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 ผลการดำเนินงาน โรงเรียนดำเนินการสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญโดยการ

ดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม อยางหลากหลาย ดังนี้ 

โครงการ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 

1. โครงการจัดหาและผลติสือ่นวัตกรรม

สำหรับเด็กปฐมวัย 

1. จำนวนหองเรียนระดับช้ันอนุบาล

รอยละ 80 มีสื่อการเรียนการสอนท่ี

เหมาะสมกับหนวยการเรียนรู 

2. นักเรียนระดับช้ันอนุบาลรอยละ 80 

มีสวนรวมในการผลิตสื่อและใชสื่อการ

เรียนรู 

3. ครูรอยละ 80 มีสื่อการเรียนรูไวใชใน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ครูรอยละ 85 ไดใชสื่อนวัตกรรมใน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

2. โครงการพัฒนาทักษะภาษาไทย 1. นักเรียนรอยละ 75 มีพัฒนาทักษะ

ภาษาไทย ไดแก ทักษะการฟง การพูด 

การอานและการเขียน 

2. นักเรียนรอยละ 75 มีความสนใจ ใฝรู 

รักการอาน และพัฒนาตนเอง 

1. นักเรียนรอยละ 80 ไดรับการพัฒนา

ทักษะภาษาไทย การฟง การพูด การ

อานและการเขียน  

2. นักเรียนรอยละ 80 มีความสนใจ ใฝรู 

รักการอาน และไดรับดานท่ี 4 การ

สงเสริมพัฒนาการท่ีเหมาะสมกับวัย 

3. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

ดวยกิจกรรมการเรียนรู  English 

today 

1. นักเรียนรอยละ 75 พัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษเบ้ืองตน 

2. นักเรียนรอยละ 75 สนใจ ใฝรู รัก

การอานและพัฒนาตนเอง 

1. นักเรียนรอยละ 80 ไดรับการพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษเบ้ืองตน 

2. นักเรียนรอยละ 80 มีความสนใจใฝรู 

รักการอ าน  และได รับการส งเสริม

พัฒนาการท้ัง 4 ดาน 

4. โครงการจัดหา ผลิต ซอมบำรุงและ

การใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

1. จำนวนหองเรียนรอยละ 80 มีสื่อการ

เรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียน 

2. ครูรอยละ 80 มีสื่อการเรียนรูไวใชใน

การเรียนการสอน 

3. นักเรียนรอยละ 80 มีสวนรวมในการ

ผลิตและใชสื่อการเรียนรู 

1. ครูรอยละ 85 ไดใชสื่อใหมๆและ

นวัตกรรมใหมๆ ทำใหมีสื่อการเรียนรูท่ี

เหมาะสม 

5. โครงการหองสมุดมีชีวิต 1. นักเรียนรอยละ 80 เรียนรูและเขาใจ

วิธีการใชหองสมุด 

2. นักเรียนรอยละ 80 มีนิสัยรักการอาน 

3. นักเรียนรอยละ 80 มีแหลงเรียนรูท่ีมี

ประสิทธิภาพ สะดวกตอการคนควาแก

ผูมาใชบริการ 

4. นักเรียนรอยละ 80 ใชเวลาวางใน

การคนควาหาความรู 

1. นักเรียนรอยละ 92 บรรลุเปาหมาย 

นักเรียนมีนิสัยรักการอาน และรูจักใช

เวลาวางในการคนควาหาความรู 



โครงการ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 

6. โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียน 

1. ครูรอยละ 100 ไดศึกษาปญหาของ

ผูเรียนและดำเนินการแกไขปญหา มี

วิจัยเพ่ือแกปญหาการเรียนการสอน 

2 . ผ ล งาน วิจั ย ขอ งค รู ร อ ยล ะ  80 

สามารถแกปญหาการเรียนการสอนของ

นักเรียนท่ีมีความบกพรองดานการอาน 

การเขียนและพฤติกรรมได 

1. ครูทุกคนมีงานวิจัยสง ปการศึกา 

2561 คิดเปนรอยละ 100 เน่ืองจาก

กำหนดเปาหมายอยางนอย 1 เลมตอป 

และสามารถนำผลการวิจัยไปใชแกไข

ปญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนได 

7. โครงการพัฒนาระบบนิเทศภายใน 1 . ค รู ผู ส อ น ร อ ย ล ะ  8 0  มี ค ว าม

กระตือรือรนในการพัฒนาการเรียนการ

สอนใหเปนไปตามเปาหมาย  

2. ครูผูสอนรอยละ 80 มีทัศนคติท่ีดีตอ

การนิเทศภายใน 

3. ครูผูสอนรอยละ 80 จัดบรรยากาศ

หองเรียนท่ีเอ้ือตอการเรียนการสอน 

4. ครูผูสอนรอยละ 80 เปนผูมีเมตตา 

รักและเอาใจใสนักเรียนดานการเรียน

เปนอยางดี 

1. ผลการพัฒนาระบบนิเทศภายในรอย

ละ 85 มีการจัดการเรียนการอสนได

เปนอยางดี มีการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

หองเรียนมีบรรยากาศ เอ้ือตอการเรียน 

8. โค รงก าร พั ฒ น าระบ บ ป ระ กั น

คุณภาพภายในสถานศึกษา 

1. ระบบประกันคุณภาพภายในรอยละ 

80 มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพพรอม

และสามารถผานเกณฑการประเมิน

คุณภาพภายนอกโดย สมศ. 

