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ตอนที่ 1  
ข้อมูลพื้นฐาน 

 

1.  มูลทั่วไป 
1.1 โรงเรียนวัดบุณฑริการาม  ตั้งอยู่เลขที่ 1/22  หมู่ 2  ต าบลบ่อผุด  อ าเภอเกาะสมุย    จังหวัด             

สุราษฎร์ธานี  รหัสไปรษณีย์  84320  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต  1  โทรศัพท์  
โทรสาร  077-422052  E-Mail  boontarik@hotmail.com  website 
http://school.obec.go.th/btsamui/  

1.2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล  1  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6     
1.3 มีเนื้อที่บริการ  1  หมู่บ้าน  ได้แก่หมู่ที่  2 ต าบลบ่อผุด   อ าเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี            

2. ข้อมูลด้านการบริหาร 
2.1 ชื่อ-สกุลผู้บริหาร นางจิรวรรณ   คุ้มพร้อม  ส าลีพันธ์ วุฒิการศึกษาสูงสุดศิลปศาสตรมหาบัณฑิต    

สาขาการศึกษาผู้ใหญ่   ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 19 กรกฎาคม  2545  จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา  7  ปี   
2.2 ผู้ช่วยผู้บริหาร  ( ที่ได้รับแต่งตั้ง )   -  คน 
2.3 ประวัติโดยย่อ  ค าขวัญ  และวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 

ประวัติโรงเรียน  โรงเรียนได้สร้างข้ึนเมื่อ พ.ศ.2500 โดยพระครูสมถ กิติคุณ (แดง ปิยสีโล)  
เป็นผู้สร้างขึ้นโดยความร่วมมือของประชาชนในอ าเภอเกาะสมุย  และวัสดุในการก่อสร้าง  เมื่อสร้างอาคาร
เสร็จแล้ว  ไม่สามารถเปิดท าการสอนได้เพราะติดขัดบางประการ  ต้องปล่อยอาคารไว้ว่างเปล่า 

    เมื่อต้นปี  พ.ศ.  2518  ร.ต.ภิรมย์  สุภาคกุล  นายอ าเภอเกาะสมุยได้มาเยี่ยมราษฎร หมู่ที่ 2  
ต าบลบ่อผุด  ได้เห็นอาคารเรียนจึงสั่งให้นายตรึก  พูลสวัสดิ์  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  2  จัดท าเรื่องราว     เสนอไป
ยังจังหวัด  จนกระท่ังทางจังหวัดได้อนุญาตให้เปิดเรียนได้  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2518  เป็นต้นมา 

ทางอ าเภอเกาะสมุยซึ่งประกอบด้วย  นายอ าเภอ  หัวหน้าหมวดการศึกษาธิการอ าเภอได้ท าพิธี 
เปิดเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม  2518  ได้ชื่อว่า “โรงเรียนวัดบุณฑริการาม”  มีนักเรียนทั้งสิ้น 42  คน  เปิดสอน
ตั้งแต่ชั้น ป.1-ป.4  มีครู  1  คน  นางจรรยา  ศรีชั่น  รักษาการในต าแหน่งครูใหญ่ 

19  มิถุนายน  พ.ศ.2518  นายอ าเภอได้แต่งตั้ง  นายโสภณ อุปริพุทธิกุล   มารักษาการ             
ในต าแหน่งครูใหญ่ คนแรก  

8  สิงหาคม  2518  ทางจังหวัดได้บรรจุ  นางสาวบุญเยี่ยม  บุญยืน  และนายสิทธิโชค   
อินทร์แก้ว  เป็นผู้ช่วยครู 

15  พฤศจิกายน  2518  ร.ต.  ปรีชา  กุลมัย  นายอ าเภอเกาะสมุย  พร้อมข้าราชการและ 
ประชาชนในอ าเภอเกาะสมุย  ได้น ากฐินสามัคคีของอ าเภอเกาะสมุย  มาทอด  ณ  วัดบุณฑริการาม     เพ่ือ
ซ่อมแซมอาคารเรียนอันเกิดการช ารุดทรุดโทรม  ให้มีสภาพดีพอสมควร  มูลค่า  10,181  บาท   

17  มกราคม 2519 นายชัยวัฒน์ โชคคณาพิทักษ์ ได้มอบปูนซีเมนต์ให้โรงเรียนจ านวน 5 ตัน  
มูลค่า 5,000 บาท  เพ่ือสร้างพ้ืนอาคารเรียน โดยประชาชน ได้ช่วยแรงงานคิดเป็นมูลค่า  2 ,160  บาท  จน
แล้วเสร็จ 

21  มกราคม  2519  ได้สร้างบ้านพักครูและก าแพงรอบอาคารเรียนชั่วคราวจนแล้วเสร็จใน  วันที่   
25  กุมภาพันธ์  2519  คิดเป็นค่าก่อสร้าง  9,175  บาท 
 

mailto:boontarik@hotmail.com
http://school.obec.go.th/btsamui/


                                                              รายงานการประเมินตนเอง  ปีการศกึษา 2554    โรงเรียนวัดบุณฑริการาม  2 

 

17  กนัยายน  2519  องค์การจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้แต่งตั้งกรรมการศึกษาโรงเรียนจ านวน   9   
คน  ได้แก่      

1.  นายชัยวัฒน์  โชคคณาพิทักษ์   2.  นายตรึก  พูลสวัสดิ์      3.  นายแก้ว  จิตมุ่ง              
4.  นายนับ  เพชรทอง    5.  นายวัน  อนันตศักดิ์      6.  นายโถม  สมวงศ์   
7.  นายนิตร  สมหวัง    8.  นายนุช  พรหมจันทร์    9.  นายอาภรณ์  สมหวัง 

 
ในปีงบประมาณ  2519  โรงเรียนได้รับงบประมาณ  รวมทั้งสิ้น  240,000  บาท  แยกเป็น 

ประเภท  ได้ดังนี้ 
งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.1  ข.  เป็นเงิน  210,000   บาท 
งบประมาณสร้างบ้านพักครู        1  หลัง  เป็นเงิน    20,000   บาท 
งบประมาณสร้างส้วม  2  ที่นั่ง     1  หลัง  เป็นเงิน      7,000   บาท 
งบสร้างส้วม  ( งบ  ส.ส.  )         1  หลัง  เป็นเงิน      3,000   บาท 
ทั้งสิ้นแล้วเสร็จเมื่อวันที่  9  สิงหาคม  2520  และได้ย้ายนักเรียนเข้าเรียนในอาคารหลังใหม่    

เมื่อวันที่  9   กันยายน  2520 
23  ตุลาคม  2521  ร.ต.ลออ  บุญสา  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จ ากัด และคณะมอบ 

เงิน  3,600 บาท  เพื่อสร้างเสาธงประจ าโรงเรียน สร้างแล้วเสร็จ  เมื่อ  30  พฤศจิกายน  2521 
พ.ศ.  2524  ได้รับงบประมาณหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน  97,770  บาท  เพ่ือสร้าง 

อาคารเรียนแบบ  ป.1  ก.  ขนาด  2  ห้องเรียนเพียงยกมุง  และต่อมาได้รับงบประมาณในการก่อสร้างเพ่ิมอีก   
1  ห้องเรียน  คงค้าง  1 ห้องเรียน 

พ.ศ.  2538  ได้ต่อเติมอาคารที่ยังค้างอยู่  1  ห้องเรียน  โดยได้รับเงินบริจาค  จากนายโพธิ์   
เพชรแก้ว  เป็นเงิน  35,639  บาท 

