รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสตูล

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสตูล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ปีการศึกษา 2554

คานา
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได๎ประกาศให๎ใช๎มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 เพื่อให๎สถานศึกษามีเป้าหมายในการบริ หารและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได๎
จัดทาแนวทางการเขียนรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปีของสถานศึกษา เพื่อเป็นการอานวยความ
สะดวกแกํสถานศึกษา ในการจัดทารายงานคุณภาพการศึกษาประจาปี
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ถือเป็นรากฐานสาคัญที่สุด ของการประกันคุณภาพ ซึ่งจะเป็น
ทั้งการบริหาร การพัฒนาระบบของสถานศึกษา ตลอดจนการสร๎างความมีสํวนรํวมของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียของ
ทุกฝ่ายในสถานศึกษาและชุม ชน ที่จาเป็นต๎องอาศัยการคิดเชิงระบบ บูรณาการ ศาสตร๑หลายด๎าน รวมทั้งมี
ลักษณะเฉพาะไปตามบริบท การพัฒนาสังคมที่เป็นอยูํให๎มีความเข๎มแข็ง มีการดาเนินงานวางระบบการทางาน
ท าตามระบบที่ ว างไว๎ ตรวจสอบเป็ น ระยะ ๆ อยํ า งตํ อ เนื่ อ ง และมี ก ารปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาให๎ ดี ยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ ให๎
สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได๎อยํางคลํองตัว และมีประสิทธิภาพจนเป็นวัฒนธรรมขององค๑กร
โรงเรียนอนุบาลสตูล เป็นโรงเรียนที่มีการประเมินตนเอง ได๎ดาเนินการประเมินภายในสถานศึกษา ซึ่ง
เป็นกระบวนการประเมินผลการดาเนินงานตามระบบ เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลที่จะนามาพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงาน
ให๎บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด ตลอดจนมี การประเมินตนเองตามมาตรฐานของสถานศึกษา เพื่อมุํงหวังให๎มี
การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ดังนั้น จึงจาเป็นที่จะต๎องมีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่มีการออกแบบการ
ทาตามระบบ ที่มีวิธีการดาเนินงานของตนเอง โดยอาศัยบุคลากรจากทุกฝ่ายภายในสถานศึกษา เข๎ามามีสํวนรํวม
รับรู๎รํวมกัน ในการประเมินผลและจัดทารายงานผลการประเมินผลการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นข๎อมูล
สาหรับรายงานต๎นสังกัด สาธารณชน และผู๎เกี่ยวข๎องตํอไป
ขอขอบคุณผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝ่ายที่ได๎รํวมกัน ดาเนินการจัดทารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนอนุบาลสตูล สาเร็จลุลํวงไปด๎วยดี เพื่อสามารถนาไปพัฒนาปรับปรุงการศึกษาในโอกาสตํอไป

โรงเรียนอนุบาลสตูล

สารบัญ
หน๎า
คานา
สารบัญ
ตอนที่ 1 ข๎อมูลพื้นฐาน
ตอนที่ 2 แผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
ตอนที่ 3 ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ตอนที่ 4 สรุปผลการพัฒนาและการนาไปใช๎
ภาคผนวก

ตอนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน
1. ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนอนุบาลสตูล ที่ตั้ง เลขที่ 1 ตาบลพิมาน .อาเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูล สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โทร 074
– 711004 โทรสาร 074 -+ 711004 e-mail anbsatun@hotmail.com website www.anbsatun.ac.th
เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีเนื้อที่ 11 ไรํ 3 งาน 8 ตารางวา
เขตพื้นที่บริการ ไมํมีเขตพื้นที่บริการ
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
โรงเรียนอนุบาลสตูลจัดการศึกษาตั้งแตํระดับอนุบาลปีที่ 1 จนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียน
อนุบาลประจาจังหวัดสตูล มาจากการรวม 2 โรงเรียนเข๎าด๎วยกัน คือ โรงเรียนตลาดพิมาน (วันครู 2503) และ
โรงเรียนอนุบาลสตูล (เดิม) เนื่องจากทั้ง 2 โรงเรียน เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาในรูปแบบเดียวกัน มีรั้ว
โรงเรียนติดกัน สานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสตูล จึงได๎รวม 2 โรงเรียนเข๎าด๎วยกัน เพื่อความสะดวกใน
การบริหารจัดการศึกษา ดังนั้น โรงเรียนอนุบาลสตูล ในปัจจุบัน จึงมีประวัติความเป็นมาพอสังเขปได๎ดังนี้
โรงเรียนตลาดพิมาน เริ่มกํอตั้ง พ.ศ.2489 สํวนโรงเรียนอนุบาลสตูลเดิมนั้น เปิดทดลองสอนระดับอนุบาล
ศึกษา สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามั ญศึกษา โดยอาศัยอาคารเรียนโรงเรียนทุํงเฉลิมสุข ตั้งอยูํ
ถนน
คูหาประเวศน๑ จนถึง พ.ศ.2497 จากนั้นในปี พ.ศ.2501โรงเรียนอนุบาลสตูล ย๎ายมาใช๎อาคารวัฒนธรรมหญิง
จังหวัดสตูล ตั้งอยูํถนนสฤษดิ์ภูมินารถ เปิดสอนระดับอนุบาลปีที่ 1-2 และเข๎าศึกษาตํอระดับประถมศึกษาใน
โรงเรียนตลาดพิมาน ตํอมาในปี พ.ศ.2503 โรงเรียนตลาดพิมานได๎เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนตลาดพิมาน (วันครู
2503) เนื่องจากได๎รับงบประมาณกํอสร๎างอาคาร ในวันครู ปี พ.ศ. 2503 สํวนโรงเรียนอนุบาลสตูล ได๎รับอนุญาต
ให๎เปิดทาการสอนตั้งแตํชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตั้งแตํ ปีพ.ศ.2513-2520 และเข๎าศึกษาตํอ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-7 ในโรงเรียนตลาดพิมาน (วันครู 2503) หลังจากนั้นในปี พ.ศ.2521 โรงเรียน
อนุบาลสตูล ได๎รับอนุญาตให๎เปิดสอนตั้งแตํชั้นอนุบาลปีที่ 1 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จนกระทั่ง ปี พ.ศ.2523
ทั้ง 2 โรงเรียน ซึ่งเดิมสังกัดกรมสามัญศึกษา ได๎โอนเข๎ามา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหํงชาติ สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสตูล เมื่อทางสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสตูล เห็นวําทั้ง
2 โรงเรียนจัดการศึกษาในระดับเดียวกัน จึงได๎รวม 2 โรงเรียนเข๎าด๎วยกัน ใช๎ชื่อครั้งแรกเพื่อเป็นอนุสรณ๑ให๎กับ
ทั้ง 2 โรงเรียนวํา “อนุบาลตลาดพิมาน” ในปี พ.ศ.2530 และจัดการศึกษาในระดับกํอนประถมศึกษาและระดับ
ประถมศึกษา จากนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2541 โดยเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียน
อนุบาลสตูล” เพื่อให๎เป็นโรงเรียนอนุบาลประจาจังหวัด ซึ่งมีอยูํทุกจังหวัดในประเทศไทยและเป็นต๎นแบบการจัด
การศึกษาให๎เด็กๆได๎เริ่มเรียนรู๎ตั้งแตํระดับปฐมวัยจนจบระดับประถมศึกษาอยํางตํอเนื่อง และใช๎ชื่อวํา “โรงเรียน
อนุบาลสตูล” นับแตํนั้นมาจนถึงปัจจุบัน ตั้งอยูํเลขที่ 1 ถนนสฤษดิ์ภูมินารถ ตาบลพิมาน อาเภอเมืองสตูล
จังหวัดสตูล รหัสไปรษณีย๑ 91000 หมายเลขโทรศัพท๑ / โทรสาร 074-711004 กลุํมเครือขํายเมืองสตูล 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน เป็นที่ตั้งของ