1. ระบบประกันคุณภาพรอยละ 85 มี

คุณภาพและมีประสิทธิภาพพรอมและ

สามารถผานเกณฑการประเมินคุณภาพ

ภายนอกโดย สมศ. 

9. โครงการหองเรียนธรรมชาติ 1. นักเรียนรอยละ 80 มีทักษะในการ

สืบเสาะแสวงหาความรู แนวคิดและการ

ใชกลยุทธตางๆในการเรียนรู 

2. นักเรียนรอยละ 80 มีทักษะในการ

ท ำ ง า น ร ว ม กั บ เ พ่ื อ น อ ย า ง มี

ประสิทธิภาพ 

3. นักเรียนรอยละ 80 ไดสังเกต ทดลอง

และเรียนรูจากธรรมชาติ 

1 . ผ ลก ารด ำ เนิ น งาน ร อ ยล ะ  85 

นักเรียนมีทักษะในการเสาะแสวงหา

ความรู มีทักษะในการทำงานกับเพ่ือน

รวมงาน อยางมีประสิทธิภาพ 

10. โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร

สถานศึกษา 

1. ผู เรียนรอยละ 70 มีประสบการณ

ด า น ก า ร คิ ด วิ เค ร า ะ ห  คิ ด อ ย า ง

สรางสรรค และคิดอยางมีวิจารณญาณ 

2. นักเรียนรอยละ 70 ไดฝกทักษะการ

คิดอยางมีหลักการ 

3. นักเรียนรอยละ 70 มีความรูตาม

มาตรฐานการเรียนรู 

1 . ห ลั ก สู ต ร ส ถ าน ศึ ก ษ ามี ค ว าม

สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางทองถ่ิน 

และน โย บ ายขอ งค ณ ะกรรม การ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานรอยละ 80 



11. โครงการพัฒนาระบบวัดผลและ

ประเมินผล 

1. ครู ร อยละ  80 ได วิ เค ราะห วาง

แผนการวัดผลประเมินผลแตละรายวิชา

ใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา 

สาระการเรียนรู  หน วยการเรียนรู  

แผนการจัดการเรียนรูและการจัด

กิจกรรมการเรียนรู 

2. ครูรอยละ 80 ไดดำเนินการวัดผล

และประเมินผลการเรียนการสอนโดย

เนนการประเมินตามสภาพจริง จาก

กระบวนการการปฏิบัติและผลงาน 

1. มีระเบียบวัดผลประเมินผลคิดเปน

รอยละ 85  

2. สถานศึกษามีการวัดผลประเมินผลท่ี

หลากหลายรอยละ 85 

12. โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนท่ีมี

ความตองการพิเศษทางการศึกษา 

1. นักเรียนรอยละ 80 ท่ีมีความตองการ

พิเศษไดรับการพัฒนาดานการศึกษาใน

รูปแบบท่ีเหมาะสมและไดรับสงอำนวย

ความสะดวก สื่อ บริการและความ

ชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามท่ี

กำหนดไวในกระทรวง 

2. นักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษรอย

ละ 80 ไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพ

ชีวิต ทักษะการดำรงชีวิต ทักษะทาง

สั งคม และทักษะทางวิชาการตาม

กระบวนการท่ีกำหนดไวใน IEP ของแต

ละบุคคล 

1. นักเรียนท่ีมีความตองการเปนพิเศษ 

จำนวน 21 คน ไดรับการพัฒนาตาม

ศักยภาพคิดเปนรอยละ 90  

2. นักเรียนมีความตองการจำเปนพิเศษ 

มีแผน IEP ครบทุกคนคิดเปนรอยละ 

100 

ดานบริหารท่ัวไป   

1. โครงการปรับปรุงหองเรียนอนุบาล 1. หองเรียนระดับช้ันอนุบาลรอยละ 80 

ไดรับการปรับปรุงซอมแซม 

2. หองเรียนระดับช้ันอนุบาลรอยละ 80 

มีความมั่นคงปลอดภัย 

3. หองเรียนระดับช้ันอนุบาล รอยละ 

80 มีโตะญี่ปุนเพ่ือใชในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน 

1. หองเรียนระดับช้ันอนุบาลปท่ี 1-3 

รอยละ 100 มีโตะญี่ ปุนใชในการจัด

กิจกรรม 

2. หองเรียนระดับช้ันอนุบาลท้ัง 3 หอง 

รอยละ 85 มีบรรยากาศท่ีนาอยู  นา

เรียน อากาศถายเทไดสะดวก และมี

ความปลอดภัย 

2. โครงการปรับปรุง ซอมบำรุงอาคาร

เรียน อาคารประกอบและระบบ

สาธารณูปโภค 

1. หองเรียนทุกอาคารรอยละ 80 สะอาด

สวยงามและมีบรรยากาศที่เอื้อตอการ

เรียนรู 

2. บานพักครูรอยละ 80 มีความม่ันคง 

แข็งแรง สะอาด และปลอดภัยแกคณะครู 

พนักงานของรัฐ 

1. การดำเนินโครงการบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 85 หองเรียนนาเรียนข้ึนและมี

บรรยากาศเหมาะสมกับการเรียน 

   
 