19  กรกฎาคม   พ.ศ. 2545    นางจิรวรรณ  คุ้มพร้อม ส าลีพันธ์ มารับต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียน 
วัดบุณฑริการาม  และได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ วิทยฐานะช านาญการ เมื่อวันที่ 5 
เมษายน พ.ศ. 2549 

พ.ศ. 2550  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เก่ียว อุปเสโน)  เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรวิหาร   
กรุงเทพมหานคร บริจาคเงิน 1,000,000 บาท และบริษัทการบินกรุงเทพ จ ากัด บริจาคอีก 1,000,000 บาท 
รวม 2,000,000 บาท ร่วมสมทบทุนสร้างอาคารเรียน 1 หลัง โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์  (เกี่ยว อุปเสโน)  
ประทานชื่ออาคารเรียนว่า  “อาคารผู้มีพระคุณ” 
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ท าเนียบผู้บริหารตั้งแต่อดีต - ปัจจุบัน 
ชื่อ – สกุล ด ารงต าแหน่ง 

1.  นายโสภณ  อุปริพุทธิกุล 18  มิ.ย. 18 – 21 ม.ค. 29 
2.  นายประทีป  เพ็งศรี 8  ส.ค.  29 – 24 ก.พ. 30 
3.  นายสายัญ  เสถียรบุตร 7  ต.ค.  30 - 1  ต.ค.  33 
4.  นายเชวงศักดิ์  ธรรมทีปกุล 17 ต.ค.  33 – 6  ต.ค.  37 
5.  นายองอาจ  บุญเจริญ   16 ต.ค. 37 – 6  ก.ย. 38 
6.  นายสมยศ  โชคสถาพร 17 ก.ค. 39 – 28 มี.ค. 40 
7.  นายวิสาร  บุญลี่ 1  ต.ค.  42 – 9 ก.พ.  42 
8.  นายเทพบรรจง  พูลสวัสดิ์ 29 ต.ค.  42 – 1 เม.ย.  45 
9.  นายสัญญา  รอดด า 4  ก.ย. 45 – 1 เม.ย. 45 
10.  นางจิรวรรณ  คุ้มพร้อม  ส าลีพันธ์  19 ก.ค. 45 - ปัจจุบัน 
 

ปัจจุบัน  โรงเรียนเปิดสอน  2  ระดับ  คือ  ระดับก่อนประถมศึกษา  และระดับประถมศึกษา  มี
นักเรียน  294  คน  มีผู้บริหาร  1  คน  ครูประจ าการ  9  คน  ครูอัตราจ้าง   4  คน  และพนักงานบริการ 1  
คน  (ข้อมูล  ณ วันที่  30 พฤศจิกายน 2554) 

 
 ค าขวัญประจ าโรงเรียน   

ความรู้คู่คุณธรรม  เลิศล้ าวิสัยทัศน์  สะอาด  ประหยัด  ราษฎร์รัฐร่วมพัฒนา 
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2.4 ระบบโครงสร้างการบริหาร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

1.หลักสูตรสถานศึกษา 
2.จัดการะบวนการเรียนรู ้
3.วัดผล  ประเมินผลและเทียบ
ผลการเรียน 
4.วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
   การเรียน 
5.พัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและ   
   เทคโนโลยีทางการศึกษา 
6.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
7.นิเทศการศึกษา 
8.แนะแนวการศึกษา 
9.พัฒนาระบบการประเมิน
ภายในสถานศึกษา 
10.ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ
แก่บุคลากรและหน่วยงาน 
11.ประสานความร่วมมือใน
การพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาอื่น 
12.ส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคลหน่วยงาน
และสถาบันอื่นทางการศึกษาที่
จัดการศึกษา 

1. การจัดท าและเสนอขอ
งบประมาณ 

2. การจัดสรรงบประมาณ 
3. การตรวจสอบ  ติดตาม  

ประเมินผลและรายงานผลการใช้
เงินและผลการด าเนินงาน 

4. การระดมทรัพยากรและการลงทุน
เพื่อการศึกษา 

5. การบริหารการเงิน 
6. การบริหารบัญช ี
7. การบริหารพัสดุและสินทรัพย ์

1. การวางแผนอัตราก าลังและ
ก าหนดต าแหน่ง 

2. การสรรหาและการบรรจุ
แต่งต้ัง 

3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ 

4. วินัยและการรักษาวินยั 
5. การออกจากราชการ 

1. การด าเนินงานธุรการ 
2. งานเลขานุการคณะกรรมการ 
3. งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูล

สารสนเทศ 
4. การประสานและการพัฒนาเครือข่าย

การศึกษา 
5. การจัดระบบการบริหารและการพัฒนา

องค์กร 
6. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ  

งบประมาณ  บุคลากรและบริหารทั่วไป 
8. การดูอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
9. การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
10. การรับนักเรียน 
11. การส่งเสริมและประสานงานการศึกษา

ในและนอกระบบ 
12. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
13. งานส่งเสริมงานกิจการนักเรียน 
14. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
15. การส่งเสริมการสนับสนุนและ

ประสานงานการศึกษาของบุคคล  
ชุมชน  องค์กร  หน่วยงานและสถาบัน
สังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 

16. งานประสานราชการกับเขตพื้นที่
การศึกษาและหน่วยงานอื่น 

17. การจัดระบบการควบคุมในหน่วยงาน 
18. การบริการสาธารณะ 
19. งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอื่น 

นางจิรวรรณ  คุ้มพร้อม  ส าลีพันธ์ 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

บริหารวิชาการ 

นายนิมิต   ผลผลา 
นางปิยารัตน์   ผลผลา 
นางสาวกิติยา   เก้าเอี้ยน 

การบริหารงบประมาณ 

นางสาวกิติยา   เก้าเอี้ยน 
นางสาวรังสิมา   รันตพันธุ์ 
นางสาวกัณฐมณี   คงแก้ว 
นายนิมิต    ผลผลา 
นางสาวเพียงใจ  อภินนพงษ ์

การบริหารงานบุคคล 

นายนิมิต  ผลผลา 
นางปิยารัตน์   ผลผลา 
 

 

การบริหารงานทั่วไป 

นางปิยารัตน์   ผลผลา 
นายนิมิต   ผลผลา 
นางสาวกิติยา   เก้าเอี้ยน 
นางสาวเพียงใจ   อภินนพงษ ์
นางสุมาลี   รัตนศศิกานต์ 
นางสาวพรสุดา   เกษเพ็ชร 
นางสาวจารุดา   ใจซื่อ 
คณะครูทุกท่าน 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน คณะกรรมการชุมชนหมูท่ี่  2  ต าบลบ่อผดุ 
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3. ข้อมูลนักเรียน 
ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนนักเรียน  (ข้อมูลนักเรียน  ณ  วันที่ 30 พ.ย. 2554)   ดังนี้   
1. จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งหมด  294    คน 
2. จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

ระดับชั้น เพศ 
 

รวม  

 ชาย หญิง   

อนุบาล1 21 20 41 3.  มีนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม 4  คน 

อนุบาล2 16 16 32 4.  มีนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ  -  คน 

รวม 37 36 73 5.  มีนักเรียนปัญญาเลิศ – คน 

ประถมศึกษาปีที่ 1 30 26 56 6.  มีนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  50 คน 

ประถมศึกษาปีที่ 2 16 14 30 7.  จ านวนนักเรียนต่อห้อง  ( เฉลี่ย ) 36  คน 

ประถมศึกษาปีที่ 3 12 18 30 8.  อัตราส่วนครู  : นักเรียน  =  1:36  คน 

ประถมศึกษาปีที่ 4 24 18 42 9.  จ านวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน  ( ปีปัจจุบัน)   -   คน 

