ 33.27
ค่าเฉลี่ยรวม  สูงกว่าระดับชาติ  สูงกว่าปีการศึกษา 2561 ร้อยละ.......-......
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดี
ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 97.83
3. ผลการสอบ RT ของนักเรียนชั้น ป.1 ด้านการอ่านออกเสียง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 100
4. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day) โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตาม
แนวกิจกรรม ..1 วัน/สัปดาห์. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ.........100........
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
จุดเด่น
1. โรงเรียนได้เข่าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ในกิจกรรมลูกเสือ รายการเข็มทิศ
และการคาดคะเน ป.4-6 ได้ชนะเลิศ
2. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ NEW DLTV และการบูรณาการ การใช้สื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยี ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เอื้อต่อวัยของผู้เรียน
3. โรงเรียนจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
4. โรงเรียนเน้นการอนุรักษ์ความเป็นไทยพื้นบ้าน การเล่น ดนตรี อังกะลุง. ให้กับนักเรียนที่เน้น
ตระหนักความรักความสามัคคี
5. โรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลที่ส่งเสริมเอื้อให้นักเรียนมีทักษะชีวิตใน
การดารงชีวิตอย่างมีความสุข
จุดควรพัฒนำของโรงเรียน
1. การพัฒนาเทคนิคการสอนของครูรูปแบบการจัดการเรียนการสอนรู ปแบบ NEW DLTV ที่ให้
นักเรียนมีความสนใจในกิจกรรมและเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข
2. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทักษะกระบวนการคิดโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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โรงเรียนบ้ำนห้วยเจียง
โรงเรียนบ้านห้วยเจียง เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 83 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 6 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นางสาวสุกัญญา คอนสาร
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป.6 เท่ากับ 29.53
ค่าเฉลี่ยรวม  สูงกว่าระดับชาติ  สูงกว่าปีการศึกษา 2561 ร้อยละ.......-......
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดี
ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 97
3. ผลการสอบ RT ของนักเรียนชั้น ป.1 ด้านการอ่านออกเสียง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 100
4. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day) โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตาม
แนวกิจกรรม ..1 วัน/สัปดาห์. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ.........100........
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
จุดเด่น
1. โรงเรียนบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจนและนาไปปฏิบัติไ ด้
อย่างเป็นชัดเจน
2. โรงเรียนส่งเสริมด้านคุณธรรมอัตลักษณ์ และอัตลักษณ์ของโรงเรียน เป็นรูปธรรมที่ส่งผลให้
นักเรียนพฤติกรรมที่ดีและเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข มีจิตอาสา สู่ชุมชน
3. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องและเอื้อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ของโรงเรียน
4.. โรงเรียนเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เน้นตระหนักเกี่ยวกับปลอดภัยยาเสพติดและ
อบายมุข ได้รับรางวัลโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข
5.โรงเรียนจัดโครงการกิจกรรมโรงเรียนสีขาว ต่อเนื่องจนได้รับรางวัลโรงเรียนสีขาว
จุดควรพัฒนำของโรงเรียน
1. การพัฒนาการบริหารหลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของตัวผู้เรียน
แต่ระดับชั้น
2. การพัฒนาการนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ที่หลากหลายมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่สอดคล้องตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
3. การพัฒนาการวิเคราะห์ วางแผน การจัดแผนการเรียนรู้ในรูปแบบการสอน NEW DLTV
4. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทักษะกระบวนการคิดและเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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โรงเรียนวัดคันโช้ง
โรงเรียนวัดคันโช้ง เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 49 คน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จานวน 4 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นางสาวทิพาภรณ์ อินแปง (รักษาการ)
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป.6 เท่ากับ 34.22
ค่าเฉลี่ยรวม  สูงกว่าระดับชาติ  สูงกว่าปีการศึกษา 2561 ร้อยละ.......-......
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดี
ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 89.74
3. ผลการสอบ RT ของนักเรียนชั้น ป.1 ด้านการอ่านออกเสียง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 100
4. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day) โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตาม
แนวกิจกรรม ..1 วัน/สัปดาห์. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ.........100........
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
จุดเด่น
1.โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทั้งภายในห้องเรียน และนอกห้องเรียน
2. โรงเรียนจัดบริเวณโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3. โรงเรียนจัดโครงการกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเน้นให้นักเรียนเรียนรู้ทักษะ
อาชีพและมีงานทาเป็นพื้นฐานการเรียนรู้
จุดควรพัฒนำของโรงเรียน
1. การพัฒนาการบริหารโครงสร้างการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
2. การพัฒ นาบริหารจัดการระบบการบริหารทั้ง 4 งาน โดยการนาการบริห ารงาน 4 งานมา
วิเคราะห์ขอบข่ายงาน ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
3. การพัฒนาการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ที่ต้องเคราะห์ให้สอดคล้องกับบริบท
ของโรงเรียนเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่เป็นรูปธรรม
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โรงเรียนวัดบ้ำนน้อย
โรงเรียนบ้านน้อย เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 173 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 16 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นายอานวย แดงโสภณ
1. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป.6 เท่ากับ 36.00
ค่าเฉลี่ยรวม  สูงกว่าระดับชาติ  สูงกว่าปีการศึกษา 2561 ร้อยละ.......-......
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดี
ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 96.70
3. ผลการสอบ RT ของนักเรียนชั้น ป.1 ด้านการอ่านออกเสียง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 100
4. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day) โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตาม
แนวกิจกรรม ..1 วัน/สัปดาห์. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ.........100........
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
จุดเด่น
1.โรงเรียนบริหารแบบมีส่วนร่วมผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ มีการจัดการวิเคราะห์แนวทางการ
บริหารจัดการความร่วมมือจากผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
2. โรงเรียนจัดสิ่งแวดล้อมและภายแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกชั้นเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ของนักเรียน
3. โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ตามขอบข่ายงานที่ได้รับมอบหมาย มีเทคนิค
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องของวัยผู้เรียน
4. โรงเรียนได้ส่งเสริมการจัดทา สื่อ นวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยี การสอนรูปแบบ NEW DLTV
การสอนรูปแบบ DLIT โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
จุดควรพัฒนำของโรงเรียน
1. การพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนทักษะกระบวนการคิดโดยยึดผู้เรียนเป็นฐาน
2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านทักษะอาชีพสู่มีงานทาที่มีความชัดเจนและ
เป็นรูปธรรมอย่างเป็นระบบแต่ละระดับช่วงชั้น
3. การพัฒนาส่งเสริมโครงการกิจกรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กิจกรรมการเรียน
การสอนและสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
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โรงเรียนวัดหินลำด
โรงเรียนวัดหินลาด เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 205 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 16 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นายกิจ พานทอง
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป.6 เท่ากับ 34.74
ค่าเฉลี่ยรวม  สูงกว่าระดับชาติ  สูงกว่าปีการศึกษา 2561 ร้อยละ.......-......
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดี
ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 95.04
3. ผลการสอบ RT ของนักเรียนชั้น ป.1 ด้านการอ่านออกเสียง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 91.61
4. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day) โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตาม
แนวกิจกรรม ..1 วัน/สัปดาห์. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ.........100........
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
จุดเด่น
1. โรงเรียนส่งเสริมด้านโครงการกิจกรรม การอ่านคล่อง เขียนได้ ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะการอ่าน
ที่คล่อง เขียนคล่อง อยู่ในระดับดี
2. โรงเรีย นบริ ห ารจัด การงานอย่ างเป็ น ระบบ มีโครงสร้ างการบริ หารงานอย่ างชัด เจน มี การ
วิเคราะห์บุคลากรมีความถนัดและสอดคล้องกับบริบทของงาน
3. โรงเรียนมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับผู้ที่เกี่ยว มีการบริหารจัดการวิเคราะห์ จุดอ่อน
จุดแข็ง โอกาส ที่มีแผนการพัฒนาจัดการศึกษาที่ชัดเจนสู่แผนการปฏิบัติการประจาปี
4. โรงเรียนส่งเสริมโครงการกิจกรรมสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกชั้นเรียนที่
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
จุดควรพัฒนำของโรงเรียน
1. การพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนทักษะกระบวนการคิด
2. การพัฒนาระบบช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยการประชุมชี้แจงทาความเข้าใจ
แนวทางการปฏิบัติของโรงเรียนสู่ระบบช่วยเหลือของนักเรียน
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โรงเรียนห้วยปลำไหล
โรงเรียนบ้านห้วยปลาไหล เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 90 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 8 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นางสาวอัมพร กุลคง (รักษาการ)
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป.6 เท่ากับ 31.70
ค่าเฉลี่ยรวม  สูงกว่าระดับชาติ  สูงกว่าปีการศึกษา 2561 ร้อยละ.......-......
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดี
ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 97.91
3. ผลการสอบ RT ของนักเรียนชั้น ป.1 ด้านการอ่านออกเสียง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 88.88
4. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day) โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตาม
แนวกิจกรรม ..1 วัน/สัปดาห์. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ.........100........
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
จุดเด่น
1. โรงเรียนจัดทาโครงการ กิจกรรม ทักษะอาชีพและมีงานทาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เป็นพื้น
ฐานความรู้สู่อาชีพและมีงานทา
2.โรงเรียนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกที่เอื้อต่อการจัด การ
เรียนการสอน
3. โรงเรียนจัดทาโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมให้นักเรียนมีพื้นฐานการ
เรียนรู้การปลูกพืชผักสวนครัวในรูปแบบต่างๆ
จุดควรพัฒนำของโรงเรียน
1. การพัฒนาด้านทักษะการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. การบริหารจัดการการนาหลักสูตรไปใช้จริงสู่แผนการเรียนรู้ที่สอดคล้องและตามวัยของผู้เรียน
3. การพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนโดยการนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี มาใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
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เครือข่ำยโรงเรียนวัดโบสถ์ 3
โรงเรียนบ้ำนแก่งเจ็ดแคว
โรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแควเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 34 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 4 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นางสาวรัตติยา คงรอด
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับ
ดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 92
2. ผลการสอบ RT ของนักเรียนชั้น ป.1 มีคะแนนรวมร้อยละ 78.95 ผลการประเมินอยู่ในระดับ
ดีมาก
3. ผลการทดสอบ O-NET ชั้น ป. 6 มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชา
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. โรงเรียนมีการส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน เช่น การทา
น้าปลา การทาน้ายาล้างจาน
2. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV ทุกชั้นเรียนและมีการนิเทศติดตามการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง
3. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา วัสดุอุปกรณ์การเรียน และการพัฒนาสภาพแวดล้อม
บริเวณโรงเรียนจากหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง
4. นักเรียนได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่ง ขันกีฬาและทักษะทางวิชาการต่าง ๆ ร่วมกับ
เครือข่าย อาเภอ และเขตพื้นที่การศึกษา
5. มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียนและภายในห้องเรียนสะอาด เป็ นระเบียบ และ
ปลอดภัย
6. มีการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน วัดและชุมชน โดยผู้ปกครอง พระภิกษุ และชุมชนมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. ได้รับรางวัลโรงเรียนปลอดภัยดีเด่น จากบริษัทสยามสไมล์ โบรกเกอร์ จากัด ประจาปี 2562
2. นักเรียนชั้น ป.1 มีผลการทดสอบ RT อยู่ในระดับดีมาก
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. นั ก เรี ย นยั งขาดทั ก ษะในการแสวงหาความรู้ เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด การแก้ ปั ญ หา และ
ความคิดสร้างสรรค์
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. ปัญหาด้านระบบอินเทอร์เน็ตและระบบไฟฟ้า
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โรงเรียนวัดนำขำม
โรงเรียนวัดนาขามเป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 142 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 14 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นายสุนัน แก้วมาก
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดีขึ้น
ไปคิดเป็นร้อยละ 93.26
2. ผลการสอบ RT ของนักเรียนชั้น ป.1 คะแนนรวมร้อยละ 83.22 ผลอยู่ในระดับดีมาก
3. ผลการทดสอบ O-NET ชั้น ป. 6 และชั้น ม.3 มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชา
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือสร้างทักษะชีวิต (Scout all day) และเป็นต้นแบบ
ของเครือข่ายและเขตพื้นที่การศึกษา
2. นักเรียนมีทักษะงานอาชีพและกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ การทาโครงงานไข่เค็มสมุนไพร
การทาโดนัทจิ๋ว การปลูกผักเพื่ออาหารกลางวัน
3. นักเรี ยนได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่ง ขันกีฬาและทักษะทางวิชาการต่าง ๆ ร่วมกับ
เครือข่าย อาเภอ และเขตพื้นที่การศึกษา
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. ได้ รับ รางวัล จากการแข่งขั น ศิล ปหั ต ถกรรมนั ก เรีย น ครั้ง ที่ 69 ระดั บ เขตพื้ น ที่ จานวน 14
รายการ
2. ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือประจาอาเภอวัดโบสถ์
3. รางวัล Best Practice กิจกรรมการสอนลูกเสือแบบเข้มข้น (Scout all day) ระดับยอดเยี่ยม
4. นักเรียนชั้น ป.1 มีผลการทดสอบ RT อยู่ในระดับดีมาก
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. ปัญ หาพฤติก รรมนักเรีย นระดับ มัธยมศึ กษา เช่ น มารยาทในการพู ด การประหยัด พลัง งาน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นิสัยรักการอ่าน เป็นต้น
2. นักเรียนขาดทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และการใช้เทคโนโลยี
3. ครูบางท่านขาดการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการสอน โดยเฉพาะในการสอนวิทยาการคานวณ
3. สภาพอาคารเรียนเก่า ทรุดโทรม
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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โรงเรียนบ้ำนหนองปลิง
โรงเรียนบ้านหนองปลิงเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 43 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 7 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นายบรรเจิด สาลี
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดีขึ้น
ไปคิดเป็นร้อยละ 96.67
2. ผลการสอบ RT ของนักเรียนชั้น ป.1 คะแนนร้อยละ 78.75 มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี
มาก
3. ผลการทดสอบ O-NET ชั้น ป. 6 วิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ ส่วนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
4. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day) โรงเรียนจัดกิจกรรมแบบเข้มตาม
แนวกิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี/ สัปดาห์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมมากกว่าร้อยละ
80
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. การส่งเสริมกิจกรรมการออมทุกชั้นเรียน
2. นักเรียนมีทักษะการอ่านและการเขียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100
3. การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองและชุมชน
4. สภาพแวดล้อมของโรงเรียนสะอาด ปลอดภัย
5. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV ทุกชั้นเรียนและมีการนิเทศติดตามการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง
6. นักเรียนได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่ง ขันกีฬาและทักษะทางวิชาการต่าง ๆ ร่วมกับ
เครือข่าย อาเภอ และเขตพื้นที่การศึกษา
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. ผลการทดสอบ O-NET ชั้น ป. 6 ปีการศึกษา 2562 วิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีค่าเฉลี่ย
สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
2. การทาโครงงานอาชีพ เช่น โครงการขนมจากน้าตาลสด
3. ผลการสอบ RT ของนักเรียนชั้น ป.1 คะแนนร้อยละ 78.75 มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. ครูยังขาดการบูรณาการเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
2. นักเรียนขาดทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และการใช้เทคโนโลยี
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก และทางานกลุ่ม

46

โรงเรียนบ้ำนน้ำหักศึกษำ
โรงเรียนบ้านน้าหักศึกษาเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 84 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 9 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นายสมศักดิ์ คุ้มพงษ์
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดีขึ้น
ไปคิดเป็นร้อยละ 91.43
2. ผลการสอบ RT ของนักเรียนชั้น ป.1 คะแนนร้อยละ 76.77 มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี
มาก
3. ผลการทดสอบ O-NET ชั้น ป. 6 มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชา
4. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day) โรงเรียนจัดกิจกรรมแบบเข้มตาม
แนวกิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี/ สัปดาห์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมมากกว่าร้อยละ
80
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. การร่วมการแก้ปัญหาด้านลายมือนักเรียนทุกคนในโรงเรียน โดยให้คัดลายมือส่งผู้อานวยการ
โรงเรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
2. นักเรียนมีทักษะงานอาชีพ เช่น การถนอมอาหาร (หน่อไม้อัด) น้ายาล้างจาน การปลูกผักสวน
ครัวรั้วกินได้
3. นักเรียนได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่ง ขันกีฬาและทักษะทางวิชาการต่าง ๆ ร่วมกับ
เครือข่าย อาเภอ และเขตพื้นที่การศึกษา
4. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV ทุกชั้นเรียนและมีการนิเทศติดตามการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. เป็ น ตัว แทนเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษาฯ เข้ าแข่ง ขั น ศิล ปหั ตถกรรมนัก เรี ยน ครั้ง ที่ 69 ระดั บภาค
“คีตะมวยไทย”
2. ผลการสอบ RT ของนักเรียนชั้น ป.1 คะแนนร้อยละ 76.77 มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี
มาก
3. นักเรียนมีระเบียบวินัย มีมารยาท พูดจาไพเราะ รักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
เป็นอย่างดี
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. นักเรียนขาดทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และการใช้เทคโนโลยี
2. ครูผู้สอนขาดความรู้และทักษะในการสอนวิทยาการคานวณ (coding)
3. ขาดแคลนโต๊ะและเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา
4. ครูขาดการประชุม PLC และการบันทึก Log Book อย่างต่อเนื่อง
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โรงเรียนแก่งบ้ำนยำงป่ำคำย
โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคายเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 86 คน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จานวน 9 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นายพลายงาม บุญญะ
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดีขึ้น
ไปคิดเป็นร้อยละ 94.73
2. ผลการสอบ RT ของนักเรียนชั้น ป.1 คะแนนร้อยละ 63.3 มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี
3. ผลการทดสอบ O-NET ชั้น ป. 6 มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชา
ชั้นม.3 วิชาภาษาไทยมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ส่วนวิชาอื่นมีค่าเฉลี่ยต่ากว่าระดับประเทศ
4. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day) โรงเรียนจัดกิจกรรมแบบเข้มตาม
แนวกิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี/ สัปดาห์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมมากกว่าร้อยละ
80
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. นักเรียนมีทักษะงานอาชีพและโครงการกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะการแกะสลัก
การทาน้าหมักชีวภาพไว้ใช้ในโรงเรียนและที่บ้าน
2. นักเรียนได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่ง ขันกีฬาและทักษะทางวิชาการต่าง ๆ ร่วมกับ
เครือข่าย อาเภอ และเขตพื้นที่การศึกษา
3. มีการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน โดยผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. เป็ น ตัว แทนเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษาฯ เข้ าแข่ง ขั น ศิล ปหั ตถกรรมนัก เรี ยน ครั้ง ที่ 69 ระดั บภาค
“การแกะสลักผลไม้”
2. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ชั้นม.3 วิชาภาษาไทยมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. ครูผู้สอนขาดความรู้และทักษะในการสอนวิทยาการคานวณ (coding) และการใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย
2. ครูขาดการประชุม PLC และการบันทึก Log Book อย่างต่อเนื่อง
3. ปัญหาด้านระบบอินเทอร์เน็ต
4. ปัญหาด้านการขาดแคลนครูผู้สอนในระดับอนุบาลและมัธยมศึกษา ทาให้ต้องสอนในรายวิชาที่
ไม่ถนัด
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โรงเรียนเขำไร่ศรีรำชำ
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชาเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 76 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 4 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นางอนุยา บุญส่งแท้
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับ
ดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 88.44
2. ผลการสอบ RT ของนักเรียนชั้น ป.1 คะแนนร้อยละ 67.69 มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี
3. ผลการทดสอบ O-NET ชั้น ป. 6 มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชา
4. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day) โรงเรียนจัดกิจกรรมแบบเข้มตาม
แนวกิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี/ สัปดาห์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมมากกว่าร้อยละ
80
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV ทุกชั้นเรียนและมีการนิเทศติดตามการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง
2. ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมในการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
3. โรงเรียนให้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา วัสดุอุปกรณ์การเรียนและการพัฒนาสภาพแวดล้อม
บริเวณโรงเรียนจากหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง
4. มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนสะอาด เป็นระเบียบ และปลอดภัย
5. มีการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน โดยผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา
6. มีการประชุม PLC อย่างต่อเนื่อง
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
คณะกรรมการสถานศึกษามีความเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของโรงเรียน
และได้รับ การสนั บสนุน จากชุม ชนและหน่ วยงานต่ างๆ อย่ างต่ อเนื่ อง โดยเฉพาะการสนั บสนุน อาหาร
กลางวัน
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