โครงการ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 

13. โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียน 

1. ครูรอยละ 100 ไดศึกษาปญหาของ

ผูเรียนและดำเนินการแกไขปญหา มี

วิจัยเพ่ือแกปญหาการเรียนการสอน 

2 . ผ ล งาน วิจั ย ขอ งค รู ร อ ยล ะ  80 

สามารถแกปญหาการเรียนการสอนของ

นักเรียนท่ีมีความบกพรองดานการอาน 

การเขียนและพฤติกรรมได 

1. ครูทุกคนมีงานวิจัยสง ปการศึกา 

2561 คิดเปนรอยละ 100 เน่ืองจาก

กำหนดเปาหมายอยางนอย 1 เลมตอป 

และสามารถนำผลการวิจัยไปใชแกไข

ปญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนได 

14. โครงการพัฒนาระบบนิเทศภายใน 1 . ค รู ผู ส อ น ร อ ย ล ะ  8 0  มี ค ว าม

กระตือรือรนในการพัฒนาการเรียนการ

สอนใหเปนไปตามเปาหมาย  

2. ครูผูสอนรอยละ 80 มีทัศนคติท่ีดีตอ

การนิเทศภายใน 

3. ครูผูสอนรอยละ 80 จัดบรรยากาศ

หองเรียนท่ีเอ้ือตอการเรียนการสอน 

4. ครูผูสอนรอยละ 80 เปนผูมีเมตตา 

รักและเอาใจใสนักเรียนดานการเรียน

เปนอยางดี 

1. ผลการพัฒนาระบบนิเทศภายในรอย

ละ 85 มีการจัดการเรียนการอสนได

เปนอยางดี มีการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

หองเรียนมีบรรยากาศ เอ้ือตอการเรียน 

15. โค รงก าร พั ฒ น าระบ บ ป ระ กั น

คุณภาพภายในสถานศึกษา 

1. ระบบประกันคุณภาพภายในรอยละ 

80 มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพพรอม

และสามารถผานเกณฑการประเมิน

คุณภาพภายนอกโดย สมศ. 

1. ระบบประกันคุณภาพรอยละ 85 มี

คุณภาพและมีประสิทธิภาพพรอมและ

สามารถผานเกณฑการประเมินคุณภาพ

ภายนอกโดย สมศ. 

16. โครงการหองเรียนธรรมชาติ 1. นักเรียนรอยละ 80 มีทักษะในการ

สืบเสาะแสวงหาความรู แนวคิดและการ

ใชกลยุทธตางๆในการเรียนรู 

2. นักเรียนรอยละ 80 มีทักษะในการ

ท ำ ง า น ร ว ม กั บ เ พ่ื อ น อ ย า ง มี

ประสิทธิภาพ 

3. นักเรียนรอยละ 80 ไดสังเกต ทดลอง

และเรียนรูจากธรรมชาติ 

1 . ผ ลก ารด ำ เนิ น งาน ร อ ยล ะ  85 

นักเรียนมีทักษะในการเสาะแสวงหา

ความรู มีทักษะในการทำงานกับเพ่ือน

รวมงาน อยางมีประสิทธิภาพ 

17. โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร

สถานศึกษา 

1. ผู เรียนรอยละ 70 มีประสบการณ

ด า น ก า ร คิ ด วิ เค ร า ะ ห  คิ ด อ ย า ง

สรางสรรค และคิดอยางมีวิจารณญาณ 

2. นักเรียนรอยละ 70 ไดฝกทักษะการ

คิดอยางมีหลักการ 

3. นักเรียนรอยละ 70 มีความรูตาม

มาตรฐานการเรียนรู 

1 . ห ลั ก สู ต ร ส ถ าน ศึ ก ษ ามี ค ว าม

สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางทองถ่ิน 

และน โย บ ายขอ งค ณ ะกรรม การ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานรอยละ 80 