ประถมศึกษาปีที่ 5 14 17 31 10.  สถิติการขาดเรียน /  เดือน  5  วัน 

ประถมศึกษาปีที่ 6 21 11 32 11. จ านวนนักเรียนท่ีท าช่ือเสยีงให้แก่โรงเรียน  ( รางวัลเหรียญเงิน
จากงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคใต้ครั้งที่ 61 ประเภท
ระบ ามาตรฐาน) 

รวม 117 104 221 

รวม 
 

154 140 294 

          
4. ข้อมูลครูและบุคลากร 

ประเภทบุคลากร 
เพศ ระดับการศึกสูงสุด 

อายุ
เฉลี่ย 

ประสบการ
สอนเฉลี่ย ชาย หญิง 

ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี 
สูงกว่า 
ป. ตรี 

ผู้อ านวยการ - 1 - - 1 53 30 
รองผู้อ านวยการ - - - - - - - 
ครูประจ าการ 1 8 - 8 1 30 11 
ครูอัตราจ้าง 2 2 - 4 - 36 7 
พนักงานบริการ - 1 - - - 24 1 
อ่ืนๆ  ครูจ้างสอน - - - - - - - 

รวม 3 12  12 2   
 มีครูที่สอนตรงวิชาเอก   7    คน  ( 54 %) 
 มีครูที่สอนวิชาตามความถนัด  6  คน  (46 %) 

(ข้อมูล  ณ วันที่  30 พฤศจิกายน 2554) 
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5.ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
 อาคารเรียน 3 หลัง อาคารประกอบ  2  หลัง สนามบาสเก็ตบอล 1 สนาม     

      จ านวนห้องเรียนทั้งหมด  9  ห้องเรยีน   แบ่งเป็น 
        อนุบาล อ.1   =    1  ห้อง    :    อ.2    =    1  ห้อง   
        ชั้น  ป.1  -  ป. 6   =   ป.1  =  2  ห้อง   :   ป.2  =   1  ห้อง  :   ป.3   =   1  ห้อง      
      ป.4  =  1  ห้อง   :  ป.5  =   1  ห้อง   :   ป.6   =   1  ห้อง   
 

6.ข้อมูลด้านงบประมาณ 
 งบประมาณ  ( รับ – จ่าย ) 

รายรับ บาท รายจ่าย บาท 
เงินงบประมาณ   524,690.00 งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 524,690.00 
เงินนอกงบประมาณ   876,055.00 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 1,044,055.00 
เงินอ่ืนๆ(เงินบริจาค) 168,000.00   

รวมรายรับ 1,568,745.00 รวมรายจ่าย 1,568,745.00 
 

 งบด าเนินงาน/เงินเดือน  เงินค่าจ้าง คิดเป็นร้อยละ.........................ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คิดเป็นร้อยละ.........................ของรายรับ 

7.สภาพชุมชนโดยรวม 
7.1  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นเมือง  อยู่ในแหล่งธุรกิจการค้า  และแหล่ง 

บันเทิง  มีประชากรประมาณ  3,500  คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน  ได้แก่   วัด   สถานประกอบการ
โรงแรม  แหล่งบันเทิงและธุรกิจการค้า  อาชีพหลักของชุมชน  คือ  อาชีพรับจ้างทั่วไปและค้าขาย  เนื่องจาก
เป็นชุมชนคนต่างถิ่น  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประเพณี / ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่รู้จักโดยทั่วไป  คือ  
ประเพณีกินห่อ  ประเพณีรับส่งตายาย (สารทเดือนสิบ) 

7.2 ผู้ปกครองส่วนใหญ่  จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
      ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ    80 
  ประกอบอาชีพค้าขาย  ร้อยละ    20      
  นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ   100      
  ฐานะทางเศรษฐกิจ / รายได้เฉลี่ยต่อปี  4,000  บาท 

  จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว   4  คน 
7.3 โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
 โรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งการเรียนรู้  คือ  วัดบุณฑริการาม  (วัดพังบัว)    ชายทะเล   หาดเฉวง   

สนามบินเกาะสมุย สถานประกอบการร้านค้า ธุรกิจโรงแรมและกิจการบันเทิงต่างๆ  
 โรงเรียนอยู่ในวัดบุณฑริการาม  (วัดพังบัว)  ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าอาวาสพระใบฎีกา     

ข้วน ขนฺติโก  เป็นอย่างดี  ให้การสนับสนุนการเรียนการสอน ให้นักเรียนใช้สถานที่และศึกษาหาความรู้ในวัด  
และช่วยสอนจริยธรรม  คุณธรรม  และหลักธรรมทางศาสนา  ให้แก่  คณะครูและนักเรียนเป็นอย่างดี 

 สนามบินเกาะสมุย   ให้การสนับสนุนเงินช่วยเหลือการศึกษาเป็นประจ าทุกเดือน  เดือนละ   
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10,000  บาท  งบสนับสนุนสร้างอาคารเรียนให้กับทางโรงเรียน  1  หลัง  จ านวน  250,000  บาท  และ
สนับสนุนกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ ของโรงเรียน และเมื่อปี พ.ศ. 2550 บริษัทการบินกรุงเทพ  จ ากัด บริจาค
เงินในการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ จ านวน 1,000,000 บาท ซึ่ง สมเด็จพระพุฒาจารย์  (เกี่ยว อุปเสโน)  
ประทานชื่ออาคารเรียนว่า  “อาคารผู้มีพระคุณ” 

สถานประกอบการธุรกิจโรงแรมต่าง ๆ ให้นักเรียนเข้าไปศึกษาหาความรู้และน ามาประกอบ 
อาชีพได้   ให้การสนับสนุนเงินช่วยเหลือการศึกษา  และสนับสนุนกิจกรรมวันส าคัญ   

แหล่งบันเทิงเป็นสถานที่ไม่ปลอดภัยส าหรับนักเรียน  เพราะมีอบายมุขมากมาย  เช่น  บุหรี่   
เหล้า  กัญชา  ยาเสพติด 

ชายทะเลหาดเฉวง  เป็นที่ศึกษาหาความรู้ทางธรรมชาติ  และศึกษาภาษาจากชาวต่างชาติ  
 
8.โครงสร้างหลักสูตร 
 โรงเรียนวัดบุณฑริการาม   จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ตามโครงสร้างหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนและเวลาเรียน  ดังแสดงใน
ตารางต่อไปนี้ 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนวัดบุณฑริการาม   ประจ าปีการศึกษา  2554 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม.) 
รายวิชา / กิจกรรม 

เวลาเรียน 
 (ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 880 รายวิชาพื้นฐาน 880 

ท 11101  ภาษาไทย 1 240 ท 12101  ภาษาไทย 2 240 
ค 11101  คณิตศาสตร์ 1 200 ค 12101  คณิตศาสตร์ 2 200 
ว 11101  วิทยาศาสตร์ 1 80 ว 12101  วิทยาศาสตร์ 2 80 
ส 11101  สังคมศึกษา 1 80 ส 12101  สังคมศึกษา 2 80 
ส 11102  ประวัติศาสตร์ 1 40 ส 12102  ประวัติศาสตร์ 2 40 
พ 11101  สุขศึกษาและพลศึกษา 1 80 พ 12101  สุขศึกษาและพลศึกษา 2 80 
ศ 11101  ศิลปะ 1 80 ศ 12101  ศิลปะ 2 80 
ง 11101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 40 ง 12101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 40 
อ 11101  ภาษาอังกฤษ 1 40 อ 12101  ภาษาอังกฤษ 2 40 