49

โรงเรียนวัดเสนำสน์
โรงเรียนวัดเสนาสน์เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 168 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 13 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นายไพรสัณติ์ จันทร์สุริย์
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับ
ดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 99.00
2. ผลการสอบ RT ของนักเรียนชั้น ป.1 คะแนนร้อยละ 67.69 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี
3. ผลการทดสอบ O-NET ชั้น ป. 6 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชา
ชั้น ม.3 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชา
4. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day) โรงเรียนจัดกิจกรรมแบบเข้มตาม
แนวกิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี/ สัปดาห์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมมากกว่าร้อยละ
80
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมในการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ให้เป็นปัจจุบัน จัดให้มี
การนิเทศติดตามการสอนอย่างเป็นกัลยาณมิตร
3. โรงเรียนให้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในด้านเทคโนโลยี และสื่อการสอนที่ทันสมัย
4. ได้รับการสนับสนุนบุคลากรด้าน ICT จากบริษัท ทรู ในโครงการโรงเรียนประชารัฐ
5. มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนสะอาด เป็นระเบียบ และปลอดภัย
6. มีการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน โดยผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา
7. นักเรียนได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและทักษะทางวิชาการต่าง ๆ ร่วมกับ
เครือข่าย อาเภอ และเขตพื้นที่การศึกษา
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. นักเรียนมีผลการทดสอบ O-NET สูงกว่าระดับประเทศทุกวิชาทั้งระดับชั้น ป.6 และ ม.3
2. นักเรียนสามารถสอบเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
3. ได้รางวัลชนะเลิศในการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์จากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับภาค
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. ครูบางคนขาดความรู้ทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
2. ครูขาดการประชุม PLC และการบันทึก Log Book อย่างต่อเนื่อง
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โรงเรียนวัดน้ำคบ
โรงเรียนวัดน้าคบเป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 182 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 16 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นายธงไทย บุตรที
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับ
ดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 97.83
2. ผลการสอบ RT ของนักเรียนชั้น ป.1 คะแนนร้อยละ 62.95 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี
3. ผลการทดสอบ O-NET ชั้น ป. 6 มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชา
ชั้นม.3 วิชาคณิตศาสตร์มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ส่วนวิชาอื่นมีค่าเฉลี่ยต่ากว่าระดับประเทศ
4. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day) โรงเรียนจัดกิจกรรมแบบเข้มตาม
แนวกิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี/ สัปดาห์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมมากกว่าร้อยละ
80
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านนาฏศิลป์ไทย และนาฏศิลป์พื้นบ้าน
2. ผู้บริหาร ข้าราชการครูแ ละบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมในการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ให้เป็นปัจจุบัน จัดให้มี
การนิเทศติดตามการสอนอย่างเป็นกัลยาณมิตร
3. มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนสะอาด เป็นระเบียบ และปลอดภัย
5. มีการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน โดยผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา
6. นักเรียนได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและทักษะทางวิชาการต่าง ๆ ร่วมกับ
เครือข่าย อาเภอ และเขตพื้นที่การศึกษา
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. รางวัลโรงเรียนสีเขียวจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ปี 2562
2. รางวัลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนด้านนาฏศิลป์ไทย
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. ครูบางคนขาดความรู้ทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
2. นักเรียนขาดทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และการใช้เทคโนโลยี
3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสาระวิทยาการคานวณ
4. ครูขาดการประชุม PLC และการบันทึก Log Book อย่างต่อเนื่อง
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เครือข่ำยโรงเรียนพรหมพิรำม 1
โรงเรียนวัดกระบังมังคลำรำม (พิศำลประชำสรรค์)
โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาสรรค์) เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีจานวนนักเรียน
ทั้งสิ้น 261 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 19 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นายมานัส ผิวพรรณ์
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการประเมินทักษาะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดี
ขึน้ ไปคิดเป็นร้อยละ 98.47
2. ผลการสอบ RT ของนักเรียนชั้น ป.1 ปี 2562 ด้านการอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่องอยู่ใน
ระดับดีมากทั้ง 2 ด้าน
3. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป.6 = 36.55 ม.3 =37.87
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. โรงเรียนให้การสนับสนุนนักเรียนในการแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน
2. โรงเรียนมีการส่งเสริมการออม เพื่ อให้นักเรียนรู้จักการประหยัด อดออม โดยมีการฝากเงิน
ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
3. ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมในการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ให้เป็นปัจจุบัน จัดให้มี
การนิเทศติดตามการสอนอย่างเป็นกัลยาณมิตร
4. มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนสะอาด เป็นระเบียบ และปลอดภัย
-สิ่งทีป่ ระสบควำมสำเร็จ
1. โรงเรียนวัดกระบังมังคลารามฯ ได้รับรางวัลศิลปหัตถกรรม 3 รางวัล รวมเหรียญทองลาดับที่ 2
(7 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน)ชนะเลิศ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-3 รองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
2. มีผลคะแนน O-NET ปี 2562 ระดับประถม สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สูงกว่าระดับประเทศ มี
ผลคะแนน O-NET ปี 2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย และคณิตศาสตร์ สูงกว่า
ระดับประเทศ
3. มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้น ป.1 ปี 2562 ด้านการอ่านออก
เสียงและการอ่านรู้เรื่องอยู่ในระดับดีมากทั้ง 2 ด้าน
4. โรงเรียนวัดกระบังมังคลารามฯ เป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. นั ก เรี ย นยั งขาดทั ก ษะในการแสวงหาความรู้ เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด การแก้ ปั ญ หา และ
ความคิ ดสร้างสรรค์ นักเรียนยังมุ่ งเน้ นการสอบและการศึกษาต่ อมากกว่าความรู้และทั กษะที่ ใช้ในการ
แก้ปัญหาและการดารงชีวิตของตนเอง
2.โรงเรียนมีกิจกรรมต่างๆ มากเกินไป ส่ง ผลให้ครูมีเวลาจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนได้
ไม่เต็มที่
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โรงเรียนวัดหอกลอง
โรงเรียนวัดหอกลอง เป็นโรงเรียนขนาดเล็กพิเศษ มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 17 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 3 คน รักษาการตาแหน่งผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นางสาวแสงระวี โคกครุฑ
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการประเมินทักษาะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดี
ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 91.67
2. ผลการสอบ RT ของนักเรียนชั้น ป.1 ปี 2562 ด้านการอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่องอยู่ใน
ระดับดีมากทั้ง 2 ด้าน
3. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป.6 = 39.31 สูงกว่า ปี 2561 ทั้ง 4 กลุ่มสาระและ
ค่าเฉลี่ยทั้ง 4 กลุ่มสาระ สูงกว่าระดับประเทศ 1.32 (37.99)
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. มีชาวต่างชาติสัญชาติเยอรมันเป็นจิตอาสาสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
2. โรงเรียนมีการส่งเสริมการออม เพื่อให้นักเรียนรู้จักการประหยัด อดออม โดยมีการฝากเงิน
ตั้ง แต่ชั้นอนุบาล 2 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้นักเรียนรู้จักการประหยัด อดออม โดยมีการฝากเงิน
ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3. มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนสะอาด เป็นระเบียบ และปลอดภัย
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน : ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป.6 = 39.31 สูงกว่า ปี 2561 ทั้ง
4 กลุ่มสาระและค่าเฉลี่ยทั้ง 4 กลุ่มสาระ สูง กว่าระดับประเทศ 1.32 (37.99) และผลการสอบ RT ของ
นักเรียนชั้น ป.1 ปี 2562 ด้านการอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่องอยู่ในระดับดีมากทั้ง 2 ด้าน
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. นั ก เรี ย นยั งขาดทั ก ษะในการแสวงหาความรู้ เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด การแก้ ปั ญ หา และ
ความคิ ดสร้างสรรค์ นักเรียนยังมุ่ งเน้ นการสอบและการศึกษาต่ อมากกว่าความรู้และทั กษะที่ ใช้ในการ
แก้ปัญหาและการดารงชีวิตของตนเอง
2. ยังมีนักเรียนบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือในการรักษาความสะอาด ดั งนั้นจึงต้องเพิ่มกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสาคัญ และมีจิตสานึกในการมีส่วนร่วมดูแลรักษาความสะอาดของ
โรงเรียน
3.โรงเรียนมีครูน้อยและกิจกรรมต่างๆ มากเกินไป ส่งผลให้ครูมีเวลาจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียน
การสอนได้ไม่เต็มที่
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โรงเรียนวัดหนองมะคัง
โรงเรียนวัดหนองมะคัง เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 204 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 20 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นายปัญญา แย้มเสมอ
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการประเมินทักษาะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดี
ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 100
2. ผลการสอบ RT ของนักเรียนชั้น ป.1 ปี 2562 ด้านการอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่องอยู่ใน
ระดับดีมากทั้ง 2 ด้าน
3. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป.6 = 40.98 .ม.3 . = 32.80
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. โรงเรียนมีการส่งเสริมการออม เพื่อให้นักเรียนรู้จักการประหยัด อดออม โดยมีการฝากเงิน
ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2. ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมในการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ให้เป็นปัจจุบัน จัดให้มี
การนิเทศติดตามการสอนอย่างเป็นกัลยาณมิตร
3. โรงเรีย นให้ การสนับ สนุน นั กเรียนในการแข่ง ขั น ทัก ษะทางวิชาการทั้ งภายในและภายนอก
โรงเรียน
4. มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนสะอาด เป็นระเบียบ และปลอดภัย
5. มีการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน โดยผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1.ผลการประเมินทักษาะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดีขึ้น
ไปคิดเป็นร้อยละ 100
2. ผลการสอบ RT ของนักเรียนชั้น ป.1 ปี 2562 ด้านการอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่องอยู่ใน
ระดับดีมากทั้ง 2 ด้าน
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. นั ก เรี ย นยั งขาดทั ก ษะในการแสวงหาความรู้ เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด การแก้ ปั ญ หา และ
ความคิ ดสร้างสรรค์ นักเรีย นยังมุ่ งเน้ นการสอบและการศึกษาต่ อมากกว่าความรู้และทั กษะที่ ใช้ในการ
แก้ปัญหาและการดารงชีวิตของตนเอง
2. ยังมีนักเรียนบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือในการรักษาความสะอาด ดังนั้นจึงต้องเพิ่มกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสาคัญ และมีจิตสานึกในการมีส่วนร่วมดูแลรักษาความสะอาดของ
โรงเรียน
3.โรงเรียนมีกิจกรรมต่างๆ มากเกินไป ส่งผลให้ครูมีเวลาจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนได้ไม่
เต็มที่
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โรงเรียนประชำอุปถัมภ์
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 73 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 10 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นางสาวเหมวรรณ เอี่ยมสาย
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดีขึ้น
ไปคิดเป็นร้อยละ 92.50
2. ผลการสอบ RT ของนักเรียนชั้น ป.1 ปี 2562 ด้านการอ่านออกเสีย งอยู่ในระดับ ปรับปรุงและ
การอ่านรู้เรื่องอยู่ในระดับพอใช้
3. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป.6 = 33.23 ม.3 . = 32.06
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. โรงเรียนมีการส่งเสริมการออม เพื่อให้นักเรียนรู้จักการประหยัด อดออม โดยมีการฝากเงิน
ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2. ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมในการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ให้เป็นปัจจุบัน
3. โรงเรีย นให้ การสนับ สนุน นั กเรียนในการแข่ง ขั น ทัก ษะทางวิชาการทั้ งภายในและภายนอก
โรงเรียน
4. มีการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน โดยผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. นั ก เรี ย นยั งขาดทั ก ษะในการแสวงหาความรู้ เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด การแก้ ปั ญ หา และ
ความคิ ดสร้างสรรค์ นักเรียนยังมุ่ งเน้ นการสอบและการศึกษาต่ อมากกว่าความรู้และทั กษะที่ ใช้ในการ
แก้ปัญหาและการดารงชีวิตของตนเอง
2. ยังมีนักเรียนบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือในการรักษาความสะอาด ดังนั้นจึงต้องเพิ่มกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสาคัญ และมีจิตสานึกในการมีส่วนร่วมดูแลรักษาความสะอาดของ
โรงเรียน
3.โรงเรียนมีกิจกรรมต่างๆ มากเกินไป ส่งผลให้ครูมีเวลาจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนได้ไม่
เต็มที่
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โรงเรียนทับยำยเชียงวิทยำ
โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 103 คน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จานวน 11 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นางอรพิน ภารังกูล
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดีขึ้น
ไปคิดเป็นร้อยละ 100
2. ผลการสอบ RT ของนักเรียนชั้น ป.1 ปี 2562 ด้านการอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่องอยู่ใน
ระดับดีมากทั้ง 2 ด้าน
3. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป.6 = 37.86 ม.3 . = 32.96
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. มีครูผู้การสอนระดับปฐมวัยที่มีคุณภาพเป็นต้นแบบการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
2. โรงเรียนมีการส่งเสริมการออม เพื่อให้นักเรียนรู้จักการประหยัด อดออม โดยมีการฝากเงิน
ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
3. ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมในการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ให้เป็นปัจจุบัน จัดให้มี
การนิเทศติดตามการสอนอย่างเป็นกัลยาณมิตร
4. โรงเรีย นให้ การสนับ สนุน นั กเรียนในการแข่ง ขั น ทัก ษะทางวิชาการทั้ งภายในและภายนอก
โรงเรียน
5. มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนสะอาด เป็นระเบียบ และปลอดภัย
6. มีการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน โดยผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
มีผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดีขึ้น
ไปคิดเป็นร้อยละ 100 และมีผลการสอบ RT ของนักเรียนชั้น ป.1 ปี 2562 ด้านการอ่านออกเสียงและการ
อ่านรู้เรื่องอยู่ในระดับดีมากทั้ง 2 ด้าน
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. นั ก เรี ย นยั งขาดทั ก ษะในการแสวงหาความรู้ เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด การแก้ ปั ญ หา และ
ความคิ ดสร้างสรรค์ นักเรียนยังมุ่ งเน้ นการสอบและการศึกษาต่ อมากกว่าความรู้และทั กษะที่ ใช้ในการ
แก้ปัญหาและการดารงชีวิตของตนเอง
2. ยังมีนักเรียนบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือในการรักษาความสะอาด ดังนั้นจึงต้องเพิ่มกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสาคัญ และมีจิตสานึกในการมี ส่วนร่วมดูแลรักษาความสะอาดของ
โรงเรียน
3.โรงเรียนมีกิจกรรมต่างๆ มากเกินไป ส่ง ผลให้ครูมีเวลาจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนได้
ไม่เต็มที่
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โรงเรียนวัดทับยำยเชียง
โรงเรียนวัดทับยายเชียง เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 156 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 15 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นางสาวรุ่งรัตน์ จันทะคุณ
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดีขึ้น
ไปคิดเป็นร้อยละ 98.70
2. ผลการสอบ RT ของนักเรียนชั้น ป.1 ปี 2562 ด้านการอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่องอยู่ใน
ระดับดี ทั้ง 2 ด้าน
3. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป.6 = 31.89 ม.3 . = 30.85
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. โรงเรียนมีระบบนิเทศภายในที่ชัดเจน มีการสังเกตการสอนของครูตามปฏิทินการนิเทศ
2. โรงเรียนมีการส่งเสริมการออม เพื่อให้นักเรียนรู้จักการประหยัด อดออม โดยมีการฝากเงิน
ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
3. โรงเรีย นให้ การสนับ สนุน นั กเรียนในการแข่ง ขั น ทัก ษะทางวิชาการทั้ งภายในและภายนอก
โรงเรียน
4. มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนสะอาด เป็นระเบียบ และปลอดภัย
5. มีการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน โดยผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
มีผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดีขึ้น
ไปคิดเป็นร้อยละ 98.70 และมีผลการสอบ RT ของนักเรียนชั้น ป.1 ปี 2562 ด้านการอ่านออกเสียงและ
การอ่านรู้เรื่องอยู่ในระดับดี ทั้ง 2 ด้าน
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. นั ก เรี ย นยั งขาดทั ก ษะในการแสวงหาความรู้ เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด การแก้ ปั ญ หา และ
ความคิ ดสร้างสรรค์ นักเรียนยังมุ่ งเน้ นการสอบและการศึกษาต่ อมากกว่าความรู้และทั กษะที่ ใช้ในการ
แก้ปัญหาและการดารงชีวิตของตนเอง
2. ยังมีนักเรียนบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือในการรักษาความสะอาด ดังนั้นจึงต้องเพิ่มกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสาคัญ และมีจิตสานึกในการมีส่วนร่วมดูแลรักษาความสะอาดของ
โรงเรียน
3.โรงเรียนมีกิจกรรมต่างๆ มากเกินไป ส่งผลให้ครูมีเวลาจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนได้ไม่
เต็มที่
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เครือข่ำยโรงเรียนพรหมพิรำม 2
โรงเรียนวัดท่ำช้ำง
โรงเรียนวัดท่าช้างเป็นโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 86 คน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 11 คน โดยมีนางบุญทิ น่วมบาง เป็นผู้อานวยการโรงเรียน
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
2. ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย
สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ส่วนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับ
ดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 98.46 อยู่ในระดับดีมาก
3. ผลการทดสอบ RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คะแนนเฉลี่ยรวมร้อยละ 71.34
อยู่ในระดับดี
4. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day) โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตาม
แนวกิจกรรม 1 /สัปดาห์ (ทุกวันพฤหัสบดี) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ
100
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV ทุกชั้นเรียนและมีการนิเทศติดตามการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง
2. ส่งเสริมนักเรียนทาโครงงานคุณธรรมทุกชั้นเรียน
3. นักเรียนได้รับการสนับสนุนให้ เข้าร่วมการแข่ง ขันกีฬาและทักษะทางวิชาการต่าง ๆ ร่วมกับ
เครือข่าย อาเภอ และเขตพื้นที่การศึกษา
4. มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียนและภายในห้องเรียนสะอาด เป็นระเบียบ และ
ปลอดภัย
5. มีการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน วัดและชุมชน โดยผู้ปกครอง พระภิกษุ และชุมชนมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. นักเรียนมีความสามารถด้านภาษาไทยและคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ
2. การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. นั ก เรี ย นยั งขาดทั ก ษะในการแสวงหาความรู้ เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด การแก้ ปั ญ หา และ
ความคิดสร้างสรรค์
2. ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) และวัดประเมินผลที่หลากหลาย
3. ส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการห้องเรียนและจัดการเรียนการสอน โดย
การสนับสนุน ส่งเสริมสื่อ อุปกรณ์ อินเทอร์เน็ตให้เพียงพอ
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โรงเรียนชุมชนดิฏฐอำรุง
โรงเรียนชุมชนดิฏฐอารุงเป็นโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 130 คน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 12 คน โดยมีนายอุดม น่วมบาง เป็นผู้อานวยการโรงเรียน
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุก
วิชา
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่อง
ในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 95.67
3. ผลการทดสอบ RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คะแนนเฉลี่ยรวมร้อยละ 89.51
อยู่ในระดับดีมาก
4. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day) โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตาม
แนวกิจกรรม 1 /สัปดาห์ (ทุกวันพฤหัสบดี) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ
100
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV ทุกชั้นเรียนในบางวิชา
2. นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านดนตรีมังคละ
3. นักเรียนได้รับการสนับสนุน ให้เข้าร่วมการแข่ง ขันกีฬาและทักษะทางวิชาการต่าง ๆ ร่วมกับ
เครือข่าย อาเภอ และเขตพื้นที่การศึกษา
4. ครูมีความมุ่งมั่นในการจัดการเรียนรู้แก่เด็กอย่างเต็มกาลังความสามารถ
5. มีการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน วัดและชุมชน โดยผู้ปกครอง พระภิกษุ และชุมชนมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. นักเรียนมีผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศทุกวิชา
2. การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
3. ผลการทดสอบ RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning)
2. นักเรียนขาดทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และการใช้เทคโนโลยี
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โรงเรียนวัดนำขุม
โรงเรียนวัดนาขุม เปิดทาการสอนในระดับอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจานวนนักเรียน
ทั้งสิ้น 125 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 11 คน โดยมีนางสาวสิริกาญจน์ ใสยอด เป็น
ผู้อานวยการโรงเรียน
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุก
วิชา
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับ
ดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 98
3. ผลการทดสอบ RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คะแนนเฉลี่ยรวมร้อยละ 74.28
อยู่ในระดับดี
4. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day) โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตาม
แนวกิจกรรม ทุกวันพฤหัสบดี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ 100
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. ส่งเสริมโครงงานอาชีพ ได้แก่ การทาไม้กวาดดอกหญ้า
2. ครูมีการจัดทาสื่อนวัตกรรมที่หลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น
3. ครูจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เช่น โครงงานวิทยาศาสตร์ สบู่เหลวล้างมือ
โครงงานภาษาไทย
3. นักเรียนได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่ง ขันกีฬาและทักษะทางวิชาการต่าง ๆ ร่วมกั บ
เครือข่าย อาเภอ และเขตพื้นที่การศึกษา
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
2. การจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day)
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) และวัดประเมินผลที่สอดคล้อง
ตามหลักสูตร
3. ส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการห้องเรียนและจัดการเรียนการสอน โดย
การสนับสนุน ส่งเสริมสื่อ อุปกรณ์ อินเทอร์เน็ตให้เพียงพอ
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โรงเรียนวัดเมมสุวรรณำรำม
โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม เปิดทาการสอนในระดับอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มี
จานวนนักเรียนทั้งสิ้น 86 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 11 คน โดยมีนายศราวุฒิ สุพัฒน์
เป็นผู้อานวยการโรงเรียน
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ ส่วนวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับ
ดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 97.43
3. ผลการทดสอบ RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คะแนนเฉลี่ยรวมร้อยละ 77.57
อยู่ในระดับดีมาก
4. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day) โรงเรียนจัดกิจกรรมแบบเข้มตาม
แนวกิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี/ สัปดาห์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ 100
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. มีครูครบชั้นตรงตามวิชาเอก
2. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV ทุกชั้นเรียนและมีการนิเทศติดตามการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง
3. นักเรียนได้รับการสนับสนุนให้ เข้าร่วมการแข่ง ขันกีฬาและทักษะทางวิชาการต่าง ๆ ร่วมกับ
เครือข่าย อาเภอ และเขตพื้นที่การศึกษา
4. มีการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน วัดและชุมชน โดยผู้ปกครอง พระภิกษุ และชุมชนมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ
2. การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
3. ผลการทดสอบ RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คะแนนเฉลี่ยรวมร้อยละ 77.57
อยู่ในระดับดีมาก
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. นั ก เรี ย นยั งขาดทั ก ษะในการแสวงหาความรู้ เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด การแก้ ปั ญ หา และ
ความคิดสร้างสรรค์
2. ครูผู้สอนขาดความรู้และทักษะในการสอนวิทยาการคานวณ (coding)
3. ขาดแคลนโต๊ะและเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา
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โรงเรียนรำษฎร์สำมัคคี
โรงเรียนราษฎร์สามัคคี เปิดทาการสอนในระดับอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจานวน
นักเรียนทั้งสิ้น 58 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 8 คน โดยมีนายสมมาทร ยอดเกตุ เป็น
ผู้อานวยการโรงเรียน
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุก
วิชา
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับ
ดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 94.58
3. ผลการทดสอบ RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คะแนนเฉลี่ยรวมร้อยละ 73.12
อยู่ในระดับดี
4. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day) โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตาม
แนวกิจกรรม 1 /สัปดาห์ (ทุกวันพฤหัสบดี) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ 80
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV ทุกชั้นเรียน
2. นักเรียนได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่ง ขันกีฬาและทักษะทางวิชาการต่าง ๆ ร่วมกับ
เครือข่าย อาเภอ และเขตพื้นที่การศึกษา
3. มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียนและภายในห้องเรียนสะอาด เป็นระเบียบ และ
ปลอดภัย
4. มีการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน วัดและชุมชน โดยผู้ปกครอง พระภิกษุ และชุมชนมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
รางวัลโรงเรียนปลอดภัยดีเด่น จากบริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์(ประเทศไทย) จากัด
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ครูขาดการประชุม PLC และการบันทึก Log Book อย่างต่อเนื่อง
3. ขาดแคลนโต๊ะและเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา
4. สัญญาณอินเทอร์เน็ตยังไม่ครอบคลุมทุกอาคารเรียน
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โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง
โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง เปิดทาการสอนในระดับอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจานวน
นักเรียนทั้งสิ้น 30 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 5 คน โดยมีนางเรณู คงทอง ครูชานาญการ
พิเศษรักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุก
วิชา
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับ
ดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 94.74
3. ผลการทดสอบ RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คะแนนเฉลี่ยรวมร้อยละ 78.24
อยู่ในระดับดีมาก
4. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day) โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตาม
แนวกิจกรรม 1 /สัปดาห์ (ทุกวันพฤหัสบดี) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ
100
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV ทุกชั้นเรียน
2. นักเรียนได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่ง ขันกีฬาและทักษะทางวิชาการต่าง ๆ ร่วมกับ
เครือข่าย อาเภอ และเขตพื้นที่การศึกษา
3. สภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียนและภายในห้องเรียนสะอาด เป็นระเบียบ และปลอดภัย
4. มีการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน วัดและชุมชน โดยผู้ปกครอง พระภิกษุ และชุมชนมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
คณะกรรมการสถานศึกษามีความเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของโรงเรียน
และได้รับการสนับสนุนจากชุมชนและหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. นั ก เรี ย นยั งขาดทั ก ษะในการแสวงหาความรู้ เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด การแก้ ปั ญ หา และ
ความคิดสร้างสรรค์
3. ส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการห้องเรียนและจัดการเรียนการสอน โดย
การสนับสนุน ส่งเสริมสื่อ อุปกรณ์ อินเทอร์เน็ตให้เพียงพอ
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โรงเรียนประชำสำมัคคี
โรงเรียนประชาสามัคคี เปิดทาการสอนในระดับอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจานวน
นักเรียนทั้งสิ้น 37 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 8 คน โดยมีนางบุญทิ น่วมบาง เป็น
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ ส่วนวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับ
ดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 94.28
3. ผลการทดสอบ RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คะแนนเฉลี่ยรวมร้อยละ 64.75
อยู่ในระดับดี
4. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day) โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตาม
แนวกิจกรรม 1 /สัปดาห์ (ทุกวันพฤหัสบดี) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ 80
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV ทุกชั้นเรียนและมีการนิเทศติดตามการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง
2. นักเรียนได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่ง ขันกีฬาและทักษะทางวิชาการต่าง ๆ ร่วมกับ
เครือข่าย อาเภอ และเขตพื้นที่การศึกษา
3. สภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียนและภายในห้องเรียนสะอาด เป็นระเบียบ และปลอดภัย
4. มีการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน วัดและชุมชน โดยผู้ปกครอง พระภิกษุ และชุมชนมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. นั ก เรี ย นยั งขาดทั ก ษะในการแสวงหาความรู้ เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด การแก้ ปั ญ หา และ
ความคิดสร้างสรรค์
3. ครูขาดการประชุม PLC และการบันทึก Log Book อย่างต่อเนื่อง
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โรงเรียนรำษฎร์บำรุง
โรงเรียนวัดราษฎร์บารุง เปิดทาการสอนในระดับอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจานวน
นักเรียนทั้งสิ้น 25 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 5 คน โดยมีนางอุบลศรี ตุนาโป่ง ครูชานาญ
การพิเศษรักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย
สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ส่วนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับ
ดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 95.65
3. ผลการทดสอบ RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คะแนนเฉลี่ยรวมร้อยละ 81.08
อยู่ในระดับดีมาก
4. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day) โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตาม
แนวกิจกรรม 1 /สัปดาห์ (ทุกวันพฤหัสบดี) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ 80
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV ทุกชั้นเรียนและมีการนิเทศติดตามการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง
2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา วัสดุอุปกรณ์การเรียน และการพัฒนาสภาพแวดล้อม
บริเวณโรงเรียนจากหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง
3. นักเรียนได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่ง ขันกีฬาและทักษะทางวิชาการต่าง ๆ ร่วมกับ
เครือข่าย อาเภอ และเขตพื้นที่การศึกษา
4. มีสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียนและภายในห้องเรียนสะอาด เป็นระเบียบ และปลอดภัย
5. มีพระจากวัดคลองแคมาอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนเป็นประจาทุกสัปดาห์
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. นักเรียนมีความสามารถด้านภาษาไทยและคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ
2. การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. พัฒนาความสามารถของนักเรียนด้านภาษาอังกฤษ
2. นั ก เรี ย นยั งขาดทั ก ษะในการแสวงหาความรู้ เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด การแก้ ปั ญ หา และ
ความคิดสร้างสรรค์
3. ส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการห้องเรียนและจัดการเรียนการสอน โดย
การสนับสนุน ส่งเสริมสื่อ อุปกรณ์ อินเทอร์เน็ตให้เพียงพอ
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เครือข่ำยโรงเรียนพรหมพิรำม 3
โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่ประชำนุกูล
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ประชานุกูล เปิดสอนระดับ อนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนจานวน
80 คน แยกเป็น ชาย 43 คน หญิง 37 คน ผู้อานวยการโรงเรียนชื่อ นางสาวนันทนิตย์ ท่าโพธิ์
ข้าราชการครู 3 คน พนักงานราชการ 1 คน รวมทั้งสิ้น 5 คน
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562
1.1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ค่าเฉลี่ยรวม 4 สาระ เท่ากับ 36.77 และมีคะแนนเฉลี่ยรวม 4 สาระ
 สูงกว่าระดับชาติ
สูงกว่าปีการศึกษา 2561 ร้อยละ 1.39
1.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค่าเฉลี่ยรวม 4 สาระ เท่ากับ 28.68 และมีคะแนนเฉลี่ยรวม 4 สาระ
สูงกว่าระดับชาติ
ต่ากว่าปีการศึกษา 2561 ร้อยละ -1.62
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดี
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 87.50
3. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day) โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม
จานวน 1 วัน/ สัปดาห์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ 100
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
จุดเด่น
1. การบริหารแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งผู้บริหาร คณะครู บุคลากรภายในโรงเรียน
ชุมชน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. มีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของโรงเรียนขยายโอกาส
ที่เปิดสอนตั้งแต่อนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 แต่มีข้อจากัดด้านจานวนบุคลากร (ครูผู้สอน)
3. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติที่หลากหลาย เหมาะสมกับวัย
โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และวิทยากรภายนอกได้อย่างเหมาะสม
4. มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ สะอาด ปลอดภัย
สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ย 4 สาระ
สูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา ร้อยละ 1.39
2. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เข้มแข็งในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนำ
1. ส่งเสริมความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ที่เน้นการอ่านออก
เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง ผ่านการจัดกาเรียนเรียนการสอนแบบ Active Learning
2. ส่งเสริมความสามารถด้านการเรียนการสอนวิทยาการคานวณ (Coding) ให้กับครูผู้สอน
วิทยาศาสตร์
3. ส่งเสริมการจัดบรรยากาศการเรียนรู้คาศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษ และการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารให้กับผู้เรียนทุกคน
4. ยกระดับผลการทดสอบ NT O-NET ให้สูงขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา
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โรงเรียนหนองสะแกประชำนุกูล
โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล เปิดสอนระดับ อนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวนนักเรียน
131 คน เป็น ชาย 87 คน หญิง 44 คน ผู้อานวยการโรงเรียนชื่อ นางสาวเวียงฟ้า ไกรกิจราษฎร์
ข้าราชการครู 10 คน พนักงานราชการ 3 คน รวมทั้งสิ้น 14 คน
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562
1.1ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ค่าเฉลี่ยรวม 4 สาระ เท่ากับ 36.77 และมีคะแนนเฉลี่ยรวม 4 สาระ
 สูงกว่าระดับชาติ
สูงกว่าปีการศึกษา 2561 ร้อยละ 0.05
1.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค่าเฉลี่ยรวม 4 สาระ เท่ากับ 28.68 และมีคะแนนเฉลี่ยรวม 4 สาระ
สูงกว่าระดับชาติ
ลดลงกว่าปีการศึกษา 2561 ร้อยละ -3.01
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดี
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 91.30
3. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day) โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม
จานวน 1 วัน/ สัปดาห์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ 100
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
จุดเด่น
1. การบริหารแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งผู้บริหาร คณะครู บุคลากรภายในโรงเรียน
ชุมชน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
2. มีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของโรงเรียนขยายโอกาส
3. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติที่หลากหลาย เหมาะสมกับวัย
โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และวิทยากรภายนอกได้อย่างเหมาะสม
4. มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ สะอาด ปลอดภัย
สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ย 4 สาระ
สูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา ร้อยละ 0.05
2. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปี
การศึกษาที่ผ่านมา จานวน 1 สาระ คือ สาระภาษาไทย
จุดที่ควรพัฒนำ
1. ส่งเสริมความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ที่เน้นการอ่านออก
เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง การคิดคานวณ การคิดวิเคราะห์ขั้นสูง ผ่านการจัดกาเรียนเรียนการสอน
แบบ Active Learning
2. ส่งเสริมความสามารถด้านการเรียนการสอนวิทยาการคานวณ (Coding) ให้กับครูผู้สอน
วิทยาศาสตร์
3. ส่งเสริมการจัดบรรยากาศการเรียนรู้คาศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษ และการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารให้กับผู้เรียนทุกคน
4. ยกระดับผลการทดสอบ NT O-NET ให้สูงขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา
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โรงเรียนผดุงวิทยำ
โรงเรียนผดุงวิทยา เปิดสอนระดับ อนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวนนักเรียน 129 คน
แยกเป็นชาย 67 คน หญิง 62 คนผู้อานวยการโรงเรียนชื่อ นายวีระชัย แจ้งโม้ ข้าราชการครู 11 คน
พนักงานราชการ 1 คน อัตราจ้าง 1 คน รวม 14 คน
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562
1.1ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ค่าเฉลี่ยรวม 4 สาระ เท่ากับ 36.77 และมีคะแนนเฉลี่ยรวม 4 สาระ
 สูงกว่าระดับชาติ
สูงกว่าปีการศึกษา 2561 ร้อยละ 0.05
1.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค่าเฉลี่ยรวม 4 สาระ เท่ากับ 28.68 และมีคะแนนเฉลี่ยรวม 4 สาระ
สูงกว่าระดับชาติ
ลดลงกว่าปีการศึกษา 2561 ร้อยละ -0.17
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดี
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 95.94
3. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day) โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตาม
แนวกิจกรรม Scout all day จานวน 1 วัน/ สัปดาห์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม
ร้อยละ 100
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
จุดเด่น
1. เป็นโรงเรียนที่ดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใต้โครงการพิเศษ ได้แก่ โรงเรียนประชา
รัฐ โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) และโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
2. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งผู้บริหาร คณะครู บุคลากรภายในโรงเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง
และคณะกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน (ปตท.สผ.) ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพบุคลากร และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. มีโครงการ/ กิจกรรม/ ชุมนุม และกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติที่
หลากหลาย เหมาะสมกับวัย โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และวิทยากรภายนอกได้
อย่างเหมาะสม
4. มีการนาวิทยาการคานวณ (Coding) มาส่งเสริมทักษะการคิด การวางแผนอย่างเป็นระบบโดย
มีการการออกแบบและนาองค์ความรู้วิทยาการคานวณ (Coding) มาฝึกปฏิบัติเกิดการเรียนรู้และสร้างองค์
ความรู้ได้จากประสบการณ์จริง
5. มีการส่งเสริมทักษะความรู้และประสบการณ์ด้านการประกอบอาชีพให้กับผู้เรียนทุกคนอย่าง
ต่อเนื่อง
6. มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ สะอาด ปลอดภัย
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สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ย 4 สาระ
สูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา ร้อยละ 0.05
2. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ย 4 สาระ
สูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา จานวน 3 สาระ
3. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เข้มแข็งในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนำ
1. ส่งเสริมความสามารถด้านการเรียนการสอนวิทยาการคานวณ (Coding) ให้กับครูผู้สอน
วิทยาศาสตร์ให้สามารถสอนสาระเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมตามระดับชั้น
2. ส่งเสริมความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ที่เน้นการอ่านออก
เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดคานวณ คิดวิเคราะห์ขั้นสูง ผ่านการจัดกาเรียนเรียนการสอนแบบ
Active Learning
3. ส่งเสริมการจัดบรรยากาศการเรียนรู้คาศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษ และการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารให้กับผู้เรียนทุกคน
4. ยกระดับผลการทดสอบ NT O-NET ให้สูงขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา
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โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยำ
โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา เปิดสอนระดับ อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 จานวนนักเรียน 118 คน
แยกเป็น ชาย 73 คน หญิง 45 คน ผู้อานวยการโรงเรียนชื่อ นายวัฒนา โยธา ข้าราชการครู จานวน 4
คน พนักงานราชการ 2 คน อัตราจ้าง 2 คน รวม 9 คน
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ค่าเฉลี่ยรวม 4 สาระ เท่ากับ 36.77 และมีคะแนนเฉลี่ยรวม 4 สาระ
 สูงกว่าระดับชาติ
ลดลงกว่าปีการศึกษา 2561 ร้อยละ -10.04
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดี
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 95.94
3. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day) โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม
จานวน 1 วัน/ สัปดาห์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ 100
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
จุดเด่น
1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน การเขียนในทุก
ระดับชั้น
2. ครูมีการใช้สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม (กิจกรรมหนึ่งครู หนึ่งนวัตกรรม) เพื่อแก้ปัญหาผู้เรียน
รายบุคคล
3. ครูมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษอย่างหลากหลาย มีการใช้สื่อเทคโนโลยี และ
Eng 24 ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม
4. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โครงการ โครงงานที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติที่หลากหลาย
เหมาะสมกับวัย โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และวิทยากรภายนอกได้อย่างเหมาะสม
5. มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ สะอาด ปลอดภัย
6. การบริหารแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งผู้บริหาร คณะครู บุคลากรภายในโรงเรียน
ชุมชน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. ตัวแทนโรงเรียนสะเต็มศึกษา ระดับภาคเหนือ แข่งขันระดับประเทศ
2. ส่งเสริมการใช้สื่อ/นวัตกรรมที่หลากหลาย
3. ดาเนินการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนำ
1. ส่งเสริมความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ที่เน้นการอ่านออก
เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง การคิดคานวณ คิดวิเคราะห์ขั้นสูง ผ่านการจัดกาเรียนเรียนการสอนแบบ
Active Learning
2. ส่งเสริมความสามารถด้านการเรียนการสอนวิทยาการคานวณ (Coding) ให้กับครูผู้สอน
วิทยาศาสตร์
3. ยกระดับผลการทดสอบ NT และ O-NET ให้สูงขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา
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โรงเรียนวัดวังมะด่ำน
โรงเรียนวัดวังมะด่าน เปิดสอนระดับ อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 จานวนนักเรียน 123 คน
แยกเป็น ชาย 67 คน หญิง 51 คน ผู้อานวยการโรงเรียนชื่อ นายฉัตรชัย แก่นจรรยา ข้าราชการครู 9 คน
อัตราจ้างขั้นวิกฤต 1 คน และอัตราจ้าง 1 คน รวมทั้งสิ้น 12 คน
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ค่าเฉลี่ยรวม 4 สาระ เท่ากับ 36.77 และมีคะแนนเฉลี่ยรวม 4 สาระ
 สูงกว่าระดับชาติ
ลดลงกว่าปีการศึกษา 2561 ร้อยละ -8.29
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดี
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 95.51
3. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day) โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตาม
แนวกิจกรรม Scout all day จานวน 1 วัน/ สัปดาห์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม
ร้อยละ 100
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
จุดเด่น
1. ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ-เนตรนารี ได้เป็นอย่างดี
2. มีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของโรงเรียน
3. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาการคานวณ (Coding) ได้อย่างเหมาะสมตามระดับชั้น
4. มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ สะอาด ปลอดภัย
5. มีการส่งเสริมคุณลักษณะผู้เรียนผ่านกิจกรรมลูกเสือ Scout all day อย่างต่อเนื่องทุกระดับชั้น
3. การบริหารแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งผู้บริหาร คณะครู บุคลากรภายในโรงเรียน
ชุมชน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. โรงเรียนต้นแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ลูกเสือ-เนตรนารี
2. ผลการทดสอบระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าระดับประเทศ 4 ปีต่อเนื่อง
3. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เข้มแข็งในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนำ
1. ส่งเสริมความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ที่เน้นการอ่านออก
เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง การคิดคานวณ คิดวิเคราะห์ขั้นสูงผ่านการจัดการเรียนเรียนการสอนแบบ
ActiveLearning
2. ส่งเสริมการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้คาศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษและใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารภายในห้องเรียนและภายในโรงเรียน
3. ยกระดับผลการทดสอบ NT O-NET ให้สูงขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา
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โรงเรียนวัดย่ำนยำวประชำนุกูล
โรงเรียนวัดย่านยาวประชานุกูล เปิดสอนระดับ อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 จานวนนักเรียน
37 คน แยกเป็น ชาย 18 คน หญิง 19 คน ผู้อานวยการโรงเรียนชื่อ ดร.วัฒนะ โปร่งนุช ข้าราชการครู
2 คน พนักงานราชการ 1 คน รวม 4 คน
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ค่าเฉลี่ยรวม 4 สาระ เท่ากับ 36.77 และมีคะแนนเฉลี่ยรวม 4 สาระ
 สูงกว่าระดับชาติ
สูงกว่าปีการศึกษา 2561 ร้อยละ 6.48
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดี
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 90.32
3. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day) โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตาม
แนวกิจกรรม Scout all day จานวน 1 วัน/ สัปดาห์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม
ร้อยละ 100
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
จุดเด่น
1. โรงเรียนต้นแบบ โครงการศาสตร์พระราชา เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถเรียนรู้และพัฒนา นักเรียน ครู
บุคลากรทางการศึกษา ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต
2. การบริหารแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งผู้บริหาร คณะครู บุคลากรภายในโรงเรียน
ชุมชน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
3. เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ในโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ของมหาวิทยาลัย
ราภัฎพิบูลสงคราม พิษณุโลก มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ สะอาด ปลอดภัย
สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ย 4 สาระ
สูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา ร้อยละ 6.48
2. โรงเรียนต้นแบบ โครงการศาสตร์พระราชา เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถเรียนรู้และพัฒนา
นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมที่สามารถเรียนรู้ได้
ตลอดชีวิต
จุดที่ควรพัฒนำ
1. ส่งเสริมความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้านการอ่าน การเขียน การ
คิดคานวณ คิดวิเคราะห์ขั้นสูง และภาษาอังกฤษผ่านการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
2. ส่งเสริมความสามารถด้านการเรียนการสอนวิทยาการคานวณ (Coding) ให้กับครูผู้สอน
วิทยาศาสตร์
3. ส่งเสริมการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้คาศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษและใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารภายในห้องเรียนและภายในโรงเรียน
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เครือข่ำยโรงเรียนพรหมพิรำม 4
โรงเรียนวัดท้องโพลง
โรงเรียนวัดท้องโพลง เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 235 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 17 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นายยวน กองจิว
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการประเมินทักษาะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดี
ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 100
2. ผลการสอบ RT ของนักเรียนชั้น ป.1 ปี 2562 ด้านการอ่านออกเสียงอยู่ในระดับ ดีมาก และ
การอ่านรู้เรื่องอยู่ในระดับดี
3. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป.6 = 33.81 ม.3 . = 31.07
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. โรงเรียนมีครูครบชั้นและเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถมีความรับผิดชอบในการทางาน
2. โรงเรียนมีการส่งเสริมการออม เพื่อให้นักเรียนรู้จักการประหยัด อดออม โดยมีการฝากเงิน
ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
3. ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมในการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ให้เป็นปัจจุบัน จัดให้มี
การนิเทศติดตามการสอนอย่างเป็นกัลยาณมิตร
4. มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนสะอาด เป็นระเบียบ และปลอดภัย
5. มีการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน โดยผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. โรงเรียนวัดท้องโพลง เป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ
2.ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
มีผลการประเมินทักษาะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดีขึ้น
ไปคิดเป็นร้อยละ 100 และมีผลการสอบ RT ของนักเรียนชั้น ป.1 ปี 2562 ด้านการอ่านออกเสียงอยู่ใน
ระดับ ดีมาก และการอ่านรู้เรื่องอยู่ในระดับดี
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. นั ก เรี ย นยั งขาดทั ก ษะในการแสวงหาความรู้ เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด การแก้ ปั ญ หา และ
ความคิ ดสร้างสรรค์ นักเรียนยังมุ่ งเน้ นการสอบและการศึกษาต่ อมากกว่าความรู้และทั กษะที่ ใช้ในการ
แก้ปัญหาและการดารงชีวิตของตนเอง
2. ยังมีนักเรียนบางส่วนไม่ให้ความร่ วมมือในการรักษาความสะอาด ดังนั้นจึงต้องเพิ่มกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสาคัญ และมีจิตสานึกในการมีส่วนร่วมดูแลรักษาความสะอาดของ
โรงเรียน
3.โรงเรียนมีกิจกรรมต่างๆ มากเกินไป ส่งผลให้ครูมีเวลาจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนได้
ไม่เต็มที่
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โรงเรียนวัดทุ่งตำเปรี้ยว
โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 141 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 8 คน รักษาการตาแหน่งผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นายเฉลิม ยอดสุวรรณ์
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการประเมินทักษาะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดี
ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 100
2. ผลการสอบ RT ของนักเรียนชั้น ป.1 ปี 2562 ด้านการอ่านออกเสียงอยู่ในระดับ ดี และการ
อ่าน รู้เรื่องอยู่ในระดับดีมาก
3. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป.6 = 36.24
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. โรงเรียนมีบุคลากรที่เข้มแข็งมีความรู้ ความสามารถ ทุ่มเท เสียสละในการทางาน
2. โรงเรียนมีจุดเด่นในด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการส่งเสริมการออม เพื่อให้นักเรียน
รู้จักการประหยัด อดออม โดยมีการฝากเงินตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมในการพัฒนาตนเองและพัฒนาการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ให้เป็นปัจจุบัน จัดให้มีการนิเทศ
ติดตามการสอนอย่างเป็นกัลยาณมิตร
3. โรงเรี ย นให้ การสนับ สนุน นั กเรียนในการแข่ง ขั น ทัก ษะทางวิชาการทั้ งภายในและภายนอก
โรงเรียน
4. มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนสะอาด เป็นระเบียบ และปลอดภัย
5. มีการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน โดยผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
โรงเรียนมีผลการประเมินทักษาะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องใน
ระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 100 และมีผลการสอบ RT ของนักเรียนชั้น ป.1 ปี 2562 ด้านการอ่านออก
เสียงอยู่ในระดับ ดี และการอ่านรู้เรื่องอยู่ในระดับดีมาก
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. นั ก เรี ย นยั งขาดทั ก ษะในการแสวงหาความรู้ เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด การแก้ ปั ญ หา และ
ความคิ ดสร้างสรรค์ นักเรียนยังมุ่ งเน้ นการสอบและการศึกษาต่ อมากกว่าความรู้และทั กษะที่ ใช้ในการ
แก้ปัญหาและการดารงชีวิตของตนเอง
2. ยังมีนักเรียนบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือในการรักษาความสะอาด ดังนั้นจึงต้องเพิ่มกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสาคัญ และมีจิตสานึกในการมีส่วนร่วมดูแลรักษาความสะอาดของ
โรงเรียน
3.โรงเรียนมีกิจกรรมต่างๆ มากเกินไป ส่งผลให้ครูมีเวลาจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนได้
ไม่เต็มที่
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โรงเรียนวัดวังงิ้วงำม
โรงเรียนวัดวังงิ้วงามเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 81 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 9 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นายมานัส ผิวพรรณ์
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการประเมินทักษาะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดี
ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 100
2. ผลการสอบ RT ของนักเรียนชั้น ป.1 ปี 2562 ด้านการอ่านออกเสียงอยู่ในระดับ พอใช้ และ
การอ่านรู้เรื่องอยู่ในระดับดี
3. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป.6 = 24.50 ม.3 . = 30.98
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. โรงเรียนมีการส่งเสริมการออม เพื่อให้นักเรียนรู้จักการประหยัด อดออม โดยมีการฝากเงิน
ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2. ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมในการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ให้เป็นปัจจุบัน จัดให้มี
การนิเทศติดตามการสอนอย่างเป็นกัลยาณมิตร
3. โรงเรีย นให้ การสนับ สนุน นั กเรียนในการแข่ง ขั น ทัก ษะทางวิชาการทั้ งภายในและภายนอก
โรงเรียน
4. มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนสะอาด เป็นระเบียบ และปลอดภัย
5. มีการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน โดยผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
โรงเรียนวัดวังงิ้วงาม มีผลการประเมินทักษาะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่
อ่านคล่องในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 100 และมีผลการสอบ RT ของนักเรียนชั้น ป.1 ปี 2562 ด้านการ
อ่าน รู้เรื่องอยู่ในระดับดี
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. นั ก เรี ย นยั งขาดทั ก ษะในการแสวงหาความรู้ เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด การแก้ ปั ญ หา และ
ความคิ ดสร้างสรรค์ นักเรียนยังมุ่ งเน้ นการสอบและการศึกษาต่ อมากกว่าความรู้และทั กษะที่ ใช้ในการ
แก้ปัญหาและการดารงชีวิตของตนเอง
2. ยังมีนักเรียนบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือในการรักษาความสะอาด ดังนั้นจึงต้องเพิ่มกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสาคัญ และมีจิตสานึกในการมีส่วนร่วมดูแลรักษาความสะอาดของ
โรงเรียน
3.โรงเรียนมีกิจกรรมต่างๆ มากเกินไป ส่งผลให้ครูมีเวลาจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนได้
ไม่เต็มที่
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โรงเรียนบ้ำนคลองตกวิทยำ
โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา มีจานวนนักเรียนทั้งสิน้ 49 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน
7 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นางสาวพรปวีณ์ หนูทิม
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการประเมินทักษาะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดี
ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 100
2. ผลการสอบ RT ของนักเรียนชั้น ป.1 ปี 2562 ด้านการอ่านออกเสียง และการอ่านรู้เรื่องอยู่ใน
ระดับดีมากทั้ง 2 ด้าน
3. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป.6 = 42.58 (สูงกว่าระดับประเทศ+4.59)
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1.มี ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งโรงเรีย นและชุ ม ชน โดยผู้ ป กครองและชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด
การศึกษา
2. โรงเรียนมีการส่งเสริมการออม เพื่อให้นักเรียนรู้จักการประหยัด อดออม โดยมีการฝากเงิน
ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
3. ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมในการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ให้เป็นปัจจุบัน จัดให้มี
การนิเทศติดตามการสอนอย่างเป็นกัลยาณมิตร
4. โรงเรีย นให้ การสนับ สนุน นั กเรียนในการแข่ง ขั น ทัก ษะทางวิชาการทั้ งภายในและภายนอก
โรงเรียน
5. มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนสะอาด เป็นระเบียบ และปลอดภัย
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
โรงเรียนมีผลการประเมินทักษาะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับ
ดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 100 มีผลการสอบ RT ของนักเรียนชั้น ป.1 ปี 2562 ด้านการอ่านออกเสียง และการ
อ่านรู้เรื่องอยู่ในระดับดีมากทั้ง 2 ด้าน และผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป.6 = 42.58 สูงกว่า
ระดับประเทศ+4.59 และสูงที่สุดในเครือข่ายพรหมพิราม 4
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. นั ก เรี ย นยั งขาดทั ก ษะในการแสวงหาความรู้ เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด การแก้ ปั ญ หา และ
ความคิ ดสร้างสรรค์ นักเรียนยังมุ่ งเน้ นการสอบและการศึกษาต่ อมากกว่าความรู้และทั กษะที่ ใช้ในการ
แก้ปัญหาและการดารงชีวิตของตนเอง
2. ยังมีนักเรียนบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือในการรักษาความสะอาด ดังนั้นจึงต้องเพิ่มกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสาคัญ และมีจิตสานึกในการมีส่วนร่วมดูแลรักษาความสะอาดของ
โรงเรียน
3.โรงเรียนมีกิจกรรมต่างๆ มากเกินไป ส่งผลให้ครูมีเวลาจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนได้
ไม่เต็มที่
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โรงเรียนวัดสมอสุวรรณำรำม
โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 71 คน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จานวน 8 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นางสาวพิสุทธินี กลัดนิล
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการประเมินทักษาะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดี
ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 97.95
2. ผลการสอบ RT ของนักเรียนชั้น ป.1 ปี 2562 ด้านการอ่านออกเสียง และการอ่านรู้เรื่องอยู่ใน
ระดับดีทั้ง 2 ด้าน
3. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป.6 = 33.69
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. โรงเรียนมีการส่งเสริมการออม เพื่อให้นักเรียนรู้จักการประหยัด อดออม โดยมีการฝากเงิน
ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมีผลงานของตนเองบริการและจาหน่ายในชุมชน(พวง
หรีด)
2. ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมในการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ให้เป็นปัจจุบัน จัดให้มี
การนิเทศติดตามการสอนอย่างเป็นกัลยาณมิตร
3. โรงเรีย นให้ การสนับ สนุน นั กเรียนในการแข่ง ขั น ทัก ษะทางวิชาการทั้ งภายในและภายนอก
โรงเรียน
4. มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนสะอาด เป็นระเบียบ และปลอดภัย
5. มีการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน โดยผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
โรงเรียนมีผลการประเมินทักษาะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องใน
ระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 97.95 และมีผลการสอบ RT ของนักเรียนชั้น ป.1 ปี 2562 ด้านการอ่านออก
เสียง และการอ่านรู้เรื่องอยู่ในระดับดีทั้ง 2 ด้าน
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. นั ก เรี ย นยั งขาดทั ก ษะในการแสวงหาความรู้ เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด การแก้ ปั ญ หา และ
ความคิ ดสร้างสรรค์ นักเรียนยัง มุ่ งเน้ นการสอบและการศึกษาต่ อมากกว่าความรู้และทั กษะที่ ใช้ในการ
แก้ปัญหาและการดารงชีวิตของตนเอง
2. ยังมีนักเรียนบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือในการรักษาความสะอาด ดังนั้นจึงต้องเพิ่มกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสาคัญ และมีจิตสานึกในการมีส่วนร่วมดูแลรักษาความสะอาดของ
โรงเรียน
3.โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมต่างๆ มากเกินไป ส่งผลให้ครูมีเวลาจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการ
สอนได้ไม่เต็มที่
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โรงเรียนวัดเขำน้อย
โรงเรียนวัดเขาน้อย มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 52 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 6 คน
ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นายมานัส ผิวพรรณ์ นางสาวพลับพลึง เสามั่น
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการประเมินทักษาะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดี
ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 100
2. ผลการสอบ RT ของนักเรียนชั้น ป.1 ผลการสอบ RT ของนักเรียนชั้น ป.1 ปี 2562 ด้านการ
อ่านออกเสียงระดับดี และการอ่านรู้เรื่องอยู่ในระดับดีมาก
3. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป.6 = 37.12
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. โรงเรียนมีการส่งเสริมการออม เพื่อให้นักเรียนรู้จักการประหยัด อดออม โดยมีการฝากเงิ น
ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2. ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมในการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ให้เป็นปัจจุบัน จัดให้มี
การนิเทศติดตามการสอนอย่างเป็นกัลยาณมิตร
3. โรงเรีย นให้ การสนับ สนุน นั กเรียนในการแข่ง ขั น ทัก ษะทางวิชาการทั้ งภายในและภายนอก
โรงเรียน
4. มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนสะอาด เป็นระเบียบ และปลอดภัย
5. มีการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน โดยผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
โรงเรียนมีผลการประเมินทักษาะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องใน
ระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 100 และมีผลการสอบ RT ของนักเรียนชั้น ป.1 ผลการสอบ RT ของนักเรียน
ชั้น ป.1 ปี 2562 ด้านการอ่านออกเสียงระดับดี และการอ่านรู้เรื่องอยู่ในระดับดีมาก
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. นั ก เรี ย นยั งขาดทั ก ษะในการแสวงหาความรู้ เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด การแก้ ปั ญ หา และ
ความคิ ดสร้างสรรค์ นักเรียนยังมุ่ งเน้ นการสอบและการศึกษาต่ อมากกว่าความรู้และทั กษะที่ ใช้ในการ
แก้ปัญหาและการดารงชีวิตของตนเอง
2. ยังมีนักเรียนบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือในการรักษาความสะอาด ดังนั้นจึงต้องเพิ่มกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสาคัญ และมีจิตสานึกในการมีส่วนร่วมดูแลรักษาความสะอาดของ
โรงเรียน
3.โรงเรียนมีกิจกรรมต่างๆ มากเกินไป ส่งผลให้ครูมีเวลาจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนได้
ไม่เต็มที่
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เครือข่ำยโรงเรียนพรหมพิรำม 5
โรงเรียนวัดห้วยดั้ง
โรงเรียนวัดห้วยดั้ง เปิดทาการสอนในระดับอนุบาล 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจานวนนักเรียน
ทั้งสิ้น 263 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 20 คน โดยมีนายชาญยุทธ ด่านสัมฤทธิ์ เป็น
ผู้อานวยการโรงเรียน
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุก
วิชา
2. ผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุก
วิชา
3. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับ
ดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 95.62
3. ผลการทดสอบ RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คะแนนเฉลี่ยรวมร้อยละ 85.31
อยู่ในระดับดีมาก
4. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day) โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตาม
แนวกิจกรรม ทุกวันพฤหัสบดี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ 100
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. จัดการศึกษาปฐมวัยที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน และเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมนักเรียนมีโครงงานคุณธรรมทุกชั้นเรียน
3. ครูมีการจัดทาสื่อนวัตกรรมที่หลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น
4. นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านอาชีพ เช่นการทาขนม การประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุเหลือใช้
3. นักเรียนได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่ง ขันกีฬาและทักษะทางวิชาการต่าง ๆ ร่วมกับ
เครือข่าย อาเภอ และเขตพื้นที่การศึกษา
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับ
ดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 95.62 อยู่ในระดับดีมาก
2. ผลการทดสอบ RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คะแนนเฉลี่ยรวมร้อยละ 85.31
อยู่ในระดับดีมาก
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning)
3. ส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการห้องเรียนและจัดการเรียนการสอน โดยการ
สนับสนุน ส่งเสริมสื่อ อุปกรณ์ อินเทอร์เน็ตให้เพียงพอ
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โรงเรียนวัดสะพำนหิน (วงศ์วำนประชำสรรค์)
โรงเรียนวัดสะพานหิน (วงศ์วานประชาสรรค์) เปิดทาการสอนระดับอนุบาล 2 –มัธยมศึกษาปีที่ 3
มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 153 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 16 คน ผู้อานวยการโรงเรียนชื่อ
นางสาวอภิชญา ยอดทองดี
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
ทุกวิชา
2. ผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
ทุกวิชา
3. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับ
ดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 93.42
3. ผลการทดสอบ RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คะแนนเฉลี่ยรวมร้อยละ 56.77
อยู่ในระดับดี
4. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day) โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม
ตามแนวกิจกรรม ทุกวันพฤหัสบดี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ 100
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. จัดการศึกษาปฐมวัยที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน และเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย
2. นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านอาชีพ เช่น การสานหมวก น้าหมักชีวภาพ การถนอมอาหาร
3. มีสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียนและภายในห้องเรียนสะอาด เป็นระเบียบ และปลอดภัย
4. นักเรียนได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่ง ขันกีฬาและทักษะทางวิชาการต่าง ๆ ร่วมกับ
เครือข่าย อาเภอ และเขตพื้นที่การศึกษา
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day) โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนว
กิจกรรม ทุกวันพฤหัสบดี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ 100
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. พัฒนาความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน
2. ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning)
3. ระบบอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนให้สามารถใช้งานได้ทุกพื้นที่
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โรงเรียนวัดคลองตำล (ศรีรัตนประชำนุกูล)
โรงเรียนวัดคลองตาล (ศรีรัตนประชานุกูล) เปิดทาการสอนระดับอนุบาล 2 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 121 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 18 คน โดยมีนายสุเทพ ศรีกล่า
เป็นผู้อานวยการโรงเรียน
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
จานวน 3 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ ส่วนวิชาภาษาอังกฤษมีคะแนน
เฉลี่ยต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
2. ผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุก
วิชา
3. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับ
ดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 91.66
3. ผลการทดสอบ RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คะแนนเฉลี่ยรวมร้อยละ 79.25
อยู่ในระดับดีมาก
4. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day) โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตาม
แนวกิจกรรม ทุกวันพฤหัสบดี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ 100
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. จัดการศึกษาปฐมวัยที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน และเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย
2. จัด ท าโครงงานและกิ จกรรมส่ง เสริมอาชีพ ได้แ ก่ การท าขนม การประกอบอาหาร การท า
เหรียญโปรยทาน และการปลูกผักปลอดสารพิษ
3. ครูมีการจัดทาสื่อนวัตกรรมที่หลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น
4. นักเรียนได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่ง ขันกีฬาและทักษะทางวิชาการต่าง ๆ ร่วมกับ
เครือข่าย อาเภอ และเขตพื้นที่การศึกษา
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
จานวน 3 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์
2. ผลการทดสอบ RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คะแนนเฉลี่ยรวมร้อยละ 79.25
อยู่ในระดับดีมาก
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
2. การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) อย่างต่อเนื่อง
3. พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตให้สามารถใช้งานครอบคลุมทุกพื้นที่ของโรงเรียน
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โรงเรียนชุมชนวัดย่ำนขำด (ประชำสงเครำะห์)
โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด (ประชาสงเคราะห์) เปิดทาการสอนระดับอนุบาล 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 309 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 18 คน โดยมีนายทวี แย้มดี
เป็นผู้อานวยการโรงเรียน
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทยและวิชาวิทยาศาสตร์มีคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ และวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ
2. ผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุก
วิชา
3. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับ
ดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 96.57
4. ผลการทดสอบ RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คะแนนเฉลี่ยรวมร้อยละ 64.15
อยู่ในระดับดี
5. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day) โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตาม
แนวกิจกรรม ทุกวันพฤหัสบดี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ 100
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. จัดการศึกษาปฐมวัยที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน และเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย สานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมนักเรียนมีโครงงานคุณธรรมทุกชั้นเรียน
3. นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านอาชีพ เช่นการทาขนม การพรมเช็ดเท้า
4. ส่งเสริมนักเรียนให้มีความสามารถด้านดนตรี กีฬา ศิลปะอย่างต่อเนื่อง
5. มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เป็นแบบอย่างได้
6. นักเรียนได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่ว มการแข่ง ขันกีฬาและทักษะทางวิชาการต่าง ๆ ร่วมกับ
เครือข่าย อาเภอ และเขตพื้นที่การศึกษา
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทยและวิชาวิทยาศาสตร์มีคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับ
ดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 96.57 อยู่ในระดับดีมาก
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
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โรงเรียนศึกษำกุลบุตร
โรงเรียนศึกษากุลบุตร เปิดทาการสอนในระดับอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจานวน
นักเรียนทั้งสิ้น 123 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 10 คน โดยมีนางกัญจุฑา โรจนหัสดินทร์
เป็นผู้อานวยการโรงเรียน
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุก
วิชา
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับ
ดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 95.45
3. ผลการทดสอบ RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คะแนนเฉลี่ยรวมร้อยละ 71.32
อยู่ในระดับดีมาก
4. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day) โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตาม
แนวกิจกรรม ทุกวันพฤหัสบดี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ 100
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. จัดการศึกษาปฐมวัยที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน และเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย
2. โรงเรียนดาเนินงานตามแนวทางสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ได้รับรางวัล
สถานศึกษาดีเด่น
3. ครูมีการจัดทาสื่อนวัตกรรมที่หลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น
4. นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านอาชีพ เช่น การทาสบู่สมุนไพร
3. นักเรียนได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่ง ขันกีฬาและทักษะทางวิชาการต่าง ๆ ร่วมกับ
เครือข่าย อาเภอ และเขตพื้นที่การศึกษา
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับ
ดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 95.62 อยู่ในระดับดีมาก
2. ผลการทดสอบ RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คะแนนเฉลี่ยรวมร้อยละ 85.31
อยู่ในระดับดีมาก
3.รางวัลโรงเรียนปลอดอบายมุข ดีเด่น ปี 2562
4. โรงเรียนต้นแบบการดาเนินโครงการอาหารกลางวัน
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) อย่างต่อเนื่อง
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เครือข่ำยโรงเรียนพรหมพิรำม 6
โรงเรียนวัดหำงไหล
โรงเรียนวัดหางไหลเป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 163 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 18 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นางสาวกนกกาญจน์ อุปราช
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการประเมินทักษาะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดี
ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ98.91
2. ผลการสอบ RT ของนักเรียนชั้น ป.1 ร้อยละ 65.85 ระดับคุณภาพ ดี
3. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป.6 ร้อยละ 30.78 ระดับต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
ม.3 ร้อยละ 34.23 ระดับต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
4. โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม 1 วันเต็ม/สัปดาห์
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ100
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. โรงเรียนมีการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีพื้นบ้านมังคละ
2. ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมในการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ให้เป็นปัจจุบัน จัดให้มี
การนิเทศติดตามการสอนอย่างเป็นกัลยาณมิตร
3. โรงเรียนให้การสนับสนุนนักเรียนในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
4. มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนสะอาด เป็นระเบียบ และปลอดภัย
5. มีการส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรียนและชุมชน โดยผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. โรงเรียนวัดหางไหลได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินประเภทการแสดงตลก ระดับประถมศึกษาปีที่
1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 จังหวัดสุโขทัย
2. รางวัลระดับเหรียญทอง ประเภทโครงงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ประจาปี 2562
3. ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทโครงงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปี 2562
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. นั ก เรี ย นยั งขาดทั ก ษะในการแสวงหาความรู้ เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด การแก้ ปั ญ หา และ
ความคิ ดสร้างสรรค์ นักเรียนยังมุ่ งเน้ นการสอบและการศึกษาต่ อมากกว่าความรู้และทั กษะที่ ใช้ในการ
แก้ปัญหาและการดารงชีวิตของตนเอง
2. ผู้บริหารและคณะครูต้องการอบรมพัฒนาการด้านวิทยาการคานวณ เพื่อนาสู่การปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องและการเข้าใจที่ชัดเจน
3. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT และ O-NET
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โรงเรียนวัดวังวน
โรงเรียนวัดวังวนเป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 176 คน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จานวน 13 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ จ่าสิบเอกสมเจตน์ ยอดเพชร
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดีขึ้น
ไปคิดเป็นร้อยละ 100
2. ผลการสอบ RT ของนักเรียนชั้น ป.1 ร้อยละ 87.53 ระดับคุณภาพ ดีมาก
3. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป.ร้อยละ 33.17 ระดับต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
ม.3 ร้อยละ 31.11 ระดับต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
4. โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม 1 วันเต็ม/สัปดาห์
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ100
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1 .มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนสะอาด เป็นระเบียบ และปลอดภัย
2. ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมในการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ให้เป็นปัจจุบัน จัดให้มี
การนิเทศติดตามการสอนอย่างเป็นกัลยาณมิตร
3. โรงเรีย นให้ การสนับ สนุน นั กเรียนในการแข่ง ขั น ทัก ษะทางวิชาการทั้ งภายในและภายนอก
โรงเรียน
4.มีบุคลากรครบชั้น ครูครบตามสาระการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
5. ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. โรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง นักร้องลูกทุ่งชายระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 69 จังหวัดสุโขทัย
2. โรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นวงดนตรีสตริง ครั้ง ที่ 69 จัง หวัด
สุโขทัย 3. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง นักอ่านรุ่นเยาว์เด็กพิเศษ ระดับประถมศึกษา
4. ได้รับรางวัลโรงเรียนดนตรีไทย 100 %
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. นั ก เรี ย นยั ง ขาดทั ก ษะในการแสวงหาความรู้ เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด การแก้ ปั ญ หา และ
ความคิ ดสร้างสรรค์ นักเรียนยังมุ่ งเน้ นการสอบและการศึกษาต่ อมากกว่าความรู้และทั กษะที่ ใช้ในการ
แก้ปัญหาและการดารงชีวิตของตนเอง
2. พื้นที่โรงเรียนมีจากัด ไม่เพียงพอในการบริหารจัดการ
3.ผู้บริหารและคณะครูต้องการอบรมพัฒนาการด้านวิทยาการคานวณ เพื่อนาสู่การปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องและการเข้าใจที่ชัดเจน
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โรงเรียนวัดสนำมไชย
โรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 70 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จานวน 14 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นางจรัญญา ทองหล้า
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการประเมินทักษาะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดี
ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ100 .....
2. ผลการสอบ RT ของนักเรียนชั้น ป.1 ร้อยละ 82. 24 ระดับคุณภาพ ดีมาก
3. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลีย่ รวม ป.6 ร้อยละ 32.59 ระดับต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
ม.3 ร้อยละ 36.07 ระดับต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
4. โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม 1 วันเต็ม/สัปดาห์
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ100
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1.ผู้บริหารและคณะครูมีความมุ่งมั่น ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบ ถึงแม้มีครูไม่ครบชั้น สามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกงานทุกกิจกรรม
2. ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมในการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ให้เป็นปัจจุบัน จัดให้มี
การนิเทศติดตามการสอนอย่างเป็นกัลยาณมิตร
3. โรงเรีย นให้ การสนับ สนุน นั กเรียนในการแข่ง ขั น ทัก ษะทางวิชาการทั้ ง ภายในและภายนอก
โรงเรียน
4. มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนสะอาด เป็นระเบียบ และปลอดภัย
5. มีการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน โดยผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา
6. มีความเสียสละ ร่วมบริจาคเงินเดือนละ 12,500 บาทเพื่อจัดจ้างครูมาสอนให้ครบทุกชั้น
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 สามารถอ่านได้คล่อง ร้อยละ 100
2. ความร่วมมือระหว่างชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
3.โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในทีสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนและคนในชุมชนได้ดีมาก
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนา
1. นั ก เรี ย นยั งขาดทั ก ษะในการแสวงหาความรู้ เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด การแก้ ปั ญ หา และ
ความคิ ดสร้างสรรค์ นักเรียนยังมุ่ งเน้ นการสอบและการศึกษาต่ อมากกว่าความรู้และทั กษะที่ ใช้ในการ
แก้ปัญหาและการดารงชีวิตของตนเอง
2.คณะครูขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนวิทยาการคานวณ การดาเนินการจัดทาพัสดุ
การเงิน
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โรงเรียนวัดธรรมำรำม
โรงเรียนธรรมารามเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 82 คน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จานวน 7 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นายชาตรี ดากล่อม
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดีขึ้น
ไปคิดเป็นร้อยละ100
2. ผลการสอบ RT ของนักเรียนชั้น ป.1 ร้อยละ 97.42 ระดับคุณภาพ ดีมาก
3. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป.6 ร้อยละ 34.01 ระดับต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
4. โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม 1 วันเต็ม/สัปดาห์
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ100
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเศรษฐกิจแบบพอเพียง
2. ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมในการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ให้เป็นปัจจุบัน จัดให้มี
การนิเทศติดตามการสอนอย่างเป็นกัลยาณมิตร
3. โรงเรีย นให้ การสนับ สนุน นั กเรียนในการแข่ง ขั น ทัก ษะทางวิชาการทั้ งภายในและภายนอก
โรงเรียน
4. มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนสะอาด เป็นระเบียบ และปลอดภัย
5. มีการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรีย นและชุมชน โดยผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. โรงเรียนธรรมารามได้รับรางวัลโรงเรียนต้น แบบเศรษฐกิจพอเพี ยงระดับประเทศ ประจาปี
การศึกษา 2560
2. ปีการศึกษา 2562 ผลการประเมินrt ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ร้อยละ 97.42
3. โรงเรียนได้รับรางวัลผลโอเน็ตค่าเฉลี่ยสูงขึ้น โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนผ่าน DLTV
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. นั ก เรี ย นยั งขาดทั ก ษะในการแสวงหาความรู้ เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด การแก้ ปั ญ หา และ
ความคิ ดสร้างสรรค์ นักเรียนยังมุ่ งเน้ นการสอบและการศึกษาต่ อมากกว่าความรู้และทั กษะที่ ใช้ในการ
แก้ปัญหาและการดารงชีวิตของตนเอง
2. คณะครูขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนวิทยาการคานวณ ผู้บริหารและคณะครูต้องการ
อบรมพัฒนาการด้านวิทยาการคานวณ เพื่อนาสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและการเข้าใจที่ชัดเจน
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โรงเรียนบ้ำนหนองห้ำง
โรงเรียนบ้านหนองห้างเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 52 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 6 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นางพัชราวรรณ แย้มเสมอ
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการประเมินทักษาะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดี
ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ100
2. ผลการสอบ RT ของนักเรียนชั้น ป.1 ร้อยละ 94.16 ระดับคุณภาพ ดีมาก
3. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป.6 ร้อยละ 33.59 ระดับต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
ม.3 ร้อยละ 31.50 ระดับต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
4. โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม 1 วันเต็ม/สัปดาห์
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ100
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมในการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ให้เป็นปัจจุบัน จัดให้มี
การนิเทศติดตามการสอนอย่างเป็นกัลยาณมิตร
3. โรงเรีย นให้ การสนับ สนุน นั กเรียนในการแข่ง ขั น ทัก ษะทางวิชาการทั้ งภายในและภายนอก
โรงเรียน
4. มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนสะอาด เป็นระเบียบ และปลอดภัย
5. มีการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน โดยผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. โรงเรียนสามารถระดมการมีส่วนร่วมจากชุมชน จานวน 350,000 บาท สร้างรั้วให้โรงเรียน
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. นั ก เรี ย นยั งขาดทั ก ษะในการแสวงหาความรู้ เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด การแก้ ปั ญ หา และ
ความคิ ดสร้างสรรค์ นักเรียนยังมุ่ งเน้ นการสอบและการศึกษาต่ อมากกว่าความรู้ และทั กษะที่ ใช้ในการ
แก้ปัญหาและการดารงชีวิตของตนเอง
2. ผู้บริหารและคณะครูต้องการอบรมพัฒนาการด้านวิทยาการคานวณ เพื่อนาสู่การปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องและการเข้าใจที่ชัดเจน
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โรงเรียนบ้ำนคลองทำเนียบ
โรงเรียนบ้านคลองทาเนียบเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 106 คน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จานวน 9 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นางเพชรา ชาญฝั้น
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการประเมินทักษาะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดี
ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ100
2. ผลการสอบ RT ของนักเรียนชั้น ป.1 ร้อยละ 92.88 ระดับคุณภาพ ดีมาก
3. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป.6 ร้อยละ 31.43 ระดับต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
ม.3 ร้อยละ 34.38 ระดับต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
4. โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม 1 วันเต็ม/สัปดาห์
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ100
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. ด้ำนวิชำกำร
การพัฒนางานด้านวิชาการ โดยใช้โมเดล ALP ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และการยกระดับผลการทดสอบ
ระดับชาติทั้ง O-NET / NT ครูมีการวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด รู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล ออกแบบการจัดการเรียนรู้ และ จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน และวิเคราะห์ผลสอบ O-NET / NT และ RT เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การพัฒนา
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
รำงวัลระดับชำติ
1 โล่ประกาศเกียรติคุณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประถมศึกษา การพัฒนรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O – NET ) ระดับภาค
โครงการ TFE ( Teams For Education ) ประจาปีงบประมาณ 2562
2 ผลการแข่งขันการสร้างการ์ตูนสั้น (Comic Strip) ระดับชั้น ป.4-6 รางวัลระดับเหรียญทอง
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 จังหวัดสุโขทัย
3 ผลการแข่งขันการประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.1- 3 รางวัลระดับเหรียญเงินงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 จังหวัดสุโขทัย
4.ผลการแข่งขันการใช้โปรแกรมนาเสนอ (Presentation) ระดับชั้น ป.๔-๖รางวัลระดับเหรียญ
เงินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 จังหวัดสุโขทัย
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. ผู้บริหารและคณะครูต้องการอบรมพัฒนาการด้านวิทยาการคานวณ เพื่อนาสู่การปฏิบัติได้
อย่างถูกต้องและการเข้าใจที่ชัดเจน
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โรงเรียนวัดวังไม้แก่น
โรงเรียนวัดวังไม้แก่นเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 21 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 2 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ จ่าสิบเอกสมเจตน์ ยอดเพชร
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดีขึ้น
ไปคิดเป็นร้อยละ 100
2. ผลการสอบ RT ของนักเรียนชั้น ป.1 ร้อยละ 75.12 ระดับคุณภาพ ดี
3. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป.6 ร้อยละ 38.51 ระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
4. โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม 1 วันเต็ม/สัปดาห์
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ100
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1 . .ครูใช้สื่อการเรียนการสอนด้วยDLTV/DLIT ส่งผลให้นักเรียนมีผลผลการประเมินทักษะการ
อ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 100
ผลการสอบ RT ของนักเรียนชั้น ป.1 ร้อยละ 88.58 ระดับคุณภาพ ดี
ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป.6 ร้อยละ 41.06 ระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
2 มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนสะอาด เป็นระเบียบ และปลอดภัย
3. มีการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน โดยผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. การใช้ สื่อ การเรีย นการสอนด้ วยDLTV/DLIT ส่ง ผลให้นั กเรียนมีผ ลสัมฤทธิ์ท างการเรียนสู ง
ขึ้นมาต่อเนื่อง
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. นั ก เรี ย นยั งขาดทั ก ษะในการแสวงหาความรู้ เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด การแก้ ปั ญ หา และ
ความคิ ดสร้างสรรค์ นักเรียนยังมุ่ งเน้ นการสอบและการศึกษาต่ อมากกว่าความรู้และทั กษะที่ ใช้ในการ
แก้ปัญหาและการดารงชีวิตของตนเอง
2. . ผู้บริหารและคณะครูต้องการอบรมพัฒนาการด้านวิทยาการคานวณ เพื่อนาสู่การปฏิบัติได้
อย่างถูกต้องและการเข้าใจที่ชัดเจน
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โรงเรียนบ้ำนบึงธรรมโรง
โรงเรียนบ้านบึงธรรมโรงเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 16 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 12 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ จ่าสิบเอกสมเจตน์ ยอดเพชร
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดีขึ้น
ไปคิดเป็นร้อยละ 100
2. ผลการสอบ RT ของนักเรียนชั้น ป.1 ร้อยละ 88.58 ระดับคุณภาพ ดีมาก
3. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป.6 ร้อยละ 41.06 ระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
4. โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม 1 วันเต็ม/สัปดาห์
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ100
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1.ครูใช้สื่อการเรียนการสอนด้วยDLTV/DLIT ส่งผลให้นักเรียนมีผลผลการประเมินทักษะการอ่าน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 100
ผลการสอบ RT ของนักเรียนชั้น ป.1 ร้อยละ 88.58 ระดับคุณภาพ ดีมาก
ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป.6 ร้อยละ 41.06 ระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
2. มีการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน โดยผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. การใช้ สื่อ การเรีย นการสอนด้ วยDLTV/DLIT ส่ง ผลให้นั กเรียนมีผ ลสัมฤทธิ์ท างการเรียนสู ง
ขึ้นมาต่อเนื่อง
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. . ผู้บริหารและคณะครูต้องการอบรมพัฒนาการด้านวิทยาการคานวณ เพื่อนาสู่การปฏิบัติได้
อย่างถูกต้องและการเข้าใจที่ชัดเจน
2. ยังมีนักเรียนบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือในการรักษาความสะอาด ดังนั้นจึงต้องเพิ่มกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสาคัญ และมีจิตสานึกในการมีส่วนร่วมดูแลรักษาความสะอาดของ
โรงเรียน
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เครือข่ำยโรงเรียนพรหมพิรำม 7
โรงเรียนรำษฎร์ศรัทธำวิทยำ
โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยาเป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 125 คน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จานวน 17 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นายณรงค์ อยู่ยังเกตุ
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
3. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป.6 .....45.38  สูงกว่าระดับชาติ
4. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ม.3 ...37.87  สูงกว่าระดับชาติ
3. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดีขึ้น
ไปคิดเป็นร้อยละ 97.69
4. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day)
โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม ........1......วัน....../สัปดาห์.
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ..........100....................
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. โรงเรียนมีการใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่ฝึกให้นักเรียนทางานเป็นทีม เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงได้ลง
มือปฏิบัติ โดยเฉพาะกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
2. ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมในการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง มีบุคลากรที่มีความสามารถ มีประสบการณ์ในการสอนโดยเฉพาะ
ด้านดนตรีไทย ส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถด้านดนตรี
3. โรงเรีย นให้ การสนับ สนุน นั กเรียนในการแข่ง ขั น ทัก ษะทางวิชาการทั้ งภายในและภายนอก
โรงเรียน
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. ได้รับรางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย ดังนี้
1.1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
2. ผลการทดสอบ RT ชั้นป. 1 อยู่ในระดับดีมาก
3. ผลการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 สูงกว่าระดับประเทศทุกสาระ
4. ผลการทดสอบ O-NET ชั้น ม.3 สูงกว่าระดับประเทศ 3 สาระ
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นป.3 อย่างเข้มข้น
2. พั ฒ นาการจั ดการเรีย นการสอนภาษาอั ง กฤษ การส่ง เสริมคาศั พท์ ภาษาอัง กฤษและการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3. การจั ด การเรี ย นการสอนวิ ท ยาการค านวณให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก ด้ า น จั ด หาสื่ อ คอมพิ ว เตอร์
เทคโนโลยี
5. การจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
6. พัฒนาสนามเด็กเล่นสาหรับเด็กปฐมวัย