18. โครงการพัฒนาระบบวัดผลและ

ประเมินผล 

1. ครู ร อยละ  80 ได วิ เค ราะห วาง

แผนการวัดผลประเมินผลแตละรายวิชา

ใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา 

สาระการเรียนรู  หน วยการเรียนรู  

แผนการจัดการเรียนรูและการจัด

กิจกรรมการเรียนรู 

2. ครูรอยละ 80 ไดดำเนินการวัดผล

และประเมินผลการเรียนการสอนโดย

เนนการประเมินตามสภาพจริง จาก

กระบวนการการปฏิบัติและผลงาน 

1. มีระเบียบวัดผลประเมินผลคิดเปน

รอยละ 85  

2. สถานศึกษามีการวัดผลประเมินผลท่ี

หลากหลายรอยละ 85 

19. โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนท่ีมี

ความตองการพิเศษทางการศึกษา 

1. นักเรียนรอยละ 80 ท่ีมีความตองการ

พิเศษไดรับการพัฒนาดานการศึกษาใน

รูปแบบท่ีเหมาะสมและไดรับสงอำนวย

ความสะดวก สื่อ บริการและความ

ชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามท่ี

กำหนดไวในกระทรวง 

2. นักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษรอย

ละ 80 ไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพ

ชีวิต ทักษะการดำรงชีวิต ทักษะทาง

สั งคม และทักษะทางวิชาการตาม

กระบวนการท่ีกำหนดไวใน IEP ของแต

ละบุคคล 

1. นักเรียนท่ีมีความตองการเปนพิเศษ 

จำนวน 21 คน ไดรับการพัฒนาตาม

ศักยภาพคิดเปนรอยละ 90  

2. นักเรียนมีความตองการจำเปนพิเศษ 

มีแผน IEP ครบทุกคนคิดเปนรอยละ 

100 

ดานบริหารท่ัวไป   

1. โครงการปรับปรุงหองเรียนอนุบาล 1. หองเรียนระดับช้ันอนุบาลรอยละ 80 

ไดรับการปรับปรุงซอมแซม 

2. หองเรียนระดับช้ันอนุบาลรอยละ 80 

มีความมั่นคงปลอดภัย 

3. หองเรียนระดับช้ันอนุบาล รอยละ 

80 มีโตะญี่ปุนเพ่ือใชในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน 

1. หองเรียนระดับช้ันอนุบาลปท่ี 1-3 

รอยละ 100 มีโตะญี่ ปุนใชในการจัด

กิจกรรม 

2. หองเรียนระดับช้ันอนุบาลท้ัง 3 หอง 

รอยละ 85 มีบรรยากาศท่ีนาอยู  นา

เรียน อากาศถายเทไดสะดวก และมี

ความปลอดภัย 

2. โครงการปรับปรุง ซอมบำรุงอาคาร

เรียน อาคารประกอบและระบบ

สาธารณูปโภค 

1. หองเรียนทุกอาคารรอยละ 80 สะอาด

สวยงามและมีบรรยากาศที่เอื้อตอการ

เรียนรู 

2. บานพักครูรอยละ 80 มีความม่ันคง 

แข็งแรง สะอาด และปลอดภัยแกคณะครู 

พนักงานของรัฐ 

1. การดำเนินโครงการบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 85 หองเรียนนาเรียนข้ึนและมี

บรรยากาศเหมาะสมกับการเรียน 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

โครงการ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 

 3. นักเรียนและผูมาใชบริการสะดวก

และปลอดภัยจากการใช ไฟฟ าและ

ประปา 

 

3. โครงการปรับปรุงหองเรียน พัฒนา

ภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม 

1. สถานศึกษามีแหลงเรียนรูเก่ียวกับไม 

ดอกไมประดับเพ่ิมข้ึน 

2. สถานศึกษามีพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิมข้ึน 

1. โรงเรียนรอยละ 90 มี โตะ เกาอ้ี

เพียงพอ มีแหลงเรียนรูเก่ียวกับไม 

4. โครงการะนาคารขยะรีไซเคิล 1. นักเรียนรอยละ 80 ไดฝกกิจกรรม

การซื้อ-ขาย 

2. นักเรียนรอยละ 80 มีความสุขและ

ภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพท่ีสุจริต 

3. นักเรียนมีรายไดพิเศษจากการนำ

ขยะไปขาย 

4. นักเรียนโรงเรียนบานหวยลาดทุกคน

เป นผู เรียน ท่ีมีคุณ ธรรม  จริยธรรม 

อนุรักษทองถ่ิน ดำเนินชีวิตตามปรัชญา

เศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง แ ล ะ พั ฒ น า

สิ่งแวดลอม 

1. นักเรียนรอยละ 87.5 ไดฝกกิจกรรม

การซื้อ-ขาย ทำใหนักเรียนมีความสุข

และภาคภูมิใจ และยังทำใหมีรายได

พิเศษ ปลูกฝงใหผูเรียนมีคุณธรรม จริ

ยม 

5. โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล 1. นักเรียนรอยละ 80 ไดรวมกันทำบุญ 

สวดมนต น่ังสมาธิ 

2. นักเรียนรอยละ 80 รูจักเสียสละ

ทรัพยเพ่ือออมบุญ 

3. นักเรียนรอละ 80 ปฏิบัติกิจกรรม 5ส 

เพ่ือฝกนิสัยการรักษาความสะอาด

ชวยเหลืองาน 

1. นักเรียนมีการทำบุญวันพระ การออม

บุญ รอยละ 70 การบันทึกความดีรอย

ละ 80 ผลการดำเนินงานอยูในระดับดี

มาก คิดเปนรอยละ 85 เปนกิจกรรมท่ี

สงเสริมการมีสวนรวมระหวางวัดและ

โรงเรียน สงเสริมใหนักเรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรมสูงข้ึน 