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 880 รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 880 
  รายวิชาเพิ่มเติม 0  รายวิชาเพิ่มเติม 0 

- - - - - - 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

  กิจกรรมแนะแนว 40   กิจกรรมแนะแนว 40 

  กิจกรรมนักเรียน    กิจกรรมนักเรียน  

      - ลูกเสือ / เนตรนารี  40       - ลูกเสือ / เนตรนารี  40 

      - ชุมนุม 40       - ชมรม ชุมนุม 40 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   (10)* กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์         (10)* 

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,000 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,000 
 
* หมายเหตุ ; ผู้เรยีนปฏิบตัิกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ในกิจกรรมลูกเสือ- เนตรนาร ี
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนวัดบุณฑริการาม   ประจ าปีการศึกษา 2554 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม.) 
รายวิชา / กิจกรรม 

เวลาเรียน 
 (ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 880 รายวิชาพื้นฐาน 880 

ท 13101  ภาษาไทย 3 240 ท 14101  ภาษาไทย 4 160 
ค 13101  คณิตศาสตร์ 3 200 ค 14101  คณิตศาสตร์ 4 200 
ว 13101  วิทยาศาสตร์ 3 80 ว 14101  วิทยาศาสตร์ 4 80 
ส 13101  สังคมศึกษา 3 80 ส 14101  สังคมศึกษา 4 80 
ส 13102  ประวัติศาสตร์ 3 40 ส 14102  ประวัติศาสตร์ 4 40 
พ 13101  สุขศึกษาและพลศึกษา 3 80 พ 14101  สุขศึกษาและพลศึกษา 4 80 
ศ 13101  ศิลปะ 3 80 ศ 14101  ศิลปะ 4 80 
ง 13101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 40 ง 14101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 80 
อ 13101  ภาษาอังกฤษ 3 40 อ 14101  ภาษาอังกฤษ 4 80 

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 880 รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 880 
  รายวิชาเพิ่มเติม 0  รายวิชาเพิ่มเติม 0 

- - - - - - 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

  กิจกรรมแนะแนว 40   กิจกรรมแนะแนว 40 

  กิจกรรมนักเรียน    กิจกรรมนักเรียน  

      - ลูกเสือ / เนตรนารี  40       - ลูกเสือ / เนตรนารี  40 

      - ชุมนุม 40       - ชมรม ชุมนุม 40 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   (10)* กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์        (10)* 

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,000 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,000 
 
* หมายเหตุ ; ผู้เรยีนปฏิบตัิกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ในกิจกรรมลูกเสือ- เนตรนาร ี
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนวัดบุณฑริการาม   ประจ าปีการศึกษา 2554 

 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม.) 
รายวิชา / กิจกรรม 

เวลาเรียน 
 (ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 880 รายวิชาพื้นฐาน 880 

ท 15101  ภาษาไทย 5 160 ท 16101  ภาษาไทย 6 160 
ค 15101  คณิตศาสตร์ 5 200 ค 16101  คณิตศาสตร์ 6 200 
ว 15101  วิทยาศาสตร์ 5 80 ว 16101  วิทยาศาสตร์ 6 80 
ส 15101  สังคมศึกษา 5 80 ส 16101  สังคมศึกษา 6 80 
ส 15102  ประวัติศาสตร์ 5 40 ส 16102  ประวัติศาสตร์ 6 40 
พ 15101  สุขศึกษาและพลศึกษา 5 80 พ 16101  สุขศึกษาและพลศึกษา 6 80 
ศ 15101  ศิลปะ 5 80 ศ 16101  ศิลปะ 6 80 
ง 15101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 80 ง 16101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 80 
อ 15101  ภาษาอังกฤษ 5 80 อ 16101  ภาษาอังกฤษ 6 80 

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 880 รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 880 
  รายวิชาเพิ่มเติม 0 รายวิชาเพิ่มเติม   0 

- - - - - - 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

  กิจกรรมแนะแนว 40   กิจกรรมแนะแนว 40 

  กิจกรรมนักเรียน    กิจกรรมนักเรียน  

      - ลูกเสือ / เนตรนารี  40       - ลูกเสือ / เนตรนารี  40 

      - ชุมนุม 40       - ชมรม ชุมนุม 40 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   (10)* กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์         (10)* 

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,000 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,000 
 

* หมายเหตุ ; ผู้เรยีนปฏิบตัิกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ในกิจกรรมลูกเสือ- เนตรนาร ี
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9.แหล่งการเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้ 
 9.1 ห้องสมุดมีขนาด  32  ตารางเมตร  จ านวนหนังสือในห้องสมุดทั้งหมด  380  เล่ม การสืบค้น
หนังสือและการยืม – คืนใช้ระบบ  บัตรยืม – คืน   
    จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษา  คิดเป็น  30 คน / วัน   คิดเป็นร้อยละ 10.20 ของ
นักเรียนทั้งหมด 
 
 9.2 ห้องปฏิบัติการ 
     ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จ านวน   0  ห้อง 
      ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน   1  ห้อง 
      ห้องปฏิบัติการทางภาษา จ านวน   0  ห้อง 
 
 9.3 คอมพิวเตอร์ จ านวน   43  เครื่อง 
      ใช้เพื่อการเรียนการสอน    จ านวน  35   เครื่อง 
      ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต    จ านวน  43   เครื่อง 
      จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย  20  คนต่อวัน  คิด
เป็นร้อยละ 6.80  ของนักเรียนทั้งหมด     
     ใช้เพื่อการบริหารจัดการ   จ านวน  8   เครื่อง 
 
 9.4 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
1.ห้องพยาบาล 
2.ห้องสหกรณ์ 
3.ห้องสมุด 
4.ห้องคอมพิวเตอร์ 
5.ห้องดนตรี 
6.แปลงเกษตร 
7.ก าแพงค าพูด 
8.ต้นไม้ค าพูด 
9.สนามทราย 

40 
198 
198 
198 
198 
100 
198 
198 
100 
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 9.5 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  
  

แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 
จ านวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1.วัดบุณฑริการาม 
2.วัดแหลมสุวรรณาราม 
3.วัดพระใหญ่ (เกาะฟาน) 
4.ค่ายคุณธรรมวัดส าเร็จ 
5.ทีปภาวรรณธรรมสถาน 
6.สถานปฏิบัติธรรม ธรรมเภรี 
7.จุดชมวิวลาดเกาะ 
8.หินตา – หินยาย 
9.หน้าเมืองซาฟารี  ปาร์ค 
10.ออร์คิด  อะควาเรี่ยม 
11.หาดเฉวง 
12.พรุเฉวง 