ศูนย๑สํงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาของจังหวัดสตูล เปิดให๎บริการ
การจัดการศึกษา ตั้งแตํระดับปฐมวัยจนถึงระดับประถมศึกษา มีจานวนนักเรียนทั้งหมด 1,867 คน มีห๎องเรียน
ระดับปฐมวัย จานวน 10 ห๎องเรียน ระดับประถมศึกษา จานวน 36 ห๎องเรียน รวมจานวนห๎องเรียนทั้งสิ้น 46
ห๎องเรียน โดยมี นายสุทธิ สายสุนีย๑ ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อานวยการโรงเรียน มีรองผู๎อานวยการ 3 ทําน คือ นาย
สวัสดิ์ ไชยณรงค๑ ปฏิบัติหน๎าที่รองผู๎อานวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณและบริหารงานบุคคล นางสาวสมศรี
แก๎วทองมา ปฏิบัติหน๎าที่รองผู๎อานวยการฝ่ายวิชาการ และ นางสาวนิตยา แซํอึ้ง ปฏิบัติหน๎าที่รองผู๎อานวยการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหัวหน๎างานฝ่ายตําง ๆ บริหารงานอยํางเป็นระบบ

ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลสตูล ตั้งอยูํที่เลขที่ 1 ถนนสฤษดิ์ภูมินารถ ตาบลพิมาน อาเภอเมืองสตูล
จังหวัดสตูล หมายเลขโทรศัพท๑ 074-711004 โทรสาร 074-711004 รหัสไปรษณีย๑ 91000 สังกัดกลุํม
เครือขํายเมืองสตูล 2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
โรงเรียนเปิด ให๎บริการตัง้ แตํระดับชั้นปฐมวัย ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจานวน
1,866 คน มีห๎องเรียนทั้งหมด 46 ห๎องเรียน

คาขวัญโรงเรียน
“ศึกษาดี มีอนามัย วินัยเดํน เน๎นคุณธรรม นาสังคม”

ตราประจาโรงเรียน

สีประจาโรงเรียน

น้าเงิน

ชมพู

ข้อมูลอาคารสถานที่
โรงเรียนอนุบาลสตูล มีพื้นที่ขนาด 11 ไรํ 3 งาน 8 ตารางวา มีอาคารเรียน 8 หลัง อาคารประกอบ
3 หลัง ใช๎สาหรับเป็นห๎องเรียนระดับปฐมวัย จานวน 10 ห๎องเรียน ระดับประถมศึกษา จานวน 36 ห๎องเรียน
ห๎องปฏิบัติการตําง ๆ จานวน 21 ห๎องเรียน มีอาณาเขตติดตํอดังนี้
อาณาเขตทิศเหนือ
จด
ถนนตามะหงงอุทิศ
อาณาเขตทิศใต๎
จด
ถนนสฤษดิ์ภูมินารถ
อาณาเขตทิศตะวันออก
จด
สานักงานเทศบาลเมืองสตูล
อาณาเขตทิศตะวันตก
จด
ถนนสตูลธานี

2. ข้อมูลผู้บริหาร
1) ผู๎อานวยการโรงเรียน
ชื่อ-สกุล นายสุทธิ สายสุนีย๑
โทรศัพท๑ 081 - 9697266 e - mail : suthi.stn@hotmail.com
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา การบริหารการศึกษา
ดารงตาแหนํงที่โรงเรียนนี้ตั้งแตํ 12 ธันวาคม พ.ศ.2551 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 3 ปี 4 เดือน
2) รองผู๎อานวยการโรงเรียน 3 คน
2.1 ชื่อ-สกุล นายสวัสดิ์ ไชยณรงค๑ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี โทรศัพท๑ 086 – 9613566
รับผิดชอบกลุํมบริหารบุคลากรและกลุํมบริหารงบประมาณ
2.2 ชื่อ-สกุล นางสาวสมศรี แก๎วทองมา วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
โทรศัพท๑ 081 - 2776135 e-mail yaisri2499@hotmail.com รับผิดชอบกลุํมบริหารวิชาการ
2.3 ชื่อ-สกุล นางสาวนิตยา แซํอึ้ง วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
โทรศัพท๑ 089 – 2968624 e-mail nit1908@hotmail.com รับผิดชอบกลุํมบริหารทั่วไป
3. ข้อมูลนักเรียน ( ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2554 )
1) จานวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น - คน
2) จานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 1,866 คน จาแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
ระดับชั้นเรียน

จานวนห้อง

อ.1

เพศ

รวม

เฉลี่ย

ชาย

หญิง

ต่อห้อง

5

89

83

172

34.50

อ.2

5

114

91

205

41.00

รวม

10

203

174

377

ป.1

6

133

116

249

41.50

ป.2

6

130

112

242

40.33

ป.3

6

130

138

268

43.83

ป.4

6

114

133

247

41.17

ป.5

6

117

112

229

38.17

ป. 6

6

119

135

254

42.33

รวม

36

747

746

1,489

รวมทั้งหมด

46

946

920

1,866

3) จานวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ๑ของกรมพลศึกษาหรือสานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.) 1,447 คน คิดเป็นร๎อยละ 97.18
4) จานวนนักเรียนที่มีน้าหนักสํวนสูงตามเกณฑ๑ของกรมอนามัย 1,420 คน คิดเป็นร๎อยละ 95.37
5) จานวนนักเรียนที่มีความบกพรํองเรียนรํวม 18 คน คิดเป็นร๎อยละ 1.21
6) จานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ 9 คน คิดเป็นร๎อยละ 0.60
7) จานวนนักเรียนปัญญาเลิศ 47 คน คิดเป็นร๎อยละ 3.16
8) จานวนนักเรียนต๎องการความชํวยเหลือเป็นพิเศษ 126 คน คิดเป็นร๎อยละ 8.46
9) จานวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน (ปัจจุบัน) - คน คิดเป็นร๎อยละ 10) สถิติการขาดเรียน 39 คน คิดเป็นร๎อยละ 2.59
11) จานวนนักเรียนที่เรียนซ้าชั้น 2 คน คิดเป็นร๎อยละ 0.13
12) จานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร
ป.6 จานวน 254 คน คิดเป็นร๎อยละ 100
13) อัตราสํวนครู : นักเรียน = 1: 23
14) จานวนนักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการจานวน 1,487คน
คิดเป็นร๎อยละ 99.87
15) จานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพํอ แมํ ผู๎ปกครอง จานวน 1,487 คน คิดเป็นร๎อยละ 99.87
16) จานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน จานวน 1,487 คนคิดเป็นร๎อยละ 99.87
17) จานวนนักเรียนที่ทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน๑ตํอสังคมทั้งในและนอกประเทศจานวน 1,487 คนคิด
เป็นร๎อยละ 99.87
18) จานวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู๎จากการอํานและการสืบค๎นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอยํางสม่าเสมอ
จานวน 897 คน คิดเป็นร๎อยละ 60.24
19) จานวนนักเรียนที่ผํานการประเมินความสามารถด๎านการคิดตามที่กาหนดในหลักสูตรสถานศึกษา
จานวน 1,485 คน คิดเป็นร๎อยละ 99.73
20) จานวนนักเรียนที่ผํานเกณฑ๑การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข๎ากับสังคมตามที่กาหนดใน
หลักสูตรสถานศึกษา จานวน 1,485 คน คิดเป็นร๎อยละ 99.80