92

โรงเรียนวัดวงฆ้อง
โรงเรียนวัดวงฆ้องเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 92 คน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จานวน 13 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นายเจนพจน์ หวงกาแหง
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลีย่ รวม ป.6 .....48.62..ค่าเฉลี่ยรวม  สูงกว่าระดับชาติ
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดีขึ้น
ไปคิดเป็นร้อยละ 97.90
3. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day)
โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม ........1......วัน....../สัปดาห์.
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ..........100................
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 อ่านคล่อง
2. ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมในการพัฒนาตนเองและ
พั ฒ นาการเรี ยนการสอนอย่ างต่ อเนื่ อ ง มี บุ ค ลากรที่ มี ความสามารถ ด้ านการสอนภาษาจี น และก าลั ง
ดาเนินการเปิดการสอนภาษาจีนเป็นรายวิชาเพิ่มเติม
3. ชุมชนในเขตบริการเห็นความสาคัญของสถานศึกษา มีเครือข่ายความร่วมมืออย่างหลากหลาย
ให้ความร่วมมือและส่งเสริมในการจัดการศึกษา สนับสนุนด้านงบประมาณ
4. บุคลากรอยู่ในวัยทางานเป็นครูรุ่นใหม่ มีความพร้อม มีความมุ่งมั่น ครูรุ่นเก่ามากด้วย
ประสบการณ์สามารถเป็นพี่เลี้ยงให้ครูรุ่นใหม่ได้ ผู้บริหารและครูทานข้าวร่วมกันทาให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. ได้รับรางวัลจากการแข่งขันตอบปัญหาพจนานุกรมอันดับที่ 3 ระดับจังหวัดและรางวัลชมเชย
ในระดับภาคจากสโมสรโรตารี่
2. แข่งขัน สวดสรภั ญ ญะชายรางวัลรองชนะเลิ ศอัน ดับ 1 ระดับ จัง หวัด รองชนะเลิศ อันดั บ 2
ระดับภาค
3. ผลการทดสอบ RT ชั้นป. 1 อยู่ในระดับดี
3. ผลการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 สูงกว่าระดับประเทศทุกสาระ
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปีให้สอดคล้อง ครอบคลุม
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. พั ฒ นาการจั ดการเรีย นการสอนภาษาอั ง กฤษ การส่ง เสริมคาศั พท์ ภาษาอัง กฤษและการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3. การจัดการเรียนการสอนวิทยาการคานวณให้ค รอบคลุม ทุกด้ านทุกระดั บชั้น ในปี การศึกษา
2563
4. พัฒนาสนามเด็กเล่นสาหรับเด็กปฐมวัย
5. การจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนระดับมัธยมให้สะอาด บรรยากาศเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้
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โรงเรียนบ้ำนป่ำสัก (ทศพลอนุสรณ์)
โรงเรียนบ้านป่าสักเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 321 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 22 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นายอานาจ ตินะมาตร
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป.6 ..... 38.90  สูงกว่าระดับชาติ
2. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ม.3 ... 34.77  ต่ากว่าระดับชาติ
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดีขึ้น
ไปคิดเป็นร้อยละ 97.69
3. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day)
โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม ........1......วัน....../สัปดาห์.
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ..........100..................
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. ระดับปฐมวัยเป็นโรงเรียน เครือข่ายศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ จัดประสบการณอย่างหลากหลาย
ได้ แ ก่ โรงเรี ย นบ้ า นนั ก วิท ยาศาสตร์ น้ อ ยประเทศไทย สะเต็ ม วิท ยาการค านวณ ห้ อ งเรีย นมี บ ริ เวณ
กว้างขวาง สะอาด สวยงามมีสื่อตามมุมประสบการณ์สาหรับเด็กอย่างเพียงพอ
2. ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมในการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง มีบุคลากรที่มีความสามารถ มีครูจบวิชาเอกใน 5 สาระหลักส่วนใหญ่
เป็นครูรุ่นใหม่วัยทางาน มี MOU ในการผลิตสื่อการสอนภาคเรียนละ 1 ชิ้น
3. จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ได้ชัดเจนในเรื่องของจัดทาโครงงานทุกระดับชั้น
ครบทุกสาระการเรียนรู้
4. ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค สนั บ สนุ น การสอนงานอาชี พ 3 สาขา วิ ท ยาลั ย
บริหารธุรกิจสนับสนุนการเรียนรู้ทักษะอาชีพ มีความโดดเด่นในการสอนทักษะอาชีพ
5. อาคารสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเพียงพอต่อจานวนนักเรียน
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษระดับภาคเหนือจังหวัดสุโขทัย
2. ผลการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 ค่าเฉลี่ยรวม 4 วิชาสูงกว่าระดับประเทศ
3. ผลการทดสอบ O-NET ชั้น ม.3 วิชาภาษาไทยสูงกว่าระดับประเทศ
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. พัฒนาการอ่านคล่องในระดับชั้น ป. 1 และ ป.2
2. พั ฒ นาการจั ดการเรีย นการสอนภาษาอั ง กฤษ การส่ง เสริมคาศั พท์ ภาษาอัง กฤษและการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3. การจัดการเรียนการสอนวิทยาการคานวณให้ครอบคลุมทุกด้าน ทุกระดับชั้นในปีการศึกษา
2563
4. ขาดครูเอกพลศึกษา
5. พัฒนาผลการสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม. 3 โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้ข้อมูลการสอบ
ปีการศึกษา 2562 เป็นฐานในการพัฒนา
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โรงเรียนมะต้องประชำสรรค์
โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 92 คน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จานวน 10 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นางกุณฑลี ชัยนนถี
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป.6 .....44.37..ค่าเฉลี่ยรวม  สูงกว่าระดับชาติ
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดีขึ้น
ไปคิดเป็นร้อยละ 98.51
3. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day)
โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม ........1......วัน....../สัปดาห์.
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ..........100................
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 อ่านคล่อง
2. เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานใน
การดาเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อฝึกทักษะชีวิต ทักษะอาชีพและความรับผิดชอบให้กับนักเรียน ได้อย่างชัดเจน
3. ชุมชนในเขตบริการเห็นความสาคัญของสถานศึกษา ให้ความร่วมมือและส่งเสริมในการจัด
การศึกษา สนับสนุนด้านงบประมาณ/แรงงาน อย่างสม่าเสมอ
4. การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (New DLTV) อย่างเป็นระบบ
5 .มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ สะอาด ปลอดภัย
6. การบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันที่ถูกสุขลักษณะ และมีสารอาหารครบถ้วนให้นักเรียน
ทุกวัน
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. ได้รับโล่เกียรติคุณ ได้มาตรฐานโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันดีเด่นระดับประเทศประจาปี
2562 จากกระทรวงศึกษาธิการ
2. ผลการทดสอบ RT ชั้นป. 1 อยู่ในระดับดี
3. ผลการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 เฉลี่ย 4 สาระสูงกว่าระดับประเทศ
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้กิจกรรมที่มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น
2. พั ฒ นาการจั ดการเรีย นการสอนภาษาอั ง กฤษ การส่ง เสริมคาศั พท์ ภาษาอัง กฤษและการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3. การจัดการเรียนการสอนวิทยาการคานวณให้ครอบคลุมทุกด้าน ทุกระดับชั้นในปีการศึกษา
2563
4. จัดหาสื่อในมุมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัยเพิ่มขึ้น
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โรงเรียนบ้ำนมะต้อง
โรงเรียนบ้านมะต้อง เป็นโรงเรียนขนาดเล็กพิเศษ มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 41 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 5คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นางสาวชฏาพร แองไว
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป.6 .....41.87..ค่าเฉลี่ยรวม  สูงกว่าระดับชาติ
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดีขึ้น
ไปคิดเป็นร้อยละ 97
3. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day)
โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม ........1......วัน....../สัปดาห์.
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ..........100................
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 อ่านคล่อง
2. ผู้บริหารและครูมีความมุ่งมั่นตั้งใจสูงถึงแม้จะขับเคลื่อนท่ามกลางวิกฤตที่ขาดแคลนครู
3. การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (New Dltv) อย่างเป็นระบบ
4 .มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ สะอาด ปลอดภัย
5. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีระเบียบ วินัย ความรับผิดชอบและมีกิริยามารยาทที่ดี
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. ผลการทดสอบ RT ชั้นป. 1 อยู่ในระดับดี
2. ผลการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 เฉลี่ย 4 สาระสูงกว่าระดับประเทศ
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้กิจกรรมที่มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น
2. พั ฒ นาการจั ดการเรีย นการสอนภาษาอั ง กฤษ การส่ง เสริมคาศั พท์ ภาษาอัง กฤษและการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3. การจัดการเรียนการสอนวิทยาการคานวณให้ครอบคลุมทุกด้าน ทุกระดับชั้นในปีการศึกษา
2563
4. จัดหาสื่อในมุมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัยเพิ่มขึ้น จัดประสบการณ์ตามหลักสูตรโดยเน้น 6
กิจกรรมหลักและกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อยเพื่อพัฒนาให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย
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โรงเรียนบ้ำนหำดใหญ่
โรงเรียนบ้านหาดใหญ่ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 41 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 7 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นางสาวชฏาพร แองไว
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป.6 .....34.75..ค่าเฉลี่ยรวม  ต่ากว่าระดับชาติ
 ต่ากว่าปีการศึกษา 2561 (-9.86)
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดีขึ้น
ไปคิดเป็นร้อยละ 98.18
3. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day)
โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม ........1......วัน....../สัปดาห์.
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ..........100................
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 อ่านคล่อง
2. ผู้บริหารและครูมีความมุ่งมั่นตั้งใจสูง
3. การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (New DLTV) อย่างเป็นระบบ
4 .มีการจัดสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียนที่ สะอาด ปลอดภัย
5. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีระเบียบ วินัย ความรับผิดชอบและมีกิริยามารยาทที่ดี
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. ผลการทดสอบ RT ชั้นป. 1 อยู่ในระดับดี
2. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีระเบียบ วินัย ความรับผิดชอบและมีกิริยามารยาทที่ดี
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้กิจกรรมที่มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น
2. พั ฒ นาการจั ดการเรีย นการสอนภาษาอั ง กฤษ การส่ง เสริมคาศั พท์ ภาษาอัง กฤษและการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3. การจัดการเรียนการสอนวิทยาการคานวณให้ครอบคลุมทุกด้าน ทุกระดับชั้นในปีการศึกษา
2563
4. จัดหาสื่อในมุมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัยเพิ่มขึ้น จัดประสบการณ์ตามหลักสูตรโดยเน้น 6
กิจกรรมหลักและกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อยเพื่อพัฒนาให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย
5. กระบวนการ PLC เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและการปฏิบัติงานในหน้าที่
6.จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปีให้สอดคล้อง ครอบคลุม
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. พัฒนาผลการสอบ O-NET ชั้น ป.6 เน้นวิชาวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อมูลการสอบ
ปีการศึกษา 2562 เป็นฐานในการพัฒนา
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โรงเรียนวัดท่ำสี่ร้อย
โรงเรียนวัดท่าสี่ร้อย เป็นโรงเรียนขนาดเล็กพิเศษ มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 21 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 3 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
2. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป.6 .....33.56..ค่าเฉลี่ยรวม  ต่ากว่าระดับชาติ
 สูงกว่าปีการศึกษา 2561 (+3.73)
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดีขึ้น
ไปคิดเป็นร้อยละ 91
3. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day)
โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม ........1......วัน....../สัปดาห์.
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ..........100................
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีระเบียบ วินัย ความรับผิดชอบและมีกิริยามารยาทที่ดี
2. นักเรียนสามารถปลูกพืชผัก สวนครัว นามาจัดทาอาหารกลางวัน
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. ผลการทดสอบ RT ชั้นป. 1 อยู่ในระดับดี
2. ผลการทดสอบ o-net ชั้น ป.6 เฉลี่ย 4 สาระมีพัฒนาการสูงกว่าปีการศึกษา 2561 (+3.73)
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้กิจกรรมที่มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น โดยฝึก
ให้นักเรียนทากิจกรรม บันทึกการเรียนรู้ สรุปองค์ความรู้หลังจากการเรียนรู้โดยใช้ New DLTV
2. พั ฒ นาการจั ดการเรีย นการสอนภาษาอั ง กฤษ การส่ง เสริมคาศั พท์ ภาษาอัง กฤษและการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3. การจัดการเรียนการสอนวิทยาการคานวณให้ครอบคลุมทุกด้าน ทุกระดับชั้นในปีการศึกษา
2563
4. จัดหาสื่อในมุมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัยเพิ่มขึ้น จัดประสบการณ์ตามหลักสูตรโดยเน้น 6
กิจกรรมหลักและกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อยเพื่อพัฒนาให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย
5. พัฒนาผลการสอบ O-NET ชั้น ป.6 เน้นวิชาวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อมูลการสอบ
ปีการศึกษา 2562 เป็นฐานในการพัฒนา
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เครือข่ำยโรงเรียนพรหมพิรำม 8
โรงเรียนบ้ำนบุ่งวิทยำ
โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยาเป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 123 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 13 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นายรุ่ง จันทร์ทอง
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
5. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป.6 .....46.98  สูงกว่าระดับชาติ
6. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ม.3 ...34.87  ต่ากว่าระดับชาติ
3. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดีขึ้น
ไปคิดเป็นร้อยละ 100
4 โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม ........1......วัน....../สัปดาห์.
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ..........100....................
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. โรงเรียนมีการใช้รูปแบบการเรียนที่เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงได้ลงมือปฏิบัติ โดยเฉพาะกิจกรรม
พัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
2. ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมในการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง บุคลากรอยู่ในวัยทางานเป็นครูรุ่นใหม่ มีความพร้อม มีความมุ่งมั่น
3. เป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดกิจกรรมลูกเสือ
4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 อ่านคล่อง
5. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีระเบียบ วินัย ความรับผิดชอบมาโรงเรียนทันเวลา 100 %
6. ระดั บ ปฐมวั ย ครู มี ค วามสามารถจั ด ประสบการณ์ อ ย่ า งหลากหลายได้ แ ก่ โรงเรี ย นบ้ า น
นักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย สะเต็ม ศึกษา วิทยาการคานวณ ห้องเรียน สะอาด สวยงามมีสื่อตามมุม
ประสบการณ์สาหรับเด็กอย่างเพียงพอ เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานของโรงเรียนทั้งในเขตและต่างเขต
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. ได้รับรางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย ดังนี้
1.1 รางวัลชนะเลิศอันดับ1การแข่งขันท่องอาขยานทานองเสนาะระดับชั้น ป.1-ป.3
2. โรงเรียนต้นแบบลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ : Active Learning ระดับเขตพื้นที่จากสพฐ.
3. ผลการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 สูงกว่าระดับประเทศทุกสาระ
4. ผลการทดสอบ O-NET ชั้น ม.3 วิชาภาษาไทยสูงกว่าระดับประเทศ
5.ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 จากสมศ. ได้รับคาชื่นชมด้านคุณภาพผู้เรียนทั้งระดับ
การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. ครูควรผลิตสื่อการเรียนการสอนให้มากขึ้น
2. พั ฒ นาการจั ดการเรีย นการสอนภาษาอั ง กฤษ การส่ง เสริมคาศั พท์ ภาษาอัง กฤษและการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3. การจั ด การเรี ย นการสอนวิ ท ยาการค านวณให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก ด้ า น จั ด หาสื่ อ คอมพิ ว เตอร์
เทคโนโลยี
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โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ
โรงเรียนวัดคลองมะเกลือเป็นโรงเรียนขนาด มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 218 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 16 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ สิบเอกชัยชาญ น้อยนัน
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป.6 .....44.03..ค่าเฉลี่ยรวม  สูงกว่าระดับชาติ
2. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ม.3 ...35.04  ต่ากว่าระดับชาติ
3. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดีขึ้น
ไปคิดเป็นร้อยละ 100
4. โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม ........1......วัน....../สัปดาห์.
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ..........100................
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. โรงเรียนมีการดาเนินการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสามารถเป็นแบบอย่างได้ มี
ระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยใช้ วัดคลองมะเกลือโมเดล
2. โรงเรียนมีวัฒ นธรรมการทางาน ครูมีความพร้อม มีความมุ่งมั่น ในการจัดการเรียนการสอน
อุทิศตนในการสอน ครูรุ่นเก่ามากด้วยประสบการณ์สามารถเป็นพี่เลี้ยงให้ครูรุ่นใหม่ได้
3. โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day)
4. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีระเบียบ วินัย ความรับผิดชอบ
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. ได้รับรางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย ดังนี้
1.1 เหรียญทองการแข่งขันต่อคาศัพท์ภาษาไทย ระดับชั้น ม.1-.3
1.2 เหรียญทองการแข่งขันต่อคาศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1-.3
2. สถานศึกษาต้นแบบรางวัล IQA Award ประจาปีการศึกษา 2562 จากสพฐ.
3. ผลการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 ค่าเฉลี่ยรวม สูงกว่าระดับประเทศ
4. ผลการทดสอบ O-NET ชั้น ม.3 วิชาภาษาไทยสูงกว่าระดับประเทศ
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. พัฒนาผู้เรียนที่เป็นเด็กพิเศษโดยจัดทาแผน IEP IIP ที่สอดคล้องกับความบกพร่องของนักเรียน
และนาแผนลงสู่การปฏิบัติในห้องเรียนอย่างจริงจังเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
2. ครูปฐมวัยลาออกกลางภาคเรียน ยังไม่มีครูมาแทนต้องนาเด็กรวมชั้น ทาให้ครูประสบปัญหาใน
การจัดการเรียนการสอนเนื่ องจากเด็กมีจานวนมากและครูผู้สอนมี ปัญ หาสุขภาพ ต้นสัง กัดควรจัดสรร
ตาแหน่งคืนอย่างเร่งด่วน
2. พั ฒ นาการจั ดการเรีย นการสอนภาษาอั ง กฤษ การส่ง เสริมคาศั พท์ ภาษาอัง กฤษและการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3. การจั ด การเรี ย นการสอนวิ ท ยาการค านวณให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก ด้ า น จั ด หาสื่ อ คอมพิ ว เตอร์
เทคโนโลยี
4. พัฒนาผลการสอบ O-NET ชั้น ม.3 เน้นวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษโดย
ใช้ข้อมูลการสอบปีการศึกษา 2562 เป็นฐานในการพัฒนา
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โรงเรียนวัดหัวเขำสมอคร้ำ
โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้าเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 109 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 7 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นางสาวอุบล จาปาทอง
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
3. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป.6 ..... 35.43  ต่ากว่าระดับชาติ
 ต่ากว่าปีการศึกษา 2561 (-1.14)
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดีขึ้น
ไปคิดเป็นร้อยละ 100
3. โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม ........1......วัน....../สัปดาห์.
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ..........100..................
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 อ่านคล่อง
2. เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานอาชีพ เพื่อฝึกทักษะชีวิต ทักษะอาชีพและ
ความรับ ผิดชอบให้กั บ นัก เรีย น เช่น โครงงานอาชี พ การท าไข่ เค็ ม พรมเช็ ดเท้า น้ายาล้างจาน ไม้ กวาด
ทางมะพร้าว
3. ชุมชนในเขตบริการเห็นความสาคัญของสถานศึกษา ให้ความร่วมมือและส่งเสริมในการจัด
การศึกษา สนับสนุนด้านงบประมาณ/แรงงาน อย่างสม่าเสมอ
4. การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (New DLTV) อย่างเป็นระบบ
5. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีระเบียบ วินัย ความรับผิดชอบ
6. การบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันที่ถูกสุขลักษณะ และมีสารอาหารครบถ้วนให้นักเรียน
ทุกวัน
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. ผ่านการประเมินเพื่อรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยใน (การจัดทา
โครงงาน) ระดับยอดเยี่ยม
2. ผลการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 วิชาคณิตศาสตร์สูงกว่าระดับประเทศ
3. ผลการทดสอบ RT ชั้นป. 1 อยู่ในระดับดีมาก
4. ได้รับเกียรติบัตรจากสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก นักเรียนมีสุขภาพช่องปากดีปราศจากฟันผุ
เป็นปีที่ 3
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. พัฒนาผลการสอบ O-NET ชั้น ป.6 ในวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อมูลการสอบปีการศึกษา 2562
เป็นฐานในการพัฒนา
2. พั ฒ นาการจั ดการเรีย นการสอนภาษาอั ง กฤษ การส่ง เสริมคาศั พท์ ภาษาอัง กฤษและการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3. การจัดการเรียนการสอนวิทยาการคานวณให้ครอบคลุมทุกด้าน ทุกระดับชั้นในปีการศึกษา
2563
4. จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้กิจกรรมที่มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น
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โรงเรียนวัดเซิงหวำย
โรงเรียนวัดเซิงหวายเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 61 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 8 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป.6 ..... 33.07  ต่ากว่าระดับชาติ
 ต่ากว่าปีการศึกษา 2561 (-1.50)
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดีขึ้น
ไปคิดเป็นร้อยละ 100
3. โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม ........1......วัน....../สัปดาห์.
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ..........100..................
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 อ่านคล่อง
2. เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสู ตรต้านทุจริต ได้ชัดเจนครูใช้แผนการสอนลงสู่
ห้องเรียนนักเรียน.มีผลงาน ใบงาน ครูมีแบบประเมินนักเรียน
3. คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชนในเขตบริการเห็นความสาคัญของสถานศึกษา ให้ความร่วมมือ
และส่งเสริมในการจัดการศึกษา สนับสนุนด้านงบประมาณ/แรงงาน ตอบรับการขอความช่วยเหลือ ความ
ร่วมมืออย่างรวดเร็ว
4. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้
5. ครูทุกคน มีความมุ่งมั่นในการจัดการเรียนการสอน อุทิศตนในการสอน ใช้เวลาหลังเลิกเรียนใน
การผลิตสื่อร่วมกัน
7.โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day) มีคู่มือการจัดกิจกรรมทุกระดับชั้น มีสมุด
บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมทุกชั้น
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. ผลการทดสอบ RT ชั้นป. 1 อยู่ในระดับดี
2 .นักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยทั้ง 4 ด้าน นักเรียนระดับประถมศึกษามีสุขภาพกาย
สุขภาพจิตที่ดี
3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หนังสือเล่มเล็กนักเรียนที่มความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับ ป.4-6
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. พัฒนาผลการสอบ O-NET ชั้น ป.6 โดยเน้นในวิชาภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์โดยใช้ข้อมูล
การสอบปีการศึกษา 2562 เป็นฐานในการพัฒนา
2. พั ฒ นาการจั ดการเรีย นการสอนภาษาอั ง กฤษ การส่ง เสริมคาศั พท์ ภาษาอัง กฤษและการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3. การจัดการเรียนการสอนวิทยาการคานวณให้ครอบคลุมทุกด้าน ทุกระดับชั้นในปีการศึกษา
2563
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โรงเรียนบ้ำนบึงวิทยำ
โรงเรียนบ้านบึงวิทยาเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 82คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 10 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นายพูลสุข ต๊อดแก้ว
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
4. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป.6 ..... 30.68  ต่ากว่าระดับชาติ
 ต่ากว่าปีการศึกษา 2561 (-4.22)
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดีขึ้น
ไปคิดเป็นร้อยละ 96.72
3. โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม ........1......วัน....../สัปดาห์.
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ..........100..................
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีระเบียบ วินัย
2. ผู้บริหารมีความเป็นผู้นาเป็นที่พึ่งของครูได้ บริหารงานภายใต้ BANBUENGWITTAYA MODEL
ตามโครงสร้างงานทั้ง 4 งานโดยมีการมอบหมายงานอย่างชัดเจน
3. ชุมชนในเขตบริการเห็นความสาคัญของสถานศึกษา ให้ความร่วมมือและส่งเสริมในการจัด
การศึกษา สนับสนุนด้านงบประมาณ/แรงงาน อย่างสม่าเสมอ
4. การบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันที่ถูกสุขลักษณะ และมีสารอาหารครบถ้วนให้นักเรียน
ทุกวัน
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการบุคลากรในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี ครูรุ่นเก่ามีการปรับเปลี่ยนไป
ในทางที่ ดี ขึ้น มี ความมุ่ งมั่ น ตั้งใจในการสอน ใช้ เทคโนโลยีในการจัด การเรี ยนการสอนมากขึ้น ทาให้ มี
บรรยากาศเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
2. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันร้องเพลงสากล ป.1-6 หญิง ระดับภาคเหนือสุโขทัย
3. รางวัลชนะเลิศที่ 1การแข่งขันฟุตบอลรุ่น 12 ปี กีฬาอาเภอพรหมพิราม
4. ผลการทดสอบ RT ชั้นป. 1 อยู่ในระดับดี
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. พัฒนาผลการสอบ O-NET ชั้น ป.6 ใน 4 วิชาโดยใช้ข้อมูลการสอบปีการศึกษา 2562 เป็นฐาน
ในการพัฒนา นาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อเตรียมยกระดับผลสัมฤทธิ์ในปีการศึกษาต่อไป
2. พัฒนาการอ่านในชั้น ป.2 สาหรับนักเรียนที่ยังอ่านไม่คล่อง
3. ครูควรผลิตสื่อการเรียนการสอนให้มากขึ้น
4. พั ฒ นาการจัดการเรียนการสอนภาษาอั งกฤษ การส่ งเสริมค าศัพ ท์ภ าษาอั ง กฤษและการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
5. การจัดการเรียนการสอนวิทยาการคานวณให้ครอบคลุมทุกด้าน ทุกระดับชั้นในปีการศึกษา
2563
6. จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้กิจกรรมที่มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น