10 
1 
1 
1 
1 
10 
1 
1 
1 
1 
2 
2 

 9.6 ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ใน
ปีการศึกษาที่รายงาน 
  1. ชื่อ   นายสมหวัง   เกิดมงคล ให้ความรู้เรื่อง  ดนตรีภาคกลาง 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน 2  ครั้ง/ปี 
  2. ชื่อ   นายหลวย   สมหวัง  ให้ความรู้เรื่อง  มโนราห์ 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  2  ครั้ง/ปี 
  3. ชื่อ   นางสาวกัลยา   เพ็ชรเกลี้ยง ให้ความรู้เรื่อง  รองเง็ง 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  2  ครั้ง/ปี 
  4. ชื่อ   นางนิตยา   เหรียญทอง ให้ความรู้เรื่อง  การท าดอกไม้แห้ง 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  2  ครั้ง/ปี 
  5. ชื่อ   นางสุปรีดี   ฟริทซ์  ให้ความรู้เรื่อง  งานประดิษฐ์ 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  2  ครั้ง/ปี 
  6. ชื่อ   นางหนูอบ   จิตมังกร ให้ความรู้เรื่อง  การท าขนมโค 
สถิติการใหค้วามรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  2  ครั้ง/ปี 
  7. ชื่อ   นางพิมพ์   ศรีแผ้ว ให้ความรู้เรื่อง  การท าขนมปุยฝ้าย 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  2  ครั้ง/ปี 
  8. ชื่อ   นางสาวอรอุมา   ศรีผ่อง ให้ความรู้เรื่อง  การท าไม้กวาดก้านมะพร้าว 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  2  ครั้ง/ปี 
  9. ชื่อ   นางนิภา   สมหวัง ให้ความรู้เรื่อง  การท ากล้วยบวชชี 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  2  ครั้ง/ปี 
  10. ชื่อ   นางแดง   บุญรอด ให้ความรู้เรื่อง  การท าฟักทองบวช 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  2  ครั้ง/ปี 
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  11. ชื่อ   นางสาวสุริยา   นุ่นบุญคง ให้ความรู้เรื่อง  การท าขนมเปียก 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  2  ครั้ง/ปี 
  12. ชื่อ   นางเรไร   สมหวัง  ให้ความรู้เรื่อง  การท าสวนเศรษฐกิจพอเพียง 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  2  ครั้ง/ปี 
  13. ชื่อ   นางสาวจารุวรรณ   แซ่ภู่ ให้ความรู้เรื่อง  การท าขนมมะพร้าวแก้ว 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  2  ครั้ง/ปี 
  14. ชื่อ   นางสมพร   สงวนพันธุ์ ให้ความรู้เรื่อง  การท าดอกกุหลาบจากใบเตย 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  2  ครั้ง/ปี 
  15. ชื่อ   นางจินดา   เนียมสุ่น ให้ความรู้เรื่อง  การท าน้ าชุบพริก 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  2  ครั้ง/ปี 
  16. ชื่อ   นายฉลอง   แสงชูโต ให้ความรู้เรื่อง  การเลี้ยงไส้เดือนดิน 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  2  ครั้ง/ปี 
  17. ชื่อ   นายอาทิตย์   ยืนนาน ให้ความรู้เรื่อง  การปลูกผักไร้ดิน 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  2  ครั้ง/ปี 
  18. ชื่อ   นายครรชิต   ทับชา ให้ความรู้เรื่อง  ตะกร้อลอดห่วง 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  2  ครั้ง/ปี 
 
10. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 10.1 ผลงานดีเด่น 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา 
 

1.เกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบการจัดการ
เรียนการสอนด้านคุณธรรม  จริยธรรม
นักเรียน  ประจ าปี  2554 
2.การคัดเลือกระดับสถานศึกษา  เป็น
ตัวแทนเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ประจ าปีการศึกษา  
2554  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพื่อเข้า
รับการคัดเลือกระดับจังหวัด 
3.เกียรติบัตรโรงเรียนได้เข้าร่วมสาธิตและ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผลงานนักเรียนที่มี
คุณภาพ  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ  ปีการศึกษา  2554  “ สุดยอด
เด็กไทย ก้าวล้ า สู่ผู้น าอาเซียน”  ระหว่าง
วันที่  25 - 27  มกราคม  2555  ณ  
อาคารอิมแพค  ชาเลนเจอร์ 3  เมืองทอง
ธานี  จังหวัดนนทบุรี 
 

-จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
-จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
 
 
-จากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
 4.โล่ห์รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  สุดยอด

สุขาน่าใช้แห่งปีของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ประจ าปี  2554  ประเภทสถานศึกษา 
5.โล่ห์เกียรติคุณ  โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม
ดีเด่น     ประจ าปี 2554  ให้ไว้ ณ วันที่ 7 
มีนาคม  2555 

-จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 
 
-จากพุทธสมาคมจังหวัดสุราษฎร์
ธานี 
 

ผู้บริหาร(ระบุชื่อ) 
 

1.ได้ผ่านการประกวดและน าเสนอผลงาน
ของผู้บริหาร  ในการจัดประกวด
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค  ครั้งที่  
61  จังหวัดชุมพร  ระหว่างวันที่  7 - 9  
ธันวาคม  2554  ที่จังหวัดชุมพร 
2.ได้ร่วมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในการ
จัดการประกวดและน าเสนอผลงานครู  
ผู้บริหาร  และศึกษานิเทศก์  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค  ครั้งที่  
61  จังหวัดชุมพร  ระหว่างวันที่  7-9  
ธันวาคม  2554  ที่จังหวัดชุมพร 
3.ได้เป็นกรรมการด าเนินงานจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์  อาหารและผลงานศิลปะ  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ปี
การศึกษา  2554  “ สุดยอดเด็กไทย ก้าว
ล้ า สู่ผู้น าอาเซียน”  ระหว่างวันที่  25 - 27  
มกราคม  2555  ณ  อาคารอิมแพค  ชา
เลนเจอร์  3  เมืองทองธานี  จังหวัด
นนทบุรี 
4.ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ หนึ่ง
แสนครูดี ”  ประจ าปี  2554  ประเภท
ผู้บริหาร 
5.ได้รับการคัดเลือก  เป็นผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือดีเด่น  ประเภทผู้บริหาร 
6.ได้รับการแต่งตั้งเป็น  รองประธาน
เครือข่ายโรงเรียนประถมศึกษา  ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  
เขต 1 
 
 

-จากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
-จากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
-จากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
-จากคุรุสภา   
 
 
-จากส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
 
-จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
 7.ได้รับการแต่งตั้งเป็น  ประธานกรรมการ

ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับ
ประถมศึกษา  ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาสุ
ราษฎร์ธานี เขต 1  
8.ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่
ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารเครือข่าย
สมาคมสโมสรลูกเสือสุราษฎร์ธานี  ประจ า
อ าเภอเกาะสมุย 
9.เกียรติบัตรทางก้าวหน้า  ส่งนักเรียนเข้า
ร่วมโครงการ 

-จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
 
 
-จากสโมสรลูกเสือสุราษฎร์ธานี 
 
 
 
-จากชมรมพุทธศาสตร์สากล  ใน
อุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลา
จารย์ 

ครู(ระบุชื่อ) 
 

1.นายนิมิต  ผลผลา  ครูช านาญการพิเศษ  
คศ.3  และนางปิยารัตน์  ผลผลา ครูคศ.1 
ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และเกียรติ
บัตร  “หนึ่งแสนครูดี”  ประจ าปี  2554  
ประเภทครูผู้สอน 
2.นายนิมิต  ผลผลา  ครูช านาญการพิเศษ  
คศ.3  และนางปิยารัตน์  ผลผลา ครูคศ.1
ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมบันทึก
สมุดบันทึกความเป็นครูดี  อย่างต่อเนื่อง  
รวม 84 วัน  ตามโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณของ
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
3.นายนิมิต  ผลผลา  ครูช านาญการพิเศษ  
คศ.3  ได้รับการคัดเลือกเป็นครูสอนดีใน
รอบแรก 
4.นางปิยารัตน์   ผลผลา  ครู  คศ.1
นางสาวพรสุดา  เกษเพ็ชร  ครูผู้ช่วย 
นายเฉลิมพงษ์  ฉ้วนกลิ่น ครูอัตราจ้าง SP2 
ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน  กิจกรรมระบ ามาตรฐาน ป.1 – 
ป.6 ประเภททีมไม่เกิน 12 คน  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค  ครั้งที่ 
61  จังหวัดชุมพร 
 