4. ข้อมูล
ที่
1.
2.
3.
4
ที่
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ครูประจาการ

ชื่อ – ชื่อสกุล
นายสุทธิ สายสุนีย๑
นายสวัสดิ์ ไชยณรงค๑
นางสาวสมศรี แก๎วทองมา
นางสาวนิตยา แซํอึ้ง
ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

นางอมรรัตน๑ อโณทัย
นางสาวชลธิชา กาสเส็น
นางกมลทิพย๑ ประชุมรัตน๑
นางจิรัชฎา ลิมานิ
นางมารีหยา มรรคาเขต
นางสุธาวัลย๑ เหมหมาด
นางเลขา ทุํงหว๎า
นางสาวสุวดี หวันสู
นางอภิษฎา ทองเนื้อแข็ง
นางสาเภา ราชรักษ๑
นางอัสสาเร๏าะ เส็นเด
นายไพทัศน๑ นาคบรรพต
นายวรัญญ๑ อังสุภานิช
นางสาวมุจลินท๑ สารีปา
นางสาวปราณี แซํวํอง
นางขนิษฐา อาษาชานาญ
นางฉายคิ่ม ยิ้มเย็น
นางละออง ประชาเรืองฤทธิ์
นางจิราภรณ๑ พรหมสุทธิ์
นางรัชนี เสมสม
นางสาวศศิธร เดชานนท๑
นางณัฎฐิณี หลํอเจริญ
นางนัยนา หลังยาหนําย
นางสาวสุนิสา เอี่ยมสกุล
นางบุญรี เส็นสมมาตร
นางพรทิพย๑ ฮํองสกุล
นางปราณีต อรุณสวัสดิ์
นางวิยดา ศรีสุวรรณ๑
น.ส.เยาวลักษณ๑ จตุรักษ๑สมัย

อายุ
52
57
55
36
อายุ
54
53
54
37
49
56
59
27
37
56
39
58
56
35
48
51
54
52
50
53
39
56
37
39
56
56
50
51
55

อายุ
ราชการ
32
36
36
10
อายุ
ราชการ
29
32
19
14
19
31
38
3
14
33
14
34
32
8
25
29
34
31
23
30
13
28
13
16
34
33
27
35
33

ตาแหนํง/
วิทยฐานะ
คศ.3
คศ.2
คศ.2
คศ.1
ตาแหนํง/
วิทยฐานะ
คศ.2
คศ.2
คศ.2
คศ.2
คศ.2
คศ.2
คศ.3
คศ.1
คศ.2
คศ.2
คศ.2
คศ.2
คศ.2
คศ.2
คศ.3
คศ.3
คศ.2
คศ.2
คศ.2
คศ.2
คศ.2
คศ.3
คศ.2
คศ.2
คศ.2
คศ.2
คศ.3
คศ.2
คศ.2

วุฒิ

วิชา เอก

สอนวิชา/ชั้น

กศม.
คบ
กศม.
กศม.

บริหาร
คณิต
บริหาร
บริหาร

-

วุฒิ

วิชา เอก

สอนวิชา/ชั้น

คบ
คบ
คบ
กศม.
คบ
คบ
คบ
คบ
คบ
คบ
คบ
ศษ.บ
คบ
คบ
ศษ.บ
คบ
คบ
ศษ.บ
คบ
กศ.บ
คบ
คบ
กศ.บ
คบ
กศ.บ
คบ
กศ.บ
กศ.บ

ปฐมวัย
ประถม
ปฐมวัย
บริหาร
อนุบาล
ประถม
ประถม
ภาษาไทย
ประถม
ปฐมวัย
ปฐมวัย
สังคม
ประถม
อังกฤษ
สังคม
ประถม
ประถม
ประถม
ประถม
ประถม
วิทย๑ฯ
หลักสูตร
อังกฤษ
ประถม
ภาษาไทย
ภาษาไทย
เทคโนฯ
เคมี
สังคม

ปฐมวัย
ปฐมวัย
ปฐมวัย
ปฐมวัย
ปฐมวัย
ปฐมวัย
ไทย,คณิต ป.1
ไทย,คณิต ป.1
ไทย,คณิต ป.1
ไทย,คณิต ป.1
ปฐมวัย
สังคม ป.1
วิทย๑ ป.1
อังกฤษ ป.1
ไทย,คณิต ป.1
ไทย,คณิต ป.2
ไทย,คณิต ป.2
ไทย,คณิต ป.2
ไทย,คณิต ป.2
ไทย,คณิต ป.2
ไทย,คณิต ป.2
สังคม ป.2
อังกฤษ ป.2
กอท. ป.2
ไทย ป.3
ไทย ป.3
ไทย ป.3
วิทย๑ ป.3
ไทย,คณิต ป.3

จานวนครัง้ /ชั่วโมงที่รับ
การพัฒนา/ปี

จานวนครัง้ /ชั่วโมงที่รับ
การพัฒนา/ปี

34

นางภูติรัชน๑ บูสู

36

7

คศ.1

คบ

อังกฤษ

35
36

นางวรรณา คาขวัญ
นางจรรยวรรธ๑ คงธ๑สมณ๑

49
41

22
18

คศ.2
คศ.2

กศ.บ
ศษ.บ

ภาษาไทย
นาฏศิลป์

ที่

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

นางสาวอุไรวรรณ ยกชม
นางสาวกมลพร ทิพย๑แก๎ว
น.ส.พันธุ๑พิไล เกตตะพันธ๑
นางหนึ่งฤทัย ดํอล๏ะ
นางฉวีวรรณ ฮะอุรา
นายสถาพร วิจิตรจรรยา
นายขจรศักดิ์ ธังดิน
นายกมล สาขะมุติ
นางประไพ คงยอด
น.ส.สุนทรี โกวิทพิทยาการ
นางละออ ใจสมุทร
นางสไบแพร ฉิมเกื้อ
นางสาวเพ็ญศรี ปราณสุข
นายสมชาย สุขจันทร๑
นายถิรวัฒน๑ คงจันทร๑

58
59
55
35
56
54
34
51
52
50
59
41
54
55
29

52

นางดุษฎี ตันสกุล

57

53
54
55
56
57
58

นางสปีน๏ะ หมีนพราน
นายสมพงศ๑ สิทธิกุล
นางจิตติมนต๑ เภาทอง
นางไพเราะ เกิดผล
นางนัฐญา ไหมฉิม
นางจรูญศรี ประทีป ณ ถลาง

50
59
30
57
39
54

59
60
61
62
63

นางอุไร ฉ๎วนกลิ่น
นางวนิดา ศิริวัฒน๑
นายชัยทัต ตันสกุล
นายอาดุลย๑ เหล็มหนู
นายชัยยงค๑ ชูวล

48
38
57
48
39

64

นางสาวธนิสร โภชนุกูล

28

อังกฤษ ป.3
คณิต
ไทย ป.3
นาฏศิลป์ ป.3
กอท.