103

เครือข่ำยโรงเรียนนครไทย 1
โรงเรียนบ้ำนพร้ำว
โรงเรียนบ้านพร้าวเป็นโรงเรียนขนาดกลางเป็นโรงเรียนเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านน้าคลาด มี
จานวนนักเรียนโรงเรียนบ้านพร้าว ทั้งสิ้น 170 คน และโรงเรียนบ้านน้าคลาด 27 คน (ข้อมูล ณ 10 พ.ย.
2562) ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 23 คน ผู้อานวยการโรงเรียนชื่อ นายธราพงศ์ สุเทียนทอง
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป.6 31.55 ..ม.3 31.71
ค่าเฉลี่ยรวม  สูงกว่าระดับชาติ  สูงกว่าปีการศึกษา 2561 ร้อยละ.......-......
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดีขึ้น
ไปคิดเป็นร้อยละ 96
3. ผลการสอบ RT ของนักเรียนชั้น ป.1 ด้านการอ่านออกเสียง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 68.88 และ
ด้านการอ่านรู้เรื่องคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 77.52 รวม 2 ด้านคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73.20
4. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day)
โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม .......1 วัน/สัปดาห์.
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ.........100........
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. เป็นโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล ได้รับการยอมรับจากคนใน
ชุมชน เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
2. มีการบริหารจัดการอย่างมีระบบ เนื่องจากโครงสร้างของโรงเรียนชัดเจน มีการแบ่งหน้าที่อย่าง
เหมาะสม
3. นักเรียนมีการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม มีกิจกรรมที่หลากหลายเสริมสร้างคุณธรรม
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ การอ่าน RT ป.1 สูงกว่าระดับชาติทั้ง 2 ด้าน
2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดีต่อสังคม ชุมชน
3. นักเรียนมีทักษะการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีอย่างดี
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. ระบบสาธารณูปโภค ระบบน้าและไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ
2. ขาดความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง ชุมชน
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ระดับชาติต่ากว่าเป้าหมาย O-NET ป.6 และ ม.3
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โรงเรียน นครไทยวิทยำคม
โรงเรียนนครไทยวิทยาคม เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ บุคลากรในโรงเรียน มีผู้บริหาร 1 คน
ครู 40 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน ครูจ้างสอน 1 คน ครูผู้สอนชาวต่างชาติ 2 คน
นักการภารโรง 1 คน ลูกจ้าง 2 คน มีนักเรียนทั้งหมด 892 คน บริหารงานโดย นายทวีป เคลือบพ่วง
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป.6 37.75 . .ม.3 33.62
ค่าเฉลี่ยรวม  สูงกว่าระดับชาติ  สูงกว่าปีการศึกษา 2561 ร้อยละ.......-......
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดี
ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 95.74
3. ผลการสอบ RT ของนักเรียนชั้น ป.1 ด้านการอ่านออกเสียง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 65.29 และ
ด้านการอ่านรู้เรื่องคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 65.01 รวม 2 ด้านคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 65.15
4. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day) โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตาม
แนวกิจกรรม .......1 วัน/สัปดาห์. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ.........100........
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
1.. โรงเรียนมีการส่งเสริมการออม มีธนาคารโรงเรียน เพื่อให้นักเรีย นรู้จักการประหยัด อดออม
โดยมีการฝากเงินตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2. ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมในการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ให้เป็นปัจจุบัน จัดให้มี
การนิเทศติดตามการสอนอย่างเป็นกัลยาณมิตร
3. โรงเรีย นให้ การสนับ สนุน นั กเรียนในการแข่ง ขั น ทัก ษะทางวิชาการทั้ งภายในและภายนอก
โรงเรียน
4. มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนสะอาด เป็นระเบียบ และปลอดภัย
5. มีการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน โดยผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา
6. โรงเรียนมีการส่งเสริมทักษะอาชีพของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีรายได้ โดยมีกิจกรรมทาน้า
หมัก ตะกร้า ของกลุ่มนักเรียนยากจน
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
โรงเรียนนครไทยวิทยาคม ได้ดาเนินงานตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์การจัดตั้งของ
สถานศึกษา โดยดาเนินงานตามโครงการ/แผนงาน โดยยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบ การ
พัฒนาตามกระบวนการตามวงจรคุณภาพ (PDCA) การบริหารแบบมีส่วนร่วม และการบริหารแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ ส่งผลให้ได้รับรางวัล ดังนี้
1. เป็นองค์กรคุณธรรมระดับต้นแบบที่มีความโดดเด่นในจังหวัดพิษณุโลก ประจาปีงบประมาณ 2652
2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันกิจกรรม Chopa & Chipa Game ประเภททีม
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ให้ไว้ ณ วันที่ 13 เดือน กันยายน พุทธศักราช 2562
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3. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันกิจกรรม Chopa & Chipa Game ประเภททีม
ระดับชั้นประถมศึกษา ให้ไว้ ณ วันที่ 13 เดือน กันยายน พุทธศักราช 2562
4. ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือประจาเครือข่ายโรงเรียนอาเภอนครไทย 1
ประจาปีงบประมาณ 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 29 เดือน สิงหาคม พุทธศักราช 2562
5. ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย ให้ไว้ ระหว่างวันที่ 2123 เดือน ธันวาคม พุทธศักราช 2562
6. ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย ให้ไว้ ระหว่างวันที่ 2123 เดือน ธันวาคม พุทธศักราช 2562
7. ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับชั้น ม.1-ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย ให้ไว้ ระหว่างวันที่
21-23 เดือน ธันวาคม พุทธศักราช 2562
8. ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย ให้ไว้ ระหว่างวันที่
21-23 เดือน ธันวาคม พุทธศักราช 2562
9. ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับชั้น ป.1-ป.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย ให้ไว้ ระหว่างวันที่
21-23 เดือน ธันวาคม พุทธศักราช 2562
10. ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ระดับชั้น ป.1-ป.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย ให้ไว้ ระหว่างวันที่ 2123 เดือน ธันวาคม พุทธศักราช 2562
11. ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันขับร้องไทยลูกกรุง ระดับชั้น ป.1-ป.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย ให้ไว้ ระหว่างวันที่
21-23 เดือน ธันวาคม พุทธศักราช 2562
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
นักเรียนยังขาดทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด การแก้ปัญหา และความคิด
สร้างสรรค์ นักเรียนยังมุ่งเน้นการสอบและการศึกษาต่อมากกว่าความรู้และทักษะที่ใช้ในการแก้ปัญหาและ
การดารงชีวิตของตนเอง
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โรงเรียนบ้ำนห้วยทรำยทอง
โรงเรียนบ้านห้วยทรายทองเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 56 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 5 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นายสุจิน ธนะสัมบัน
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลีย่ รวม ป.6 31.33
ค่าเฉลี่ยรวม  สูงกว่าระดับชาติ  สูงกว่าปีการศึกษา 2561 ร้อยละ.......-......
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดี
ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 95.74
3. ผลการสอบ RT ของนักเรียนชั้น ป.1 ด้านการอ่านออกเสียง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 82.33 และ
ด้านการอ่านรู้เรื่องคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.77 รวม 2 ด้านคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 79.05
4. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day) โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตาม
แนวกิจกรรม .......1 วัน/สัปดาห์. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ.........100........
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1.ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเองและพัฒนาการเรียนการ
สอนอย่างหลากหลาย ต่อเนื่อง และมีคุณภาพ โดยโรงเรียนส่งเสริมให้คณะครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
ให้เป็นปัจจุบัน จัดให้มีการนิเทศติดตามการสอนอย่างสม่าเสมอเป็นกัลยาณมิตร
2.โรงเรียนเป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 - 6 และชุมชนได้เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ทั้งภายนอกและในห้องเรียน
สะอาด ร่มรื่น เป็นระเบียบ และปลอดภัย
4.โรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมการออมทรัพย์ เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการออม ประหยัด มัธยัสถ์
5.โรงเรียนมีความเข้มแข็ง ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน โดยผู้ปกครอง
และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. ได้รับรางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69
ประจาปีการศึกษา 2562 ระดับภาคเหนือ (ระดับชาติ) จานวน 1 รายการ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การ
แข่งขันน้าพริกเครื่องเคียง
2. โรงเรียมีการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “Scout all day” เพื่อปลูกฝังความมี
ระเบียบวินัย มีความสื่อสัตย์ ขยัน อดทน
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. นั ก เรี ย นยั งขาดทั ก ษะในการแสวงหาความรู้ เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด การแก้ ปั ญ หา และ
ความคิ ดสร้างสรรค์ นักเรียนยังมุ่ งเน้ นการสอบและการศึกษาต่ อมากกว่าความรู้และทั กษะที่ ใช้ในการ
แก้ปัญหาและการดารงชีวิตของตนเองและยังขาดทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
2.โรงเรียนมีครูและบุคลากรในการจัดการเรียนรู้ไม่ครบชั้น (ครูหนึ่งคนสอนสองห้องเรียน และสอน
ทุกกลุ่มสาระวิชา)
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โรงเรียนบ้ำนหนองกระดำษ
โรงเรียนบ้านหนองกระดาษ เป็นโรงเรียนขนาดเล็กพิเศษ มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 42 คน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จานวน 8 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นางสาวนภัทรภร เย็นขัน
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป.6 43.29
ค่าเฉลี่ยรวม  สูงกว่าระดับชาติ  สูงกว่าปีการศึกษา 2561 ร้อยละ.......-......
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดี
ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 92.86
3. ผลการสอบ RT ของนักเรียนชั้น ป.1 ด้านการอ่านออกเสียง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.58 และ
ด้านการอ่านรู้เรื่องคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.33 รวม 2 ด้านคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 88.45
4. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day) โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตาม
แนวกิจกรรม ..1 วัน/สัปดาห์. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ.........100........
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออกเขียนได้ ทุกคน. ชุมชนให้
ความไว้วางใจ ศรัทธาและเชื่อมั่นในโรงเรียน โรงเรียนมีการส่งเสริมการออม เพื่อให้นักเรียนรู้จักการ
ประหยัด อดออม โดยมีการฝากเงินและเปิดบัญชีกับธนาคารออมสิน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 – ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 และ. ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมในการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ให้เป็นปัจจุบัน
สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนสะอาด เป็นระเบียบ และปลอดภัย
- สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. โรงเรียน ได้รับรางวัลนักเรียนมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ No caries School ปี 2562
2. นักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ป.4 – ป.6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3. รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการแข่งขันคีตะมวยไทยระดับชั้น ป.1 –
ป.6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
4. รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.4 – ป.6 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
5. รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ระดับชั้น ป.
1 – ป.3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
นักเรียนยังขาดทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด การแก้ปัญหา และความคิด
สร้างสรรค์ นักเรียนยังมุ่งเน้นการสอบและการศึกษาต่อมากกว่าความรู้และทักษะที่ใช้ในการแก้ปัญหาและ
การดารงชีวิตของตนเอง พั ฒ นากิจกรรมส่ง เสริมความสามารถด้ านวิชาการ ดนตรี กี ฬา อาชีพ เพื่ อให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและอาชีพ พัฒนา
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สูงขึ้น และจัดการเรียนการ
สอนที่เข้มข้นขึ้น
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โรงเรียนบ้ำนป่ำซ่ำน
โรงเรียนบ้านป่าซ่าน เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 112 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 14 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นายวรวิทย์ มาดิษฐ์
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป.6 35.32
ค่าเฉลี่ยรวม  สูงกว่าระดับชาติ  สูงกว่าปีการศึกษา 2561 ร้อยละ.......-......
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดี
ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 97.43
3. ผลการสอบ RT ของนักเรียนชั้น ป.1 ด้านการอ่านออกเสียง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.20 และ
ด้านการอ่านรู้เรื่องคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 79.60 รวม 2 ด้านคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.40
4. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day) โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตาม
แนวกิจกรรม ..1 วัน/สัปดาห์. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ.........100........
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. โรงเรียนมีการส่งเสริมการออม เพื่อให้นักเรียนรู้จักการประหยัด อดออม โดยมีการฝากเงิน
ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2. ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมในการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ให้เป็นปัจจุบัน จัดให้มี
การนิเทศติดตามการสอนอย่างเป็นกัลยาณมิตร
3. โรงเรีย นให้ การสนับ สนุน นั กเรียนในการแข่ง ขั น ทัก ษะทางวิชาการทั้ งภายในและภายนอก
โรงเรียน
4. มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนสะอาด เป็นระเบียบ และปลอดภัย
- สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. โรงเรีย นบ้านป่าซ่าน ได้รับรางวัล “บ้านวิทยาศาสตร์น้ อย” ประเทศไทย ตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2. ด.ช. ชัยวัฒน์ ดีธงทอง ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่ง ขันการวาดภาพระบายสี ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ณ จังหวัดสุโขทัย
3. ด.ช.สุภกิต แก้วดวงดี และ ด.ช.ฐีรวัฒน์ ดีชาลี ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการวาด
ภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญ ญา ป.1-ป.6 งานศิลปหัตกรรม
นักเรียนครั้งที่ 69 ณ จังหวัดสุโขทัย
4. ด.ญ.โสภิตนภา สีสอด ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ณ จังหวัดสุโขทัย
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
นักเรียนยังขาดทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด การแก้ปัญหา และความคิด
สร้างสรรค์ นักเรียนยังมุ่งเน้นการสอบและการศึกษาต่อมากกว่าความรู้และทักษะที่ใช้ในการแก้ปัญหาและ
การดารงชีวิตของตนเอง
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โรงเรียนบ้ำนหนองลำน
โรงเรียนบ้านหนองลานเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 64 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 7 คน รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน ชื่อนางรวิพนั ธุ์ แจ้งโถง
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป.6 37.82
ค่าเฉลี่ยรวม  สูงกว่าระดับชาติ  สูงกว่าปีการศึกษา 2561 ร้อยละ.......-......
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดี
ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 92.57
3. ผลการสอบ RT ของนักเรียนชั้น ป.1 ด้านการอ่านออกเสียง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.08 และ
ด้านการอ่านรู้เรื่องคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60.33 รวม 2 ด้านคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 67.20
4. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day) โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตาม
แนวกิจกรรม ..1 วัน/สัปดาห์. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ.........100........
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. ครู พั ฒ นาตนเองอยู่ เ สมอ มี ค วามตั้ ง ใจ มุ่ ง มั่ น ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งเต็ ม เวลาและ
ความสามารถ
2. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
3. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
4. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้การคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปี พ.ศ. 2561 เพิ่มขึ้น
ทุกกลุ่มสาระได้แก่ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ สูงกว่าระดับประเทศ
2. ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสมรรถภาพทางกายและน้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มีระเบียบ
วินัยจนเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบ
3. สร้างความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน ในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน
4. ครูมีความตั้งในมุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอน และส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ที่อยู่ใน
ระดับ
แก้ไขปรับปรุงหรือพัฒนาในด้านคานวณ และด้านภาษาตามลาดับ โดยวิธีการซ่อมเสริม และให้ครูติว
ข้อสอบตามความสามารถของวิชา
2. นั ก เรี ย นยั ง ขาดทั ก ษะในการแสวงหาความรู้ เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด การแก้ ปั ญ หา และ
ความคิ ดสร้างสรรค์ นักเรียนยังมุ่ งเน้ นการสอบและการศึกษาต่ อมากกว่าความรู้และทั กษะที่ ใช้ในการ
แก้ปัญหาและการดารงชีวิตของตนเอง
3. พัฒนากิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านดนตรี กีฬา อาชีพเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
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โรงเรียนบ้ำนหนองน้ำสร้ำง
โรงเรียนบ้านหนองน้าสร้าง เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 69 คน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จานวน 6 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นางสาวรติยา มาฉิม
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป.6 38.62
ค่าเฉลี่ยรวม  สูงกว่าระดับชาติ  สูงกว่าปีการศึกษา 2561 ร้อยละ.......-......
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดี
ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 98.72
3. ผลการสอบ RT ของนักเรียนชั้น ป.1 ด้านการอ่านออกเสียง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 93.71 และ
ด้านการอ่านรู้เรื่องคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 89.42 รวม 2 ด้านคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 91.57
4. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day) โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตาม
แนวกิจกรรม ..1 วัน/สัปดาห์. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ.........100........
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. โรงเรียนมีการส่งเสริมการยกระดับความเป็นเลิศด้านการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อการสอนทางไกล
ผ่านดาวเทียม DLTV โดยสร้างฐานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการเรียนรู้ให้เป็นคนดี คนเก่งและมี
ความสุข โดยมีจุดเน้นที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน คือการเปลี่ยนบทบาทของผู้เรียน จากผู้คอยรับความรู้
อย่างเดียวมาเป็นผู้เรียนที่มีความกระตือรือร้น แสวงหาความรู้และฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้ความคิด และ
ทักษะด้านต่างๆ ตามศักยภาพ ความถนัด และความเข้าใจของผู้เรียน
2. ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมในการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ให้เป็นปัจจุบัน
มีกระบวนการการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) ตามกระบวนการพัฒนาชั้นเรียนที่เน้นจัดการเรียนรู้จาก
ครูสู่คุณภาพระดับห้องเรียน มีการร่วมคิด ร่วมเรียนรู้ ร่วมแก้ปัญหา กระตุ้น ชี้แนะ จัดให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนทุกคน โดยใช้กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ LS - PLC
(Lesson Study Professional Learning Community ) ที่เน้นการมีส่วนร่วมควบคู่ไปกับกระบวนการ
นิเทศภายในด้วยหัวใจกัลยาณมิตรและการสอดแทรกกระบวนการเชิงระบบคุณภาพ (PDCA) ไปสู่การ
ดาเนินงานพัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษา
3. มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนสะอาด เป็นระเบียบ และปลอดภัย
4. มีการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน โดยผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา
5. มีการจัดทาแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่
เน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และ CO-5steps พร้อมทั้งจัดทาฐานข้อมูล
คุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคล โรงเรียนเน้นการพัฒนาครูโดยการอบรม
ออนไลน์ ทั้งยังพัฒนานักเรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับความ
ต้องการ และจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ตลอดจนจัดให้มีการทดสอบ
และประเมินผลการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือที่มีมาตรฐานด้วยวิธีและรูปแบบที่หลากหลาย
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-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. โรงเรียนบ้านหนองน้าสร้างได้รับรางวัล “โรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
กำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) ประจำปี พ.ศ. 2562 ระดับประเทศ”
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
การสนับสนุนและสร้างฐานการพัฒนาครูสู่มาตรฐานการเรียนการสอนในฐานะผู้จัดการเรียนรู้สู่ครู
มืออาชีพ โดยมีจุดเน้นที่ต้องการให้เกิดกับครูผู้สอน คือ การเปลี่ยนบทบาทของครูไปสู่ผู้อานวยความสะดวก
และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ควบคู่ไปกับการใช้
สื่อออนไลน์ Padlet ครูต้องเตรียมการสอนล่วงหน้าทั้งสื่อทามือที่ครูจัดทาขึ้นเอง วัสดุ อุปกรณ์ ใบงานจาก
DLTVและใบงาน 3D GO ที่ครูสร้างขึ้น ตลอดจนใบความรู้ และกิจกรรมเสริม ตามที่หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองน้าสร้างและคู่มือครูพระราชทานสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสาหรับโรงเรียนปลายทาง
กาหนด รวมทั้งต้องเอาใจใส่ดูแล กากับ แนะนานักเรียนให้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนทุกครั้ง โดยจัดการ
เรียนรู้ตามกระบวนการของ Co-5 Steps หรือ Collaborative 5 Steps (รวมพลังเรียนรู้ 5 ขั้นตอน)
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เครือข่ำยโรงเรียนนครไทย 2
โรงเรียนบ้ำนหลังเขำ
โรงเรียนบ้านหลังเขา เปิดทาการสอนในระดับอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 มีจานวนนักเรียน
196 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 15 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นายสุทิพย์ สุราษฎร์มณี
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลสัมฤทธิ์ O-NET ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนเข้าสอบ 13 คน
มีค่าเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสาระ 33.72 ต่ากว่าระดับชาติ (37.99) เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยรวมปีการศึกษา
2561 ลดลง - 6.57
2. ผลการประเมินทักษาะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องใน
ระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 95.17
3. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มข้น (Scout all day)
- โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม Scout all dayทุกสัปดาห์
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ100
- โรงเรียนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม Scout all day ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียนบ้ำนหลังเขำ
- จุดเด่น
1. ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายงานความรับผิดชอบให้กับบุคลากรอย่างชัดเจน เน้นการมีส่วน
ร่วมในการดาเนินงานทั้ง 4 ฝ่าย อย่างเป็นระบบ เป็นปัจจุบัน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ส่วนใหญ่ตาแหน่งครูผู้ช่วย และพักบ้านพักครู มีช่วงเวลาในการเติมเต็มทักษะและซ่อมเสริมให้กับนั กเรียน
ได้อ ย่างหลากหลาย โรงเรียนให้ก ารสนับ สนุ น นัก เรียนในการแข่ ง ขัน ทัก ษะทางวิชาการทั้ ง ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 4. มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนสะอาด เป็นระเบียบ และปลอดภัย มีการ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน โดยผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
- สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
ผู้เรียนรู้จักการฝึก ทักษะอาชีพ เช่น การท าน้ายาล้างจาน การปลูก มะนาววงบ่อ การทาตุ๊กตา
การบูร การทาเหรียญโปรยทาน การประดิษฐ์ดอกไม้จากใบยาง เป็นต้น รวมถึงส่งเสริมการใช้ทักษะชีวิต
การปรับตัว และอยู่ร่วมกันในสังคม
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. ส่งเสริม ให้ ผู้เรียนได้ รู้จั กสร้างนวั ตกรรมและสร้ างสรรค์ ผลงานที่ น ามาใช้ในการแก้ ปั ญ หา
ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักนาเทคโนโลยีที่อยู่ใกล้ตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยการบูรณาการกระบวนการเรียนโดยใช้
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
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โรงเรียนบ้ำนนำหนอง
โรงเรียนบ้านนาหนอง เปิดทาการสอนในระดับอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจานวนนักเรียน
ทั้งสิ้น 148 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 14 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นายธีรวัฒน์ พร้าโต
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลสัมฤทธิ์ O-NET ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนเข้าสอบ 12 คน
มีค่าเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสาระ 32.60 ต่ากว่าระดับชาติ (37.99) เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยรวมปีการศึกษา
2561 ลดลง – 1.29
2. ผลการประเมินทักษาะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดี
ขึ้นไป
คิดเป็นร้อยละ 95.00
3. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มข้น (Scout all day)
- โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม Scout all dayทุกสัปดาห์
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ100
- โรงเรียนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม Scout all day ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียนบ้ำนนำหนอง
- จุดเด่น
เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมและจัดการเรี ยนรู้พัฒนาทักษะ 4 ด้าน และทักษะทางวิทยาศาสตร์
อย่างเป็นระบบ ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายงานความรับผิดชอบให้กับบุคลากรอย่างชัดเจน เน้นการมี
ส่วนร่วมในการดาเนินงานทั้ง 4 ฝ่าย อย่างเป็นระบบ เป็นปัจจุบัน โรงเรียนให้การสนับสนุนนักเรียนในการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
- สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง รวมทั้งสามารถสื่อสารได้ และใช้เทคโนโลยีในการ
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
การส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้และเข้าใจในการจัดการเรี ยนการสอนสาหรับนักเรียน
เรียนรวม ให้ได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับสภาพปัญหาของแต่ละคน และสนับสนุนสื่อ การใช้เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
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โรงเรียนบ้ำนนำโพธิ์นำจำน
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน เปิดทาการสอนในระดับอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจานวน
นักเรียน 238 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 20 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นายอิทธิพล สุขรัง
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลสัมฤทธิ์ O-NET ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนเข้าสอบ 18 คน
มีค่าเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสาระ 31.00 ต่ากว่าระดับชาติ (37.99) เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยรวมปีการศึกษา
2561 ลดลง – 10.37
2. ผลการประเมินทักษาะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดี
ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 95.67
3. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มข้น (Scout all day)
- โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม Scout all dayทุกสัปดาห์
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ100
- โรงเรียนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม Scout all day ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียนบ้ำนนำโพธิน์ ำจำน
- จุดเด่น
โรงเรียนมีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน มีการจัดสภาพสิ่งแวดล้อม
สะอาด เป็ น ระเบี ย บ และปลอดภั ย มี ก ารบริห ารจัด การขยะอย่ างเป็ น รูป ธรรม น ามาสร้า งสรรค์ ง าน
ประดิษฐ์ให้เกิดประโยชน์ การจัดกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพและเศรษกิจพอเพียงอย่างหลากหลาย มีการ
ส่ง เสริมความสัม พั น ธ์ระหว่างโรงเรีย นและชุม ชน โดยผู้ป กครองและชุ มชนมี ส่ว นร่ วมในการจั ดสภาพ
สิ่งแวดล้อม และบรรยากาศที่ดีรอบโรงเรียน
- สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียน และชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาโรงเรียน และ
สิ่งแวดล้อมที่ดี นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง รวมทั้งสามารถสื่อสารได้ และใช้เทคโนโลยี
ในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
การจัดกิ จกรรมส่งเสริมความสามารถสาหรับนั กเรียนให้ กล้าแสดงออกมากยิ่ง ขึ้ น ปลูกฝัง ด้าน
ระเบียบวินัยและความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและส่วนรวม เน้นการเป็นผู้มีจิตอาสา
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โรงเรียนบ้ำนแก่งหว้ำแก่งไฮ
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ เปิดทาการสอนในระดับอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจานวน
นักเรียน 229 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 23 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นายกระจ่าง ศรีทอง
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลสัมฤทธิ์ O-NET ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนเข้าสอบ 21 คน
มีค่าเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสาระ 31.26 ต่ากว่าระดับชาติ (37.99) เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยรวมปีการศึกษา
2561 ลดลง – 2.51
2. ผลการประเมินทักษาะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดี
ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 95.38
3. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มข้น (Scout all day)
- โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม Scout all dayทุกสัปดาห์
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ100
- โรงเรียนสรุปและจัดป้ายนิทรรศการการจัดกิจกรรม Scout all day ให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียนบ้ำนแก่งหว้ำแก่งไฮ
- จุดเด่น
โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮมีเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงาน ต่างๆ ในการส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษา เช่น วิทยาลัยการอาชีนครไทย ฝึกอบรมทักษะอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น องค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองกะท้าวสนับสนุนงบประมาณจัดดาเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ทักษะอาชีพและการ
เลี้ยงปลา ตลอดจนหน่วยงาน CP สนับสนุนบุคลากรในการดูแลความสะอาดภายในบริเวณโรงเรียน การ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณ ภาพนักเรียน มีการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมสะอาด ร่ มรื่น เป็น
ระเบี ยบ และปลอดภั ย มี การบริห ารจั ดการขยะอย่างเป็ น รูป ธรรม การจัด กิ จกรรมเสริ ม ทั ก ษะอาชี พ
และเศรษกิ จ พอเพี ย งอย่ า งหลากหลาย มี ก ารส่ ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งโรงเรี ย นและชุ ม ชน โดย
ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดสภาพสิ่งแวดล้อม และบรรยากาศที่ดีรอบโรงเรียน
- สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียน หน่ วยงาน องค์กร และชุมชนท้องถิ่น ในการ
พัฒนาโรงเรียน และสิ่งแวดล้อมที่ดี นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง รวมทั้งสามารถสื่อสาร
ได้
ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และมีทักษะด้านอาชีพ เช่นการตัดผม การ
ถนอมอาหาร การแปรรูปอาหาร งานประดิษฐ์ และงานตัดเย็บผ้า
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
การส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความสนใจ และนาความรู้ไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
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โรงเรียนบ้ำนน้ำตำก
โรงเรียนบ้านน้าตาก เปิดทาการสอนในระดับอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 มีจานวนนักเรียน
ทั้งสิ้น 46 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 6 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นายดาเนิน ทาบาง
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลสัมฤทธิ์ O-NET ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนเข้าสอบ 4 คน
มีค่าเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสาระ 39.08 สูงกว่าระดับชาติ (37.99) + 1.09
2. ผลการประเมินทักษาะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดี
ขึ้นไป
คิดเป็นร้อยละ 96.00
3. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มข้น (Scout all day)
- โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม Scout all dayทุกสัปดาห์
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ100
- โรงเรียนสรุปกิจกรรม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม Scout all day
ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียนบ้ำนน้ำตำก
- จุดเด่น
มีความพร้อมในด้านเทคโนโลยี อุปกรณ์ สื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนทุกระดับชั้น
ครูนาเทคนิคการสอนแบบเชิงรุก Active Learning ในทุกสาระด้วยวิธีการที่หลากหลาย การบริหารงาน
แบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน มีการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมสะอาด ร่มรื่น เป็นระเบียบ และ
ปลอดภัย
- สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
นักเรียนมีคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับประเทศ มีค่าเฉลี่ยสูง นักเรียน
อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง รวมทั้งสามารถสื่อสารได้ ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง โรงเรียนได้รับการยอมรับเป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นนา
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
การสร้างเครือข่ายครูภูมิปัญญาท้องถิ่น วิทยากรภายนอกมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ภายใต้
ข้อจากัดด้านบุคลากร
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โรงเรียนบำงยำงพัฒนำ
โรงเรียนบางยางพัฒนา เปิดทาการสอนในระดับอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจานวนนักเรียน
ทั้งสิ้น 121 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 17 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นายนิกร ซุนพุ่ม
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลสัมฤทธิ์ O-NET ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนเข้าสอบ 12 คน
มีค่าเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสาระ 34.07 ต่ากว่าระดับชาติ (37.99) เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยรวมปีการศึกษา
2561 ลดลง – 2.94
2. ผลการประเมินทักษาะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดี
ขึ้นไป
คิดเป็นร้อยละ 92.31
3. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มข้น (Scout all day)
- โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม Scout all dayทุกสัปดาห์
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ100
- โรงเรียนสรุปและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม Scout all day ให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียนบำงยำงพัฒนำ
- จุดเด่น
มีความพร้อมด้านบุคลากร ในการจัดการเรียนการสอน อาคารสถานที่พร้อม ครูนาเทคนิคการสอน
แบบเชิงรุก Active Learning ในทุกสาระด้วยวิธีการที่หลากหลาย การบริหารงานแบบมีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาคุณภาพนักเรียน
- สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
นักเรียนมีทักษะด้านอาชีพเช่น การตัดผม งานซ่อมบารุงเครื่องใช้ไฟฟ้า นักเรียนอ่านออกเขียนได้
อ่านคล่องเขียนคล่อง รวมทั้งสามารถสื่อสารได้
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
เพื่อจากที่ตั้งของโรงเรียนมีความเสี่ยงในด้านความปลอดภัย ควรเพิ่มมาตรการป้องกันอันตรายจาก
ภัยธรรมชาติ เช่น ไฟป่า น้าท่วม สถานที่ราชการ ส่งเสริมให้คณะครูนาเทคโนโลยี สื่อนวัตกรรมมาใช้ในการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ให้หลากหลายยิ่งขึ้น สนับสนุนด้านเทคโนโลยีอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
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โรงเรียนบ้ำนหนองกะท้ำว
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว เปิดทาการสอนในระดับอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจานวน
นักเรียน 300 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 22 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นายสุวัฒน์ สายยืด
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลสัมฤทธิ์ O-NET ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนเข้าสอบ 23 คน
มีค่าเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสาระ 33.59 ต่ากว่าระดับชาติ (37.99) เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยรวมปีการศึกษา
2561 ลดลง – 6.05
2. ผลการประเมินทักษาะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดี
ขึ้นไป
คิดเป็นร้อยละ 92.00
3. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มข้น (Scout all day)
- โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม Scout all dayทุกสัปดาห์
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ100
- โรงเรียนสรุปและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม Scout all day ให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียนบ้ำนหนองกะท้ำว
- จุดเด่น
มีความพร้อมด้านบุคลากร อาคารสถานที่สะอาดพร้อมให้บริการ บรรยากาศร่มรื่นสวยงาม การ
บริหารจัดการขยะเป็นระบบ จุดเน้นในการการเฝ้าระวังความปลอดภัยของนักเรียนโดยติดกล้องวงจรปิด
ทุกอาคาร อุปกรณ์เทคโนโลยีพร้อมใช้ ครูมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน
- สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
ตัวแทนของนักเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน ประจาปี 2562 และมีทักษะด้านวิชาการและการ
ส่งเสริมด้านอาชีพ
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
การประสานความร่วมมือในการทางานร่วมกันทั้งภายในโรงเรียน และภายนอกโรงเรียน โดยชุมชน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ส่งเสริมให้คณะครูนาเทคโนโลยี สื่อนวัตกรรมมาใช้ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้หลากหลายยิ่งขึ้น สนับสนุนด้านเทคโนโลยีอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
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เครือข่ำยโรงเรียนนครไทย 3
โรงเรียนชุมชน 8 รำษฎร์อุทิศพิทยำ
โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยาเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 343 คน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 21 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นางสาวนัยน์ปพร ปิ่นทอง
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
7. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป.6 รวม 4 วิชา ร้อยละ 32.26 ม.3 ร้อยละ 30.77
ค่าเฉลี่ยรวม  ต่ากว่าระดับชาติ ต่ากว่าปีการศึกษา 2561 ร้อยละ 2.02
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดีขึ้น
ไปคิดเป็นร้อยละ 82.73 อยู่ในระดับดีมาก
3. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day)
โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม 1 /สัปดาห์ (ทุกวันพฤหัสบดี)
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ 100
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. ผู้บริหารและคณะครูมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. การจัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรม กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมธนาคาร
ขยะ
3. การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒ นาทักษะการอ่าน การเขียนของนักเรียนโดยใช้สื่อประเภท
แบบฝึก
4. การจัด การเรีย นการสอนกลุ่ม สาระการเรีย นรู้ภ าษาต่างประเทศที่เน้น การสื่ อสารในระดั บ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
5. มีการบริหารงาน 4 ฝ่าย มีความเป็นระบบ ชัดเจน
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. ได้รับรางวัลเหรียญทองงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวด
โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 และการประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
2. การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. การจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยีและวิทยาการ
คานวณ เนื่องจากโรงเรียนไม่มีคอมพิวเตอร์สาหรับการจัดการเรียนการสอน
2. พัฒนาความรู้และทักษะของครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้สาหรับห้องเรียนที่มีจานวนนักเรียน
มากและมีความสามารถในการเรียนรู้แตกต่างกัน
3. ส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการห้องเรียนและจัดการเรียนการสอน โดย
การสนับสนุน ส่งเสริมสื่อ อุปกรณ์ อินเทอร์เน็ตให้เพียงพอ
3. เนื่ อ งจากในห้ อ งเรี ย นมี นั ก เรี ย นจ านวนมากและมี เด็ ก เรี ย นรวมเรี ย นร่ ว มอยู่ จึ ง ควรมี
การพัฒนาการจัดการเรียนร่วมเพื่อพัฒนานักเรียนกลุ่มนี้โดยเฉพาะ
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โรงเรียนบ้ำนท่ำหินลำด
โรงเรียนบ้านท่าหินลาดเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 69 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 6 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นางสาวนลินี กามะ
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป.6 รวม 4 ร้อยละ 34.87 ค่าเฉลี่ยรวม  สูงกว่า
ระดับประเทศ (ภาษาไทย, คณิตศาสตร์) ต่ากว่าปีการศึกษา 2561 ร้อยละ 8.00
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดีขึ้น
ไปคิดเป็นร้อยละ 80.81 อยู่ในระดับดีมาก
3. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day)
โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม 1 /สัปดาห์ (ทุกวันพฤหัสบดี)
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ 100
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. ผู้บ ริห ารและข้ าราชการครูส่ วนใหญ่ เป็ นมี อ ายุน้ อ ยมีค วามรู้ ความสามารถความตั้ง ใจและ
เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกาลัง และเต็มความสามารถ
2. ครูผู้สอนระดับ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 เป็นผู้มี ความรู้ ความสามารถประสบการณ์ ในการจั ด
การเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนเกิดทักษะการคิด และยกระดับผลการสอบ NT
3. การจัดการเรียนการสอน การดูแล เอาใจใส่ในการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กพิเศษ มีการนา
เด็กพิเศษเข้ารับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ศูนย์ ณ โรงพยาบาลนครไทยทุกวันเสาร์
4. ได้รับการจัดสรรอินเทอร์เน็ตประชารัฐของชุมชนพร้อมเจ้าหน้าที่จานวน 1 คน ที่มาใช้ห้องเรียน
ของโรงเรียนเพื่อบริการในการจัดการเรียนการสอนและบริการชุมชน
5. การประสานงานกั บ ทุ ก ฝ่ า ยที่ เกี่ ย วข้ อ งในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของโรงเรีย น เช่ น
กรมปศุสัตว์ให้การช่วยเหลือเรื่องการเลี้ยงไก่เพื่ออาชีพและอาหารกลางวัน การจัดหางบประมาณในการจ้าง
ครู การจัดหาสนับสนุนการสร้างห้องน้าอนุบาล การร่วมมือกับผู้ปกครองในการแก้ปัญหาการเรียนรู้ของ
เด็กจนประสบความสาเร็จนักเรียนมีความสุข ผู้ปกครองมีความสุข นักเรียนมีความสุข การร่วมมือกับศูนย์
การศึกษาพิศษเขต 7 และโรงพยาบาลนครไทยในการดูแล พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กพิเศษจนมีพัฒนาการดี
ขึ้นทุกคน
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ผลการทดสอบการอ่าน RT อยู่ในระดับดีมาก
2. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนเรียนรวม (เด็กพิเศษ)
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. ครูผู้สอนอายุน้อยขาดประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนรายบุคคลหรือมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ควรจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือศึกษาดูงานหรือจัดกิจกรรม PLC อย่างต่อเนื่อง
2. ครูผู้ สอนควรจัด กิจกรรมที่ พั ฒ นาทั กษะกระบวนการคิ ดและทัก ษะพื้น ฐานที่ จาเป็ น ต่อการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาต่างประเทศ
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โรงเรียนบ้ำนโป่งกระเฌอ
โรงเรียนบ้านโป่งกะเฌอเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 62 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 6 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นายพีรพงษ์ คงหนองลาน
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป.6 รวม 4 วิชา ร้อยละ 34.14
ค่าเฉลี่ยรวม  ต่ากว่าระดับชาติ ต่ากว่าปีการศึกษา 2561 ร้อยละ 2.89
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดีขึ้น
ไปคิดเป็นร้อยละ 80.36 อยู่ในระดับดีมาก
3. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day)
โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม 1 /สัปดาห์ (ทุกวันพฤหัสบดี)
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ 100
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. ครูผู้สอนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและความมุ่งมั่นตั้งใจและเอาใจใส่ในการการจัดการเรียน
การสอน
2. การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (New DLTV) และการจัดการเรียนการสอน
วิทยาการคานวณโดยใช้ New DLTV
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้และการใช้โปรแกรม
เขียน code ตามหลักสูตรวิทยาการคานวณ
4. การจัดการเรียนการสอนโครงงานคุณธรรมที่เน้นพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน
5. การพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
6. การจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการห้องเรียนแบบคละชั้น (รวม 2 ห้องเรียน)
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ผลการทดสอบการอ่าน RT อยู่ในระดับดีมาก
2. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีระเบียบ วินัย ความรับผิดชอบและมีกิริยามารยาทที่ดี
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. นั ก เรี ย นยั งขาดทั ก ษะในการแสวงหาความรู้ เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด การแก้ ปั ญ หา และ
ความคิดสร้างสรรค์ ความกล้าแสดงออกแสดงคิดเห็น หรือนาเสนอความคิดจากการเรียนรู้
2. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้
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โรงเรียนบ้ำนห้วยตีนตั่ง
โรงเรียนโรงเรียนบ้านห้วยตีนตัง่ เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 147 คน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 10 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นายสังวาล ยะทา
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป.6 รวม 4 วิชา ร้อยละ 33.97
ค่าเฉลี่ยรวม  ต่ากว่าระดับชาติ ต่ากว่าปีการศึกษา 2561 ร้อยละ 4.38
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดีขึ้น
ไปคิดเป็นร้อยละ 75.08 อยู่ในระดับดีมาก
3. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day)
โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม 1 /สัปดาห์ (ทุกวันพฤหัสบดี)
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ 100
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. ผู้บริหารและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถความมุ่งมั่นตั้งใจ
2. ครูผู้สอนมีความความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาทักษะการอ่านการเขียนของนักเรียน
3. การบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันที่ถูกสุขลักษณะ และมีสารอาหารครบถ้วนให้นักเรียน
ทุกวัน
4. การจัดการเรียนการสอนแบบสมดุลภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการอ่านเขียนภาษาไทย
ของนักเรียนชนเผ่าม้ง
5. มีวิธีปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยให้กับนักเรียนชนเผ่าม้ง ทาให้ผู้ปกครองมี
ความพึงพอใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนอย่างต่อเนื่อง
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. การจั ด ประสบการณ์ แ บบสมดุ ล ภาษาระดั บ การศึ ก ษาปฐมวั ยเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มด้ า น
ภาษาไทยของนักเรียนชนเผ่าม้งก่อนขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาดีมาก
ออกเสียงพูดและเสียงพยัญชนะชัดเจน กล้าพูดกล้าสนทนากับครูและบุคคลอื่น
2. การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยสาหรับนักเรียนชนเผ่าม้ง
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. การจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
2. การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี และการสร้างนวัตกรรมของนักเรียน
โดยการสรรหาคอมพิวเตอร์สาหรับการจัดการเรียนการสอนให้เพียงพอต่อจานวนนักเรียน
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โรงเรียนบ้ำนห้วยน้ำไซ
โรงเรียนบ้านห้วยน้าไซเป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 142 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 12 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นายอภัย สุทธิ
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป.6 รวม 4 วิชา ร้อยละ 27.28 และ ม.3 ร้อยละ 28.69
ค่าเฉลี่ยรวม  ต่ากว่าระดับชาติ ต่ากว่าปีการศึกษา 2561 ร้อยละ 6.30
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดีขึ้น
ไปคิดเป็นร้อยละ 86.10 อยู่ในระดับดีมาก
3. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day)
โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม 1 /สัปดาห์ (ทุกวันพฤหัสบดี)
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ 100
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. การส่งเสริมความสามารถของเด็กพิเศษเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม และการบริหาร
จัดการการจัดการเรียนร่วม
2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนของนักเรียนโดยใช้สื่อที่
หลากหลาย เช่น แบบฝึก สื่อทามือในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
3. มีครูผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือ เป็นวิทยากรระดับจังหวัด
4. การจัดการประสบการณ์แบบสมดุลภาษาในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. ได้รับรางวัลเหรียญทองงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวด
การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 เหรียญเงิน กิจกรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 และกิจกรรม
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
2. การพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. การพัฒนาครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
2. การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีที่มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเป็นวิทยากรระดับจังหวัด
เพื่อพัฒนาวินัย ความรับผิดชอบของนักเรียนเพื่อการยกระดับคุณภาพนักเรียนในทุกด้าน
3. การจัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน
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โรงเรียนบ้ำนห้วยน้ำไซ (สำขำร่องกล้ำวิทยำ)
โรงเรียนบ้านห้วยน้าไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา) เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น
110 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 6 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นายอภัย สุทธิ
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
2. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป.6 รวม 4 วิชา ร้อยละ 29.48
ค่าเฉลี่ยรวม  สูงกว่าระดับประเทศ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ภาษาไทย, คณิตศาสตร์)
ต่ากว่าปีการศึกษา 2561 ร้อยละ 3.15
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดีขึ้น
ไปคิดเป็นร้อยละ 41.58 อยู่ในระดับพอใช้
3. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day)
โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม 1 /สัปดาห์ (ทุกวันพฤหัสบดี)
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ 100
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะชีวิต เช่น การเพาะเห็ดนางฟ้า การ
ปลูกผักปลอดสารพิษ การจัดกิจกรรมตลาดนัดเด็กดอย
2. การบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันที่ถูกสุขลักษณะ และมีสารอาหารครบถ้วนให้นักเรียน
ทุกวัน
3. โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง ภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาคุณ ภาพของนักเรียน เช่น อาหารเสริม วัสดุอุปกรณ์ การศึกษา งบประมาณจัดซื้อจัดหาสื่อการ
เรียนรู้
4. มีการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน โดยผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. โรงเรียนสามารถระดมทรัพยากร การมีส่วนร่วมจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนามาใช้ในการส่งเสริม
สนับสนุนการพัมนาคุณภาพนักเรียน
2. รางวัลโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติดีเด่น จังหวัดพิษณุโลก ประจาปี 2562
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. ควรได้ รั บ จัด สรรอาคารที่ ใช้ ในการจั ด ประสบการณ์ ส าหรั บ เด็ ก ปฐมวัย ที่ ข าดความพร้ อ ม
มีความทึบไม่โล่ง อากาศไม่ถ่ายเท
2. การพัฒนาด้านความสะอาด ความเป็นระเบียบของห้องเรียน อาคารเรียนแหล่งเรีนรู้ในโรงเรียน
เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
3. โรงเรียนควรได้รับการยกระดับเป็นเอกเทศ มีการบรรจุแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อลดภาระ
งานของครูผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาการของโรงเรียน
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เครือข่ำยโรงเรียนนครไทย 4
โรงเรียนบ้ำนแยง
โรงเรียนบ้านแยง เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 271 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 22 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นายบรรยา มิ่งแก้ว
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET
 ชั้น ป.6 ค่าเฉลี่ยรวมต่ากว่าระดับประเทศ (34.46) ต่ากว่าปีการศึกษา 2561 (-4.19)
 ชั้น ม.3 ค่าเฉลี่ยรวม ต่ากว่าระดับประเทศ (30.30) สูงต่ากว่าปีการศึกษา (-2.98)
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดี
ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 79.25
3. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day)
โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม Scout all day ทุกสัปดาห์ ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมทุกคน ร้อยละ 100
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. โรงเรียนมีจานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวนมาก อยู่ในช่วงวัยทางาน
มีความสามารถที่หลากหลาย
2. ผู้บริหารให้ความสนใจ และมุ่ง มั่นในการพัฒนาคุณ ภาพการจัดการศึกษา ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมในการพัฒนาตนเองทุกด้าน โดยส่งเสริมให้ครูเข้า รับการฝึกอบรม
และจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ให้เป็นปัจจุบัน
3. มีการจัดทาสื่อประกอบการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. ได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ การแข่ ง ขั น กิ จ กรรมการท าอาหารระดั บ ป.1 -ป.6 ในการแข่ ง ขั น
ศิลปหัตถกรรมระดับภาค
2. กิจกรรมเพาะเห็ดฟาง และปลูกผักสวนครัวตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
3. มีวงดุริยางค์ของโรงเรียนที่สามารถร่วมในกิจกรรมขององค์กร ชุมชน
4. ได้รับตราพระราชทานโครงงานนักวิทยาศาสตร์น้อย
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยพบปัญหาเด็กไม่สนใจในกิจกรรม และผู้ปกครองมักจะตามใจ
บุตรหลาน ทาให้เด็กเป็นคนเอาแต่ใจตัวเอง ไม่มีเหตุผลรวมถึงมีปัญหาด้านพฤติกรรมและอารมณ์ โรงเรียน
จึงต้องวางแผนพัฒนาการจัดกิจกรรมของครูผู้สอนและชี้แจงทาความเข้าใจกับผู้ปกครอง
2. การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการเรี ย นการสอนเพื่ อ ยกระดั บผลสั ม ฤทธิ์ ใ นกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3. การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในเรื่องระเบียบวินัยของนักเรียน
4. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีในโรงเรียนโดยเฉพาะเรื่องความสะอาดและความปลอดภัย
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โรงเรียนบ้ำนเข็กใหญ่
โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 166 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 20 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นางสาวกานต์รวี ศรีทอง
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET
ชั้น ป.6 ค่าเฉลี่ยรวมต่ากว่าระดับประเทศ (32.35) ต่ากว่าปีการศึกษา 2561 (-5.67)
ชั้น ม.3 ค่าเฉลี่ยรวม ต่ากว่าระดับประเทศ (35.75) ต่ากว่าปีการศึกษา (-0.54)
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดี
ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 85.55
3. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day)
โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม Scout all day ทุกสัปดาห์ ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 และได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบ
การจัดกิจกรรม Scout all day ของอาเภอนครไทย
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูบรรจุใหม่เป็นส่วนใหญ่ มีครูครบชั้นและครบทุก
วิชาเอก ครูมีความสามารถและมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานสอน
2. มีการจัดบรรยากาศห้องเรียนสะอาด สวยงาม เอื้อต่อการเรียนการสอน
3. โรงเรียนมีเทคโนโลยีที่สนับสนุน เพียงพอให้ครูใช้ในการเรียนการสอน
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศลาดับที่ 5 ในกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน
ชั้น ป.4-6 และกิจกรรมแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพืน้ ฐาน ม.1-ม.3 ระดับชาติ ภาคเหนือ จ.สุโขทัย
2. เป็นโรงเรียนแกนนาต้นแบบการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มข้น (Scout all day) ของอาเภอ
นครไทย
-สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ที่ยังมีค่าเฉลี่ย
ต่ากว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนดไว้
2. การพัฒนาทักษะด้านการคิดคานวณของนักเรียนในทุกระดับชั้น
3. ควรมีการดาเนินการพัฒนาครูด้วยรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) อย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่องโดยกาหนดชั่วโมง PLC ของครูให้ชัดเจน มีการแบ่งกลุ่มย่อยตามระดับช่วงชั้น
4. ขาดแคลนสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ครูและบุคลากรยังไม่นาสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
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โรงเรียนบ้ำนหนองหิน
โรงเรียนบ้านหนองหิน เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 441 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 26 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นางราตรี เงื่องจันทอง
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET
ชั้น ป.6 ค่าเฉลี่ยรวมต่ากว่าระดับประเทศ (28.99) ต่ากว่าปีการศึกษา 2561 (-6.66)
ชั้น ม.3 ค่าเฉลี่ยรวมต่ากว่าระดับประเทศ (33.08) ต่ากว่าปีการศึกษา 2561 (-4.53)
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6 ที่อ่านคล่องในระดับดี
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 91.32
3. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day)
โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม Scout all day ทุกสัปดาห์ ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมทุกคน ร้อยละ 100
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. ผู้บริหารเป็นผู้มีความสามารถและมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดย
ให้ความสาคัญกับการพัฒนาในด้านทักษะ และคุณลักษณะของนักเรียนมากกว่าการให้ความรู้ภาคทฤษฎี
2. โรงเรียนมีการพัฒนาโรงเรียนทั้งรบบโดยใช้นวัตกรรมจิตศึกษา PBL (Problem Based
Learning) และ PLC (Professional Learning Community)
3. ชุมชนเข้มแข็งและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม
4. โรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมด้านอาชีพให้กับนักเรียนอย่างหลากหลาย เป็นระบบ นักเรียนเกิด
ทักษะทางด้านอาชีพและมีรายได้ระหว่างเรียน เช่น กิจกรรมสกรีนเสื้อ-กระเป๋า เข็มกลัด พวงกุญแจ
กิจกรรมร้านกาแฟสด-ป๊อปคอร์น เป็นต้น
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประเทศและนานาประเทศทั้งระดับประถม และมัธยม
จานวนหลายรายการ
2. ครูได้รับเกียรติบัตรผู้ฝึกสอนนักเรียนและรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข
3. ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นได้ รั บ รางวั ล วิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ ดี (Best Practice) ด้ า นการเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม
จริยธรรม ระดับยอดเยี่ยม ด้วยนวัตกรรมหนองหิ นเรียนดี 4.0 โครงการเสริมสร้างคุณ ธรรม จริยธรรม
ในสถานศึกษา จาก สพป.พล.3 และรางวัลผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียนดีเด่นจากเครือข่ายนครไทย 4
-สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. ด้านอาคารสถานที่มีไม่เพียงพอ โดยเฉพาะห้องเรียนที่ยังมีความขาดแคลนสูงมาก
2. ด้านสื่อและเทคโนโลยี โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
3. ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนแบบ PBL หรือแบบ Active Learning , การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ,
จิตวิทยาการเรียนการสอน รวมทั้งงานในหน้าที่พเิ ศษต่างๆ
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โรงเรียนบ้ำนถ้ำพริก
โรงเรียนบ้านถ้าพริก เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 133 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 11 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นายศุภากร ธรรมศุภโกศล
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET
 ชั้น ป.6 ค่าเฉลี่ยรวมต่ากว่าระดับประเทศ (32.83) ต่ากว่าปีการศึกษา 2561 (-4.98)
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดีขึ้น
ไปคิดเป็นร้อยละ 83.12
3. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day)
โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม Scout all day ทุกสัปดาห์ ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมทุกคน ร้อยละ 100
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่เป็นครู คศ.1 และครูผู้ช่วย มีความสามารถใน
การใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอนในห้องเรียน
2. มีบุคลากรเพียงพอ ครบชั้น
3. โรงเรียนมีอาคาร สถานที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. การพัฒนานักเรียนด้านทักษะอาชีพ เช่น การปลูกผัก และการแปรรูปอาหาร
2. การพัฒนานักเรียนด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคานวณ
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในทุกกลุ่มสาระ โดยเน้นทักษะด้าน
การคิดคานวณ และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
2. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาการคานวณ ควรจัดการเรียนการสอนให้ครอบคลุมตาม
ตัวชี้วัดในหลักสูตร และพัฒนาสื่อในส่วนของการเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคาสั่ง
3. ส่งเสริมการพัฒนาครูด้ วยกระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง มีการกาหนดชั่วโมง PLC อย่างชัดเจน
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โรงเรียนเกษตรสุขรำษฎร์บำรุง
โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บารุงเป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 158 คน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จานวน 18 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นายสถิต พัวพัน
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET
 ชั้น ป.6 ค่าเฉลี่ยรวมต่ากว่าระดับประเทศ (32.34) ต่ากว่าปีการศึกษา 2561 (-8.46)
 ชั้น ม.3 ค่าเฉลี่ยรวม ต่ากว่าระดับประเทศ (32.19) ต่ากว่าปีการศึกษา 2561 (-2.39)
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดีขึ้น
ไปคิดเป็นร้อยละ 99.01
3. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day)
โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม Scout all day ทุกสัปดาห์ ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมทุกคน ร้อยละ 100
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. โรงเรียนมีการส่งเสริมการออม เพื่อให้นักเรียนรู้จักการประหยัด อดออม โดยมีการฝากเงิน
ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2. ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมในการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ให้เป็นปัจจุบัน จัดให้มี
การนิเทศติดตามการสอนอย่างเป็นกัลยาณมิตร
3. โรงเรีย นให้ การสนับ สนุน นั กเรียนในการแข่ง ขั น ทัก ษะทางวิชาการทั้ งภายในและภายนอก
โรงเรียน
4. มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนสะอาด เป็นระเบียบ และปลอดภัย
5. มีการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน โดยผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บารุงได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ประจาปีการศึกษา 2562
2. รางวัลโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติดีเด่น จังหวัดพิษณุโลก ประจาปี 2562
3. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกิจกรรม Chopa & Chipa Game ประเภททีม
ระดับชั้นประถมศึกษา เครือข่ายสุขภาพอาเภอนครไทย
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. นั ก เรี ย นยั งขาดทั ก ษะในการแสวงหาความรู้ เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด การแก้ ปั ญ หา และ
ความคิ ดสร้างสรรค์ นักเรียนยังมุ่ งเน้ นการสอบและการศึกษาต่ อมากกว่าความรู้และทั กษะที่ ใช้ในการ
แก้ปัญหาและการดารงชีวิตของตนเอง
2. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมต่างๆ มากเกินไป ส่งผลให้ครูมีเวลาจัดกิจกรรมพัฒนาการเรีย นการ
สอนได้ไม่เต็มที่