 
 

-จากคุรุสภา   
 
 
 
 
-จากคุรุสภา   
 
 
 
 
 
 
จากส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการ
เรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ( สสค.) 
-จากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
 5.นายนิมิต   ผลผลา  ครูช านาญการพิเศษ  

คศ.3  นางปิยารัตน์   ผลผลา    ครู  คศ.1 
นางสาวเพียงใจ  อภินนพงษ์    ครู  คศ.1 
นางสาวกิติยา   เก้าเอ้ียน        ครู  คศ.1 
ได้รับเกียรติบัตรจากโครงการตอบปัญหา
ธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 30 มีจ านวน
ผู้สมัครทั้งสิ้น 5,356,116 คน 
6.นางสาวเพียงใจ   อภินนพงษ์   ครู  คศ.1 
ได้รับเกียรติบัตรครูดีเด่นด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  วันครู16 มกราคม 2555 
7.นางปิยารัตน์   ผลผลา    ครู  คศ.1 
ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่
ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารเครือข่าย
สมาคมสโมสรลูกเสือสุราษฎร์ธานี   ประจ า
อ าเภอเกาะสมุย 
8.ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์
พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับประถม  
จ านวน 5  ราย คือ 
8.1 นายนิมิต     ผลผลา    กรรมการครู
เชี่ยวชาญในกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 
8.2 นางสุมาลี  รัตนศศิกานต์   กรรมการ
ครูเชี่ยวชาญในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
8.3 นางปิยารัตน์  ผลผลา กรรมการ(รอง
ผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ)กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
8.4 นางสาวเพียงใจ  อภินนพงษ์  
กรรมการ/เลขานุการหัวหน้าในกลุ่มสาระ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
8.5 นางสาวกิติยา  เก้าเอ้ียน  กรรมการ/
เลขานุการครูในกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 

-จากชมรมพุทธศาสตร์สากล  ใน
อุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลา
จารย์ 
 
 
 
 
-จากชมรมครูอ าเภอเกาะสมุย 
 
 
-จากสโมสรลูกเสือสุราษฎร์ธานี 
 
 
 
 
-จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน(ระบุชื่อ) 
 

1.เกียรติบัตรนักเรียนเข้าร่วมวาดภาพ
ระบายสีชั้นประถมศึกษา  ระดับภูมิภาค  
โครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้”  จ านวน 6 คน   
2.เกียรติบัตรนักเรียนประพฤติปฏิบัติดี    
ประจ าปี 2554   จ านวน  3  ราย   
3.เกียรติบัตรระดับเหรียญเงินนักเรียนเข้า
ร่วมแข่งขันวิชาการ  กิจกรรม ระบ า
มาตรฐาน ป.1 – ป.6ประเภท ทีมไม่เกิน 
12 คน  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
ภาค  ครั้งที่ 61  จังหวัดชุมพร  ระหว่าง
วันที่ 7-9 ธันวาคม2554  จ านวน 6 ราย   
4.นักเรียนแข่งขันโครงการตอบปัญหา
ธรรมะ  ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ  3  
ระดับประเทศ  ระดับประถมศึกษาตอนต้น   
จ านวน  4  ราย 
5.นักเรียนแข่งขันโครงการตอบปัญหา
ธรรมะ  ได้รับรางวัลสอบผ่านเข้ารอบชิง
ชนะเลิศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
จ านวน 1 ราย  ระดับชั้นประถมต้น 2 ราย  
ระดับชั้นประถมปลาย 1  ราย 
6.ถ้วยรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันเซปัค
ตะกร้อ(หญิง)  ระดับประถมศึกษา  ในการ
แข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา  เทศบาล
เมืองเกาะสมุย  ครั้งที่ 13  ประจ าปี
การศึกษา  2554  จ านวน 4 คน 

-จากธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด
(มหาชน)   
 
-จากพุทธสมาคมจังหวัดสุราษฎร์
ธานี 
-จากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
-จากชมรมพุทธศาสตร์สากล  ใน
อุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลา
จารย์ 
 
-จากชมรมพุทธศาสตร์สากล  ใน
อุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลา
จารย์ 
 
 
-จากเทศบาลเมืองเกาะสมุย   
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 10.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ 
 

ที ่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
 
 
 
 
 
โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยม 
 
 
 
 
 
 

1.เพื่อให้โรงเรียนมีการจัด
องค์กรโครงสร้างการ
บริหารงานอย่างเป็นระบบ
และใช้โรงเรียนเป็นพื้นฐาน 
2.เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการของ
โรงเรียนโดยใช้แผนเป็น
เครื่องมือ 
3.เพื่อประกันคุณภาพ
ความส าเร็จของการ
ปฏิบัติงานที่มีต่อผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
4.สถานศึกษาจัดกิจกรรม
ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง  ชุมชน  
ท้องถิ่น  ร่วมคิดร่วมท าร่วม
รับผิดชอบในการจัดการศึกษา 
 
1.เพื่อปรับปรุงคุณภาพการ
เรียนการสอนในโรงเรียน 
2.เพื่อจะช่วยเหลือนักเรียนที่มี
ปัญหาเป็นรายบุคคล 
 
 
 
1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
คุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีดี 
2.เพื่อให้สถานศึกษาจัด
กิจกรรมร่วมกันระหว่างวัด 
บ้าน โรงเรียนในการส่งเสริม
คุณธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 

1.จัดองค์กรโครงสร้าง
บริหาร 
2.จัดรูปแบบบริหาร
แบบRBM 
3.จัดระบบข้อมูล
สารสนเทศ 
4.จัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ 
5.จัดระบบประกัน
คุณภาพภายใน 
-ระบบบริหารโครงการ 
-ระบบเรียนรู้ 
6.ประเมินผลภายใน 
7.รายงานผลการจัด
การศึกษา 
8.การนิเทศภายใน 
 
1.รู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล 
2.การคัดกรองนักเรียน 
3.สุขภาพกาย 
สุขภาพจิต  และสุข
นิสัยดี 
 
1.ค่ายจริยธรรม 
2.ท าดีเพื่อพ่อ 
3.วิถีพุทธ 
4.ออมทรัพย์เพ่ือ
เศรษฐกิจพอเพียง 
5.ประหยัดพลังงาน 
ปิดน้ า ปิดไฟ 
6.กิจกรรมวันส าคัญ 
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ที ่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 

โครงการสร้างเสริม
ทักษะชีวิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริม
ความสามารถพิเศษ 

 

1.ให้ผู้เรียนมีกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี 
2.ให้ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกัน
ในสังคมอย่างปกติสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.เพื่อส่งเสริมความสามารถ
พิเศษของนักเรียนให้มีความ
เป็นเลิศในด้านที่นักเรียนถนัด 
2.เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษไปแข่งขัน
ในระดับเหนือโรงเรียนเพื่อท า
ผลงานและชื่อเสียงให้กับ
ตนเองและโรงเรียน 

1.โรงเรียนสีขาวต้านยา
เสพติด 
2.พี่น้องแปรงฟัน 
3.สร้างเสริม
ประชาธิปไตย 
4.โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 
5.จัดบริการอาหาร
กลางวันอ่ิมละ 5 บาท 
6.จัดท าประกัน
อุบัติเหตุนักเรียน 
7.กิจกรรมสหกรณ์
โรงเรียน 
8.กิจกรรมศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ 
 