อายุ ตาแหนํง/
จานวนครัง้ /ชั่วโมงที่รับ
วุฒิ
วิชา เอก
สอนวิชา/ชั้น
ราชการ วิทยฐานะ
การพัฒนา/ปี
38
คศ.2
คบ
ประถม
ไทย,คณิต ป.4
40
คศ.2 กศ.บ ประถม
ไทย ป.4
31
คศ.2
คบ
ประถม
11
คศ.2
คบ
อังกฤษ
อังกฤษ ป.4
36
คศ.3
คบ
ชีวศึกษา
วิทย๑ ป.4
32
คศ.3
คบ
สังคม
สังคม ป.4
10
คศ.2 กศ.ม การศึกษา
26
คศ.2
พละ ป.4
26
คศ.2
คบ
วิทย๑ฯ
วิทย๑,คณิต ป.4
25
คศ.2
คบ
วิทย๑ฯ
วิทย๑ ป.5
38
คศ.3 กศ.บ ภาษาไทย ไทย,คณิต ป.5
17
คศ.3 กศ.ม การบริหาร วิทย๑ ,คณิต ป.5
33
คศ.2 ศศ.บ จิตวิทยา
อังฤษ ป.5
31
คศ.2
คบ แนะแนว กอท. ป.5 สังคม
3
คศ.1 ศศ.บ ดุริยางค๑ ประวัติ , ดนตรี
ป.5
35
คศ.2
คบ ภาษาไทย นาฏศิลป์ ,ไทย
ป.5
28
คศ.2
คบ
ประถม
กอท ป.5
37
คศ.2
คบ
จิตวิทยา คณิต,สังคม ป.5
3
คศ.1
คบ ภาษาไทย
ไทย ป.5
32
คศ.3 กศ.บ ภาษาไทย
ไทย ป.6
17
คศ.2 กศ.ม
วิทย๑ฯ
วิทย๑ ป.6
25
คศ.3 กศ.ม ศาสนาฯ ประวัติ, อังกฤษ
ป.6
25
คศ.2
คบ
ประถม
ไทย ป.6
16
คศ.2
คบ
ประถม
ไทย ป.6
34
คศ.2 ศษ.บ สุขศึกษา
พละ ป.6
25
คศ.2
คบ
อังกฤษ
อังกฤษ ป.6
15
คศ.2 กศ.ม การบริหาร อังกฤษ,วิทย๑ ป.
6
อังกฤษ,วิทย๑ ป.6
5
คศ.1 กศ.ม ประถม

65

นางหนึ่งฤทัย วิจิตรจรรยา

ที่

ที่

66
67
68
69
70
71
72
73
74

37

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

นางจุฬาภรณ๑ ทิศษา
นางสาวปวัณรัตน๑ ลํองแก๎ว
นางสาวยุพา ธรรมขันธ๑
นางสาวนูรียะ หลีเยาว๑
นายบูอาสัน หาโส๏ะ
นายสุทิน แต๎มแก๎ว
นางมนลักษณ๑ ศรียาเทพ
นางสาวกาญจนา กุลมาตย๑
น.ส.เนตรชฎารัตน๑ พรหมสุทธิ์

55
36
33
37
37
57
56
33
26

16

คศ.2
ตาแหน่ง/
อายุ
วิทย
ราชการ
ฐานะ
32
คศ.2
3
คศ.1
7
คศ.1
3
คศ.1
14
คศ.2
32
คศ.2
32
คศ.3
1
ครูผู๎ชํวย
2
ครูผู๎ชํวย

กศ.ม การวัดผลฯ
วุฒิ

วิชา เอก

กศ.บ
สังคม
กศ.บ ปฐมวัย
คบ
ปฐมวัย
คบ ภาษาไทย
คบ
คณิตฯ
คบ การบริหาร
กศ.บ ชีววิทยา
คบ
อังกฤษ
กศ.บ วิทย๑,เคมี

คณิต ป.6
สอนวิชา/ชั้น

จานวนครั้ง/ชั่วโมงที่รับ
การพัฒนา/ปี

สังคม ป.6
ปฐมวัย
ปฐมวัย
ไทย ป.1
วิทย๑ฯ ป.2
กอท. ป.6
คณิต ป.3
อังกฤษ ป.4
วิทย๑ ป.6

จานวนครูที่สอนวิชาตรงเอก 62 คน คิดเป็นร๎อยละ 83.78
จานวนครูที่สอนตรงความถนัด 12 คน คิดเป็นร๎อยละ 16.22
พนักงานราชการ
ที่

1.
2.
3.

ชื่อ – ชื่อสกุล

นางรุํงทิวา การดาสุวรรณ
นางทัศณีย๑ ปีไสย
นายอิสมาแอน ดาแลํหมัน
ฯลฯ

ประสบการณ์
การสอน (ปี)

วุฒิ

วิชา เอก

สอนวิชา/ชั้น

จ้างด้วยเงิน

13
9
15
-

คบ.
คบ.
คบ.
-

ประถมศึกษา
ศิลปะ
สังคมศึกษา
-

ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 2 - 6
ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
-

อายุ

ประสบการณ์
การสอน (ปี)

วุฒิ

วิชา เอก

สอนวิชา/ชั้น

จ้างด้วยเงิน

28
36
25
-

2
3
1
-

ศษบ.
คบ.
กศ.บ
-

วิทยาศาสตร๑
คหกรรมศาสตร๑
คณิตศาสตร๑
-

ประถมศึกษาปีที่ 1
เด็กพิเศษเรียนรํวม
ประถมศึกษาปีที่ 4
-

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
-

อายุ

39
33
38
-

ครูอัตราจ้าง
ที่

1.
2.
3.

ชื่อ – ชื่อสกุล

นางสาวอุทัยวรรณ ชาชะ
น.ส.ศิรินคภัช พิศาลสินธ๑
น.ส.ฟารีดา หมาดสา
ฯลฯ

5. ข้อมูลอาคารสถานที่
อาคารเรียนจานวน 7 หลัง อาคารประกอบจานวน 9 หลัง ส๎วม 4 หลัง
สระน้า - สระ สนามเด็กเลํน - สนาม สนามฟุตบอล - สนาม
สนามบาสเก็ตบอล - สนาม - สนาม อื่นๆ (ระบุ)
6. ข้อมูลงบประมาณ
งบประมาณ (รับ-จําย)
รายรับ
จานวน/บาท
เงินงบประมาณ
18,777,310
เงินนอกงบประมาณ
6,768,995
เงินอื่นๆ(ระบุ)
รวมรายรับ
25,546,305

รายจ่าย
งบดาเนินการ/เงินเดือน-คําจ๎าง
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
งบอื่นๆ(ระบุ)
รวมรายจ่าย

จานวน/บาท
19,413,043
2,915,249
22,328,292

งบดาเนินการ/เงินเดือน เงินคําจ๎าง คิดเป็นร๎อยละ 75.99 ของรายรับ
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คิดเป็นร๎อยละ 24.01 ของรายรับ
7.ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม
1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นชุมชนเมือง มีประชากรประมาณ 297,163 คน
บริเวณใกล๎เคียงโดยรอบโรงเรียน ได๎แกํ สานักงานเทศบาลเมืองสตูล มัสยิดมาบัง โรงพยาบาลสตูล สถานี
ตารวจ คฤหาสน๑กูเด็น วัดชนาธิปเฉลิม ( วัดอารามหลวง ) วัดสตูลสันตยาราม ที่ทาการไปรษณีย๑ ตลาดนัดวัน
เสาร๑ อาชีพหลักของชุมชน คือ รับราชการ ค๎าขาย สํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ และอิสลาม ประเพณี/
ศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่นที่เป็นที่รู๎จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีทางศาสนา เชํน ประเพณีแหํเทียนพรรษา ประเพณี
ลอยกระทง ประเพณีสงกรานต๑
2) ผู๎ปกครองสํวนใหญํ จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ รับราชการ สํวนใหญํนับถือ
ศาสนา พุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได๎โดยเฉลี่ยตํอครอบครัว ตํอปี 20,000 บาท จานวนคนเฉลี่ยตํอ
ครอบครัว 4 คน
3) โอกาสและข๎อจากัดของโรงเรียน
(บรรยายโดยยํอ เชํน อยูํใกล๎แหลํงเรียนรู๎ อยูํในบริเวณวัด ได๎รับการสํงเสริมสนับสนุนจากชุมชน
ผู๎นาชุมชน องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น หรืออยูํใกล๎แหลํงเสื่อมโทรม โรงงาน ฯลฯ)