130

เครือข่ำยโรงเรียนนครไทย 5
โรงเรียนบ้ำนนำฟองแดง
โรงเรียนบ้านนาฟองแดงเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 44 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 4 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นายปิยะพงษ์ เมืองสนธิ์
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป.6 เท่ากับ 38.59
2. ค่าเฉลี่ยรวม  สูงกว่าระดับชาติ จานวน 2 รายวิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย และวิชา
คณิตศาสตร์
3. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดีขึ้น
ไปคิดเป็นร้อยละ 100
4. โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม ทุกวันพฤหัสบดี /สัปดาห์ ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม มากกว่าร้อยละ 80
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. โรงเรียนมีการจัดทาโครงการงานอาชีพ ป.4 – ป.6 เสริมรายได้ให้กับนักเรียน โดยใช้ชื่อว่า
“โครงงานหัตถศิลป์ดินสวย” ซึ่งโครงงานนี้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
ระดับชาติภาคเหนือ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดสุโขทัย
2. โรงเรีย นได้ท ากิ จกรรม PLC กั ลยาณมิ ตรพิ ชิตปั ญ หา ร่วมกั บคณะครูท าให้ โรงเรียนมีค วาม
เข้มแข็งในการบริหารงาน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ช่วงเวลา
1) Morning talk พูดคุยกันช่วงทากิจกรรมหน้าเสาธง
2) Lunch talk พูดคุยกันช่วงรับประทานอาหารกลางวัน
3) After school พูดคุยกันหลังเลิกเรียน
3. มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนสะอาด เป็นระเบียบ และปลอดภัย
4. ร่ ว มท า MOU กั บ ผู้ ป กครองโดยผู้ ป กครองมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพนั ก เรี ย นให้ มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ขณะอยู่ที่บ้าน
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. ผู้บริหารครองตนด้วยศีล 5 ครองคนด้วยพรหมวิหาร 4 และครองงานด้วยอิทธิบาท 4
2. คณะครูใช้ DLTV / Internet / สื่อที่หลากหลาย
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษา อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน
4. มีห้องเรียนคุณภาพผ่านตามเกณฑ์ของ สพป.พล.3 ทุกห้องเรียน
5. โรงเรี ย นบ้ า นนาฟองแดงโครงงานนี้ ไ ด้ รั บ รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ที่ 1 ในการแข่ ง ขั น
ศิลปหัตถกรรม ระดับชาติภาคเหนือ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดสุโขทัย ในกิจกรรม โครงการงานอาชีพ ป.4 – ป.6
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
ขาดความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เช่น ช่วงวันหยุด / ปิดเทอมบางครั้งผู้ปกครองมี
ภารกิจต้องทา จึงไม่ค่อยได้เอาใจใส่ดูแลนักเรียนอย่างเต็มที่
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โรงเรียนบ้ำนนำขุมคัน
โรงเรียนบ้านนาขุมคันเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 102 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 12 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นายธิติพันธุ์ จันแปงเงิน
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป.6 เท่ากับ 42.05
2. ค่าเฉลี่ยรวม  สูงกว่าระดับชาติ จานวน 3 รายวิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์
และวิชาวิทยาศาสตร์
3. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดีขึ้น
ไปคิดเป็นร้อยละ 98.15
4.โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม ทุกวันพฤหัสบดี /สัปดาห์
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม มากกว่าร้อยละ 80
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. คณะครูใช้ DLTV / Internet / สื่อที่หลากหลาย และเตรียมสื่อการเรียนการสอนไว้ล่วงหน้า
พร้อมที่จะจัดกิจกรรมตามสัญญาณต้นทาง
2. โรงเรียนมีการพัฒนาทักษะความรู้ ดังนี้ ป.1 – ป.2 พัฒนาการอ่านออก เขียนได้ ป.3 – ป.6
พัฒนาการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น โดยใช้กระบวนการ PLC เพื่อจัดกิจกรรมแบบ Active Learning
3. ผู้บริหารมีรูปแบบการบริหารโดยการสร้างนวัตกรรม “ผลสัมฤทธิ์ดี มีความสุข ด้วยหลัก 5 ดี”
3.1 การจัดศึกษาดี
Good Education
3.2 การจัดบรรยากาศดี Good Adnoosphere
3.3 ชุมชนดี
Good Community
3.4 ครูดี
Good Teacher
3.5 นักเรียนดี
Good Student
โดยครูทุกคนต้องปรับแผนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น
เพื่อให้เข้าถึง และเข้าใจความต้องการของเด็ก อย่างเป็นมิตรและมีความสุข
- สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. ผลการทดสอบระดับ O -NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูง กว่าระดับประเทศ 8 ปี
ติ ด ต่ อ กั น จนได้ รับ เกี ย รติ บั ต ร “เป็ น สถานศึ ก ษาที่ มี ร ะบบและกลไกการบริห ารจั ด การคุ ณ ภาพและ
มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก
2. ผลการสอบ NT ของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที 3 สู ง กว่า ระดั บ ประเทศทั้ ง 3 ด้ า น 3 ปี
ติดต่อกัน
3. ผลการสอบ RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผ่าน 100 %
4. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 100 %
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการและความถนัดในด้าน
อาชีพ
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โรงเรียนบ้ำนเมือง
โรงเรียนบ้านนาเมืองเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 49 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 5 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นายอุเทน นะมิตร
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป.6 เท่ากับ 36.21
2. ค่าเฉลี่ยรวม  สูงกว่าระดับชาติ จานวน 2 รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย และคณิตศาสตร์
3. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดีขึ้น
ไปคิดเป็นร้อยละ 100
4. โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม ทุกวันพฤหัสบดี /สัปดาห์
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม มีห้องลูกเสือ มีแผนการจัดการเรียนการ
สอนลูกเสือทุกระดับชั้น
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. เป็นโรงเรียนลูกเสือต้นแบบ โรงเรียนมีการจัดกิจกรรม Scout all day เป็นแบบอย่างที่ดีใน
เครือข่ายโรงเรียนอาเภอนครไทย 5 มีห้องลูกเสือ แผนการจัดการเรียนการสอนลูกเสือทุกระดับชั้น
2. ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมในการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ให้เป็นปัจจุบัน จัดให้มี
การนิเทศติดตามการสอนอย่างเป็นกัลยาณมิตร
3. จัดการพัฒนานักเรียนตามหลักสูตร เน้นเพิ่มหลักสูตร เน้นเพิ่มหลักสูตรต้านทุจริตบูรณาการทุก
ระดับชั้น จัดสอนวิชาวิทยาการคานวณ เพื่อฝึกการคิดสร้างสรรค์
4. จัดกิจกรรมสภานักเรียน โดยยึดหลัก 4 ข้อ
4.1 ส่งเสริมให้เด็กไทยลดใช้ถุงพลาสติก 4.2 ส่งเสริมจิตอาสา
4.3 รู้เท่าทัน ข่าวปลอม Fake news 4.4 ป้องกันความรุนแรงจาก Bully
5. มีการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน โดยผู้ปกครองและชุ มชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. นักเรียนชั้นป.1 อ่านคล่อง 100%
2. ผลการทดสอบการอ่านชั้น ป.1 – ป.6 อยู่ในระดับดีขึ้นไป 100 %
3. รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ระดับ ป.1-ป.3 งานศิลปหัตถกรรม
ระดับชาติ ครั้งที่ 69 จังหวัดสุโขทัย
4. การระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาโรงเรียนจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่
1) สร้างโรงอาหารและโต๊ะรับประทานอาหาร 302,300 บาท จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากัด 2) โรงจอดรถทางเดินเข้าห้องเรีย นน้าคอนกรีต จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย กิจกรรมจิตอาสา 10 วัน เป็นเงิน 150,000 บาท 3) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า จากฝ่ายปฎิบัติ
ไฟฟ้าพิษณุโลก 50,000 บาท
3. สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
- ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O –NET ให้สูงกว่าระดับชาติ ทุกวิชา
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โรงเรียนบ้ำนนำทุ่งใหญ่
โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 35 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 4 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นายธีรธัช ทุ้ยแป
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป.6 เท่ากับ 42.05
2. ค่าเฉลี่ยรวม  สูงกว่าระดับชาติ จานวน 2 รายวิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย และวิชา
คณิตศาสตร์
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดีขึ้น
ไปคิดเป็นร้อยละ 88.89
3. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day)
โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม ทุกวันพฤหัสบดี /สัปดาห์.
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม มากกว่าร้อยละ 80
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. นากระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ DLTV เต็มรูปแบบเนื่องจากมีครูไม่ครบชั้น
2. ใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนในทุกชั้นเรียน
3. ครูใช้กิจกรรม Active Learning ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบโครงงานทุกชั้นเรียน
4. ส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพอ่านโครงงานอาชีพและโครงงานคุณธรรม
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. รางวัลสถานศึกษาพอเพียงประจาปีการศึกษา 2561
2. ผลการทดสอบความสามารถพื้น ฐานของผู้เรีย นระดับ ชาติ (NT) สูง กว่าระดับ คะแนนเฉลี่ ย
ประเทศทั้ง 3 ด้านติดต่อกัน 3 ปีต่อเนื่อง ปี 2559 - 2561
3. เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้ นฐาน (O –NET) ปีการศึกษา 2561
สูงกว่าประดับประเทศ
4. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยการส่ง เสริมการคัดลายมือจนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
การคัดลายมือระดับ ป.4 - ป.6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สองปีซ้อน
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
นักเรียนยังขาดทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด การแก้ปัญหา และความคิด
สร้างสรรค์ นักเรียนยังมุ่งเน้นการสอบและการศึกษาต่อมากกว่าความรู้และทักษะที่ใช้ในการแก้ปัญหาและ
การดารงชีวิตของตนเอง
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โรงเรียนบ้ำนน้ำกุ่ม
โรงเรียนบ้านน้ากุ่มเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 49 คน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จานวน 6 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นายวสุภัค จันทร์บรรจง
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป.6 เท่ากับ 37.99
2. ค่าเฉลี่ยรวม  สูงกว่าระดับชาติ จานวน 2 รายวิชา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชา
ภาษาอังกฤษ
3. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดีขึ้น
ไปคิดเป็นร้อยละ 87.50
4. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day)
โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม ทุกวันพฤหัสบดี /สัปดาห์.
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม มากกว่าร้อยละ 80
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. มีห้องสมุดแยกเป็นเอกเทศออกจากอาคารเรียน มีระบบไฟฟ้า พัดลม บรรยากาศเหมาะกับการ
ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน โดยได้รับงบประมาณ 100,000 บาท จากมหาวิทยาลัยรังสิต
2. มีระบบน้าดื่ม น้าใช้ ที่เพียงพอ โดยการสนับสนุนอุปกรณ์จาก ธนาคาร ธกส.
3. โรงเรีย นให้ การสนับ สนุน นั กเรียนในการแข่ง ขั น ทัก ษะทางวิชาการทั้ งภายในและภายนอก
โรงเรียน
4. มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนสะอาด เป็นระเบียบ และปลอดภัย
5. มีการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน โดยผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ
2 กลุ่มสาระได้แก่ ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดี
ขึ้น ไปคิดเป็นร้อยละ 87.50
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
โรงเรียนไม่ได้จัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ เนื่ องจากขาดคอมพิวเตอร์ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน
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โรงเรียนบ้ำนนำแฝก
โรงเรียนบ้านนาแฝกเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 43 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 5 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นายชัยพล กันศิริ
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป.6 เท่ากับ 37.99
2. ค่าเฉลี่ยรวม  สูงกว่าระดับชาติ จานวน 2 รายวิชา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชา
อังกฤษ
3. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดีขึ้น
ไปคิดเป็นร้อยละ 87.50
4. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day)
โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม ทุกวันพฤหัสบดี /สัปดาห์.
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม มากกว่าร้อยละ 80
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. โรงเรียนมีจัดการเรียนการที่เน้นการลงมือปฎิบัติจริง ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สถานการณ์จริงที่
เกิดขึ้นในสังคม
2. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในรายวิชาต่างๆ ที่หลากหลาย
3. เน้นการจัดการเรียนการสอนตามทักษะในศตวรรษที่ 21
4. น าเทคโนโลยีม าใช้ ในการเรี ยนการสอน เน้ นการคิด วิเคราะห์ วัด และประเมิน ผลโดยใช้
แบบทดสอบตามมาตรฐานที่สอดคล้องกับสากลควบคู่กับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
5. ให้ผู้เรียนวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง และสร้างผลงานผ่านการใช้แฟ้มผลงาน
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. ระดมทรัพยากรจากบุคคลภายนอกมาใช้ในการพัฒนาโรงเรียน ได้แก่ สร้างเสาธง ซุ้มพระ ลาน
กีฬาและปรับพื้นที่บริเวณโรงเรียนให้น่าอยู่ เอื้อต่อการเรียนรู้
2. ความร่ว มมื อ สามั ค คี กั น ระหว่า งโรงเรี ย นและชุ ม ชน โดยชุ ม ชนเข้ ามามี ส่ วนร่ว มตั้ ง แต่ เริ่ ม
ปรึกษาหารือ วางแผน ดาเนินการตามแผนและสรุปผลการดาเนินงาน
3. ได้รับรางวัลในการสอบ NT ซึ่งได้คะแนนสูงกว่าระดับประเทศทั้ง 3 ด้าน
4. การแข่งขันฟุตบอล เซปักตะกร้อ เปตองหญิงได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเครือข่าย
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
- เพิ่มการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
- ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O -NET ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ และรายวิชาภาษาอังกฤษ
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เครือข่ำยโรงเรียนนครไทย 6
โรงเรียนกัลยำณิวัฒนำ ๑
โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 194 คน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จานวน 16 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นายทนันชัย อินทนาชัย
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป.6 เท่ากับ 46.57
ค่าเฉลี่ยรวม  สูงกว่าระดับชาติ  ต่ากว่าปีการศึกษา 2561 ร้อยละ -9.24
2. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ม. 3 เท่ากับ 36.39
ค่าเฉลี่ยรวม  สูงกว่าระดับชาติ  ต่ากว่าปีการศึกษา 2561 ร้อยละ 1.38
3. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
ที่อ่านคล่องในระดับดีขึ้น ไปคิดเป็นร้อยละ 98.00
4. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day)
โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม 1 วัน/สัปดาห์.
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ 100
สรุปจุดเด่นของโรงเรียนกัลยำณิวัฒนำ ๑
1. โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา (ศรร.) : ซึ่งผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงแล้วพัฒนาตนเองในระดับก้าวหน้า จนเป็น
แบบอย่าง ขยายผลสร้างเครือข่าย เป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาได้
เป็นอย่างดี มีคุณภาพผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษาของมูลนิธิยุวสถิรคุณ
2. โรงเรียนปลอดขยะ (ZERO waste school) : โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ วางรากฐานในการ
สร้างคนดี โดยใช้กระบวนการ K.N.1 3R MODEL เพื่อกระตุ้น รณรงค์ เสริมสร้างจิตสานึก และสร้างความรู้
ความเข้าใจแนวทางในการลดปริมาณขยะ การแยก และการนาขยะกลับไปใช้ให้เป็นประโยชน์ ผ่าน 4 ฐาน
การเรียนรู้ ดังนี้
1) ฐานการเรียนรู้ “แปลงขยะเป็นทุนอิ่มอุ่นออมทรัพย์”
2) ฐานการเรียนรู้ “จาแลงกายเศษวัสดุ”
3) ฐานการเรียนรู้ “คืนชีพให้กระดาษ”
4) ฐานการเรียนรู้ “น้าหมักชีวภาพ”
4. โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล : โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ มีศักยภาพและมีความพร้อมในการ
พัฒนาผู้เรียนทุกด้าน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเท่าเทียม การเรียนรู้เท่าทันเทคโนโลยี และเกิดความเชื่อมั่น
ด้านคุณภาพผู้เรียนจากผู้ปกครองอย่างเห็นได้ชัด
3. บุคลากรอยู่ในวัยทางาน “ครูรุ่นใหม่” และมีความพร้อม มีความมุ่งมั่น และพลังในการ
ขับเคลื่อนการศึกษาศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21
4. ชุมชนในเขตบริการเห็นความสาคัญของสถานศึกษา ให้ความร่วมมือและส่งเสริมในการจัด
การศึกษา สนับสนุนด้านงบประมาณ/แรงงาน อย่างสม่าเสมอ
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5. โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ปกครองตาบลนาบัวและตาบลใกล้เคียง
(ตาบลนครไทย ตาบลเนินเพิ่ม และตาบลยางโกลน) ส่งบุตรหลานมาเรียนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
6. สภาพสังคมของชุมชนในเขตพื้นที่บริการเป็นสังคมที่มีความเอื้ออาทร รักสงบ ส่งผลให้เกิดความ
ร่วมมือทางวัฒนธรรม ประเพณี และการระดมทรัพยากรทางการศึกษา
7. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
8. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ ตลอดจนมีคุณลักษณะสอดคล้อง
คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน
9. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งในและนอกสถานศึกษาได้
เป็นอย่างดี
สิ่งที่ประสบผลสำเร็จ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ
1.รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ม.1 – ม.3
2.รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1 –
ม.3
สรุปจุดด้อยของโรงเรียนกัลยำณิวัฒนำ ๑
1. ผู้เรียนมีความหลากหลายของชาติพันธุ์ จึงเกิดปัญหาด้านการสื่อสาร การพัฒนาผู้เรียนจึงต้องมี
การปรับให้หลากหลาย และเหมาะสมกับผู้เรียน
2. การสร้างประสบการณ์ในการพัฒนาบุคลากร และการปรับกระบวนทัศน์ในการทางานของ
ครูผู้สอน เนื่องจากบุคลากรของโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ อายุเฉลี่ย 32 ปี และอายุราชการเฉลี่ย 11 ปี
ส่งผลให้ยังขาดประสบการณ์ในการทางาน
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โรงเรียนบ้ำนนำไก่เขี่ย
โรงเรียนบ้านนาคล้ายเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 61 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 5 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นางธีรนุช สุเทียนทอง
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป.6 เท่ากับ 47.35
ค่าเฉลี่ยรวม  สูงกว่าระดับชาติ  ต่ากว่าปีการศึกษา 2561 ร้อยละ -10.31
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดีขึ้น
ไปคิดเป็นร้อยละ 96.25
3. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day)
โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม 1 วัน/สัปดาห์.
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ 100
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. ครูมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เอาใจใส่นักเรียนทุกคน
2. โรงเรียนสะอาด ร่มรื่น
3. ชุมชนให้ความร่วมมือและส่งเสริมในการจัดการศึกษา สนับสนุนงบประมาณและแรงงาน และ
ร่วมกิจกรรมกับสถานศึกษาอย่างสม่าเสมอ
4. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตาบล
นาบัว
5. ผู้เรียนมีสุขภาพการและจิตที่ดี
6. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์อยู่ในระดับดีขึ้นไป
7. ผู้เรียนใฝ่รู้และเรียนอย่างต่อเนื่องโดยผู้เรียนค้นคว้ าหาความรู้จากการอ่านและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และสามารถเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นได้ทั้งในและนอกสถานที่
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. กำรแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชำติ ครั้งที่ 69 ปีกำรศึกษำ 2562
- การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่น ใหม่ กลอนสี่ (4บท) ระดับชั้น ป.4 – 6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
รองชนะเลิศ ลาดับที่ 2
2. กำรแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 69 ปีกำรศึกษำ 2562
1. การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (4บท) ระดับชั้น ป.4 – 6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
รองชนะเลิศ ลาดับที่ 1
2. การแข่งขันร้องเพลงไทยลุกทุ่ง ประเภทชาย ระดับชั้น ป.1 – 6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
3. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ป.1 – 6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
4. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ป.1 – 3 ได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง
5. การแข่งขันร้องเพลงไทยลุกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับชั้น ป.1 – 6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
6. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ระดับชั้น ป.1 – 6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
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7. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิ วเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ป.1 – 3 ได้รับรางวัล
เหรียญเงิน
8. การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ป.1 – 6 ได้รับรางวัลเข้าร่วม
3. ด้ำนกีฬำ และกำรดูแลสุขภำพ
1.โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพทางกาย “โซป้าแอนด์ชายป้า” ได้รับรางวัลชมเชย
2. โรงเรียนปลอดภัยดีเด่น ได้รับรางวัลดีเด่น
3. ฟุตบอลหญิง 7 คน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
4. กรีฑาหญิง ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
5. เปตองชาย ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
6. ฟุตบอลผสมระดับอนุบาล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
7. ฟุตบอลชาย 7 คน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
8. กรีฑาชาย ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
9. ฟุตบอลชาย 7 คน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
10. เปตองหญิง ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
11. กรีฑาชาย ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
13. วอลเลย์บอลชาย ระดับประถมศึกษาปี ได้รับรางวัลชนะเลิศ
14. เซปักตะกร้อชายชาย ระดับประถมศึกษาปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
4. ผลกำรสอบอ่ำนกำรเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับดีมาก จานวน 1 คน
ระดับดี จานวน 1 คน
5. ห้องเรียนคุณภำพ 100
6. รำงวัล “ครูผู้สอนภำษำไทยมืออำชีพ” พัฒนานักเรียนอ่านออก เขียนได้ 100%
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1.การพัฒนานักเรียนให้มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 (ด้าน 8 C) ให้มีคุณภาพสูงขึ้น
2.การพัฒนารูให้มีทักษะด้านเทคโนโลยี
3.การพัฒนาครูให้ใช้การสอนแบบโครงงาน
4. การส่งเสริมครูให้ใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning
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โรงเรียนบ้ำนนำคล้ำย
โรงเรียนบ้านนาคล้ายเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 3 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 5 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นางสาวศิวานิส แจ่มโถง
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป.6 เท่ากับ 34.79
ค่าเฉลี่ยรวม  สูงกว่าระดับชาติ  สูงกว่าปีการศึกษา 2561 ร้อยละ 8.88
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดีขึ้น
ไปคิดเป็นร้อยละ 97.00
3. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day)
โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม 1 วัน/สัปดาห์.
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ 100
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. ครูมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เสียสละเวลาในการสอน ด้วยเป็น
ครูบรรจุใหม่ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน
2. มีการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน โดยผู้ปกครองและชุมชนมีส่ว นร่วมใน
การจัดการศึกษา
3. ปรับปรุงถังเก็บน้าฝน ฝ.33 เป็นห้องน้า
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
1. การแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้น ป.1 – 3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ลาดับที่ 9
2. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ป. 1-6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ลาดับที่ 24
3. การแข่งขันกีฬาเครือข่าย ได้รับรางวัล 7 รายการ
4. การแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ ประจาปี 2563 เข้าร่วมทดสอบ จานวน 6 คน ได้รับ
รางวัลเหรียญเงิน จานวน 3 คน เหรียญทองแดง จานวน 1 คน และได้เข้าร่วม จานวน 2 คน
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
ด้านอาคารสถานที่ เช่น บ้านพักครูทรุดโทรม ไม่มีห้องสมุด
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โรงเรียนบ้ำนน้ำลอม
โรงเรียนบ้านน้าลอมเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 57 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 5 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นางนภาพร ชัยสมบัติ
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป.6 เท่ากับ 44.11
ค่าเฉลี่ยรวม  สูงกว่าระดับชาติ  ต่ากว่าปีการศึกษา 2561 ร้อยละ -9.22
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดีขึ้น
ไปคิดเป็นร้อยละ 97.83
3. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day)
โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม 1 วัน/สัปดาห์.
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ 100
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. ครูมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เอาใจใส่นักเรียนทุกคน
2. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV
3. ชุมชนให้ความร่วมมือและส่งเสริมในการจัดการศึกษา สนับสนุนงบประมาณและแรงงาน และ
ร่วมกิจกรรมกับสถานศึกษาอย่างสม่าเสมอ
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. อาคารเรียนมีสภาพชารุดทรุดโทรม บริเวณสถานที่รก สกปรก ไม่เป็นระเบียบ
2. ไม่มีเครื่องเล่นสาหรับเด็กปฐมวัย
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โรงเรียนประชำสงเครำะห์พิทยำ
โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยาเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 187 คน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จานวน 16 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นายศุภกร สุทธิ
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป.6 เท่ากับ 38.31
ค่าเฉลี่ยรวม  สูงกว่าระดับชาติ  ต่ากว่าปีการศึกษา 2561 ร้อยละ -6.34
2. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ม. 3 เท่ากับ 35.77
ค่าเฉลี่ยรวม  สูงกว่าระดับชาติ  ต่ากว่าปีการศึกษา 2561 ร้อยละ 3.07
3. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
ที่อ่านคล่องในระดับดีขึ้น ไปคิดเป็นร้อยละ 79.46
4. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day)
โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม 1 วัน/สัปดาห์.
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ 100
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. มีบุคลากรเพียง และจบตรงสาขาวิชาเอก 90 %
- สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ภาษาไทย ได้รางวัลเหรียญเงิน
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. อาคารเรียนมีสภาพชารุดทรุดโทรม บริเวณสถานที่รก สกปรก
2. สื่อเทคโนโลยีไม่เพียงพอ
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โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนำ
โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนาเป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 201 คน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จานวน 17 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นายสมพร จันดาหาร
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป.6 เท่ากับ 30.49
ค่าเฉลี่ยรวม  สูงกว่าระดับชาติ  ต่ากว่าปีการศึกษา 2561 ร้อยละ -2.97
2. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ม. 3 เท่ากับ 27.23
ค่าเฉลี่ยรวม  สูงกว่าระดับชาติ  ต่ากว่าปีการศึกษา 2561 ร้อยละ -2.75
3. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
ที่อ่านคล่องในระดับดีขึ้น ไปคิดเป็นร้อยละ 70.71
4. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day)
โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม 1 วัน/สัปดาห์.
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ 100
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. มีครูครบชั้น และจบตรงสาขาวิชาเอก
2. ผู้ปกครองสนับสนุนให้นักเรียนไปโรงเรียน
3. นักเรียนมีทักษะในการช่วยเหลือตนเองได้เป็นอย่างดี
- สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ การเข้าค่ายลูกเสือ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ได้รางวัลเหรียญทอง
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. อาคารเรียนมีสภาพชารุดทรุดโทรม ไม่เพียงพอ
2. สื่อเทคโนโลยีไม่เพียงพอ
3. ครูผู้สอนต้องพัฒนาศักยภาพด้านการอสน เนื่องจากส่วนมากบรรจุใหม่ ขาดประสบการสอน
4. นักเรียนต้องพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และด้านวิชาการอย่างเข้มข้น
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เครือข่ำยโรงเรียนนครไทย 7
โรงเรียนบ้ำนน้ำพริก
โรงเรียนบ้านน้าพริก เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 109 คน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จานวน 11 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นายบุญส่ง ตุ่นเงิน
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป. 6 เท่ากับ 37.81
ค่าเฉลี่ยรวม  สูงกว่าระดับประเทศ
 สูงกว่าปีการศึกษา 2561
 ต่ากว่าปีการศึกษา 2561 (-8.47)
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่อง
ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 98.18
3. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout All Day)
โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม Scout All Day ทุกสัปดาห์
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมร้อยละ 100
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
จุดเด่น
1. ความมุ่งมั่นตั้งใจของครูผู้สอน
2. นักเรียนมีกิริยามารยาทดี
3. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
การสร้างทีมงานที่มีคุณภาพ วิชาการเข้มแข็ง นักเรียนมีคุณลักษณะที่ดี สถานที่สะอาด
เรียบร้อย สวยงาม
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. ใช้ห้องสมุด ตามโครงการห้องสมุดมีชีวิต และเน้นกิจกรรมรักการอ่าน/สู่การพัฒนา
การเขียน
2. การพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็น
ตัวอย่างให้กับโรงเรียนในเครือข่ายได้
3. พัฒนาการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC ในโรงเรียน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
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โรงเรียนบ้ำนกกม่วง
โรงเรียนบ้านกกม่วง เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 35 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 8 คน ผู้บริหารโรงเรียน (รักษาการ) ชื่อ นางสุนิษา ธูปเทียน
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป. 6 เท่ากับ 32.77
ค่าเฉลี่ยรวม  สูงกว่าระดับประเทศ
 สูงกว่าปีการศึกษา 2561
 ต่ากว่าปีการศึกษา 2561 (-10.80)
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่อง
ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 92.00
3. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout All Day) โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือ
แบบเข้มตามแนวกิจกรรม Scout All Day ทุกสัปดาห์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีส่วนร่วมร้อยละ 100
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
จุดเด่น
1. ความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน (ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา)
2. นักเรียนมีกิริยามารยาทดี
3. กิจกรรม Scout All Day และ เศรษฐกิจพอเพียง
สิ่งที่ประสบความสาเร็จ
การสร้างทีมงานที่มีคุณภาพ วิชาการเข้มแข็ง นักเรียนมีคุณลักษณะที่ดี สถานที่สะอาด
เรียบร้อย สวยงาม
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. พัฒนาทักษะการสื่อสารของผู้เรียน
2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการนาข้อมูลการวัดผล ประเมินผลทั้งจากระดับดับชาติ
และระดับโรงเรียน มาใช้ในการพัฒนา
3. จัดการเรียนการสอนที่ยึดตัวชี้วัด มีการตรวจสอบการผ่านตัวชี้วัด ด้วยการวัดผลด้วยเครื่องมือที่
หลากหลาย ที่มีคุณภาพ
4. พัฒนาการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC ในโรงเรียน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
5. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคานวณ ทั้งกิจกรรม Unplugged และ ใช้
คอมพิวเตอร์
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โรงเรียนบ้ำนบุ่งตำรอด
โรงเรียนบ้านบุ่งตารอด เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 40 คน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จานวน 8 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นางสาวปทุมพร รอดกระต่าย
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป. 6 เท่ากับ 37.83
ค่าเฉลี่ยรวม  สูงกว่าระดับประเทศ
 สูงกว่าปีการศึกษา 2561
 ต่ากว่าปีการศึกษา 2561 (-4.71)
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่อง
ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 100
3. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout All Day)
โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม Scout All Day ทุกสัปดาห์
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมร้อยละ 100
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
จุดเด่น
1. ความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานราชการ
2. สถานที่สะอาด เรียบร้อย สวยงาม
สิ่งที่ประสบความสาเร็จ
การสร้างทีมงานที่มีคุณภาพ วิชาการเข้มแข็ง นักเรียนมีคุณลักษณะที่ดี
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. พัฒนาครูผู้สอนให้มีความพร้อมในการสอนวิทยาการคานวณ และจัดสอนทุกชั้นเรียนในปี
การศึกษา 2563
2. การพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC ในโรงเรียน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
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โรงเรียนบ้ำนบุ่งปลำฝำ
โรงเรียนบ้านบุ่งปลาฝา เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 37 คน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จานวน 7 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ สิบตารวจ โทหัทพงษ์ บุญมีจิว
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป. 6 เท่ากับ 27.88
ค่าเฉลี่ยรวม  สูงกว่าระดับประเทศ
 สูงกว่าปีการศึกษา 2561
 ต่ากว่าปีการศึกษา 2561 (-13.29)
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่อง
ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 95.83
3. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout All Day)
โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม Scout All Day ทุกสัปดาห์
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมร้อยละ 100
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
จุดเด่น
1. ความมุ่งมั่นตั้งใจของครูผู้สอน
2. นักเรียนมีกิริยามารยาทดี
สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. ควรแยกห้องเรียนออกจากห้องสมุด เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าใช้ห้องสมุดในการศึกษาค้นคว้า
ได้ทุกคน
2. การพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC ในโรงเรียน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
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โรงเรียนบ้ำนยำงโกลน
โรงเรียนบ้านยางโกลน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 40 คน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จานวน 5 คน ผู้บริหารโรงเรียน (รักษาการฯ) ชื่อ นายเอนก บายันต์
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป. 6 เท่ากับ 30.34
ค่าเฉลี่ยรวม  สูงกว่าระดับประเทศ
 สูงกว่าปีการศึกษา 2561
 ต่ากว่าปีการศึกษา 2561 (-4.98)
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่อง
ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 100
3. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout All Day)
โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม Scout All Day ทุกสัปดาห์
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมร้อยละ 100
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
จุดเด่น
1. ความมุ่งมั่นตั้งใจของครูผู้สอน (ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา)
2. นักเรียนมีกิริยามารยาทดี
สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
การสร้างผลงานนักเรียน ประเภทงานประดิษฐ์เพื่อชุมชน (ดอกไม้จันทน์)
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. การสร้างระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้เสถียร และรับได้ทุกอาคารเรียน
2. ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้เป็นในการเรียนการสอนได้สาหรับทุกชั้นเรียน
3. พัฒนาการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC ในโรงเรียน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
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เครือข่ำยโรงเรียนนครไทย 8
โรงเรียนชุมชน 17 บ้ำนนำตำดี
โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 110 คน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 14 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นายสุรพล บุญเกิด
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป. 6 เท่ากับ 50.52
ค่าเฉลี่ยรวม  สูงกว่าระดับประเทศ
 สูงกว่าปีการศึกษา 2561
 ต่ากว่าปีการศึกษา 2561
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่อง
ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 96.47
3. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout All Day)
โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม Scout All Day ทุกสัปดาห์
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมร้อยละ 100
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
จุดเด่น
1. ความมุ่งมั่นตั้งใจของครูผู้สอน
2. การมี Teamwork ที่ดี
3. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. ข้อมูลหลักฐาน เอกสารอ้างอิง เป็นระบบ สมบูรณ์
สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
การสร้างทีมงานที่มีคุณภาพ วิชาการเข้มแข็ง นักเรียนมีคุณลักษณะที่ดี สถานที่สะอาด
เรียบร้อย สวยงาม
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. พัฒนาความสามารถของผู้เรียนด้านวิทยาการคานวณ เน้น coding และ กิจกรรม unplugged
2. การพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็น
ตัวอย่างให้กับโรงเรียนในเครือข่ายได้
3. พัฒนาการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC ในโรงเรียน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
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โรงเรียนบ้ำนแก่งทุ่ง
โรงเรียนบ้านแก่งทุง่ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 58 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 9 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นางเบญจมาศ เสงี่ยมอยู่
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป. 6 เท่ากับ 31.57
ค่าเฉลี่ยรวม  สูงกว่าระดับประเทศ
 สูงกว่าปีการศึกษา 2561
 ต่ากว่าปีการศึกษา 2561 (-4.17)
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่อง
ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 100
3. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout All Day)
โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม Scout All Day ทุกสัปดาห์
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมร้อยละ 100
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
จุดเด่น
1. ความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้บริหารสถานศึกษา และ ครูผู้สอน
2. นักเรียนมีกิริยามารยาทดี มีความสามารถด้านการกีฬา
3.. บริเวณโรงเรียนสะอาด เรียบร้อย เป็นระเบียบ สวยงาม
สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
การสร้างทีมงานที่มีคุณภาพ วิชาการเข้มแข็ง นักเรียนมีคุณลักษณะที่ดี สถานที่สะอาด
เรียบร้อย สวยงาม
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. พัฒนาความสามารถของผู้เรียนด้านวิทยาการคานวณ เน้น coding และ กิจกรรม unplugged
2. พัฒนาการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC ในโรงเรียน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
3. การใช้ระบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (NEW DLTV) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาห้องเรียนปฐมวัยไปสู่ “ห้องเรียนปฐมวัย 4.0”
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โรงเรียนสหภำพแรงงำนกำรไฟฟ้ำนครหลวง
โรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น
30 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 9 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นางสาวปรียาภา จันเครือดี
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป. 6 เท่ากับ 31.25
ค่าเฉลี่ยรวม  สูงกว่าระดับประเทศ
 สูงกว่าปีการศึกษา 2561
 ต่ากว่าปีการศึกษา 2561 (-5.18)
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่อง
ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 100
3. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout All Day)
โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม Scout All Day ทุกสัปดาห์
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมร้อยละ 100
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
จุดเด่น
1. ความมุ่งมั่นตั้งใจของครูผู้สอน
2. นักเรียนอ่านออก เขียนได้
3. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
สิ่งที่ประสบความสาเร็จ
ผลงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. ปรับปรุงห้องสมุด สาหรับการศึกษาค้นคว้า
2. ดาเนินการกิจกรรมรักการอ่าน เพื่อปลูกฝังนิสัยการอ่านให้กับผู้เรียน
3. การพัฒนาโครงการเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นตัวอย่างของโรงเรียนอื่นได้
4. พัฒนาการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC ในโรงเรียน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
5. พัฒนาครูผู้สอนให้สามารถใช้ NEW DLTV ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. แก้ไขป้ายชื่อโรงเรียน โดยเปลี่ยนคาว่า “สานักเขตพื้นที่การศึกษา” เป็น “สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา”
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โรงเรียนบ้ำนป่ำรวก
โรงเรียนบ้านป่ารวก เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 37 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 7 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นายธรรมศักดิ์ รินทะ
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป. 6 เท่ากับ 29.21
ค่าเฉลี่ยรวม  สูงกว่าระดับประเทศ
 สูงกว่าปีการศึกษา 2561
 ต่ากว่าปีการศึกษา 2561 (-1.63)
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่อง
ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 82.86
3. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout All Day)
โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม Scout All Day ทุกสัปดาห์
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมร้อยละ 100
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
จุดเด่น
ครูผู้สอนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการปฏิบัติตามหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ
สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
การสร้างสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. พัฒนาครูผู้สอนให้สามารถใช้ NEW DLTV ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. จัดหา/ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมและเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน และ
การสืบค้นข้อมูล
3. พัฒนาการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC ในโรงเรียน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
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โรงเรียนบ้ำนน้ำเลำ
โรงเรียนบ้านน้าเลา เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจานวนนักเรียน ทั้งสิ้น 87 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 11 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นายไพบูรณ์ บุญอาจ
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป. 6 เท่ากับ 35.92
ค่าเฉลี่ยรวม  สูงกว่าระดับประเทศ
 สูงกว่าปีการศึกษา 2561
 ต่ากว่าปีการศึกษา 2561 (-1.30)
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่อง
ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 93.10
3. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout All Day)
โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม Scout All Day ทุกสัปดาห์
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมร้อยละ 100
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
จุดเด่น
1. สื่อ อุปกรณ์ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน โดยเฉพาะสื่อประเภทเทคโนโลยี
2. นักเรียนมีกิริยามารยาทดี ตั้งใจเรียน
3. โครงการพี่ฮักน้องฮัก รักการอ่าน
สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน
2. การจัดหาสื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
3. การปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์
4. การพัฒนาวงดนตรีนักเรียน
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคานวณ (Computer Science) ให้กับทุกชั้น
เรียน
2. การพัฒนาความสามารถครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และ
ทักษะด้าน ICT
3. พัฒนาการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC ในโรงเรียน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
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โรงเรียนบ้ำนบ่อโพธิ์
โรงเรียนบ้านบ่อโพธิ์ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 22 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 3 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นายสาธิต ทองศรี
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป. 6 เท่ากับ 24.25
ค่าเฉลี่ยรวม  สูงกว่าระดับประเทศ
 สูงกว่าปีการศึกษา 2561
 ต่ากว่าปีการศึกษา 2561 (-3.08)
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่อง
ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 94.33
3. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout All Day)
โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม Scout All Day ทุกสัปดาห์
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมร้อยละ 100
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
จุดเด่น
1. ความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้บริหารสถานศึกษา
2. นักเรียนมีกิริยามารยาทดี เรียบร้อย
3. รักษาวัฒนธรรมประเพณีของตน เช่น การต้มเกลือ
สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
การระดมทรัพยากรจากภายนอกสถานศึกษา โดยใช้เครือข่ายโซเชียลมีเดีย
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. การพัฒนาวิธีการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (NEW DLTV) โดยครูผู้สอน
ต้องศึกษาล่วงหน้า เตรียมสื่อ เอกสาร ใบงาน ใบความรู้ การวัดผล และนักเรียนต้องสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองได้
2. พัฒนาการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC ในโรงเรียน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
3. เน้นการใช้ระบบการวัดผล ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ มีเครื่องมือที่หลากหลาย เหมาะสมกับ
ตัวชี้วัด และ สามารถนาข้อมูลจากการวัดผล ประเมินผล มาพัฒนาผู้เรียนได้
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เครือข่ำยโรงเรียนนครไทย 9
โรงเรียนวิทยสัมพันธ์
โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 292 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 21 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นายเอกศักดิ์ ทองรัตน์
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET
 ชั้น ป.6 ค่าเฉลี่ยรวมต่ากว่าระดับประเทศ (34.03) ต่ากว่าปีการศึกษา 2561 (-5.02)
 ชั้น ม.3 ค่าเฉลี่ยรวม ต่ากว่าระดับประเทศ (31.13) ต่ากว่าปีการศึกษา 2561 (-4.25)
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดี
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 95.52
3. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day)
โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม Scout all day ทุกสัปดาห์ ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมทุกคน ร้อยละ 100
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. ครูมีความรู้ กระตือรือร้นในการทางาน มีความสามารถในการใช้สื่อและเทคโนโลยี
2. ผู้บริหารมีภาวะผู้นาสูง ให้ความสนใจ และมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมในการพัฒนาตนเองทุกด้าน โดยเฉพาะโครงการ
หนึ่งห้องเรียนหนึ่งนวัตกรรม ทุกห้องเรียนมีนวัตกรรมครบทุกชั้น
3. โรงเรียนมีการจัดทาเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค อัพเดทข้อมูลในการประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่สามารถ
เข้าถึงได้ง่าย ผู้ปกครองนักเรียน รวมไปถึงบุคคลภายนอกสามารถเข้ามาชมภาพกิจกรรมต่างๆที่ทาง
โรงเรียนได้จัดขึ้น
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ สามารถเป็นแหล่ง เรียนรู้ในชุมชน นักเรียนมีการเตรียมความพร้อมสู่
อาชีพ สามารถหารายได้ระหว่างเรียนและพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพของครอบครัวต่อไป
2. นักเรียนได้เป็นตัวแทนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
ระดับภาคเหนือ ในรายการวาดภาพระบายสีและการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการใช้งานและเหมาะสมกับจานวนผู้เรียน
2. เสริมทักษะในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ความปลอดภัยในการติดต่อสื่อสารเพื่อให้มีความรู้
พื้นฐานในการประยุกต์ใช้ ICT ได้ตามกรอบแห่งคุณธรรมจริยธรรม
3. ควรส่งเสริมคุณครูได้รับการอบรมหรือพัฒนาตนเองในด้านการสร้างนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้น
4. แก้ปัญหาครูผู้สอนมีเวลาในการจัดทาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC) ไม่ตรงกัน
โดยทางโรงเรียนได้จัดเป็นช่วงเวลา 15.30 น. - 16.30 น. ในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี
ในการจัดทาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC)
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โรงเรียนบ้ำนป่ำคำย
โรงเรียนบ้านป่าคาย เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 42 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 4 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นายเจษฎากร มากรื่น
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET
 ชั้น ป.6 ค่าเฉลี่ยรวมต่ากว่าระดับประเทศ (27.97) ต่ากว่าปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา (9.62)
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดีขึ้น
ไปคิดเป็นร้อยละ 86.36
3. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day) โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม
ตามแนวกิจกรรม Scout all day ทุกสัปดาห์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมทุกคน
และเตรียมเรื่องลูกเสือในระดับปฐมวัย
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
โรงเรียนบ้านป่ าคายมีการส่งเสริมทักษะอาชีพ ให้กับนักเรียน ได้แก่ โครงงานปลูกผักไม่ง้อดิ น
โครงงานไข่เค็ม กิจกรรมทาน้ายาซักผ้า กิจกรรมทาพิมเสนน้า และกิจกรรมทาน้ายาล้างจาน เป็นการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้ มีทักษะการดาเนินชีวิตในการประกอบอาชีพ ฝึกทักษะกระบวนการคิดในการทางานของ
นักเรียน มีการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานและอาชีพให้กับนักเรียนให้มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้แก่ตนเอง
และครอบครัวตลอดจนมีการดาเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. เหรียญเงิน การแข่งขันซอด้วงระดับชาติ ภาคเหนือ จ.สุโขทัย
2. ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันซอด้วงระดับเขตพื้นที่
-สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. ด้านบุคลากร เนื่องจากบุคลากรในโรงเรียนมีจานวนน้อย และไม่มีประสบการณ์ ในงานที่ไ ด้
รับผิดชอบ จึงทาให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร จึงควรมีการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถในงานที่ ได้ รับผิ ดชอบ ในลั กษณะของการอบรมพัฒ นา หรื อการศึกษาดู ง านจาก
โรงเรียนใกล้เคีย งที่มี ประสบการณ์ มากกว่า เช่น โรงเรียนในเครือ ข่ายเดี ยวกัน หรือโรงเรียนในอ าเภอ
เดียวกัน เป็นต้น
2. นั ก เรีย นยังมี ผลสัม ฤทธ์ ทางการเรียนต่ า ทั้ ง ในด้านการอ่ าน การเขี ยน และการคิด คานวณ
นักเรียนชั้น ป. 1- ป.3 ยังอ่านไม่คล่อง คิดเลขไม่ คล่องทั้ง ๆ ที่จานวนนักเรียนในแต่ละระดับชั้นมีไม่มาก
เพียง 5–6 คน เช่น ป.3 มีนักเรียนเพียง 1 คน แต่ก็ยังอ่านเขียนไม่คล่อง จึงควรมีการเพิ่มเติมกิจกรรมใน
การพัฒนานักเรียนในด้านทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดคานวณให้มากขึ้น
3. เนื่องจากโรงเรียนบ้านป่าคายเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบชั้น ครู 1 คน สอน 2 ระดับชั้น
จึงควรมีการนาระบบการเรียนการสอนทางไกล (DLTV) มาใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมเพิ่มขึ้น
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โรงเรียนบ้ำนห้วยเฮี้ย
โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 162 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 18 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นายนพดล แสนขวา
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET
 ชั้น ป.6 ค่าเฉลี่ยรวมต่ากว่าระดับประเทศ (33.94) ต่ากว่าปีการศึกษา 2561 (-7.94)
 ชั้น ม.3 ค่าเฉลี่ยรวม ต่ากว่าระดับประเทศ (30.30) ต่ากว่าปีการศึกษา 2561 (-2.14)
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดีขึ้น
ไปคิดเป็นร้อยละ 82.89
3. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day) โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตาม
แนวกิจกรรม Scout all day ทุกสัปดาห์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมทุกคน ร้อยละ
100
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. โรงเรียนนานักเรียนเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน เกิดชิ้นงานขึ้นคือ การทาชาใบม่อน
การประยุกต์แปรรูปอาหาร เช่น การแยมจากลูกม่อน เรียนรู้วิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมในชุมชน ร่วมของ
ชุมชน มีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน และมีกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการขยะ
2. โรงเรียนมีการบริหารแบบมีส่วนร่วมของหลายภาคส่วนทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา
เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนชุมชนคันให้ความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนอย่างดีและโรงเรียนมีนวัตกรรม
การบริหารสถานศึกษาด้วยรูปแบบการบริหารโรงเรียนโรงเรียนแห่งความสุข
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ระดับภาคชาติ ครั้งที่ 69 ประจาปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย
2. รางวัลโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
3. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง
-สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. ผู้เรียนในระดับชั้น ป.1 – ป.3 ยังต้องเร่งพัฒนาด้านการนาเสนอ การอภิปรายและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล
2. พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดคานวณ และแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้
อย่างเหมาะสม
3. การส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดีต่อความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ จนเกิดการ
ลอกเลียนแบบ ทาให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
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โรงเรียนบ้ำนห้วยกอกพัฒนำ
โรงเรียนบ้านห้วยกอกพัฒนา เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 16 คน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จานวน 2 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นายนพดล แสนขวา
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET
 ไม่มีนักเรียนเข้าสอบ เนื่องจากไม่มีนักเรียนในระดับชั้น ป.6
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดีขึ้น
ไปคิดเป็นร้อยละ 100
3. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day)
โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม Scout all day ทุกสัปดาห์ ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมทุกคน ร้อยละ 100
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. โรงเรียนบ้านห้วยกอกพัฒนาเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จานวนนักเรียนในแต่ละระดับชั้นมีไม่มาก
ทาให้ครูสามารถพัฒนานักเรียนได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ทั้งทักษะการอ่านการเขียน การคิดคานวณ
2. ครูผู้สอนทั้ง 2 คน เป็นครูที่มีความรู้ความสามารถ และมีความกระตือรือร้น มุ่งมั่นตั้งใจในการ
สอน ทาให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักภาพตามที่โรงเรียนกาหนด
3. นักเรียนมีผลการทดสอบด้านการอ่าน (RT) อยู่ในระดับดีมาก ทั้งด้านการอ่านออกเสียงและการ
อ่านรู้เรื่อง โดยมีค่าเฉลี่ยรวมทั้งสองด้านร้อยละ 94.45
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. ควรเพิ่มเติมกิจกรรมที่ส่งเสริมการพั ฒนาทักษะด้านการคิดคานวณใก้แก่ผู้เรียน เช่น กิจกรรม
ชวนน้องท่องสูตรคูณ กิจกรรมคิดเลขเร็ว เป็นต้น
2. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาการคานวณ ควรจัดการเรียนการสอนให้ครอบคลุมตาม