1.รักสุขภาพ 
2.จัดชุมนุมขับร้องและ
ดนตรี 
3.ค่ายศิลปะ 
4.แข่งขันในระดับเหนือ
โรงเรียน 
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11. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา 
 11.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย      *  ให้บันทึกระดับคุณภาพ เช่น พอใช้  ดี ....ตามผลประเมิน 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
ด้านคุณภาพเด็ก 
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง 
                 ประสงค์ 

  3  

มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนา 
                 สิ่งแวดล้อม 

  3  

มาตรฐานที่ ๓ เด็กสามารถท างานจนส าเร็จ ท างานร่วมกับ 
                 ผู้อ่ืนได้ และมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

  3  

มาตรฐานที่ ๔ เด็กสามารถคิดรวบยอด คิดแก้ปัญหา และคิดริเริ่ม  
                         สร้างสรรค ์

   4 

มาตรฐานที่ ๕ เด็กมีความรู้และทักษะเบื้องต้น   3  
มาตรฐานที่ ๖ เด็กมีความสนใจใฝ่รู้ รักการอ่าน และพัฒนา 
                 ตนเอง 

  3  

มาตรฐานที่ ๘ เด็กมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ 
ดนตรีและการเคลื่อนไหว 

   4 

ด้านการจัดการเรียนรู ้
มาตรฐานที่ ๙  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ / ความรู้ 

ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่น
พัฒนาตนเองเข้ากับชุมชนได้ดีและมีครู
เพียงพอ 

   4 

มาตรฐานที่ ๑๐  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

   4 

ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑๑ ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า

และมีความสามารถในการบริหารจัด
การศึกษา 

   4 

มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง 
ระบบการบริหารและพัฒนาองค์กรอย่าง
เป็นระบบครบวงจร 

   4 

มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีการบริหารและจัด
การศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 

   4 

มาตรฐานที่ ๑๔  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และ
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

  3  
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๑๕  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริม

คุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
   4 

มาตรฐานที่ ๑๖  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและ
การบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตาม
ธรรมชาติเต็มตามศักยภาพ 

   4 

ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๑๗  สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่ง

เรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น 

   4 

มาตรฐานที่ ๑๘  สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่าง
บ้าน องค์กรทางศาสนาสถาบันทาง
วิชาการ และองค์กรภาครัฐและเอกชน 
เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน 

   4 

มาตรฐานที่สถานศึกษาเพิ่มเติม 
มาตรฐานที่ ……. ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

    

มาตรฐานที่ ……. ด้านมาตรการส่งเสริม 
 

    

  
 11.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   *  ให้บันทึกระดับคุณภาพ เช่น พอใช้  ดี ....ตามผลประเมิน 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  * 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

ดี 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
ที่พึงประสงค์ 

ดี 

มาตรฐานที่  ๓   ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองรักเรียนรู้ และ พัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง 

ดี 

   มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็น
ระบบคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้
อย่างมีสติสมเหตุผล 

พอใช้ 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตร 

ดี 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการ
ท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

ดี 
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มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  * 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
ดี 

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าที่อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ดี 

มาตรฐานที่ ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง 
                  ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่อย่าง 
                   มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

พอใช้ 

มาตรฐานที่ ๑๐  สถานศกึษามีการจัดหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

ดี 

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม 
                    และการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน  
                     พัฒนาเต็มศักยภาพ 

ดี 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ 
                   ภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน 
                    กฎกระทรวง 

ดี 

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน

ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 
พอใช้ 

ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา   
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ

เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

 
ดีมาก 

ด้านมาตรการส่งเสริม   
มาตรฐานที่ ๑๕  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น  
                     แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือ   
                     พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ 
                     ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

 
ดี 
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12. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
12.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

                  ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใ

ช้ 
ด ี ดี

มาก 
ด้านผู้เรียน 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

    

มาตรฐานที่ ๑  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์     
มาตรฐานที่ ๒  ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี     
มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีความสนใจกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี และ               

การเคลื่อนไหว     
    

มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา                        
และคิดริเริ่มสร้างสรรค์  

    

มาตรฐานที่ ๕  ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานตามพัฒนาการทุกด้าน     
มาตรฐานที่ ๖  ผู้เรียนสนใจใฝ่รู้  รักการอ่านและพัฒนาตนเอง     
มาตรฐานที่ ๗  ผู้เรียนเล่น/ท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้ และชื่นชมใน

ผลงานของตนเอง 
    

ด้านคร ู
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

    

มาตรฐานที่ ๘  ครูมีคุณวุฒิ / ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่
รับผิดชอบ และมีครูเพียงพอ 

    

มาตรฐานที่ ๙  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

    

ด้านผู้บริหาร 
ระดับการศึกษาปฐมวัย  

    

มาตรฐานที่ ๑๐  ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหาร
จัดการ                         

    

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้าง และบริหารงาน
อย่างเป็นระบบ ครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา 

    

มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

    

มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีหลักสูตร ที่เหมาะสมกับผู้เรียนและ
ท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

    

มาตรฐานที ่๑๔  สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ
ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 
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12.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

                  ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

ด้านผู้เรียน 
มาตรฐานที ่๑  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

    

มาตรฐานที่ ๒  ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี     
มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ 

ดนตรี และกีฬา                    
    

มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  
มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์  

    

มาตรฐานที่ ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร     
มาตรฐานที่ ๖  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
    

มาตรฐานที่ ๗  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

    

ด้านคร ู
มาตรฐานที่ ๘   ครูมีคุณวุฒิ / ความรู้ความสามารถตรงกับงาน                        

ที่รับผิดชอบ และมีครูเพียงพอ 

    
 
 

มาตรฐานที่ ๙   ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

    

ด้านผู้บริหาร 
มาตรฐานที่ ๑๐  ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหาร

จัดการ                         

    
 

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้าง และการ
บริหารงาน                      อย่างเป็นระบบ ครบวงจร 
ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา 

    

มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน                          
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

    

มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีหลักสูตร ที่เหมาะสมกับผู้เรียนและ
ท้องถิ่นมีสื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

    

มาตรฐานที่ ๑๔  สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ
ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

    