ปัจจัยภายในสถานศึกษา
จุดเด่น
1. สถานศึกษามีบุคลากรที่มคี วามรู๎ความสามารถ
และมีความมุํงมั่นในการปฏิบัติหน๎าที่ได๎อยํางเต็ม
ความรู๎ความสามารถ
2. มีการจัดระบบการบริหารจัดการที่ดี มีการ
บริหารงบประมาณอยํางเหมาะสม

จุดที่ควรพัฒนา
1. สถานศึกษาควรจัดระบบการการนิเทศ ติดตามผลการ
ดาเนินงานการใช๎สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎
รวมทั้งเทคนิควิธีสอนของครู เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎มีการพัฒนาตาม
ศักยภาพในกระบวนการวิจัยในการแก๎ปัญหาให๎กับผู๎เรียน
2. พัฒนาสภาพแวดล๎อมและแหลํงเรียนรู๎ภายในให๎เอื้อตํอการ
เรียนรู๎ของผู๎เรียน

3. มีสื่อเทคโนโลยีระบบสารสนเทศที่เหมาะสม
เพียงพอตํอการจัดการเรียนรู๎ ทาให๎สามารถจัด
การศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ตรงกับความ
ต๎องการของผู๎เรียนผู๎ปกครอง และชุมชน สามารถ
ให๎บริการด๎านตําง ๆ แกํผู๎เรียนและชุมชนได๎อยํางมี
คุณภาพ

3. ครูและบุคลากรใช๎สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมในการจัดการ
เรียนรู๎น๎อยมาก จึงควรมีการพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียน
ให๎มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการใช๎สื่อ เทคโนโลยี
นวัตกรรม และนาไปใช๎อยํางแท๎จริงและเกิดประโยชน๑ตํอ
ผู๎เรียน

ปัจจัยภายนอกสถานศึกษา
โอกาส
1. สถานศึกษามีแหลํงเรียนรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่เอื้อ
ตํอการจัดการเรียนรู๎ได๎อยํางหลากหลาย สามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎กับผู๎เรียนได๎ทุกกลุํมสาระ
การเรียนรู๎
2. ผู๎ปกครองมีความพร๎อมในการให๎ความรํวมมือ
กับสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนทั้ง
ด๎านกาลังกาย กาลังทรัพย๑และการรํวมแสดงความ
คิดเห็น รํวมแก๎ปัญหาในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
3. สภาพสังคม เป็นสังคมที่มีความสงบสุข

อุปสรรค
1. แหลํงเรียนรู๎ด๎านวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีที่ทันสมัยใน
ชุมชนมีน๎อยไมํเอื้อตํอการนามาใช๎ประโยชน๑ในการพัฒนาการ
เรียนรู๎ของผู๎เรียน
2. นักเรียนบางสํวนอยูํไกลจากโรงเรียนทาให๎ต๎องใช๎เวลามาก
ในการเดินทางไป-กลับโรงเรียนกับบ๎าน ทา
ให๎ไมํสามารถเข๎ารํวมกิจกรรมของโรงเรียนได๎อยํางเต็มที่สํงผล
ให๎ไมํสามารถพัฒนาผู๎เรียนได๎เต็มศักยภาพ
3. อยูํใกล๎ร๎านเกม ร๎านขายของเลํนเด็ก ที่ไมํมีประโยชน๑
4.อยูํริมถนนที่มีเสียงรถยนต๑ตลอดเวลา และมีควันรถที่เป็น
ปัญหาตํอสุขภาพ

8.โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรสถานศึกษามาตรฐานสากล ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2553 - 2555
รายวิชา / กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร๑
วิทยาศาสตร๑
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร๑
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ
รวมรายวิชาพื้นฐาน
รายวิชาเพิ่มเติมตามหลักสูตรมาตรฐานสากล
ทฤษฎีองค๑ความรู๎
การเขียนความเรียงขั้นสูง
โครงงาน
โลกศึกษา
ภาษาอังกฤษ
รวมรายวิชาเพิ่มเติมตามหลักสูตรมาตรฐานสากล
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ / ยุวกาชาด
ชมรม
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน๑
รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น

เวลาเรียน
ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

280
200
80
80
40
40
40
40
40
840

280
200
80
80
40
40
40
40
40
840

280
200
80
80
40
40
40
40
40
840

200
160
120
80
40
40
40
80
80
840

200
160
120
80
40
40
40
80
80
840

200
160
120
80
40
40
40
80
80
840

40
40
40
40
80
240

40
40
40
40
80
240

40
40
40
40
80
240

40
40
40
40
80
240

40
40
40
40
80
240

40
40
40
40
80
240

40
70
30
40
10
120

40
70
30
40
10
120

40
70
30
40
10
120
1,200

40
40
70
70
30
30
40
40
10
10
120 120
ชั่วโมง

40
70
30
40
10
120

9. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
1) ห้องสมุดมีขนาด
ตารางเมตร จานวนหนังสือในห้องสมุด เล่ม
การสืบค๎นหนังสือและการยืม-คืน ใช๎ระบบ ดิวอี้
จานวนนักเรียนที่ใช๎ห๎องสมุดในปีการศึกษา 2554 เฉลี่ย 400 คน ตํอวัน
คิดเป็นร๎อยละ 21 .44 ของนักเรียนทั้งหมด
2ห๎องปฏิบัติการ
ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร๑ จานวน 1 ห๎อง
ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร๑ จานวน 3 ห๎อง
ห๎องปฏิบัติการทางภาษา จานวน 1 ห๎อง
ห๎อง อัจฉริยภาพ จานวน 1 ห๎อง
3. คอมพิวเตอร๑ จานวน 109 เครื่อง
ใช๎เพื่อการเรียนการสอน 89 เครื่อง
ใช๎เพื่อสืบค๎นข๎อมูลทางอินเตอร๑เน็ต 109 เครื่อง
จานวนนักเรียนที่สืบค๎นข๎อมูลทางอินเตอร๑เน็ตในปีการศึกษา 2554
เฉลี่ย 500 คน ตํอวัน คิดเป็นร๎อยละ 26 .80 ของนักเรียนทั้งหมด
ใช๎เพื่อการบริหารจัดการ
20 เครื่อง

10 . แหลํงเรียนรู๎
10.1 ) แหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียน
ที่
1

2

ชื่อแหล่งเรียนรู้
ห๎องเรียนสีเขียว

ห๎องสมุด

ความรู้ที่ได้รับ
- พลังงาน
- การใช๎ไฟฟ้าอยํางประหยัด
- แหลํงกาเนิดไฟฟ้า
- การเลี้ยงปลาทอง
- การเลี้ยงแมว
- การเลี้ยงปลากัด
- การเลี้ยงปลาหางนกยูง
- คาควบกล้า
- คาคล๎องจอง
-มาตราตัวสะกด
-เครื่องมือการเกษตร และการใช๎
เครื่องมือการเกษตร

สอดคล้องกับกลุ่มสาระ

สถิติจานวนครั้ง
ที่ใช้/ปี

วิทยาศาสตร๑
130
ไทย,วิทย๑,สังคมศึกษา

ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
กอท.