6. โครงการวันสำคัญ 1. นักเรียน ครู อัตราจาง ชางไฟฟา 

รอยละ 80 มีความรูและความเขาใจ

เก่ียวกับความสำคัญของวัฒนธรรมและ

ประเพณี  ท่ี เกิดจากภูมิปญญษของ

ทองถ่ินและเกิดความรัก ผูกพัน พรอมท่ี

จะรวมอนุรักษและสืบทอดใหเยาวชน

รุนหลังตอไป 

2. นักเรียน ครู อัตราจาง ชางไฟฟา 

รอยละ 80 ปฏิบัติตนตามมารยาทไทย 

3. นักเรียน ครู อัตราจาง ชางไฟฟา 

1. ผลการดำเนินงานอยูในระดับดีมาก 

ข า ราชการค รู แ ล ะ บุ ค ล าการท าง

การศึกษาทุกคนเขารวมการดำเนินการ

จัดกิจกรรมวันสำคัญท่ีโรงเรียนจัดข้ึน 

โดยคิดเปนรอยละ 82.5 ของผลการ

ประเมินภาพรวมในปการศึกษา 2561 



รอยละ 80 ไดรวมกิจกรรมวันสำคัญ 

7. โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยใน

โรงเรียน 

1. นักเรียนรอยละ 70 มีความรูความ

เขาใจในการักษาสุขภาพอนามัยตนเอง 

2. นักเรียนรอยละ 80 รูจักวิธีการแปรง

ฟนหลังอาหารอยางถูกวิธีเปนประจำ 

3. นักเรียนรอยละ 80 มีน้ำหนัก สวนสูง 

ตามเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัย 

1. นักเรียนรอยละ 77.5 มีสุขภาพ

แข็งแรง มีน้ำหนักสวนสูงตามเกณฑ 

ปราศจากโรคฟนผุ เน่ืองจากมีความรู

ความเขาใจในการรักษาสุขภาพตนเอง 

8. โครงการพัฒนาระบบยานพาหนะ

และการซอมบำรุงรักษา 

1. ยานพาหนะใน โรงเรียนมีความ

คลองตัว มีความปลอดภัย อยูในสภาพท่ี

พรอมจะใชงานรอยละ 70 

1. ยานพาหนะพรอมใชงาน มีความ

คลองตัว ปลอดภัย รอยละ 80 

โครงการ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 

9. โครงการสวัสดิการรานคาโรงเรียน 1. นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 

ถึงมัธยมศึกษาปท่ี 6 รอยละ 80 ในโรง

เรียนรูเรื่องการคาขาย ทุน กำไร 

2. นักเรียนรอยละ 80 โรงเรียนบาน

หวยลาดสามารถเลือกซื้อสินคาท่ีมี

ประโยชน 

3. นักเรียนรอยละ 80 มีประสบการณ

ตรง รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

แ ล ะ น ำ ค ว า ม รู ท่ี ไ ด ไ ป ใ ช ใ น

ชีวิตประจำวัน 

1. นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 

ถึงมัธยมศึกษาปท่ี 6 ไดเรียนรูเรื่องการ

คาขาย ทุน กำไร รอยละ 85  

2. นั ก เรียน โรงเรียนบ านห วยลาด 

สามารถเลือกซื้อสินคาท่ีมีประโยชน 

รอยละ 85 

3. นักเรียนมีประสบการณตรงรูจักใช

เวลาวางใหเกิดประโยชน และนำความรู

ท่ีไดไปใชในชีวิตประจำวัน รอยละ 85 

10. โครงการสาธารณูปโภค 1. โรงเรียนมีการควบคุม ดูแลคาใชจาย

สาธารณูปโภคในโรงเรียนรอยละ 80 

2. บุคลากรทุกคนตระหนักถึงการ

ประหยัดคาสาธารณูปโภคและพลังงาน 

3. บุคลากรและนักเรียนทุกคนใชบริการ

อินเทอร เนตอยางทะนุถนอมและมี

ประสิทธิภาพ 

1 . จ า ก ก า ร ด ำ เ นิ น โค ร ง ก า ร ค า

สาธารณู ป โภค ทำให บุคลากรและ

นักเรียนทุกคนในโรงเรียนไดใหความ

รวมมือ ตระหนักถึงการประหยัด รอย

ละ 82.5 แตเน่ืองจากทางโรงเรียนได

เปดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

และตองขยายระบบไฟฟา น้ำประปา 

ก าร เ ช่ื อ ม ต อ อิ น เท อ ร เน ต  ท ำ ให

คาใชจายไดเพ่ิมข้ึน 

11. โครงการสวัสดิการใหกับนักเรียน 1. นัก เรียนและบุคลากรท่ีประสบ

อุบัติ เหตุ ได รับบริการช วย เหลือค า

สินไหมทดแทนจากอุบัติเหตุรอยละ 80 

1. นักเรียนและบุคลากรในโรงรียนไดรับ

คาสินไหมทดแนตามท่ีไดประสบเหตุ

ครบ รอยละ100 

12. โครงการปรับปรุงพัฒนาหองน้ำ 1. หองน้ำไดรับการปรับปรุงจำนวน 5 

แหง 

2. นักเรียนรอยละ 80 มีพฤติกรรมการ

ใชสวมท่ีถูกสุขลักษณะและสามารถ

1. จากการดำเนินโครงการการปรับปรุง

หองน้ำนักเรียนทำใหนักเรียนมีหองน้ำ

สะอาดไดมาตรฐาน งายตอการดูแล ทำ

ความสะอาด ซึ่งผลการประเมินอยูใน



นำไปใชในชีวิตประจำวันได ระดับรอยละ 80 

13. โครงการรักการออม 1. สถิติจำนวนนักเรียนท่ีฝากเงินรอยละ 

75 มีการอยางตอเน่ือง 

2. นักเรียนรอยละ 80 มีการออมทรัพย 

3. ยอดจำนวนเงินฝากของนักเรียนรอย

ละ 75 มียอดท่ีนาพอใจ  

1 . จากการดำเนิน โครงการทำให

นักเรียนรอยละ 85 รูจักคุณคาของการ

ใชเงิน และรูจักเก็บออมเงินไวใชเมื่อ

ยามจำเปน 

ดานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน   

1. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับ

เด็กปฐมวัย 

1. นักเรียนรอยละ 80 มีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค รูจักประหยัด และมีทักษะ