 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ด ี โดยมีค่าเฉลี่ย  2.89 

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 
กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจาก ....................................................................... 
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13. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
โดยสถานศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด 
 จุดเด่น   
 ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ผู้เรียนส่วนใหญ่สนใจและเข้าร่วมกิจกรรม เกม การละเล่น และ
การออกก าลังกาย มีวินัย ความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกัน  ผู้เรียนส่วนใหญ่มีน้ าหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน และมีการพัฒนาตามวัย สามารถใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ในการเคลื่อนไหว และเล่นเครื่องเล่น
สนาม และสามารถท ากิจกรรมได้ตามล าดับขั้นตอน  
 ผู้เรียนระดับประถมศึกษา    ผู้เรียนส่วนใหญ่มีส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรสอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข  มีความซื่อสัตย์สุจริต พูดแต่ความจริง รักการท างานและมีเจตคติที่ดีต่อการท างาน มี
ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา นันทนาการ  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยีคุณภาพระดับดีมาก รู้จักค้นคว้าหาความรู้ทางอินเตอร์เน็ต  แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
 จุดควรพัฒนา 
 ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา  ผู้เรียนบางส่วนไม่สามารถบอกวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 
และไม่รู้จักตั้งค าถามในสิ่งที่สงสัยเพื่อน าไปสู่การค้นหาค าตอบได้ 
 ผู้เรียนระดับประถมศึกษา    ผู้เรียนบางส่วนไม่สามารถเชื่อยมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
ความคิดต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและมีเหตุผล 
 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
 จุดเด่น   
 ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา  ผู้เรียนส่วนใหญ่สนใจและเข้าร่วมกิจกรรม  เกมการละเล่น  และ
การออกก าลังกาย  มีวินัย  มีความรับผิดชอบ  ปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกัน  ผู้เรียนส่วนใหญ่มีน้ าหนักส่วนสูง
ตามเกณฑ์มาตรฐาน  และมีพัฒนาการตามวัยสามารถใช้กล้ามเนื้อใหญ่ในการเคลื่อนไหว  และเล่นเครื่องเล่น
สนาม  และสามารถท ากิจกรรมได้ตามล าดับขั้นตอน 
 ผู้เรียนระดับประถมศึกษา  ผู้เรียนส่วนใหญ่มีส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย  
กระทรวงสาธารณสุข  มีความซื่อสัตย์สุจริต  พูดแต่ความจริง  รักการท างานและมีเจตคติที่ดีต่อการท างาน  มี
ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา/นันทนาการ  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยีมีคุณภาพระดับดีมาก  รู้จักค้นคว้าหาความรู้จากอินเทอร์เน็ต  แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 
 ครูมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี  มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนา
ผู้เรียน  แสวงหาความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ  โดยการเข้าอบรมสัมมนาไปศึกษาดูงาน  มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล  จัดประสบการณ์เรียนรู้ที่หลากหลาย  สามารถประเมินพัฒนาการครบทุกด้านอย่างเหมาะสมตาม
วัย  และสอดคล้องกับสภาพจริงของการเรียนรู้ 
 ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการบริหารเพ่ือผลประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส าคัญ  อุทิศเวลาในการ
ท างาน  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  มีความเป็นผู้น าทางวิชาการ  มีการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
อยู่เสมอ  มีความตระหนัก  และความพยายามในการพัฒนาผู้เรียน  ครู  และการจัดการศึกษา  จัดให้มี
สภาพแวดล้อม  อาคาร  ที่เหมาะต่อการเรียนรู้  มีการส่งเสริมสุขภาพอนามัย  ความปลอดภัยของผู้เรียน  
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จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์  และจัดกิจกรรมส่งเสริม
ความสัมพันธ์  และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา  หางบประมาณมาสร้างอาคารเรียน  วัสดุ
อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 จุดควรพัฒนา   
 ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา  ผู้เรียนบางส่วนไม่สามารถบอกวิธีแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลได้  
และไม่รู้จักตั้งค าถามในสิ่งที่สงสัยหรือสนใจเพ่ือน าไปสู่การค้นหาค าตอบได้ 
 ผู้เรียนระดับประถมศึกษา  ผู้เรียนบางส่วนไม่สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
ความคิดต่างๆ  ได้อย่างถูกต้องและมีเหตุผล 
 ครูควรจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนที่มากขึ้น  และควรค านึงถึง
ความสะอาดและความปลอดภัยของผู้เรียน  จัดให้มีมุมประสบการณ์ครบทุกมุม  มีป้ายนิเทศแสดงผลงาน
ผู้เรียน  ครูจัดท าแผนการเรียนรู้ให้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  และมีผลงานที่หลากหลายเป็นปัจจุบัน  และ
จัดหา/ผลิตสื่อที่หลากหลาย  และน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามแผนและน าปัญหามาศึกษา  และวิจัยชั้น
เรียนที่ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 
 ผู้บริหารควรจัดการนิเทศการเรียนการสอนตามแผนงานโครงการ  มีการติดตามประเมินผล
เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผน  ควรให้คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทในการก าหนดทิศทาง  และการ
บริหารสถานศึกษา  จัดระบบกลไก  และมีการตรวจติดตามคุณภาพสถานศึกษาตามกฎกระทรวง  จัดให้มีสื่อ
อุปกรณ์และสื่อเทคโนโลยีที่เพียงพอ  และใช้ในการเรียนการสอน  มีสื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น/วิทยากรภายนอก  
ที่เหมาะสมมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และเอ้ือต่อการเรียนรู้  มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 
   
14. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 สภาพปัญหา  
 สถานศึกษาได้จัดท าโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือพัฒนางานวิชาการที่เป็นรูปธรรม
เพ่ือแก้ปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้
สูงขึ้น โดยเน้นทักษะกระบวนการสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิด การแก้ปัญหา  ครูใช้สื่อการเรียนการ
สอนอย่างหลากหลาย โดยการศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ แต่ยังไม่ได้มีกระบวนการประเมินผลการ
ด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่องและน ามาปรับปรุงพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม  
 จุดเด่น 
  1) ผู้เรียนส่วนใหญ่มีส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต พูดแต่ความจริง รักการท างาน และมีเจตนคติที่ดีต่อการท างาน มีความสนใจ และเข้า ร่วม
กิจกรรมด้านกีฬา/นันทนาการ ผู้เรียนมีความตระหนัก รู้คุณค่าและร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม รู้จัด
ค้นคว้าหาความรู้จากอินเทอร์เน็ต แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา และยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  2) ครูมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู อุทิศเวลาในการเรียนการสอน มีคุณธรรม และจริยธรรม
ที่ดีกระท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีการพัฒนาตนเอง และแสวงหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ โดยการเข้ารับการ
อบรมสัมมนา ไปศึกษาดูงาน และการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมในวิชาชีพ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีในการ
จัดการเรียนการสอน  มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย และยืดหยุ่น เพ่ือให้เหมาะสมกับลักษณะการ
เรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละบุคคล สามารถประเมินผลการเรียนรู้ได้ครบ และตรงตามตัวชี้วัดทางการศึกษา 
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   ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน ใช้หลักการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม สามารถบริหารจัดการ การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
   สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
รอบด้าน  ผู้ปกครองและชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา  
  3) สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการสร้าง
และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา และประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลกรของสถานศึกษา 
  4) มีการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น จัด
โครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา  
  5) มีการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือพัฒนาและส่ งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษ เพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา และมีผลงานบรรลุตามเป้าหมาย 
   จุดที่ควรพัฒนา   

1) ผู้เรียนบางส่วนไม่สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลความคิดต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 
และมีเหตุผล 
  2)  ครูควรจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ทดลอง และปฏิบัติจริงมากยิ่งขึ้น เพ่ีอให้ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการจัดการเรียนสอน มีการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน ให้เอ้ือต่อการเรียนมากขึ้น มี
การจัดมุมประสบการณ์ให้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ครูรู้ควรจัดท าแผนการเรียนรู้ให้ครบทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ มีการวิจัยในชั้นเรียนที่เป็นปัจจุบัน และควรมีการจัดป้ายนิเทศแสดงผลงานของผู้เรียน  ควรให้
คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทในการก าหนดทิศทาง และการบริหารสถานศึกษา จัดให้มีสื่ออุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีที่เพียงพอ มีสื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น/วิทยากรภายนอกที่เหมาะสมมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  3)  เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกันมากขึ้น เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดและร่วมกันพัฒนากระบวนการจัดการศึกษา 
  4)  ควรจัดให้มีโครงการต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้สถานศึกษาได้มีโครงการที่หลากหลาย และมี
ผลการด าเนินงานส่งเสริมผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น 
  5)  ควรมีการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้เรียนได้รับ
ความรู้ที่หลากหลายมากข้ึน 
 

 

 

 

 

 
 