4,033

-พืช สัตว๑
-วันสาคัญ
-สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย๑
-วันคริสต๑มาส
-การอําน-การเขียน
-สิ่งแวดล๎อม เชํน พืช สัตว๑ พลังงาน
-ประวัติศาสตร๑ บุคคลสาคัญ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ
แผนที่ แหลํงทํองเที่ยว
- สืบค๎นข๎อมูลจากอินเตอร๑เน็ต ฯลฯ
- ค๎นคว๎าหาความรู๎ในกลุํมสาระตําง ๆ
- การใช๎พจนานุกรม
- กิจกรรมสํงเสริมการอําน
-ค๎นคว๎าจากอินเตอร๑เน็ต
-ใช๎เวทีแหลํงเรียนรู๎ในกิจกรรมโต๎วาที
ที่
3

ชื่อแหล่งเรียนรู้
ห๎องอัจฉริยภาพ

ความรู้ที่ได้รับ
-การเลี้ยงปลาทอง ปลากัด แมว
ปลาหางนกยูง
-สารคดีเกี่ยวกับสิ่งที่เรียน
-วรรณคดี
-E-learning ของ CAT, True, ร.ร
-ศึกษาระบบสุริยะ
-ศึกษาค๎นคว๎าภาวะโลกร๎อน

วิทยาศาสตร๑
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ทุกกลุํมสาระ

สอดคล้องกับกลุ่มสาระ
ทุกกลุํมสาระ

สถิติจานวนครั้ง
ที่ใช้/ปี
411

-ค๎นคว๎าหาความรู๎โดยใช๎สื่อเทคโนโลยี

4

สวนคณิตศาสตร๑

-ค๎นคว๎าจากอินเตอร๑เน็ต
-ติว/รูบิค/SUDUKU
-การวัดความยาว,รูปเรขาคณิต
-รูปเรขาคณิต และรูปทรง
-สูตรคูณ
-การหาพื้นที่
-รูปเรขาคณิต-ความยาวรอบรูป
การทํองสูตรคูณ
-สูตรการหาพื้นที่

คณิตศาสตร๑
คณิตศาสตร๑

190

5

โรงอาหาร

6

ห๎องคอมพิวเตอร๑

7

ห๎องศิลปะ

8

เรือนเพาะชา

9

อาคาร
อเนกประสงค๑

10

ห๎องสหกรณ๑

11

ห๎องดนตรี+
นาฏศิลป์

12

ห๎องอิสลามศึกษา

-รูปทรงเรขาคณิต
-รูปเรขาคณิต 2 และ 3 มิติ
-การเปรียบเทียบมาตราตําง ๆ
-อุปกรณ๑,การใช๎อุปกรณ๑ห๎องครัว
-อุปกรณ๑,การใช๎อุปกรณ๑ห๎องครัว
-เรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร๑พื้นฐาน
-การใช๎โปรแกรมประยุกต๑
-เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
-สืบค๎นข๎อมูล
-การวาดภาพระบายสี
- งานปั้น –งานประดิษฐ๑
-พืช
-การดูแลต๎นไม๎
-เรื่องใกล๎ตัว
-การเพาะพันธ๑ไม๎
- การจัดนิทรรศการวันสาคัญ
-การจัดกิจกรรมด๎านคุณธรรมจริยธรรม
- การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
-การประหยัดและออม
-การเลือกซื้อสินค๎า
-การจัดกิจกรรมสหกรณ๑
-เครื่องดนตรีไทย+สากล
-การขับร๎องเพลงไทย+สากล
-ทําราตําง ๆ
-รู๎จักดนตรีไทย
-ดนตรีสากล
-การขับร๎องเพลง
-ฝึกปฏิบัติดนตรีไทย+สากล
-ฝึกปฏิบัติกิจกรรมนาฏศิลป์
-ฝึกแตํงกายเครื่องละครและการแสดง
-ดนตรีประเภทตําง ๆ
การปฏิบัติศาสนกิจของศาสนาอิสลาม

กอท

214

กอท

748

ศิลปะ

120

กอท บูรณาการ
วิทยาศาสตร๑

116

ทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎
80
คณิตศาสตร๑ กอท
สังคม ฯลฯ
ศิลปะ

อิสลามศึกษา

402

500

332

13

ห๎องพุทธศาสนา

14

ศาลารวมใจ

15

สวนหยํอม/สวน
สมุนไพร

16

ห๎องวิทยาศาสตร๑

17

ห๎องพยาบาล

-ศาสนาพุทธ
-ศาสนาอิสลาม
-การนั่งสมาธิ สวดมนต๑
-การปฏิบัติตามหลักของศาสนา
-ศาสนาพิธี
-การแบํงกลุํมทากิจกรรมตําง ๆ
เกี่ยวกับเรื่องใกล๎ตัว
-การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
-สื่อความดีด๎วยภาพ
-ชนิดของพืช สํวนประกอบของพืช
-เรื่องใกล๎ตัว
-การตอบสนองของพืชตํอสิ่งเร๎า
-การตอบสนองของสัตว๑ตํอสิ่งเร๎า
-หน๎าที่ของรากลาต๎นของพืช
-ตรวจสอบแป้งในพืช
-การสกัดคลอโรฟิลล๑ในพืช
-การปฏิบัติโดยการทดลอง
- สุขภาพอนามัย
- หลักการบริโภคอาหารให๎ครบ 5 หมูํ

สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม

288

บูรณาการ

20

วิทยาศาสตร๑ บูรณาการ

60

วิทยาศาสตร๑

380

- สุขศึกษา
- วิทยาศาสตร๑
- คณิตศาสตร๑

50

10.2 แหลํงเรียนรู๎ภายนอกโรงเรียน
ที่
1

2

ชื่อแหล่งเรียนรู้
กลุํมแมํบ๎านหมูํที่ 2
ตาบลตันหยงโป

ศูนย๑การเรียนรู๎ชุมชน
บ๎านเกตรี

ความรู้ที่ได้รับ
-การใช๎วัสดุ และรูปแบบวิธีการ
เกี่ยวกับเครื่องจักสาน
- ความสัมพันธ๑ชุมชน
- การสืบสานภูมิปัญญาท๎องถิ่น

สอดคล้องกับกลุ่มสาระ

- บูรณาการ
- กอท.
- งานบ๎าน
- ศิลปะ
- วิทยาศาสตร๑
การเขียนบทกวี กลอนสี่ กลอนเปลํา ภาษาไทย
-การเขียนเชิงสร๎างสรรค๑

สถิติจานวนครั้ง
ที่ใช้/ปี

2

1

ที่
3

ชื่อแหล่งเรียนรู้

ความรู้ที่ได้รับ

สอดคล้องกับกลุ่มสาระ

ป่าชายเลนบ๎านหัวทาง -แหลํงที่อยูํของสัตว๑น้า
-สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูํในป่าชายเลน
-วิถีชีวิตของชาวบ๎านที่อาศัยอยูํใกล๎
บริเวณป่าชายเลน
-การบาเพ็ญประโยชน๑

วิทยาศาสตร๑ภาษาไทย
คณิตศาสตร๑ ศิลปะ
สังคม ภาษาอังกฤษ
กอท.