ในการดำรงชีวิต 

2. นักเรียนรอยละ 80 มี ทักษะและ

ความสามารถและพัฒนาการท้ัง 4 ดาน 

เต็มตามศักยภาพท่ีเหมาะสมกับวัย 

3 . นั ก เรี ย น ร อ ย ล ะ  8 0  มี ค ว า ม

รับผิดชอบ รูจักเอ้ือเฟอแบงปนและการ

ทำงานรวมกับผูอ่ืน 

1. นักเรียนรอยละ 85 ไดรับการพัฒนา

ความคิด ริ เริ่ม สรางสรรค และกล า

แสดงออก 

2. นักเรียนรอยละ 85 ไดรับการฝก

ทักษะและพัฒนาการดานตางๆเต็มตาม

ศักยภาพ 

3 . นั ก เรี ย น ร อ ย ล ะ  8 5  มี ค ว า ม

รับผิดชอบ รูจักเอ้ือเฟอแบงปนและการ

ทำงานรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 

 

โครงการ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 

2. โครงการศึกษาแหลงเรียนรูในและ

นอก สถานศึกษา 

1. นักเรียนรอยละ 80 ไดเรียนรูจาก

ประสบการณตรง 

2. นักเรียนรอยละ 80 ไดฝกการเปด

โลกทรรศน 

3. นักเรียนรอยละ 80 ไดฝกทักษะท้ัง 4 

ดาน 

1. นักเรียนรอยละ 85 ไดไปศึกษาแหลง

เรี ย น รู ท้ั ง ภ า ย ใน แ ล ะ ภ า ย น อ ก

สถานศึกษา 

2. นักเรียนรอยละ 85 ไดรับการสงเสริม

พัฒนการท้ัง 4 ดาน 

3. นักเรียนรอยละ 85 ไดรับการเรียนรู

จากประสบการณตรง 

3. โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย 

ประเทศไทย 

1. นัก เรียนรอยละ 75 รู จั ก ทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรเบ้ืองตน 

2. นักเรียนรอยละ 75 มีความสนใจ ใฝรู

ใ ฝ เรี ย น ใน ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ท า ง

วิทยาศาสตร 

3. นักเรียนรอยละ 75 ไดรับทักษะการ

เรียนรูกระบวนการทางวิทยาศาสตร

จากประสบการณตรง 

1. นักเรียนรอยละ 80 ไดรับการพัฒนา

ทักษะทางวิทยาศาสตรเบ้ืองตน 

2. นักเรียนรอยละ 80 ไดรับการสงเสริม

พัฒนาการท้ัง 4 ดานท่ีเหมาะสมกับวัย 

3. นักเรียนรอยละ 80 ไดฝกทักาะการ

เรียนรูจากประสบการณจริงจากการจัด

กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร 

4. โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ท่ีพึงประสงค 

1. นักเรียนรอยละ 100 รูจักการออม 

การประหยัด 

2. นักเรียนรอยละ 100 รูจักอนุรักษ

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1 . นั ก เรี ยน ร อยละ  100  รู จั กการ

ประหยัด  เสียสละ มี น้ำใจ มี ความ

สามัคคี พูดจาไพเราะ สุภาพเรียบรอย 

2. นักเรียนรอยละ 100 ได รับการ



3. นักเรียยรอยละ 100 เรียนรูคานิยมท่ี

พึงประสงค เชน ความซื่อสัตย การมี

ระเบียบวินัย 

4 . นั ก เรี ยน ร อยละ  100  รู จั กการ

เสียสละ มีน้ำใจ เอ้ือเฟอเผื่อแผ มีความ

รักความสามัคคี พูดจาไพเราะ 

พัฒนาในเรื่องการใชจาย รูจักประหยัด 

อดออม และเรียบรอย 

3. นักเรียนรอยะ 100 ไดรับการพัฒนา

ทางดานจิตใจ สามารถดำรงชีวิตอยูใน

สังคมอยางมีความสุข มีความซื่อสัตย มี

ระเบียบวินัย 

5. โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียน 1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3, 5, 6 

และมัธยมศึกษาปท่ี 2, 3 รอยละ 80 

ไดรับการสอนเสริมวิชาภาษาไทย วิชา

วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร 

2. นักรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 รอยละ

80 ไดรับการสอนเสริม 8 กลุมสาระ  

3. ผูเรียนรอยละ 80 ไดฝกทักษะการคิด

อยางมีหลักการ 

4. นักเรียนรอยละ 80 มีความรูตาม

มาตรฐานการเรียนรู 

1. นักเรียนท่ีไดรับการสอนเสริมรอยละ 

85 มีความกระตือรือรน ในการเรียน

มากข้ึน มีความสนุกสนานในการเรียน

และทำใหผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนแตละ

ระดับเพ่ิมมากข้ึน 

6. โครงการสงเสริมพัฒนาทักษะดาน

อาชีพ 

1. นักเรียนรอยละ 80 เรียนจบหลักสูตร

ดานอาชีพภายในระยะเวลาท่ีหลักสูตรท่ี

กำหนด 

2. นั ก เรียนและเด็ กด อย โอกาสใน

โรงเรียนมีโอกาสทางดานการศึกษารอย

ละ 80 

1. นักเรียนรอยละ 85 เรียนจบหลักสูตร

ดานอาชีพภายในระยะเวลาท่ีกำหนดด 

 

 