ตัวชี้วัดในหลักสูตร และพัฒนาสื่อในส่วนของการเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคาสั่ง
3. ครูผู้สอนควรพัฒนาเทคนิคในการจั ดกิจกรรมการเรียนการสอนสู่ครูมืออาชีพอย่า งเป็นระบบ
ด้วยการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
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โรงเรียนบ้ำนลำดคื้อ
โรงเรียนบ้านลาดคื้อ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 61 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 10 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นางสาววันเพ็ญ ยศตุ้ย
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET
 ชั้น ป.6 ค่าเฉลี่ยรวมต่ากว่าระดับประเทศ (35.99) สูงกว่าปีการศึกษา 2561 (+047)
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดีขึ้น
ไปคิดเป็นร้อยละ 100
3. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day)
โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม Scout all day ทุกสัปดาห์ ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมทุกคน ร้อยละ 100
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. ผู้บริหารโรงเรียนมีภาวะผู้นา มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาการจัดการศึกษา เข้ากับชุมชนได้ดี
ทาให้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการร่วมพัฒนาการจัดการศึกษา
2. ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามัคคี ทางานเป็นทีม ทางานเป็น
ระบบ มีความสามารถและมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
3. ชุมชนเข้มแข็ง ให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
เป็นอย่างดี
4. มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนสะอาด เป็นระเบียบ และปลอดภัย
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
การเรียนรู้ ป.1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจาปีการศึกษา 2562
2. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ป.1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจาปีการศึกษา 2562
3. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิงเดี่ยว
ป.1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจาปีการศึกษา 2562
4. รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชายเดี่ยว
ป.1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจาปีการศึกษา 2562
5. รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิงเดี่ยว ป.1-6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจาปีการศึกษา 2562
6. รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันขับอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจาปีการศึกษา 2562
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
- พัฒนาครูผู้สอนในด้านการจัดกิจกรรมการรู้แบบ Active Learning และการนาสื่อเทคโนโลยีมา
ใช้ ผ่านกระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC)
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โรงเรียนศิริรำษฎร์พัฒนำ
โรงเรียนศิริราษฎร์พฒ
ั นา เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 37 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 2 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นางมณีจันทร์ เจริญกุล (รก.)
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET
 ชั้น ป.6 ค่าเฉลี่ยรวมต่ากว่าระดับประเทศ (28.64) ต่ากว่าปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา (9.87)
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดีขึ้น
ไปคิดเป็นร้อยละ 87.09
3. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day)
โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม Scout all day แต่ไม่ต่อเนื่อง โดยมีการ
จัดกิจกรรมเป็นบางสัปดาห์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมทุกคน ร้อยละ 100
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. โรงเรียนมีมีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ใช้ DLTV และสื่อ เทคโนโลยีในการจัดการเรียน
การสอน
2. มีการจัดสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ มีบรรยากาศดี ร่มรื่น สะอาด
และปลอดภัย
3. มีการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน โดยผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. เด็ ก ปฐมวั ย ได้ รั บ การส่ งเสริ ม พั ฒ นาการทั้ ง 4 ด้ า น ดั ง นี้ 1. มี ร่ า งกายที่ ส มบู ร ณ์ แ ข็ ง แรง
2. มี จิต ใจที่ร่า เริงแจ่ ม ใส 3. ในด้านสั ง คมสามารถอยู่ ร่วมกับ ผู้ อื่น ได้อ ย่างมี ค วามสุ ข 4. ด้ านสติ ปั ญ ญา
สามารถคิดวิเคราะห์เป็นโดยการสืบเสาะหาความรู้
2. กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนสร้างนวัตกรรมในทุกระดับชั้น เช่น โครงงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง
ปุ๋ยหมักโรงเรียนศิริราษฎร์พัมนา โครงงานฝักเชื่อม โครงงานไข่เค็ม เป็นต้น
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. การผลิตสื่อและจัดหาสื่อนวัตกรรมอย่างหลากหลาย ให้เพียงพอกับนักเรียนและ
การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็กได้ปฏิบัติจริง เรียนรู้จากสื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. การส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ เน้นให้ผู้เรียนคิดเองทาเอง กับโครงงานเชิงบูรณาการกับทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้
3. จัดทาแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-NET และNT
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โรงเรียนบ้ำนห้วยทรำยเหนือ
โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 168 คน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จานวน 18 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นายสาริน สงศิลาวัต
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET
 ชั้น ป.6 ค่าเฉลี่ยรวมต่ากว่าระดับประเทศ (32.65) ต่ากว่าปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา
(-1.94)
 ชั้น ม.3 ค่าเฉลี่ยรวม ต่ากว่าระดับประเทศ (29.63) สูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา (+2.64)
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดีขึ้น
ไปคิดเป็นร้อยละ 89.91
3. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day)
โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม Scout all day ทุกสัปดาห์ ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมทุกคน ร้อยละ 100
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
1. ผลงานจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรมดีเด่นของโรงเรียน เกิดประโยชน์ต่อพัฒนาการของ
นักเรียนรอบด้าน นักเรียนส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์ ผลงานที่ได้รับการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องและชุมชน
มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานอย่างแพร่หลาย มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานอย่างแพร่หลาย
โดยการเผยแพร่ผลงานของโรงเรียน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ทาง facebook เป็นประจา
และต่อเนื่อง
2. เด็กหญิงเจนจิรา สฤษดิ์ทองกุล รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมการวาดภาพ
ระบายสี สีชอก์ล ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 69 การศึกษา
2562 วันที่ 21-23 ธันวาคม 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1
3. ฟุตบอลนักเรียนหญิง รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับอายุไม่เกิน 15 ปี งานการแข่งขันกีฬา
นักเรียน อาเภอนครไทย พ่อขุนบางเกมส์ครั้งที่ 4 วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านหนองกะ
ท้าว
4. เด็กหญิงมณี บัวลม รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 วิ่งระยะทาง 400 เมตร รุ่นไม่เกิน 16 ปี
งานการแข่งขันกีฬานักเรียนอาเภอนครไทย พ่อขุนบางเกมส์ ครั้งที่ 4 วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2563
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
5. เด็กชายพูลพิพัฒน์ วิเชียร รางวัลชนะเลิศ วิ่ง 5 กิโลเมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
งาน Psru Run ณ มหาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. ด้านงานวิชาการ โรงเรียนจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาให้ตรงกับบริบทของโรงเรียน
2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ต่ากว่าระดับประเทศ
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เครือข่ำยโรงเรียนชำติตระกำร 1
โรงเรียนบ้ำนนำจำน
โรงเรียนบ้านนาจานเป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น มีผู้อานวยการ
โรงเรียนชื่อ นายนวภัทร แสงปัญญา จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 9 คน ครูอัตราจ้าง 4
คน พนักงานราชการ 1 คน นักการภารโรง/พนักงานบริการ 1 คน มีนักเรียน 150 คน
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบO-NET มีค่าเฉลี่ยรวม ดังนี้ ป.6 ค่าเฉลี่ยรวม 37.01/ ชั้น ม.3 ค่าเฉลี่ยรวม
28.40 ค่าเฉลี่ยรวม สูงกว่าระดับชาติ สูงกว่าปีการศึกษา 2561 ร้อยละ......-........
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่อง คิดเป็น
ร้อยละ 90.32
3. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day) โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม
ตามแนวกิจกรรม 1 วันเต็ม/สัปดาห์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ100
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
จุดเด่น
สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและดาเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม
ใช้ผลการประเมินและการดาเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา
ตรวจสอบผลการดาเนินงานและการปรับปรุงแก่ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. ผลงานด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยที่เป็นเลิศทางวิชาการเข้าประกวดในระดับเขตพื้นที่ทุกปี
จนเป็นที่ประจักษ์ ตลอดจนได้ร่วมเป็นกรรมคัดเลือกบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเผยแพร่ผลงาน
ทางด้านวิชาการให้แก่บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็ก
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดีขึ้น
ไปคิดเป็นร้อยละ 90.32
3. ผลการสอบ RT ของนักเรียนชั้น ป.1 คิดเป็นร้อยละ 58.65 ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี
4. รางวัลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทาน้าพริกผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 4 สาระหลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และภาษาอังกฤษ เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนยังอยู่ในระดับในทุกระดับชั้น เนื่องจากผลการทดสอบ
O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ชั้น ป.6 และชั้น ม.3 เนื่องจากมีต่ากว่าปีการศึกษา 2561 และต่ากว่าระดับประเทศทั้ง
4 วิชา
ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรพัฒนำ
1. ผู้บริหารและคณะครูต้องร่วมกันวางแผนในการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน 4 สาระหลัก
ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ
2. ผู้บริหารและคณะครูต้องการอบรมพัฒนาการทา PLC เพื่อนาสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
และการเข้าใจที่ชัดเจน
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โรงเรียนบ้ำนห้วยเหิน
โรงเรียนบ้านห้วยเหินเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนอนุบาล-ประถมศึกษา มีผู้อานวยการ
โรงเรียนชื่อ นางสาวจาปี เครื่องเนียม จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 5 คน พนักงาน
ราชการ 1 คน ครูที่โรงเรียนจ้างเอง 2 คน นักการภารโรง/พนักงานบริการ 1 คน ธุรการโรงเรียน 1 คน
มีนักเรียน 77 คน
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ดังนี้ ป.6 ค่าเฉลี่ยรวม 32.91
ค่าเฉลี่ยรวม สูงกว่าระดับชาติ สูงกว่าปีการศึกษา 2561 ร้อยละ....-....
- สาระคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยรวมสูงกว่า ปีการศึกษา 2561 อยู่ 2.27
- สาระวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยรวมสูงกว่า ปีการศึกษา 2561 อยู่ 0.91
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
ที่อ่านคล่อง คิดเป็นร้อยละ 86.27
3. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day)
- โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม 1 วันเต็ม/สัปดาห์
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ100
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
จุดเด่น
- สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการประเมินที่ผ่านมาเป็นฐาน
ในการพัฒนาและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา
- ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้สอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 โดยใช้หลักวิธีการสอน
แบบจินตคณิตศาสตร์
สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. รางวัลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
เหรียญทองแดง
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องคิดเป็น
ร้อยละ 90.32
3. ผลการสอบ RT ของนักเรียนชั้น ป.1 คิดเป็นร้อยละ 62.84 ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
ผู้บริหารและคณะครูส่วนใหญ่ขาดความรู้ ความข้าใจในการทา PLC เนื่องจาก PLC
เป็นเรื่องใหม่ที่ถูกกาหนดให้
ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรพัฒนำ
ผู้บริหารและคณะครูต้องการอบรมพัฒนาการทา PLC เพื่อนาสู่การปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องและเข้าใจชัดเจน
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โรงเรียนบ้ำนท่ำสะแก
โรงเรียนบ้านท่าสะแกเป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ผู้อานวยการ
โรงเรียนชื่อ นายสุรัตน์ จันทะคุณ จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 15 คน พนักงานราชการ
1 คน ครูที่โรงเรียนจ้างเอง 1 คน นักการภารโรง 1 คน ธุรการโรงเรียน 1 คน มีนักเรียน 259 คน
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1.ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ดังนี้ ชั้น ป.6 ค่าเฉลี่ยรวม 36.44/ ชั้น ม.3 ค่าเฉลี่ย
รวม 37.12 ค่าเฉลี่ยรวม
สูงกว่าระดับชาติ ร้อยละ 0.82
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นป.1–6 ที่อ่านคล่อง คิดเป็นร้อยละ 95.12
3. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day)
- โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม 1 วันเต็ม/สัปดาห์
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ100
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
จุดเด่น
- ผู้บริหารโรงเรียนมีภาวะความเป็นผู้นาสูง มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ เป็นผู้นาทางวิชาการ
ตอบสนองงานนโยบาย บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติงาน และชุมชนมีความ
เข้มแข็ง
สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องคิด
เป็นร้อยละ 95.12
2. ผลการสอบRTของนักเรียนชั้น ป.1 คิดเป็นร้อยละ 64.04 ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ ดี
3. ได้รับรางวัลเกียรติบัตร 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ และได้รับรางวัล 19 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
4. ได้รับเกียรติบัตร 4 เหรียญทอง 7 เหรียญทองแดง การสอบแข่งขันทางวิขาการ
ระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น และ 3 เหรียญทอง 6
เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดง การสอบแข่งขันทางวิขาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. ผู้บริหารและคณะครูส่วนใหญ่ขาดความรู้ ความข้าใจในการทา PLC เนื่องจาก PLC
เป็นเรื่องใหม่ที่ถูกกาหนดให้ดาเนินการ
2. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 4 สาระหลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม
ชั้น ป.6 และชั้น ม.3 มีค่าเฉลี่ยรวมต่ากว่าปีการศึกษา 2561 และต่ากว่าระดับประเทศทั้ง 4 วิชา
ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรพัฒนำ
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 4 สาระหลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ
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โรงเรียนบ้ำนนำเปอะ
โรงเรียนบ้านนาเปอะเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนอนุบาล-ประถมศึกษา ผู้อานวยการโรงเรียน
ชื่อ นางสาวนงเยาว์ จันทะคุณ จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 4 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน
พนักงานราชการ 1 คน นักการภารโรง/พนักงานบริการ 1 คน มีจานวนนักเรียน 72 คน
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1.ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ดังนี้ ป.6 ค่าเฉลี่ยรวม 32.72
ค่าเฉลี่ยรวม สูงกว่าระดับชาติ สูงกว่าปีการศึกษา 2561 ร้อยละ....-....
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6 ที่อ่านคล่อง คิดเป็นร้อยละ
100
3. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day)
- โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม 1 วันเต็ม/สัปดาห์
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ100
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
จุดเด่น
- สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและดาเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้
ผลการประเมินและการดาเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา
ตรวจสอบผลการดาเนินงานและการปรับปรุงแก่ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้มีภาวะผู้นาและมีความเป็นกัลยาณมิตรกับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน เข้ากับ
ชุมชนได้ดี
สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. มีสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกห้องเรียนที่สะอาด ร่มรื่น ภายในห้องเรียนมีระเบียบ สะอาดเอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้ ผ่านการประเมินห้องเรียนคุณภาพของเขตพื้นที่ ทุกห้องคิดเป็นร้อยละ 100
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องคิดเป็น
ร้อยละ 100
3. ผลการสอบ RT ของนักเรียนชั้น ป.1 คิดเป็นร้อยละ 80.38 ผลการประเมินอยู่ในระดับ
ดีมาก
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 4 สาระหลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษ เนื่องจากผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ชั้น ป.6 มีค่าเฉลี่ยรวม 32.72 ซึ่งต่ากว่าปี
การศึกษา 2561 และต่ากว่าระดับประเทศทั้ง 4 วิชา
ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรพัฒนำ
ผู้บริหารและคณะครูควรร่วมกันวางแผนในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 4 สาระหลัก ได้แก่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ
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โรงเรียนบ้ำนชำติตระกำร
โรงเรียนบ้านชาติตระการ เป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
มีผู้อานวยการโรงเรียนชื่อ นายอภิศักดิ์ ฟองจางวาง จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 21 คน
พนักงานราชการ 1 คน ครูที่โรงเรียนจ้างเอง 1 คน นักการภารโรง 1 คน ธุรการโรงเรียน 1 คน มีนักเรียน
244 คน
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบO-NET มีค่าเฉลี่ยรวม ดังนี้ ป.6 ค่าเฉลี่ยรวม 36.59/ ชั้น ม.3 ค่าเฉลี่ยรวม
34.44 ค่าเฉลี่ยรวม สูงกว่าระดับชาติ สูงกว่าปีการศึกษา 2561 ร้อยละ......-........
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่อง
คิดเป็นร้อยละ 85.13
3. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day)
- โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม 1 วันเต็ม/สัปดาห์
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ100
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
จุดเด่น
ผู้บริหารสถานศึกษามีการมีการนิเทศภายใน ใช้ผลการประเมินและการดาเนินงานที่ผ่านมาเป็น
ฐานในการพัฒนา มีการตรวจสอบผลการดาเนินงานและการปรับปรุงพัฒนางานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. รางวัลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
จานวน 2 รางวัล
- รวมเหรียญทองลาดับที่ 7 (3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง)
- รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประเภทชาย ม.1-ม.3
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดี
ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 87.88
3. ผลการสอบ RT ของนักเรียนชั้น ป.1 คิดเป็นร้อยละ 78.55 ระดับผลการประเมิน อยู่ใน
ระดับดีมาก
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 4 สาระหลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และภาษาอังกฤษ เนื่องจากผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ชั้น ป.6 มีค่าเฉลี่ยรวม 34.02 และผลการ
ทดสอบ O-NET ชั้น ม.3 มีค่าเฉลี่ยรวม 31.69 ซึ่งต่ากว่าปีการศึกษา 2561 และต่ากว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศทั้ง 4 วิชา
ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรพัฒนำ
ผู้บริหารและคณะครูควรร่วมกันวางแผนในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 4 สาระหลัก
ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ
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โรงเรียนบ้ำนป่ำแดง
โรงเรียนบ้านป่าแดงเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ เปิดสอนอนุบาล-ประถมศึกษา มีผู้อานวยการ
โรงเรียนชื่อนายแสวง เมฆแสงสี จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 22 คน พนักงานราชการ
2 คน ครูที่โรงเรียนจ้างเอง 3 คน นักการภารโรง/พนักงานบริการ 3 คน ธุรการโรงเรียน 1 คน
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบO-NET มีค่าเฉลี่ยรวม ดังนี้ ป.6 ค่าเฉลี่ยรวม 40.13
- ค่าเฉลี่ยรวม
สูงกว่าระดับชาติ สูงกว่าปีการศึกษา 2561 ร้อยละ......2.14.......
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่อง
คิดเป็นร้อยละ 96.26
3. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day)
- โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม 1 วันเต็ม/สัปดาห์
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ100
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
จุดเด่น
ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูมีใช้ผลการประเมินและการดาเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐาน
ในการพัฒนา มีการตรวจสอบผลการดาเนินงานและการปรับปรุงพัฒนางานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. โรงเรียนบ้านป่าแดงมีกระบวนจัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยี โดย จัดชั่วโมงการเรียน
คอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนในทุกชั้นเรียนตรงตามหลักสูตร ทั้งเป็นชั่วโมงสาระเพิ่มเติม ชั่วโมงกิจกรรม โดย
มีครูบุคลาการสายตรงด้านสาขาเทคโนโลยี และสาขาคอมพิวเตอร์ถึง 2 ท่านที่คอยจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนด้านเทคโนโลยีให้กับนักเรียน นอกจากนี้โรงเรียนยังใช้สื่อ ICT จากระบบ DLIT มาใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
2. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาระวิทยาศาสตร์ มีผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ย
รวม ชั้น ป.6 สูงกว่าระดับประเทศโดยมีค่าเฉลี่ยรวมสูงกว่าอยู่ 3.98
3. ผลการสอบ RT ของนักเรียนชั้น ป.1 คิดเป็นร้อยละ72.09 ระดับผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดี
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 4 สาระหลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และภาษาอังกฤษ เนื่องจากผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ชั้น ป.6 มีค่าเฉลี่ยรวม 40.13 ซึ่งต่ากว่าปี
การศึกษา 2561 และต่ากว่าระดับประเทศทั้ง 3 วิชา
ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรพัฒนำ
ผู้บริหารและคณะครูควรร่วมกันวางแผนในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 4 สาระหลัก
ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ
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โรงเรียนบ้ำนนำล้อม
โรงเรียนบ้านนาล้อมเป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
มีผู้อานวยการโรงเรียนชื่อ นายเกษม สารมโน จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 16 คน ครู
อัตราจ้าง 2 คน พนักงานราชการ 1 คน นักการภารโรง 1 คน ธุรการโรงเรียน 1 คน มีนักเรียน 272 คน
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบO-NET มีค่าเฉลี่ยรวม ดังนี้ ป.6 ค่าเฉลี่ยรวม 34.02 /ม.3 ค่าเฉลี่ยรวม
31.69 สูงกว่าระดับชาติ สูงกว่าปีการศึกษา 2561 ร้อยละ......-.......
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่อง
คิดเป็นร้อยละ 87.88
3. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day)
- โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม 1 วันเต็ม/สัปดาห์
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ100
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
จุดเด่น
โรงเรียนบ้านนาล้อมมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านอาชีพ เช่น อาชีพเสริมรายได้ระหว่าง
เรียน เช่นกันทาขนม ครก การทาข้าวเกรียบ สร้างชิ้นงาน การทากระเป๋าจากการจักสานไม้ไผ่ มีกิจกรรม
ดนตรีไทย-สากล และกิจกรรมกีฬาที่ทาชื่อเสียงให้กับโรงเรียนทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. รางวัลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 69 รวมเหรียญทองเป็น
ลาดับที่ 1 ของเขตพื้นที่การศึกษา(11 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง)
2. ครูได้รับรางวัลเกียรติบัตร จานวน 16 คน
3. โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
4. โรงเรียนสถานศึกษาพอเพียง
5. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาระวิทยาศาสตร์ มีผลการทดสอบ O-NET
ค่าเฉลี่ยรวม ชั้น ป.6 สูงกว่าระดับประเทศโดยมีค่าเฉลี่ยรวมสูงกว่าอยู่ 3.98
6. ผลการสอบ RT ของนักเรียนชั้น ป.1 คิดเป็นร้อยละ78.55 ระดับผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีมาก
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 4 สาระหลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษ เนื่องจากผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ชั้น ป.6 และชั้น ม.3 มีค่าเฉลี่ยต่ากว่า
ระดับประเทศทั้ง 4 วิชา
ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรพัฒนำ
ผู้บริหารและคณะครูควรร่วมกันวางแผนในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 4 สาระหลัก
ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ
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โรงเรียนขอนสองสลึง
โรงเรียนบ้านขอนสองสลึง เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดทาการสอนในระดับอนุบาลถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีผู้อานวยการโรงเรียนชื่อ นางนงลักษณ์ จีนภักดี จานวนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จานวน 3 คน พนักงานบริการ 1 คน ธุรการโรงเรียน 1 คน จานวนนักเรียน 15 คน
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบO-NET มีค่าเฉลี่ยรวม ดังนี้ ป.6 ค่าเฉลี่ยรวม 41.78
- ค่าเฉลี่ยรวม
สูงกว่าระดับชาติ ร้อยละ3.79
สูงกว่าปีการศึกษา 2561 ร้อยละ10.59
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่อง
คิดเป็นร้อยละ 100
3. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day)
- โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม 1 วันเต็ม/สัปดาห์
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ100
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
จุดเด่น
ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูนาผลการประเมินและการดาเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐาน
ในการพัฒนา มีการตรวจสอบผลการดาเนินงานและการปรับปรุงพัฒนางานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. ผลการทดสอบ O-NET มีค่าเฉลี่ยรวม ชั้น ป.6 ค่าเฉลี่ยรวม 41.78
มีค่าเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับชาติ ร้อยละ3.79 และสูงกว่าปีการศึกษา 2561 ร้อยละ10.59
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่อง
คิดเป็นร้อยละ 100
3. ผลการสอบ RT นักเรียนชั้น ป.1 คิดเป็นร้อยละ 58.13 ระดับผลการประเมินอยู่ในระดับ
ดี
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยเนื่องจากมีเด็กระดับปฐมวัย
จานวน 1 คน ทาให้มีการจัดการเรียนการสอนไม่ได้เป็นไปตามหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปฐมวัย
2. การพัฒนาการอ่านคล่องของนักเรียนในทุกระดับ
ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรพัฒนำ
ผู้บริหารและคณะครูควรร่วมกันวางแผนในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
การอ่านคล่อง เขียนคล่อง
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โรงเรียนบ้ำนน้ำภำคน้อย
โรงเรียนบ้านน้าภาคน้อยเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนอนุบาล-ประถมศึกษา
มีผู้อานวยการโรงเรียนชื่อ นางราตรี แสนฤทธิ์ จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 4 คน ครู
อัตราจ้าง 2 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูที่โรงเรียนจ้างเอง 1 คน มีครูไม่ครบชั้น จานวนนักเรียน 75 คน
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบO-NET มีค่าเฉลี่ยรวม ดังนี้ ป.6 ค่าเฉลี่ยรวม 33.73
- ค่าเฉลี่ยรวม
สูงกว่าระดับชาติ สูงกว่าปีการศึกษา 2561 ร้อยละ......-.......
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่อง
คิดเป็นร้อยละ 95.70
3. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day)
- โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม 1 วันเต็ม/สัปดาห์
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ100
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
จุดเด่น
ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
มีการตรวจสอบผลการดาเนินงานและการปรับปรุงพัฒนางานให้ดีขึ้น และมีความรัก ความสามัคคีในองค์กร
สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. รางวัลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 69 การแข่งขันการวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 รางวัลเหรียญเงิน
2. มีผลการสอบ RT ของนักเรียนชั้น ป.1 คิดเป็นร้อยละ 84 ระดับผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีมาก
3. โรงเรียนบ้านน้าภาคน้อยมีการจัดกระบวนจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะอาชีพและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การทอผ้าพื้นเมือง การทารูปภาพ
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 4 สาระหลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และภาษาอังกฤษ เนื่องจากผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ชั้น ป.6 มีค่าเฉลี่ยรวมต่ากว่าปีการศึกษา
2561 และต่ากว่าระดับประเทศทั้ง 4 วิชา
ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรพัฒนำ
ผู้บริหารและคณะครูควรร่วมกันวางแผนในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 4 สาระหลัก
ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ
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โรงเรียนบ้ำนปำกรอง
โรงเรียนบ้านปากรอง เป็นโรงเรียนขนาด เปิดสอนอนุบาล-ประถมศึกษา มีผู้อานวยการ
โรงเรียนชื่อ นายอภิศักดิ์ แตงอ่า จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 4 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน
พนักงานราชการ 1 คน ครูที่โรงเรียนจ้างเอง 1 คน มีจานวนนักเรียน 48 คน
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบO-NET มีค่าเฉลี่ยรวม ดังนี้ ป.6 ค่าเฉลี่ยรวม 41.19
- ค่าเฉลี่ยรวม
สูงกว่าระดับชาติ ร้อยละ3.20
สูงกว่าปีการศึกษา 2561 ร้อยละ 4.23
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่อง
คิดเป็นร้อยละ 92.00
3. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day)
- โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม 1 วันเต็ม/สัปดาห์
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ100
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
จุดเด่น
ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูนาผลการประเมินและการดาเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการ
พัฒนา มีการตรวจสอบผลการดาเนินงานและการปรับปรุงพัฒนางานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. ผลการทดสอบ O-NET มีค่าเฉลี่ยรวม ชั้น ป.6 ค่าเฉลี่ยรวม 41.78
มีค่าเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับชาติ ร้อยละ 3.20 และสูงกว่าปีการศึกษา 2561 ร้อยละ 4.23
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
ที่อ่านคล่อง คิดเป็นร้อยละ 92
3. ผลการสอบ RT นักเรียนชั้น ป.1 คิดเป็นร้อยละ 71 ระดับผลการประเมินอยู่ในระดับดี
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
- การพัฒนาการอ่านคล่องของนักเรียนในทุกระดับ
ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรพัฒนำ
- ผู้บริหารและคณะครูควรร่วมกันวางแผนในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
การอ่านคล่อง เขียนคล่อง
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โรงเรียนบ้ำนห้วยท้องฟำน
โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีผู้อานวยการโรงเรียนชื่อ
นายสมชัย ทองปลิว จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 14 คน ครูอัตราจ้าง 3 คน พนักงาน
ราชการ 1 คน ครูที่โรงเรียนจ้างเอง 1 คน นักการภารโรง/พนักงานบริการ 1 คน ธุรการโรงเรียน 1 คน
มีครูครบชั้น มีจานวนนักเรียน 530 คน
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบO-NET มีค่าเฉลี่ยรวม ดังนี้ ป.6 ค่าเฉลี่ยรวม 29.40 / ชั้น ม.3 ค่าเฉลี่ย
รวม 32.23 สูงกว่าระดับชาติ สูงกว่าปีการศึกษา 2561 ร้อยละ......-.......
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่อง
คิดเป็นร้อยละ 94.29
3. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day)
- โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม 1 วันเต็ม/สัปดาห์
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ100
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
จุดเด่น
โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟานมีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบ ทาให้สามารถนาไปใช้ในการปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนได้ตามระบบประกันคุณภาพภายใน และสรุปผลและจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด
สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. ผลการแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขต ปีการศึกษา 2562
1.1 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1 - ม.3
1.2 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1 - ม.3
1.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1 - ป.6
2. ได้รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น ประจาปี 2562 ปีที่ 2 ติดต่อกัน
3. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
ที่อ่านคล่อง คิดเป็นร้อยละ 94.29
4. ผลการสอบ RT ของนักเรียนชั้น ป.1 คิดเป็นร้อยละ 86.31 ระดับผลการประเมินอยู่ในระดับ
ดีมาก
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 4 สาระหลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ เนื่องจากผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ชั้น ป.6 และชั้น ม.3 มี
ค่าเฉลี่ยต่ากว่าระดับประเทศทั้ง 4 วิชา
ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรพัฒนำ
ผู้บริหารและคณะครูควรร่วมกันวางแผนในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 4 สาระ
หลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ
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เครือข่ำยโรงเรียนชำติตระกำร 2
โรงเรียนวัดบ่อภำค
โรงเรียนวัดบ่อภาคเป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 170 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 13 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นายอนันต์ แก้วแจ่ม
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
3. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป.6 ร้อยละ 30.89
ค่าเฉลี่ยรวม  สูงกว่าระดับประเทศ  สูงกว่าปีการศึกษา 2561 ร้อยละ 1.05
ค่าเฉลี่ยรวม ม.3 ร้อยละ 27.96  ต่ากว่าระดับประเทศ ร้อยละ -8.33
-ภาษาไทย 41.67 ค่าเฉลี่ยต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 7 ลาดับสุดท้าย -ภาษาอังกฤษ 28.00 ค่าเฉลี่ย
ต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ -คณิตศาสตร์ 17.60 ค่าเฉลี่ยต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 7 ลาดับสุดท้าย
-วิทยาศาสตร์ 24.63 ค่าเฉลี่ยต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 7 ลาดับสุดท้าย
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดี
ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ ๗๔.๐๒
3. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day) โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตาม
แนวกิจกรรม 1 ครั้ง/สัปดาห์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ 100
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. ผู้บริหารให้ความสาคัญในการส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อตอบสนองทักษะในศตวรรษที่ 21
2. โครงงานอาชีพ เช่ น ขนม เครื่อ งดื่ม กาแฟสด นมสด ชาเขีย ว ชานมเย็น สามารถผลิ ต
จาหน่ายได้ ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพที่ดี
3. ครูส ามารถจัด การเรียนการสอนวิท ยาการค านวณได้ มีแ ผนการจั ดการเรีย นรู้ และสื่อ ตาม
ตัวชี้วัด
4. บริเวณโรงเรียนสะอาด เป็นระเบียบ
5. มีเรือนกาแฟ เครื่องดื่ม และขนม สาหรับรับแขกที่เหมาะสม สวยงาม บรรยากาศดี
6. กิจกรรม Scout all day ทาแบบเข็มครูมีส่วนรวมร้อยละ ๑๐๐
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
มีเรือนกาแฟ เครื่องดื่ม และขนม สาหรับรับแขกที่เหมาะสม สวยงาม บรรยากาศดี นักเรียนได้
เรียนรู้โครงงานอาชีพ เช่น ขนม เครื่องดื่ม กาแฟสด นมสด ชาเขียว ชานมเย็น
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. การพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ 8 ประการ โรงเรี ย นไม่ มี ก ระบวนการที่ ชั ด เจน
ไม่ปรากฏผลการประเมินตามสภาพจริง
2. การสร้างสรรค์ผลงานของนักเรียน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ได้
ด้วยตัวนักเรียนเอง
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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โรงเรียนบ้ำนร่มเกล้ำ
โรงเรียนบ้านร่มเกล้าเป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 430 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 22 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ ว่าที่ร้อยตรีคัมภีร์ ทองจันทร์
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป.6 ร้อยละ 30.85
ค่าเฉลี่ยรวม  สูงกว่าระดับประเทศ  สูงกว่าปีการศึกษา 2561 ร้อยละ 0.17
ค่าเฉลี่ยรวม ม.3 ร้อยละ 31.56  ต่ากว่าระดับประเทศ ร้อยละ -4.74
-ภาษาไทย 49.44 ค่าเฉลี่ยต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ -ภาษาอังกฤษ 28.62 ค่าเฉลี่ยต่ากว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ -คณิตศาสตร์ 19.90 ค่าเฉลี่ยต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ -วิทยาศาสตร์ 28.29 ค่าเฉลี่ย
ต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดี
ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 71.57
3. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day) โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตาม
แนวกิจกรรม 1 ครั้ง/สัปดาห์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ 100
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
- มีแหล่งเรียนรู้ที่มีความพร้อม ให้กับนักเรียน ได้แก่ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด สวน
เกษตรพอเพียง
- กระบวนการพัฒนาโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษา มีตาราง
คุณธรรมอัตลักษณ์ที่โรงเรียนนาสู่การปฏิบัติได้จริง มีกิจกรรมโครงงานคุณธรรมของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
และมีกิจกรรมโครงงานคุณธรรมของผู้บริหารและครู
- ครูมีความรู้ ความสามารถที่ดี
- กิจกรรม Scout all day ทาแบบเข็มครูมีส่วนรวมร้อยละ 100
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
-การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ได้แก่ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด สวนเกษตรพอเพียง
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
-ผลการประเมินระดับชาติ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ความสามารถ
ด้านการคิดของผู้เรียน การอ่าน การเขียน
-การบริหารจัดการศึกษา เพื่อในเกิดระบบการทางานที่ดี โดยเฉพาะการเพิ่มความเข้มข้นในการ
บริหารงานวิชาการและการสร้างระบบการนิเทศภายใน
-กระบวนการ PLC เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและการปฏิบัติงานในหน้าที่
-ครูขาดประสบการในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
-การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคานวณ ครู ไม่มีความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอน
ต้องการความรู้เพิ่มเติม
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โรงเรียนบ้ำนน้ำจวง
โรงเรียนบ้านน้าจวงเป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 448 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 22 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นายสุริยัน ชัยพันธุ์
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET ป.6 ร้อยละ 27.38
ค่าเฉลี่ยรวม  สูงกว่าระดับประเทศ  ต่ากว่าปีการศึกษา 2561 ร้อยละ -9.16
ค่าเฉลี่ยรวม ม.3 ร้อยละ 34.62  ต่ากว่าระดับประเทศ ร้อยละ -1.68
-ภาษาไทย 56.00 ค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ -ภาษาอังกฤษ 26.21 ค่าเฉลี่ยต่ากว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ -คณิตศาสตร์ 25.26 ค่าเฉลี่ยต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ -วิทยาศาสตร์ 31.00 ค่าเฉลี่ยสูง
กว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดีขึ้น
ไปคิดเป็นร้อยละ 78.68
3. โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม 1 ครั้ง/สัปดาห์
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ 100
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
-การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Project
Approach
-ครูมีความรู้ ความสามารถในวิชาเอกที่จบ
-กระบวนการปฏิบัติงานของครูมีระบบ มีความละเอียดในการทางานดีขึ้น
- กระบวนการพัฒนาโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษา มีตาราง
คุณธรรมอัตลักษณ์ที่โรงเรียนนาสู่การปฏิบัติได้จริง มีกิจกรรมโครงงานคุณธรรมของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
และมีกิจกรรมโครงงานคุณธรรมของผู้บริหารและครู
- ครูมีความรู้ ความสามารถที่ดี สามารถดาเนินการกิจกรรม/โครงการต่างๆ และนาเสนอ
ได้ดี
- กิจกรรม Scout all day ทาแบบเข็มครูมีส่วนรวมร้อยละ 100
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
-การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Project
Approach
-ประกวดเพลงคุณธรรม ระดับ ป.4-6 ได้รับรางวัล เหรียญทอง ระดับประเทศ
-ประกวดการปั้นดินน้ามันปฐมวัย ได้รับรางวัล เหรียญทอง ระดับประเทศ
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
-ความสะอาดของห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน การกาจัดขยะ
-ครูขาดประสบการในการจัดการเรียนการสอน
-ห้องคอมพิ วเตอร์มี 1 ห้อง ใช้ง านไม่ได้ ในบางเครื่อง ไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน
โดยเฉพาะในวิชาวิทยาการคานวณ
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โรงเรียนบ้ำนขุนน้ำคับ
โรงเรียนบ้านขุนน้าคับเป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 145 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 15 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นายวิราช น้อยศิริ
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET ป.6 ร้อยละ 32.18
ค่าเฉลี่ยรวม  สูงกว่าระดับประเทศ  สูงกว่าปีการศึกษา 2561 ร้อยละ 2.95
ค่าเฉลี่ยรวม ม.3 ร้อยละ 27.75  ต่ากว่าระดับประเทศ ร้อยละ -8.55
-ภาษาไทย 44.00 ค่าเฉลี่ยต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 7 ลาดับสุดท้าย -ภาษาอังกฤษ 22.00 ค่าเฉลี่ย
ต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 7 ลาดับสุดท้าย -คณิตศาสตร์ 24.00 ค่าเฉลี่ยต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
-วิทยาศาสตร์ 21.00 ค่าเฉลี่ยต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 7 ลาดับสุดท้าย
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดีขึ้น
ไปคิดเป็นร้อยละ 55.07
3. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day)
โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม 1 ครั้ง/สัปดาห์
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ 100
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
-กิจกรรม Scout all day
-การรวบรวมและสร้างข้อสอบตามตัวชี้วัด
-การจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล 3 ครูมีความกระตือรือร้นในการค้นคว้าหา
เทคนิคที่น่าสนใจมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้
-ครูสามารถจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคานวณได้
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
- กิจกรรม Scout all day ทาแบบเข็มครูมีส่วนรวมร้อยละ 100
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
-การจัดชั้นเรียนในระดับ ป.1 – 3 โรงเรียนจัดสอนเวียน ควรปรับเป็นการสอนประจาชั้นในวิชา
หลัก
-การบริหารจัดการศึกษา เพื่อในเกิดระบบการทางานที่ดี โดยเฉพาะการเพิ่มความเข้มข้นในการ
บริหารงานวิชาการและการสร้างระบบการนิเทศภายใน
-กระบวนการ PLC เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและการปฏิบัติงานในหน้าที่
-ในช่วงหน้าแล้ง โรงเรียนขาดแคลนน้าใช้ โรงเรียนต้องซื้อปิ่นโตข้าวพลาสติกสาหรับให้นักเรียนใส่
อาหารและนากลับไปล้างที่บ้าน
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โรงเรียนบ้ำนขวดน้ำมัน
โรงเรียนบ้านขวดน้ามันเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 75 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 5 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ – นางจันทร์จิรา พุดฉิม รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียน
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป.6 ร้อยละ 30.31
ค่าเฉลี่ยรวม  สูงกว่าระดับประเทศ  ต่ากว่าปีการศึกษา 2561 ร้อยละ -4.49
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดีขึ้น
ไปคิดเป็นร้อยละ 79.62
3. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day)
โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม 1 ครั้ง/สัปดาห์
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ 80
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
-กิจกรรมสถานศึกษาสีขาว
-การจัดการเรียนการสอนของครูระดับปฐมวัย ครูมีความมุ่งมั่นในการจัดการเรียนการ
สอน ผลิตสื่อการสอนอย่างหลหากหลาย
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
กิจกรรมสถานศึกษาสีขาว
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
-ไม่มีผู้บริหาร การบริหารจัดการศึกษาต้องอาศัยการสร้างระบบการทางานที่เป็นระบบมากกว่านี้
โดยเฉพาะการนิเทศภายใน
-กระบวนการ PLC เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและการปฏิบัติงานในหน้าที่
-นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ควรพัฒนา เรื่อง ทักษะการค้นคว้าหาความรู้ การสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเองและการนาเสนอผลงานและการสื่อสาร
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โรงเรียนบ้ำนนำตอน
โรงเรียนบ้านนาตอนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 52 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 5 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นางพิมาศ ขันเกษตร
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป.6 ร้อยละ 26.33
ค่าเฉลี่ยรวม  สูงกว่าระดับประเทศ  ต่ากว่าปีการศึกษา 2561 ร้อยละ -13.53
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดี
ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 87.87
3. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day)
โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม 1 ครั้ง/สัปดาห์
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ 80
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
-ครูทุกคนมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการจัดการเรียนการสอน
-การจัดการเรียนการสอนของครูระดับปฐมวัย ครูมีความมุ่งมั่นในการจัดการเรียน
การสอน ผลิตสื่อการสอนอย่างหลหากหลาย
- บริเวณโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
การผลิตสื่อการเรียนการสอนส่งเสริมการอ่าน การเขียน การคิดคานวณ ในระดับชั้น ป.1-3
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
-ครูไม่ครบชั้น มีครูผู้สอนระดับประถมศึกษา จานวน 2 คน ต้องสอนควบ 3 ชั้นต่อครู 1 คน
-กระบวนการ PLC เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและการปฏิบัติงานในหน้าที่
-นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ควรพัฒนา เรื่อง ทักษะการค้นคว้าหาความรู้ การสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเองและการนาเสนอผลงานและการสื่อสาร
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โรงเรียนบ้ำนบุ่งผลำ
โรงเรียนบ้านบุ่งผลาเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 58 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 5 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นายสาเนา ยาสุด
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ป.6 ร้อยละ 33.99
ค่าเฉลี่ยรวม  สูงกว่าระดับประเทศ  ต่ากว่าปีการศึกษา 2561 ร้อยละ -1.96
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดี
ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 78.78
3. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day)
โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม 1 ครั้ง/สัปดาห์
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ร้อยละ 80
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
- ครูทุกคนมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการจัดการเรียนการสอน
- มีห้องเรียนปฐมวัย เป็นเอกเทศ มีบริเวณกว้าง เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมสาหรับ
อนุบาล
- บริเวณโรงเรียนสะอาด เป็นระเบียบ ห้องเรียนจัดได้สวยงาม
- มีเครือข่ายการให้ความช่วยเหลือที่ดี เช่น ช่วงภัยแล้ง มีน้าขวดมาบริจาค
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
การพัฒนาอาคาร สถานที่ของโรงเรียนให้มีความพร้อม เป็นระเบียบ
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
-ครูไม่ครบชั้น สอนควบชั้น
-กระบวนการ PLC เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและการปฏิบัติงานในหน้าที่
-นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ควรพัฒนา เรื่อง ทักษะการค้นคว้าหาความรู้ การสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเองและการนาเสนอผลงานและการสื่อสาร
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เครือข่ำยโรงเรียนชำติตระกำร 3
โรงเรียนบ้ำนสวนเมี่ยง
โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 193 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 16 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นายธวัชชัย บัวดี
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
4. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ชั้น ป.6 ต่ากว่าระดับประเทศ (29.58) ต่ากว่าปี
การศึกษา 2561 ที่ผ่านมา -1.83
ค่าเฉลี่ยรวมชั้น ม.3 ต่ากว่าระดับประเทศ (31.98)
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดีขึ้น
ไปคิดเป็นร้อยละ 97.80
3. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day)
โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม Scout all day ทุกสัปดาห์ ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมทุกคน ร้อยละ 100
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. โรงเรียนมีจานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่วนใหญ่เป็นครูบรรจุใหม่อยู่ในช่วง
วัยทางานมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน
2. ผู้บริห ารใหม่ อยู่ในช่วงประเมินการปฏิบั ติง านภายใน 1 ปี ให้ค วามสนใจ และมุ่ง มั่น ในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมในการพัฒนา
ตนเองทุกด้าน โดยส่งเสริมให้ครูเข้ารับการฝึกอบรม
3. โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล ได้มีการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ และมีความพร้อม
ด้านอาคารสถานที่
4. โครงการออมทรัพย์รับเงินแสน
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รายการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
2. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันศิลปหัต ถกรรมนักเรียน ครั้ง ที่ 69 ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา การ
แข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา และการนาหลักสูตรสู่การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
2. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาการคานวณ
3. การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการเรี ย นการสอนเพื่ อ ยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ใน ทุ ก กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
ทั้งในระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดยเน้นการนิเทศภายใน
4. อาคารบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมบริเวณโรงเรียน
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โรงเรียนบ้ำนหนองขำหย่ำง
โรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 63 คน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จานวน 5 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นายถวิล สระทองตัน
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET
 ชั้น ป.6 ค่าเฉลี่ยรวมต่ากว่าระดับประเทศ (36.48) ต่ากว่าปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา 0.10 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สูงกว่าระดับประเทศ
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดีขึ้น
ไปคิดเป็นร้อยละ 86.67
3. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day)
โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม Scout all day เป็นประจา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมมากกว่าร้อยละ 80
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูมีความสามารถพิเศษเฉพาะตัว สามารถส่งเสริม
พัฒนานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการคิดเลขเร็ว การแข่งขันคาคม
2. มีการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีพ และนาวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์ของใช้จากกล่องนม
3. ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูได้นานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการอย่างสม่าเสมอ
4. ผู้บริหารปฏิบัติงานในโรงเรียนเป็นระยะเวลานาน และมีบ้านอยู่ในชุมชน จึงทาให้ชุมชนให้การ
สนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมโรงเรียนเป็นอย่างดี
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. ชนะเลิศ การแข่งขันคาคม และคิดเลขเร็ว ที่จังหวัดอุตรดิตถ์
2. รองชนะเลิศเหรียญทองลาดับที่ 2 รายการแข่งขันคาคม การแข่ง ขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 69 จ.สุโขทัย
3. เหรียญทอง ลาดับที่ 6 รายการแข่งขันคิดเลขเร็ว การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
ครั้งที่ 69 จ.สุโขทัย
4. เหรี ย ญทอง ล าดั บ ที่ 17 รายการแข่ ง ขั น คอร์ ส เวิ ร์ ด การแข่ ง ขั น ศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย น
ระดับชาติ ครั้งที่ 69 จ.สุโขทัย
-สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. สภาพสิ่งแวดล้อม ภายในโรงเรียน และบรรยากาศภายในห้องเรียน
2. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาการคานวณยังดาเนินการในระดับน้อย ควรจัดการเรียนการ
สอนให้ครอบคลุมตามตัวชี้วัดในหลักสูตร และพัฒนาสื่อในส่วนของการเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคาสั่ง
การใช้เว็บ Code.org และจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับใช้ในการเรียนการสอน
3. การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา และนาสู่การเรียนการสอน
4. งานการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดทา SAR
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โรงเรียนบ้ำนห้วยหมำกหล่ำ
โรงเรียนบ้านห้วยหมากหล่า เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 33 คน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จานวน 3 คน มีผู้รักษาการ ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นายอดุล บุญไทย ผู้อานวยการ
โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET
 ชั้น ป.6 ค่าเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศ (43.75) สูงกว่าปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา
13.83 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สูงกว่าระดับประเทศ
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดีขึ้น
ไปคิดเป็นร้อยละ 95.83
3. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day)
โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม Scout all day ทุกสัปดาห์
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมทุกคน
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. ข้าราชการครูทุกคนเป็นครูบรรจุใหม่ มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
2. มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน และหาแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมบนอินเทอร์เน็ต
3. โรงเรียนมีเทคโนโลยีที่สนับสนุน เพียงพอให้ครูใช้ในการเรียนการสอน
4. ชุมชนให้การสนับสนุนช่วยเหลือระดมเงินทุนจ้างครูอัตราจ้างเพิ่ม
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. รางวัล เหรีย ญเงิ น การแข่ ง ขั น ศิ ล ปหั ต ถกรรมนั กเรีย น ครั้ง ที่ 69 ระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษา
รายการการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
2. รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
รายการการแข่งขันแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
3. รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
รายการการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
-สรุปจุดทีโ่ รงเรียนควรพัฒนำ
1. การดาเนินงานด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา
2. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาการคานวณยังดาเนินการในระดับน้อย ควรจัดการเรียนการ
สอนให้ครอบคลุมตามตัวชี้วัดในหลักสูตร และพัฒนาสื่อในส่วนของการเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคาสั่ง
การใช้เว็บ Code.org
3. การจั ด การเรี ย นการสอนด้ ว ยสื่ อ DLTV มาพั ฒ นาการเรี ย นการสอนกลุ่ ม สาระการเรีย นรู้
คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ)