-กิจกรรมยุวกาชาด

กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน

5

ศูนย๑ป้องกันไฟป่าทุํง
นุ๎ย
คํายลูกเสือปากบาง

กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน

6

มัสยิดมาบัง

-กิจกรรมเข๎าคํายพักแรม
- กิจกรรมการเดินทางไกล
-ศาสนาพิธี-ศาสนาปฏิบัติทางศาสนา
อิสลาม
-หลักการปฏิบัติในชีวิตประจาวัน
-กิจกรรมคํายคุณธรรม
-การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ด๎าน
วิทยาศาสตร๑
* ระบบสุริยะ
* ดวงดาว
* ซายโชว๑
* การทดลองวิทยาศาสตร๑
* วิทยาศาสตร๑ในชีวิตประจาวัน
-รู๎แพ๎ รู๎ชนะ
-มีน้าใจเป็นนักกีฬา
-สํงเสริมสุขภาพ
-ดอกไม๎
- ไม๎ประดับ

-ภาษาไทย
- วิทยาศาสตร๑
- สังคมศึกษาฯ

4

7

โรงเรียนพิมานพิทยา
สรรค๑

8

9

สนามกีฬารัชกิจ
ประการ
ร๎านขายไม๎ดอกไม๎
ประดับ

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

สถิติจานวนครั้ง
ที่ใช้/ปี

3

1
1

2

วิทยาศาสตร๑

2

กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
2

4

ที่

ชื่อแหล่งเรียนรู้

10 วัดมงคลมิ่งเมือง

11 วิทยาลัยเทคนิคสตูล

ความรู้ที่ได้รับ

สอดคล้องกับกลุ่มสาระ

-ฝึกสมาธิ
- ถวายสังฆทาน
-กิจกรรมคํายคุณธรรม
-ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนา
พุทธ
- กิจกรรมรณรงค๑ตํอต๎านยาเสพติด

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

12 ตลาดสดเทศบาลเมือง - สินค๎าเพื่อการบริโภค
สตูล
- การเลือกซื้ออาหารอยํางถูกวิธี
- การจัดทาบัญชีรับ – จําย
13 กองร๎อย ตชด. 436
สตูล ต.คลองขุด
อ.เมืองสตูล จ.สตูล
14 ร๎านต๎นไม๎หน๎า
โรงเรียนอนุบาลสตูล

-ฝึกระเบียบแถว วินัย
-การเดินทางไกล
-ผูกเงื่อน
-บาเพ็ญประโยชน๑
-วิธีการปลูกและดูแลรักษาต๎นไม๎
- ปุ๋ย
- ดินที่ใช๎ในการปลูกต๎นไม๎

15 ศูนย๑วิจัยป่าชายเลน
สตูล

- พืช / สัตว๑ ป่าชายเลน
- ระบบนิเวศ

16 สถานีประมงทะเล
สตูล
17 สวนสาธารณะ
เทศบาลตาบลกาแพง
อ.ละงู
18 สวนสาธารณะ
เทศบาลตาบลฉลุง
อาเภอเมืองสตูล

- ธนาคารปูม๎า

19 สวนสาธารณะ
เทศบาลตาบลพิมาน

สถิติจานวนครั้ง
ที่ใช้/ปี

1

กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
-ภาษาไทย
- บูรณาการ
- คณิตศาสตร๑
- ศิลปะ
ลูกเสือ
(กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน)

- บูรณาการ
- กอท.
- วิทยาศาสตร๑
- คณิตศาสตร๑
- วิทยาศาสตร๑
- บูรณาการ

1

2

1

1

1
1

-การให๎บริการและการจัดการ

- วิทยาศาสตร๑
- บูรณาการ
- บูรณาการ

-การให๎บริการและการจัดการ

- บูรณาการ

2

-การให๎บริการและการจัดการ

- บูรณาการ

1

2

20

21

22
23

24

25

อาเภอเมืองสตูล
ร๎านเครื่องเขียนทูเวย๑
สเตชั่นตาบลคลองขุด
อาเภอเมืองสตูล
ร๎านนิวเบอเกอรี่ตาบล
พิมาน อาเภอเมือง
สตูล
ร๎านไทม๑ ตาบลพิมาน
อาเภอเมืองสตูล
ร๎านชาหน๎าวัดสตูล
สันตยารามตาบล
พิมาน อาเภอเมือง
สตูล
ร๎านส๎มตาป้าแต๐ว
ตาบลพิมาน อาเภอ
เมืองสตูล
สาธารณสุขจังหวัด
สตูล

-การให๎บริการและการจัดการ

- บูรณาการ

2

-การให๎บริการและการจัดการ

- บูรณาการ

3

-การให๎บริการและการจัดการ

- บูรณาการ

2

-การให๎บริการและการจัดการ

- บูรณาการ

3

-การให๎บริการและการจัดการ

- บูรณาการ

3

-เกณฑ๑โภชนาการ

- บูรณาการ

1

1.3 ปราชญ๑ชาวบ๎าน / ภูมิปัญญาท๎องถิ่น / ผู๎ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให๎ความรู๎แกํครู / นักเรียน ในปี
การศึกษา 2554
ชื่อปราชญ๑ชาวบ๎าน /
สถิติจานวนครั้ง
ที่
ความรู๎ที่ได๎รับ
สอดคล๎องกับกลุํมสาระ
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น
ที่ใช๎/ปี
1 นายสามารถ สามัญ
*วิธีการปลูกดอกดาวเรือง
- กอท.
4
- คณิตศาสตร๑
- ภาษาไทย
- ศิลปะ
2 นางมาลี ทิพย๑ดนตรี
* การออม
-- คณิตศาสตร๑
2
- ภาษาไทย
- สังคมศึกษา ฯ
3 นางสุมีนา ปกครอง
* วิธีการปลูกดอกไม๎
- กอท.
6
* การกาจัดศัตรูพืช
- คณิตศาสตร๑
- ภาษาไทย

4

นายมานพ หมานแพทย๑

* การทาไอศกรีม
สํวนประกอบของไอศกรีม

5

เจ๎าหน๎าที่พยาบาล
โรงพยาบาลสตูล

* การปฐมพยาบาลเบื้องต๎น

6

ตารวจจราจร

* กฎจราจร

7
8

นางสุนิสา บุญสุข
* การทาน้าผลไม๎จากฝรั่ง
นางถนอมขวัญ
ชนะ * เกณฑ๑โภชนาการ
สงคราม
9 เจ๎าหน๎าที่ประมงทะเลสตูล * อุปกรณ๑การเลี้ยงปูดา
* การติดตั้งอุปกรณ๑
10 นางสมศิลป์ เกษมสุข
*วิธีการปั้นกระดาษเป็น
ตุ๏กตา
11 นางสาวนัยนา โฉลกดี
* การดูแลรักษาต๎นกุหลาบ

12 นายศุภชัย เพ็ชรกูล
13 นายพงศ๑วิทย๑ ทองอํอน

* การปลูกกุหลาบ
* การดูแลรักษาต๎นกุหลาบ
* การทาน้าหมักชีวภาพ

14 นายอาเสด ตาเดอิน

* การทาน้าหมักชีวภาพ

15 นางซอฟีเยาะ สองเมือง

*วิธีการเลือกซื้อสินค๎า
สาหรับบริโภค
*ชื่อสินค๎าที่ใช๎ในการบริโภค

- ศิลปะ
-วิทยาศาสตร๑
- กอท.
- คณิตศาสตร๑
- ภาษาไทย
- ศิลปะ
-วิทยาศาสตร๑
- สังคมศึกษา ฯ
- กอท.
+ สุขศึกษา
- ภาษาไทย
- สังคมศึกษา ฯ
-วิทยาศาสตร๑
- บูรณาการ
- บูรณาการ

6

2

1

6
1

- บูรณาการ

1

- บูรณาการ
- กอท.
- บูรณาการ
- กอท.
--วิทยาศาสตร๑
- บูรณาการ
- กอท. --วิทยาศาสตร๑
- วิทยาศาสตร๑
- โลกศึกษา
- การเขียนความเรียงขั้นสูง
- วิทยาศาสตร๑
- โลกศึกษา
- การเขียนความเรียงขั้นสูง
- บูรณาการ
- กอท.