โครงการ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 

7. โครงาการสงเสริมทักษะดานศิลปะ 

ดนตรี นาฏศิลปและการแสดง 

1. นักเรียนรอยละ 80 มีความกลา

แสดงออกและรูจักใชเวลาวางใหเปน

ประโยชน 

2 . นั ก เรี ย น ร อ ย ละ  80  มี ค วาม รู

ความสามารถดานดนตรีนาฏศิลป 

3. นักเรียนรอยละ 80 มีความออนไหว 

4. นักเรียนรอยละ 80 มีสวนรวมในการ

แสดงความสามารถท้ั งในและนอก

สถานศึกษา 

1. นักเรียนรอยละ 82 มีพ้ืนฐานในการ

แสดงนาฏศิลป รักความเปนไทย และมี

ความกลาแสดงออก 

8. โครงการสงเสริมพัฒนาดานรางกาย

และเพ่ิมประสิทธิภาพดานระเบียบ

วินัย 

1. นักเรียนรอยละ 80 เปนเด็กดี มีวินัย 

และมีความรับผิดชอบ 

2. นักเรียนรอยละ 80 มีสุขภาพรางกาย

1. นักเรียนมีพฤติกรรมอยูในระเบียบ

วินัย รอยละ 85 

2. นักเรียนรอยละ 85 มีสุขภาพรางกาย



ท่ีดี สมบูรณ แข็งแรง 

3. โรงเรียนสามารถผลิตทรัพยากร

มนุษยท่ีมีคุณภาพออกสูสังคม 

4. สังคมเกิดความยอมรับผลผลิตจาก

ทางโรงเรียนในทุกๆดาน 

5. นักเรียนรอยละ 80 ใชเวลาวางให

เกิดประโยชน 

ท่ีดีสมบูรณแข็งแรง 

9 . โค รงก ารระบ บ ดู แ ลช วย เห ลื อ

นักเรียน 

1 . นั ก เรี ย น ทุ ก ค น ได รั บ ก ารดู แ ล

ชวยเหลืออยางเหมาะสมตามความเปน

จริง 

2. นักเรียนรอยละ 80 มีแบบฟอรมงาน

ดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีเปนแบบฟอรม

เดียวกันครบถวน  และงายตอการ

นำไปใช 

3. ครูประจำช้ันและนักเรียนรอยละ 80 

ใหความรวมมือในการชวยเหลือนักเรียน

ใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

4. นักเรียนรอยละ 80 ไดรับการพัฒนา

เต็มตามศักยภาพ เปนคนท่ีสมบูรณท้ัง

ด าน ร า งก าย  อ ารม ณ  สั งคม แล ะ

สติปญญา 

1. นักเรียนรอยละ 85 ไดรับการดูแล

ช วย เหลื อ ส งเสริมและพัฒ นาเต็ ม

ศักยภาพ นักเรียนไดรับการดูแลอยาง

ใกลชิด อบอุนจากครู พอแม ผูปกครอง

เกิดสัมพันธภาพเขาใจกันดี 

10. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 1. ผู เรียนมีความรู  ความเขาใจและ

ตระหนักในความสำคัญของการดำเนิน

ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงรอยละ85 

2. ผูเรียนมีความรู มีทักษะ และดำเนิน

ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงรอยละ 85 

1. จากการดำเนินโครงการเศรษฐกิจ

พอเพียง ทำใหผู เรียนมีความรู ความ

เขาใจและมีทักษะในการดำเนินชีวิต

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เกิดความรักและภูมิใจในความเปนไทย 

คิดเปนรอยละ 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 

 3. ผูเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความ

เปนไทย เห็นคุณคาในภูมิปญญาไทย 

นิยมไทยรักบานเมือง ดำรงซึ่งความเปน

ไทยรอยละ 85 

 