183

โรงเรียนบ้ำนห้วยช้ำงแทง
โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีจานวนนักเรียนทัง้ สิ้น 145 คน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จานวน 15 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นายอดุล บุญไทย
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET
 ชั้น ป.6 ค่าเฉลี่ยรวมต่ากว่าระดับประเทศ (35.45) ต่ากว่าปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา 3.86
 ชั้น ม.3 ค่าเฉลี่ยรวม ต่ากว่าระดับประเทศ (36.13) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงกว่า
ระดับประเทศ
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดีขึ้น
ไปคิดเป็นร้อยละ 94.97
3. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day)
โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม Scout all day ทุกสัปดาห์ ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมทุกคน ร้อยละ 100
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่เป็นครู คศ.1 และครูผู้ช่วย มีความสามารถใน
การใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอนในห้องเรียน
2. มีการจัดการเรียนการสอนที่ดีในงานอาชีพ
3. โรงเรียนมีอาคาร สถานที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
4. การพัฒนาการอ่านและการเขียนบรรยายใต้ภาพ
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
ชนะเลิ ศการแข่งขั นการวาดภาพระบายสี ประเภทนัก เรีย นที่ มีค วามบกพร่องทางการเรีย นรู้
ม.1-ม.3 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับสานักงานเขตพื้นที่
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาการคานวณ ควรจัดการเรียนการสอนให้ครอบคลุมตาม
ตัวชี้วัดในหลักสูตร และพัฒนาสื่อในส่วนของการเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคาสั่ง
2. การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในทุกกลุ่มสาระ ทั้งสองระดับ โดย
เน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และการนิเทศภายในให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น
3. การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาให้ครบทุกระดับชั้น
4. ตรวจสอบทบทวนการคัดกรองนักเรียน ในปีการศึกษา 2563