11. โครงการสหกรณครบวงจร 1. นักเรียนรอยละ 80 ไดฝกกิจกรรม

ซื้อ-ขาย 

2. นักเรียนรอยละ 80 ไดภาคภูมิใจใน

การาประกอบอาชีพสุจริต 

3. ครู ผูปกครองและนักเรียน รอยละ 

80 มีสวนรวมในกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัด

ข้ึนโดยเขารวมเปนสมาชิกของสหกรณ

โรงเรียน 

4. นักเรียนรอยละ 80 ไดรูจักประหยัด

อดออมเปนประจำ 

1. นักเรียนและครู รอยละ 85 เปน

สมาชิกสหกรณรานคาและนักเรียนทุก

คนท่ีเปนสมาชิกไดฝกการขาย การเช็ค 

สตอก และทำบัญชีรายรับ-รายจาย 

และไดรูจักประหยัดอดออม 

12. โครงการประชาธิปไตย 1. นักเรียนรอยละ 80 มี เจตคติ ท่ีดี

เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร ป ก ค ร อ ง ร ะ บ อ บ

ประชาธิปไตย 

2. นักเรียนรอยละ 80 ไดเรียนรูและฝก

ป ฏิ บั ติ จ น ส า ม า ร ถ น ำ ไป ใช ใ น

ชีวิตประจำวันได 

1. นักเรียนรอยละ 90 มีเจตคติท่ีดี มี

ความรูในการใชสิทธิเสรีภาพ และการ

ยอมรับ 

13. โครงการการปองกันและแก ไข

ปญหายาเสพติด 

1. นักเรียนรอยละ 80 มีสวนรวมในการ

สำรวจพ้ืนท่ีเสี่ยงรอบสถานศึกษาและ

จัดระบบเฝาระวัง ปญหายาเสพติดใน

ชุมชน 

2. นักเรียนรอยละ 80 มีความรูความ

เขาใจเก่ียวกับโทษและพิษภัยของยา

เสพติด 

3. นักเรียรอยละ 80 มีสวนรวมในการ

รณรงคตอตานยาเสพติดและไมยุ ง

เก่ียวกับยาเสพติด 

1. นักเรียนรอยละ 82.5 มีความรูความ

เขาใจเก่ียวกับโทษและพิษภัยยาเสพติด 

และมีสวนรวมในการรณรงคตอตานยา

เสพติด และสวนรวมในการรณรงค

ตอตานยาเสพติดและไมยุงเก่ียวกับยา

เสพติด 

14. โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู

นอกสถานศึกษา 

1. นักเรียนรอยละ 80 ไดเรียนรูจาก

ประสบการณตรง 

2. นักเรียนรอยละ 80 ตระหนักถึง

ความสำคัญของแหลงเรียนรู 

3. นักเรียนรอยละ 80 รูจักนำความรู

จากแหลงเรียนรูมาประยุกตใชใหเกิด

1. นักเรียนรอยละ 85 ไดเรียนรูจาก

ประสบการณตรง รูจักการนำความรู

จากแหลงเรียนรูมาประยุกตใชใหเกิด

ป ร ะ โ ย ช น แ ล ะ แ ก ป ญ ห า ใ น

ชีวิตประจำวัน 



ประโยชน 

ดานบริหารงานบุคคล   

1. โครงการสงเสริมและพัฒนาศกัยภาพ

ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. ครูรอยละ 80 ได รับการพัฒนา

ความรูความสามารถอยางตอเน่ือง 

2. ครูรอยละ 80 พัฒนาตนถูกตองตาม

ระเบียบวินัย จรรยาบรรณในวิชาชีพครู  

 

1. มีบุคคลท่ีมีความรูความสามารถใน

สาขาท่ีเพียงพอตอความตองการรอยละ 

85 

 

โครงการ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 

 3. ครูรอยละ 80 นำผลของการประชุม 

อบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานมา

ปรับปรุง การจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน โดยยึดผูเรียนเปนสำคัญ 

4. บุคลากรรอยละ 80 มาปฏิบัติหนาท่ี

ท่ีไดรับมอบหมาย มีความรับผิดชอบ 

2. บุคลากรปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีไดรับ

มอบหมาย มีความรับผิดชอบรอยละ 

100 

2. โครงการจัดกาครูผูสอนและบุคลากร

เสริมเพ่ือการพัฒนาโรงเรียน 

1. ครูผูสอนและบุคลากรรอยละ 80 

เพียงพอกับความตองการของโรงเรียน 

2. คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนรอย

ละ 80 มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

1. ครูผูสอนรอยละ 87.5 เพียงพอกับ

ความตองการของโรงเรียน  และมี

คุณภาพการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

ดานงบประมาณ   

1. โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ

และการเงิน 

1 . โร งเรี ยน รอ ยละ  70  มี ก ารวาง

แผ น ก าร ใช จ า ย งบ ป ระม าณ ต าม

โครงการไดทันเวลา 

2. โรงเรียนสามารถตรวจสอบความ

ถูกตองและงบประมาณ ท่ีไดรับการ

จัดสรร 

1. โรงเรียนรอยละ 72.5 ไดวางแผนการ

ใชจายงบประมาณ เปนไปตามแผนท่ี

วางไว ตามโครงการ แตงบประมาณไม

เพียงพอในบางโครงการ 

2. โครงการพัฒนาระบบวัสดุ-ครูภัณฑ 1. ครู นักเรียนและบุคคลอ่ืนมีความพึง

พอใจรอยละ 80 ตอการขอรับบริการ

ดานพัสดุครุภัณฑ 

2. ครูรอยละ 70 ทำงานไดสะดวก

รวดเร็ว มีความคลองตัวมากข้ึน 

3. ครูรอยละ 80 นำวัสดุอุปกรณไปใช

จริง 

1. ครู นักเรียน และบุคคลอ่ืนรอยละ 

90 มีความพึงพอใจ ในการขอรบับริการ 

เน่ืองจากมีการจัดทำเอกสารพัสดุ การ

เบิกจายพัสดุ และจำหนายพัสดุอยาง

เปนระบบและมีระเบียบ 

  จุดเดนของการดำเนินการตามโครงการ มีดังนี้ 

   1. ครูมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ โดยการเขารวมประชุม อบรม และศึกษาดูงาน เพ่ือนำ

ความรูมาใชในการจัดการเรียนการสอน 



   2. ครูมีความตั้งใจมุงม่ันในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ โดยจัดกิจกรรมให

นักเรียนไดเรียนรู ท่ีเนนทักษะกระบวนการคิด ไดปฏิบัติจริง มีการใหวิธีการและใชแหลงเรียนรูท่ีมีความ

หลากหลาย 

   3. ครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเองอยางตอเนื่อง 

   4. ครูเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัด สภาพแวดลอมและสรางบรรยากาศท่ีเอ้ือตอ

การเรียนรู ท้ังภายในแลภายนอกหองเรียน 

  นอกจากนี้ผลของการดำเนินการยังมีจะควรพัฒนา ดังนี้ 

   1. ครูควรจัดกิจกรรมหรือโครงการ และศึกษาเทคนิคการสอนใหมๆท่ีจะสงเสริมการพัฒนาผล

ทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 

   2. รักการอาน การเขียน การคิดวิเคราะห โดยขอความรวมมือจากผูปกครองเพ่ือใหมีสวนรวม

ในการพัฒนาดานตางๆ ซ่ึงมีความจำเปนตอการพัฒนานักเรียนในระดับท่ีสูงข้ึน 

 
 