184

โรงเรียนบ้ำนโคกใหญ่
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 90 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 12 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นายฉัตรชัย สัจจา
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET
 ชั้น ป.6 ค่าเฉลี่ยรวมต่ากว่าระดับประเทศ (34.36) ต่ากว่าปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา 7.60
 ชั้น ม.3 ค่าเฉลี่ยรวม ต่ากว่าระดับประเทศ (34.60) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สูงกว่า
ระดับประเทศ
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดีขึ้น
ไปคิดเป็นร้อยละ 95.12
3. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day)
โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม Scout all day ทุกสัปดาห์ ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมทุกคน ร้อยละ 100
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่เป็นครู คศ.1 และครูผู้ช่วย มีความมุ่ง มั่น
กระตือรือร้นในการเรียนรู้การทางาน
2. ผู้บริห ารมี ความมุ่งมั่น ในการพัฒ นาคุ ณ ภาพการจัดการศึกษา ปรับ ปรุง อาคารสถานที่ และ
เทคโนโลยีสาหรับการจัดการเรียนการสอน
3. การจัดการเรียนการสอนงานอาชีพ การเลี้ยงกบ การเลี้ยงปลา
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. ชนะเลิศ การแข่ งขั น เครื่ องบิ น พลั ง ยาง ประเภทบิ น นานปล่ อ ยอิ ส ระ ม.1-ม.3 การแข่ ง ขั น
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับสานักงานเขตพื้นที่
2. ชนะเลิศการแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับสานักงานเขตพื้นที่
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทั้งในระดับชั้นประถมศึกษา และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยควรมีการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง
2. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาการคานวณ ควรจัดการเรียนการสอนให้ครอบคลุมตาม
ตัวชี้วัดในหลักสูตร และพัฒนาสื่อในส่วนของการเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคาสั่ง
3. พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมเป็นคณะทางาน
4. การปรับ ปรุงหลัก สู ตรสถานศึก ษา และการน าหลั ก สูต รสถานศึ ก ษาสู่ก ารเรีย นการสอนใน
ห้องเรียน
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โรงเรียนบ้ำนแก่งบัวคำ
โรงเรียนบ้านแก่งบัวคา เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 41 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน คน ครูผู้รักษาการ ตาแหน่งผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นางสาวจุฑารัตน์ นิ่มกลัด
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET
 ชั้น ป.6 ไม่มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าสอบ
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดีขึ้น
ไปคิดเป็นร้อยละ 85.18
3. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day)
โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม Scout all day ทุกสัปดาห์
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนทุกคน
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูบรรจุใหม่มีความกระตือรือร้นในการสอน
2. มีการใช้สื่อ New DLTV ในการเรียนการสอน ครูมีการเตรียมสื่อประกอบการสอน
3. ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก มาสร้างอาคาร มอบสนามเด็กเล่น ห้องสมุด และ
ชุมชนให้ความร่วมมือในกิจกรรมของโรงเรียนดีมาก
4. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาการคานวณ โดยใช้เว็บไซต์ Code.org
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
การระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา
-สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาการคานวณ ควรเพิ่มเติมในส่วนของการพัฒนาสื่อเพื่อใช้สอน
การเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคาสั่ง
2. การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการเรี ย นการสอนเพื่ อ ยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ใ นกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ โดยนาผลการทดสอบมาจัดท าโครงการกิจกรรมที่พัฒ นา
นักเรียน
3. การดาเนินการในเรื่อง PLC เพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง
4. ร่วมกัน ดาเนิน การด้านการประกั นคุ ณ ภาพ การจัดท าแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ แผนปฏิ บั ติก าร
ประกาศมาตรฐานโรงเรียน และค่าเป้าหมาย การจัดทา SAR
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เครือข่ำยโรงเรียนชำติตระกำร 4
โรงเรียนชุมชนวัดบ้ำนดง
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 225 คน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จานวน 16 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นายสมริด จานงค์ศรี
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยรวม ชั้น ป.6 ต่ากว่าระดับประเทศ (37.81) ต่ากว่าปีการศึกษา
2561 ที่ผ่านมา -2.19 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สูงกว่าระดับประเทศ
ค่าเฉลี่ยรวมชั้น ม.3 สูงกว่าระดับประเทศ (36.63) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์ สูงกว่าระดับประเทศ
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดีขึ้น
ไปคิดเป็นร้อยละ 99.07
3. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day)
โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม Scout all day ทุกสัปดาห์ ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมทุกคน ร้อยละ 100 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัด
กิจกรรมลูกเสือของอาเภอชาติตระการ
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. โรงเรียนมีจานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวนมาก อยู่ในช่วงวัยทางาน
มีความสามารถที่หลากหลาย
2. ผู้บริหารให้ความสนใจ และมุ่ง มั่นในการพัฒนาคุณ ภาพการจัดการศึกษา ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมในการพัฒนาตนเองทุกด้าน โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมลูกเสือ และ
พัฒ นาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้ครูเข้ารับการฝึกอบรม และจัดทาแผนการจัดการ
เรียนรู้ให้เป็นปัจจุบัน จัดให้มีการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง
3. โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล มีความพร้อมด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ในการจัดการเรียน
การสอน เช่น ห้องคอมพิวเตอร์
4. มีการจัดทาสื่อประกอบการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดงได้รับเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือ ของอาเภอ
ชาติตระการ ประจาปีการศึกษา 2562
2. ตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรม นักเรียนครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาการคานวณ โดยพัฒนาในส่วนของด้าน
2. การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการเรี ย นการสอนเพื่ อ ยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ใ นกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
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โรงเรียนบ้ำนนำหล่ม
โรงเรียนบ้านนาหล่ม เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 67 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 4 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นายอดุล โตเขียว
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET
 ชั้น ป.6 ค่าเฉลี่ยรวมต่ากว่าระดับประเทศ (37.06) ต่ากว่าปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา 5.51
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สูงกว่าระดับประเทศ
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดีขึ้น
ไปคิดเป็นร้อยละ 97.44
3. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day)
โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม Scout all day ทุกสัปดาห์
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมทุกคน และเตรียมเรื่องลูกเสือในระดับ
ปฐมวัย
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูบรรจุใหม่เป็นส่วนใหญ่ มีความกระตือรือร้น
ในการปฏิบัติงานสอน
2. มีการจัดบรรยากาศห้องเรียนสะอาด สวยงาม เอื้อต่อการเรียนการสอน
3. โรงเรียนมีเทคโนโลยีที่สนับสนุน เพียงพอให้ครูใช้ในการเรียนการสอน
4. โรงเรียนอยู่ในชุมชน ชุมชนให้การสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมโรงเรียน
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันซอด้วงระดับชาติ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ จ.สุโขทัย
2. ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันซอด้วยระดับเขตพื้นที่
-สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. การจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อ DLTV ยังขาดระบบที่ดี ควรมีการดาเนินการตามแนวทางทั้งใน
เรื่องการจัดเตรียมใบงาน แบบฝึก ให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามห้องเรียนต้นทาง
2. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาการคานวณยังดาเนินการในระดับน้อย ควรจัดการเรียนการ
สอนให้ครอบคลุมตามตัวชี้วัดในหลักสูตร และพัฒนาสื่อในส่วนของการเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคาสั่ง
การใช้เว็บ Code.org
3. เน้นย้าเรื่องมารยาทของนักเรียน ในระดับชั้น ป. 1-2
4. เนื่องจากครูบรรจุใหม่ บางเรื่องยังขาดประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน
5. สภาพอาคารในส่วนของบันไดขึ้นอาคารเรียนชารุด
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โรงเรียนบ้ำนน้ำทองน้อย
โรงเรียนบ้านน้าทองน้อย เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 108 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 6 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นางสาวอริษา คาวันดี
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET
 ชั้น ป.6 ค่าเฉลี่ยรวมต่ากว่าระดับประเทศ (35.36) ต่ากว่าปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา 2.36
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดีขึ้น
ไปคิดเป็นร้อยละ 100
3. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day)
โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม Scout all day ทุกสัปดาห์
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมทุกคน
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. ผู้บริหารหญิ งบรรจุใหม่ อยู่ในช่วงประเมินการปฏิบัติงานในรอง 1 ปี มีความละเอียดในการ
จัดทาเอกสาร ทา ได้ครอบคลุมแต่ละประเด็น มีการสนับสนุนงบประมาณให้ครูได้ทากิจกรรมต่าง ๆ
2. มีการดาเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง งานอาชีพได้ดีเช่น เลี้ยงสุกร เลี้ยงปลา เพาะเห็ดนางฟ้า
3. โรงเรียนมีเทคโนโลยีที่สนับสนุน เพียงพอให้ครูใช้ในการเรียนการสอน
4. ชุมชนให้การสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมโรงเรียนเป็นอย่างดี
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬา ระดับอาเภอ 1 รายการ
2. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬา ระดับเครือข่าย 11 ถ้วยรางวัล
3. รางวัลสวดมนต์หมู่สรภัญญะ ระดับจังหวัด
-สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. การดาเนินงานด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา ครูควรมีส่วนร่วมในการดาเนินการทุกคน
2. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาการคานวณยังดาเนินการในระดับน้อย ควรจัดการเรียนการ
สอนให้ครอบคลุมตามตัวชี้วัดในหลักสูตร และพัฒนาสื่อในส่วนของการเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคาสั่ง
การใช้เว็บ Code.org
3. การจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อ DLTV ยังขาดระบบที่ดี ควรมีการดาเนินการตามแนวทางทั้งใน
เรื่องการจัดเตรียมใบงาน แบบฝึก ให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามห้องเรียนต้นทาง
4. สภาพอาคารบางส่วนเริ่มชารุด
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โรงเรียนบ้ำนเนินทอง
โรงเรียนบ้านเนินทอง เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 282 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 14 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นายณรงศักดิ์ สีหะวงษ์
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET
 ชั้น ป.6 ค่าเฉลี่ยรวมต่ากว่าระดับประเทศ (34.03) ต่ากว่าปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา 3.07
 ชั้น ม.3 ค่าเฉลี่ยรวม ต่ากว่าระดับประเทศ (31.26)
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดีขึ้น
ไปคิดเป็นร้อยละ 78
3. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day)
โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม Scout all day ทุกสัปดาห์ ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมทุกคน ร้อยละ 100
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่เป็นครู คศ.1 และครูผู้ช่วย มีความสามารถใน
การใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอนในห้องเรียน
2. มีการดาเนินการในส่วนของ PLC มีบันทึกเป็นรายบุคคล
3. โรงเรียนมีอาคาร สถานที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. เหรียญทอง การแข่งขันมวยสากล ชั้นประถม ระดับชาติ จ.สุโขทัย
2. เหรียญทอง การแข่งขันแอโรบิค ชั้นประถม ระดับชาติ จ.สุโขทัย
3. เหรียญทอง การแข่งขันแอโรบิค ชั้นประถม ระดับชาติ จ.สุโขทัย
4. เหรียญทอง การแข่งขันแอโรบิค ชั้นมัธยมศึกษา ระดับชาติ จ.สุโขทัย
5. เหรียญทอง การแข่งขันคีตะมวยไทย ชั้นมัธยม ระดับชาติ จ.สุโขทัย
6. เหรียญทอง การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ม.1-3 ประเภททดลอง ระดับชาติ จ.สุโขทัย
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาการคานวณ ควรจัดการเรียนการสอนให้ครอบคลุมตาม
ตัวชี้วัดในหลักสูตร และพัฒนาสื่อในส่วนของการเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคาสั่ง
2. การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในทุกกลุ่มสาระ ทั้งสองระดับ โดย
เน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
3. การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาให้ครบทุกระดับชั้น
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โรงเรียนบ้ำนเนินสุวรรณ
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 186 คน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จานวน 18 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นายจตุพงศ์ สายอรุณ
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET
 ชั้น ป.6 ค่าเฉลี่ยรวมต่ากว่าระดับประเทศ (34.55) ต่ากว่าปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา 3.67 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สูงกว่าระดับประเทศ
 ชั้น ม.3ค่าเฉลี่ยรวม ต่ากว่าระดับประเทศ (32.39) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สูงกว่า
ระดับประเทศ
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดีขึ้น
ไปคิดเป็นร้อยละ 90.48
3. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day)
โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม Scout all day ทุกสัปดาห์ ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมทุกคน ร้อยละ 100
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่เป็นครู คศ.1 และครูผู้ช่วย มีความมุ่ง มั่น
กระตือรือร้นในการเรียนรู้การทางาน มีความร่วมมือในการทางานเป็นทีม
2. ผู้บ ริห ารมีความมุ่งมั่ นในการพัฒ นาคุณ ภาพการจัดการศึกษา มีรูปแบบการบริห ารงานของ
ตนเอง “Noen Suwan Model” ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมในการพัฒนา
ตนเองทุกด้าน โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมลูกเสือ และพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้
ครูเข้ ารับการฝึก อบรม และจัด ทาแผนการจั ดการเรียนรู้ให้เป็น ปั จจุบั น จัด ให้ มี การนิ เทศภายในอย่ าง
ต่อเนื่อง
3. โรงเรียนมีระบบงานประกันคุณภาพที่ดี
4. นักเรียนมีการสร้างนวัตกรรม ชิ้นงานที่เกิดจากการเรียนรู้ได้ชัดเจนเป็นรูปธรรมทุกระดับชั้น
5. การจัดการเรียนการสอนงานอาชีพ การผลิตสบู่
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-6 ระดับชาติ จ.สุโขทัย
2. รางวัล เหรียญเงิน การแข่ง ขั นโครงงานวิท ยาศาสตร์ประเภทสิ่ง ประดิ ษฐ์ ม.1-3 ระดับ ชาติ
จ.สุโขทัย
3. รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกระดับชาติ
จ.สุโขทัย
สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาการคานวณ ควรจัดการเรียนการสอนให้ครอบคลุมตาม
ตัวชี้วัดในหลักสูตร และพัฒนาสื่อในส่วนของการเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคาสั่ง ในระดับชั้น ป.1-2
2. การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ากว่าระดับประเทศ
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โรงเรียนบ้ำนห้วยน้ำปลำ
โรงเรียนบ้านห้วยน้าปลา เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 69 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 5 คน ผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นายยงยุทธ สมพิพงษ์
ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1. ผลการทดสอบ O-NET
 ชั้น ป.6 ค่าเฉลี่ยรวมต่ากว่าระดับประเทศ (37.39) ต่ากว่าปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา 14.79 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สูงกว่าระดับประเทศ
2. ผลการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านคล่องในระดับดีขึ้น
ไปคิดเป็นร้อยละ 100
3. ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้ม (Scout all day)
โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มตามแนวกิจกรรม Scout all day มากกว่าร้อยละ 50
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมมากกว่า ร้อยละ 50
สรุปจุดเด่นและสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จของโรงเรียน
-จุดเด่น
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นคนในท้องถิ่น มีความมุ่งมั่นในการสอน และมีความ
เป็นผู้นาทางวิชาการ
2. มีการใช้สื่อ New DLTV ที่มีประสิทธิภาพ ครูมีการเตรียมสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอน
3. โรงเรียนมีระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ดีมาก เป็นที่ตั้งของเครื่องกระจายสัญญาณของชุมชน
4. นักเรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้
-สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
1. เหรียญเงิน การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-6 ระดับเขตพื้นที่
2. เหรียญเงิน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 ระดับเขตพื้นที่
3. เหรียญเงิน การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ระดับเขตพื้นที่
-สรุปจุดที่โรงเรียนควรพัฒนำ
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาการคานวณ ควรจัดการเรียนการสอนให้ครอบคลุมตาม
ตัวชี้วัดในหลักสูตร และพัฒนาสื่อในส่วนของการเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคาสั่ง ในระดับชั้น ป.1-2
2. การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการเรี ย นการสอนเพื่ อ ยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ใ นกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ โดยนาผลการทดสอบมาจัดท าโครงการกิจกรรมที่พัฒ นา
นักเรียน
3. การจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือควรดาเนินการให้เต็มรูปแบบ หรือร่วมกับเครือข่ายใน
การจัดกิจกรรม
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ตอนที่ 2 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของครู ผู้บริหำรโรงเรียนและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีต่อกำร
นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562
ผลการวิเคราะห์ความความพึงพอใจของครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการดาเนิน
กิจกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562 ตามโครงการนิเทศ
บูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ในครั้งนี้ผู้รายงานได้สร้างแบบสอบถามด้วย google form แล้วเก็บข้อมูล
ด้วยการส่งลิงก์ไปยังกลุ่มไลน์ของครู ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาพิ ษ ณุ โลก เขต 3 พร้ อ มทั้ ง แจ้ ง ขอความร่ ว มมื อ ในการตอบแบบสอบถาม โดยมี ผู้ ต อบ
แบบประเมินทั้งสิ้น 809 คน
ตำรำง 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของครู ผูบ้ ริหารโรงเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีต่อการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ( n = 809 )
รำยกำรประเมิน

X

S.D.

1. ความพึงพอใจต่อผู้นิเทศ (ศึกษานิเทศก์ประจาเครือข่ายฯ)
2. ความรู้ความสามารถในเรื่องที่นิเทศ
3. เทคนิค วิธีการนิเทศมีความเหมาะสม
4. ภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี
5. การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
6. ผู้นิเทศมีการปฏิบัติตนที่ดี
7. การใช้ภาษาและคาพูดที่เหมาะสม
8. ขั้นตอนของการนิเทศเหมาะสม
9. การนิเทศตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการของโรงเรียน
10. ระยะเวลาในการนิเทศมีความเหมาะสม
11. ผู้นิเทศให้ข้อเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสม
12. ผู้นิเทศมีความจริงจังตั้งใจในการสนับสนุนช่วยเหลือผู้รับ
การนิเทศ
13. ผู้นิเทศรับฟังความคิดเห็นของผู้รับการนิเทศ
14. สามารถนาผลการนิเทศและข้อเสนอแนะไปปฏิบัติได้
ค่าเฉลี่ยรวม

4.56
4.53
4.47
4.57
4.75
4.69
4.68
4.51
4.48
4.40
4.55
4.64

0.58
0.58
0.59
0.57
0.49
0.51
0.52
0.60
0.61
0.63
0.58
0.54

ระดับ
ควำม
พึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

4.62
4.53
4.57

0.56
0.58
0.46

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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จากตาราง 1 ความพึงพอใจของครู ผูบ้ ริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 3 ในภาพรวม พบว่า ครู ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจต่อ
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.57, S.D = 0.46) และ
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 11 ข้อ ( X มีค่าระหว่าง 4.51 – 4.75,
S.D มีค่าระหว่าง 0.49 – 0.63) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 3 ข้อ ( X มีค่าระหว่าง 4.40 – 4.49,
S.D มีค่าระหว่าง 0.59 – 0.63) ข้อที่ครู ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจมาก
ที่สุด คือ ข้อ 5 การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ( X = 4.75, S.D = 0.49) รองลงมา คือ ข้อ 6 ผู้นิเทศมีการปฏิบัติ
ตนที่ดี ( X = 4.69, S.D = 0.51) และ ข้อ 7 การใช้ภาษาและคาพูดที่เหมาะสม ( X = 4.68, S.D =
0.52) ส่วนข้อที่ครู ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ข้อ 10
ระยะเวลาในการนิเทศมีความเหมาะสม ( X = 4.40, S.D = 0.63)
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
จากการวิเคราะห์คาถามปลายเปิด พบว่า ครู ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีความ
พึงพอใจต่อกิจกรรมการนิเทศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ว่าเป็นการให้
คาแนะนาที่มีประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาที่ดีมาก แต่อย่างไรก็ตามยังมีครูบางส่วนที่มีความคิดเห็นว่าการ
นิเทศบ่อยครั้งเกินไปก็เป็นการสร้างภาระงานให้แก่ครูผู้สอน เพราะต้องใช้เวลามาเตรียมรับการนิเทศ โดยมี
ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนากิจกรรมการนิเทศ ดังนี้
1. ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ต้องการให้ศึกษานิเทศก์มาให้ความรู้กับครูให้
มากขึ้น และบ่อยขึ้น เพื่อพัฒนาครู ให้มีการนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ๆ มา
ใช้ประกอบการสอนให้มากขึ้น แต่บางส่วนมีความคิดเห็นว่าการนิเทศเป็นการดีทั้งต่อตัวครูและโรงเรียน
แต่ก็ยังต้องการให้มีการนิเทศเพียงภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพราะเห็นว่าการนิเทศทาให้ครูต้องเตรียมเอกสาร
หลักฐานทาให้กระทบต่อการจัดการเรียนการสอน
2. อยากให้เป็นการนิเทศแบบทีมที่มีศึกษานิเทศก์มาอย่างน้อย 2 คนขึ้นไปและเพิ่มเวลาให้มากขึ้น
เพื่อให้การนิเทศแต่ละครั้งสามารถนิเทศครูได้อย่างทั่วถึงและครบทุกงาน
3. การมีตัวอย่างที่ดีจะทาให้ครูเห็นแนวทางการพัฒนาเร็วขึ้น อยากได้ตัวอย่างวิธีการสอนที่ทาให้
ผู้เรียนเข้าใจง่ายมีแรงจูงใจอยากเรียน
4. ควรมี ก ารวางแผนร่ ว มกั น ระหว่ า งศึ ก ษานิ เ ทศก์ ป ระจ าเครื อ ข่ า ย ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นหรื อ
คณะกรรมการเครือข่าย และควรสร้างความเข้าใจ ให้โรงเรียนและครูผู้สอนได้รับทราบ ในต้นภาคเรียนและ
ควรให้บทบาทครูวิชาการเครือข่ายได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. ควรเป็นการนิเทศแบบกัลยาณมิตร เน้นผลประโยชน์ที่จะเกิดกับนักเรียนและครูเป็นหลัก ไม่
เน้นเอกสาร แนะนาในสิ่งที่โรงเรียนขาดส่งเสริมให้ครูมีความสุขในการทางาน
6. ควรเน้นการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ดูการสอนของครูในห้องเรียนมากกว่าการติดตาม
งานตามนโยบาย อยากให้เข้าถึงปั ญ หาที่ เกี่ย วกับ ตัว ผู้เรีย นควบคู่กับ ครู ผู้สอนเพื่ อช่ว ยกัน แก้ ไขปัญ หา
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนอย่างแท้จริง ไม่ใช่แค่ติดตามแต่เอกสารหลักฐานต่างๆ
เพื่อตอบสนองนโยบายของกระทรวงเพียงอย่างเดียว
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7. การนิเทศแต่ละครั้ง ให้มีการทดสอบทางวิชาการของนักเรียนบ้างในบางชั้นบางวิชาตามความ
เหมาะสมเพื่ อดู พั ฒ นาการนั กเรี ยน แก้ ปัญ หาร่วมกับ คุณ ครูที่ ห้ องเรียน เริ่ม ตั้ ง แต่ระดับ ปฐมวัย ระดั บ
ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ตามลาดับ
8. ควรมี ตั วอย่ างนวั ต กรรมของโรงเรีย นที่ ป ระสบผลส าเร็ จ หรื อ เอกสารที่ พั ฒ นาแล้ ว พร้อ ม
คาแนะนา มาเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางให้โรงเรียนได้ประยุกต์ใช้ตามบริบท
9. รูปแบบการนิเทศปัจจุบันมีความเหมาะสม เพราะเป็นการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ทาให้
การนิเทศเป็นไปตามบริบทและสภาพจริงของโรงเรียน
10. ควรมีแผนการนิเทศ คู่มือการนิเทศเพื่อเป็นแนวทางให้กับโรงเรียนตั้งแต่ต้นปีการศึกษาเพื่อให้
กรอบงานมีความชัดเจนครอบคลุมตั้งแต่ต้นและเป็นปัจจุบันต่อเนื่อง
11. ต้องการให้ศึกษานิเทศก์เข้าใจและเห็นใจโรงเรียนขนาดเล็ก มีครูไม่ครบชั้น โดยดูบริบทของ
โรงเรียนเป็นหลัก บางโรงเรียนมีบุคลากรน้อย รับผิดชอบหลายฝ่าย หลายงาน ไม่ควรนาไปเปรียบเทียบกับ
โรงเรียนขนาดใหญ่ หรือในเมืองที่พ ร้อมกว่ าทั้ง อุปกรณ์ สื่อ งบประมาณและมี ผู้ปกครองคอยใส่ใจสอน
นักเรียน ให้นักเรียนเรียนพิเศษต่างๆ
12. อยากให้ เน้ น การนิ เทศ ติ ดตามและประมิ น เรื่องการอ่าน การเขีย น การคิด คานวณ และ
ภาษาอังกฤษที่ตัวนักเรียนซึ่งสะท้อนผลถึงกระบวนการเรียนการสอนของครู
13. การนิเทศ กากับ ติ ดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน เป็นกระบวนการส่งเสริมสนับสนุนต่อ
ระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่ง
เป็นเรื่องที่ดาเนินการดีเยี่ยมอยู่แล้ว เห็นควรดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
14. การมานิเทศที่โรงเรียนควรมีเทอมละ 1 ครั้ง เนื่องจากภาระงานการสอนของครูมีมาก การมา
นิเทศแต่ละครั้งก็ต้องมีการจัดเตรียมเอกสาร ไม่มากก็น้อย การมานิเทศที่โรงเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง ก็
เพียงพอ หากมีข้อสงสัย ไม่ชัดเจนก็สอบถามหรือใช้วิธีการนิเทศ ติดตามออนไลน์ซึ่งสามารถทาได้สะดวก
รวดเร็วในปัจจุบัน
15. เห็นชอบในเรื่องการนิเทศ เนื่องจากหากไม่มีการนิเทศติดตามจากหน่วยงานต้นสังกัด บุคลากร
ที่ทางานในหลายๆ พื้นที่ก็จะทางานแบบเช้าชามเย็นชาม ยากที่จะพัฒนาการศึกษาให้เท่าทันโลก การนิเทศ
ติดตามเป็นเรื่องที่ดีเหมาะสม และควรจะต้องมีการนิเทศ ติดตามจากเขตพื้นที่ภาคเรียนละ 2 ครั้งอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง
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บทที่ 5
บทสรุป
รายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ผู้รายงานมีวิธีดาเนินการตามลาดับหัวข้อดังต่อไปนี้
1. ความมุ่งหมาย
2. กลุ่มเป้าหมาย
3. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
4. วิธีดาเนินการพัฒนา
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
6. สรุปผล
7. อภิปรายผล
8. ข้อเสนอแนะ
ควำมมุ่งหมำย
1. เพื่อนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาประจาปีการศึกษา 2562
ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
2. เพื่อศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรค จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 3
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการดาเนินโครงการ
นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
กลุ่มเป้ำหมำย
กลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก
เขต 3 ปีการศึกษา 2562 จานวน 163 โรงเรียน
เครื่องมือที่ใช้ในกำรพัฒนำ
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
มีเครื่องมือทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. แผนการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน และแผนการนิเทศรายบุคคลของศึกษานิเทศก์
2. คู่มอื การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
3. เอกสารแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. เอกสารแนวทางการพัฒนานักเรียนด้านการอ่านการเขียน
5. แนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือแบบเข้มข้น (Scout all day)
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วิธีดำเนินกำรพัฒนำ
เมื่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ดาเนินการสร้างและพัฒนา
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาที่ประกอบด้วยคู่มือการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ปีการศึกษา 2562
และแบบประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงดาเนินการพัฒนา โดยมีขั้นตอนการดาเนินการพัฒนา ดังนี้
1. เผยแพร่คู่มือการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ปีการศึกษา 2562 ให้ก่ครู ผู้บริหารและ
บุ๕ลากรทางการศึกษาทุกคนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
2. ดาเนินการนิเทศ ติดตามผลการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต่การประเมิน
ความพร้อมวันเปิดภาคเรียน ในระหว่างภาคเรียนมีการนิเทศ ติดตามเพื่อพัฒนาสถานศึกษาด้วยวิธีการที่
หลากหลาย เช่น การจัดประชุม การอบรม การศึกษาดูงาน การเยี่ยมเยียน และการทาวิจัย
3. ดาเนินการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ความพึงพอใจของครู ผู้บริหาร
โรงเรียน ปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาในช่วงปลายภาคเรียนที่ 2
4. วิเคราะห์ สรุปและเขียนรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อ
นาเสนอ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ให้แก่ครู ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาเพื่อนาไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ผู้รายงานใช้ข้อมูลจากการเก็บรวบรวมตามแบบประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา และข้อมูล
จากคณะกรรมการประเมินในด้านความพึงพอใจของครู ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา
จุดเด่น จุดด้อย และจุดที่ควรพัฒนา โดยยึดการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อค้นพบตามความมุ่งหมายดังนี้
1. การวิเคราะห์ สภาพปัญหาในการจัดการศึกษา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ
โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ ที่ได้จากการสังเกต สัมภาษณ์
นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียน
2. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการนิเทศ
ประจาปีการศึกษา 2562 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 โดยใช้การ
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของข้อมูลที่รวบรวมได้จากการตอบแบบสอบถาม
ออนไลน์
สรุปผล
รายงานผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประจาปีการศึกษา 2562 ในครั้งนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด จานวนทั้งสิ้น
163 โรงเรียน ผู้รายงานเสนอการสรุปผลตามรายละเอียด ดังนี้
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1. ผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
รายโรงเรียน โดยศึกษานิเทศก์ประจาเครือข่ายโรงเรียนได้สรุปผลการพัฒนา จุดเด่นและสิ่งที่โรงเรียน
ประสบความสาเร็จ ส่วนใหญ่โรงเรียนประสบความสาเร็จในการพัฒนานักเรียนเพื่อเข้าแข่งขันในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน และได้เป็นตัวแทนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
เข้าแข่งขันระดับภาคและระดับชาติ และจุดที่โรงเรียนควรพัฒนาเพื่อให้โรงเรียนได้นาผลการนิเทศ ติดตาม
ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อกิจกรรม
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562 ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 พบว่า ครู ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีความ
พึงพอใจต่อการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.57, S.D =
0.46) และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 11 ข้อ ( X มีค่าระหว่าง
4.51 – 4.75, S.D มีค่าระหว่าง 0.49 – 0.63) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 3 ข้อ ( X มีค่าระหว่าง
4.40 – 4.49, S.D มีค่าระหว่าง 0.59 – 0.63) ข้อที่ครู ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษามี
ความพึงพอใจมากที่สุด คือ ข้อ 5 การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ( X = 4.75, S.D = 0.49) รองลงมา คือ ข้อ 6
ผู้นิเทศมีการปฏิบัติตนที่ดี ( X = 4.69, S.D = 0.51) และ ข้อ 7 การใช้ภาษาและคาพูดที่เหมาะสม
( X = 4.68, S.D = 0.52) ส่วนข้อที่ครู ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจน้อย
ที่สุด คือ ข้อ 10ระยะเวลาในการนิเทศมีความเหมาะสม ( X = 4.40, S.D = 0.63)
3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของครู ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจและต้องการให้มีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยให้เน้นที่การนิเทศการเรียนการสอนของครู
นักเรียน ใช้รูปแบบการนิเทศออนไลน์เพิ่มขึ้นเพื่อให้การนิเทศมีความต่อเนื่อง เพิ่มระยะเวลาในการนิเทศและ
ควรเป็นการนิเทศแบบทีม 2-3 คน เพื่อให้สามารถแนะนางานต่างๆ ได้ครอบคลุมทุกด้าน
อภิปรำยผล
1. จากผลการประเมินความพึงพอใจของครู ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อ
กิจกรรมการนิเทศ ประจาปีการศึกษา 2562 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด และข้อที่มีผลการประเมินสูงที่สุดคือการมีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดีของศึกษานิเทศก์ ทั้งนี้เนื่องจากทีมศึกษานิเทศก์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก
เขต 3 ทุกคนให้ความสาคัญกับรูปแบบ วิธีการนิเทศโดยเน้นการนิเทศแบบกัลยาณมิตร รับฟังปัญหาและ
ข้อจากัดของผู้รับการนิเทศด้วยความเข้าใจ และจริงใจในการช่วยเหลือสนับสนุน เต็มใจให้บริการครู ผู้บริหาร
และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยความเป็นกันเอง
2. ข้อที่มีผลการประเมินต่าที่สุดคือ ระยะเวลาในการนิเทศ ทั้งนี้เนื่องจากในปีการศึกษา 2562 มี
การนิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่องโดยเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง ครู ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา
บางส่วนมีความคิดเห็นว่ามีการนิเทศบ่อยครั้งเกินไป เป็นภาระให้ครูต้องเตรียมเอกสารหลักฐานรับการนิเทศ
ติดตาม และบางส่วนเห็นว่าควรเพิ่มระยะเวลาในการไปนิเทศแต่ละครั้งที่โรงเรียนเพื่อให้มีเวลาในการสังเกต
การสอนและนิเทศครูรายบุคคลได้มากขึ้น ที่ผ่านมาศึกษานิเทศก์ไปนิเทศวันละ 3-4 โรงเรียน ทาให้มีเวลานิเทศ
พูดคุย วางแผน เสนอแนะครูได้น้อย
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ข้อเสนอแนะ
ในปีการศึกษา 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประจาปีการศึกษา 2562 จานวน 17 คณะ ดาเนินการนิเทศครู ผู้บริหาร
โรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนทั้ง 163 แห่ง คณะกรรมการได้สรุปข้อเสนอแนะจากการ
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนี้
1. เพิ่มจานวนผู้นิเทศเป็นทีมศึกษานิเทศก์ จานวน 2- 3 คน และเพิ่มระยะเวลาการนิเทศในแต่ละ
โรงเรียน เพื่อให้สามารถนิเทศครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการนิเทศชั้นเรียน การสะท้อนผล และวางแผน
การพัฒนาร่วมกับครู และผู้บริหารโรงเรียน
2. ใช้การนิเทศแบบผสมผสานระหว่างการนิเทศแบบเผชิญหน้าร่วมกับการนิเทศออนไลน์ เพื่อให้
การนิเทศมีความต่อเนื่อง ลดการใช้งบประมาณและระยะเวลาในการเดินทาง โดยเฉพาะโรงเรียนในพื้นที่สูง
ที่มีความยากลาบากในการเดินทาง
3. ควรให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการจัดการศึกษาทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการนิเทศ ได้แก่
ศึกษานิเทศก์ ผู้อานวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธาน
เครือข่ายโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน และครูวิชาการเครือข่ายโรงเรียน
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