5
6

6
5

3

5

16 นางอรวรรณ แสงวรรณ
นางแปลก หนูเกตุ
17 นางเพชรดา ซันสาบู

18 นางวัลยา อาหมาน
19 นายปรัชชา ทัศนา

ชื่อปราชญ์ชาวบ้าน /
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
20 นางดวงแก๎ว กัลยาณ๑
ที่

22 นายกานติ ณ ศรัทธา

23 เจ๎าหน๎าทีส่ าธารณสุข
จังหวัดสตูล

*สรรพคุณทางยาของ
ผักบุ๎งจีน
* วิธีการปลูกผักบุ๎งจีน
*ประโยชน๑ของอาหาร
กลางวันของโรงเรียนอนุบาล
สตูล
*การนาเศษอาหารไปใช๎
ประโยชน๑
* จักสาน
* การเขียนกลอนสี่
* การเขียนบทกวี
* การเขียนกลอนเปลํา
* การเขียนเชิงสร๎างสรรค๑
ความรู้ที่ได้รับ
* การเขียนกลอนสี่
* การเขียนบทกวี
* การเขียนกลอนเปลํา
* การเขียนเชิงสร๎างสรรค๑
* การเขียนกลอนสี่
* การเขียนบทกวี
* การเขียนกลอนเปลํา
* การเขียนเชิงสร๎างสรรค๑
* พฤติกรรมเด็กอ๎วน

- บูรณาการ
- กอท.
- ภาษาไทย
- บูรณาการ

6

- บูรณาการ
- กอท.
- ภาษาไทย

1

2

1

- ภาษาไทย

สถิติจานวนครั้ง
ที่ใช้/ปี
1

- ภาษาไทย

1

- บูรณาการ

1

สอดคล้องกับกลุ่มสาระ

10. ผลงานดีเดํนในรอบปีที่ผํานมา
10.1 ผลงานดีเดํน
ประเภท
สถานศึกษา
ผู้บริหาร
1. นางสาวสมศรี แก๎วทองมา
รองผู๎อานวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล
ครู
1. นางจรูญศรี ประทีป ณ ถลาง

2. นางไพเราะ เกิดผล
3. นางดุษฎี ตันสกุล
4.นางปราณีต อรุณสวัสดิ์
5.นางเลขา ทุํงหว๎า
6. นางสาวสุนิสา เอี่ยมสกุล
7 นางจิราภรณ๑ พรหมสุทธิ์
8. นางฉวีวรรณ ฮะอุรา
9.นางบุญรี เส็นสมมาตร
นักเรียน
1. เด็กชายสโรช บุญศิริ

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

* หนึ่งแสนครูดี
*โลํรางวัลผู๎สนับสนุนโครงการสํงเสริม
พระพุทธศาสนาโรงเรียนของรัฐ

* คุรุสภา
* สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสตูล

* หนึ่งแสนครูดี
* ผู๎สนับสนุนกิจกรรมสํงเสริมการอําน

* คุรุสภา
* สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสตูล
* คุรุสภา
* คุรุสภา
* คุรุสภา
* คุรุสภา
* คุรุสภา
* คุรุสภา
* คุรุสภา
* คุรุสภา

* หนึ่งแสนครูดี
* หนึ่งแสนครูดี
* หนึ่งแสนครูดี
* หนึ่งแสนครูดี
* หนึ่งแสนครูดี
* หนึ่งแสนครูดี
* หนึ่งแสนครูดี
* หนึ่งแสนครูดี
1.นักเรียนรับรางวัลพระราชทาน
2. นักเรียนยอดนักอําน

* สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสตูล
* สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสตูล

10.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลสาเร็จ
ที่
1

ชื่อ
งาน/โครงการ/
กิจกรรม
การพัฒนา
อัจฉริยภาพ
นักเรียนเพื่อ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางด๎าน
วิทยาศาสตร๑

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วิธีดาเนินการ (ย่อๆ)

4.1.1
วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนที่มีความรู๎
ความสามารถด๎านวิทยาศาสตร๑ให๎มี
ผลสัมฤทธิ์ทสี่ ูงขึ้น
2.เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรที่สอบ
วิทยาศาสตร๑ให๎มีความรู๎ความสามารถในการ
สอนวิทยาศาสตร๑
3.เพื่อเผยแพรํประชาสัมพันธ๑ผลงานด๎าน
วิทยาศาสตร๑สูํสาธารณชน
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1.ผู๎เรียนที่มีความรู๎ความสามารถทางด๎าน
วิทยาศาสตร๑ทุกคนได๎รับการพัฒนา
2.ครูและบุคลากรที่สอนวิชาวิทยาศาสตร๑ทุก
คนมีความรู๎ความสามารถในการจัดการ2554
เรียนรู๎วิทยาศาสตร๑
3.สามารถเผยแพรํผลงานทางด๎าน
วิทยาศาสตร๑สูํสาธารณชน
เชิงคุณภาพ
1.ผู๎เรียนที่มีความรู๎ความสามารถทางด๎าน
วิทยาศาสตร๑ได๎รับการพัฒนาอยํางเต็มตาม
ศักยภาพ
2.ครูและบุคลากรที่สอนรายวิชาวิทยาศาสตร๑
มีความรู๎ความสามารถในการจัดการเรียนรู๎
วิทยาศาสตร๑
3. สามารถเผยแพรํผลงานทางด๎าน
วิทยาศาสตร๑สูํสาธารณชน

1. ประชุมวางแผนในการ
ดาเนินงาน
2.แตํงตั้งคณะกรรมการ
ในการดาเนินงานตาม
โครงการ
3.จัดทาโครงการและ
กิจกรรมเตรียมคูํมือ
เอกสารในการทากิจกรรม
4.จัดกิจกรรมดาเนินงาน
ตามโครงการ
5.ติดตามผลการ
ดาเนินงาน
6.สรุปรายงานผลการ
ดาเนินงาน

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
1.ครูและบุคลากรร๎อย
ละ 100 ได๎รับการ
พัฒนาให๎มีความรู๎
ความสามารถในการ
จัดการเรียนรู๎ทางด๎าน
วิทยาศาสตร๑
2. นักเรียนร๎อยละ100
ได๎รับการพัฒนาให๎มี
ความรู๎ความสามารถ
ด๎านวิทยาศาสตร๑
สํงผลให๎มีผลสัมฤทธิ์
ที่สูงขึ้น
3. โรงเรียนสามารถ
เผยแพรํ
ประชาสัมพันธ๑ผลงาน
ด๎านวิทยาศาสตร๑สูํ
สาธารณชน

ที่
2

ชื่อ
งาน/โครงการ/
กิจกรรม
รักการเขียน
เรียนการอําน
สืบสาน
ภาษาไทย

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วิธีดาเนินการ (ย่อๆ)

1.
1. ประชุมวางแผนในการ
วัตถุประสงค์
ดาเนินงาน
1.เพื่อสํงเสริมและพัฒนาทักษะ
2. แตํงตั้งคณะกรรมการในการ
ความสามารถอํานออกเขียนได๎และ
ดาเนินงานตามโครงการ
คุณลักษณะใฝ่ดีจุดเน๎นการพัฒนา
จัดทาโครงการ / กิจกรรมใน
ผู๎เรียนสูํการปฏิบัติ
2.เพื่อสํงเสริมและพัฒนาทักษะการอําน การดาเนินงานตามโครงการ
4. ดาเนินการตามโครงการและ
คลํองเขียนคลํองและคุณลักษณะใฝ่
กิจกรรม
เรียนรู๎ที่เน๎นการพัฒนาผู๎เรียนสูํการ
- กิจกรรมสํงเสริมและพัฒนา
ปฏิบัติ
ทักษะ การอํานออกเขียนได๎ ชั้น
เป้าหมาย
ประถมศึกษาปีที่ 1- 3
เชิงปริมาณ
- กิจกรรมสํงเสริมและพัฒนา
1.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ทักษะ การอํานคลํองเขียนคลํอง
ร๎อย ละ 80 อํานออกเขียนได๎และมี
คุณลักษณะใฝ่ดีที่เน๎นการพัฒนาผู๎เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- 6
- กิจกรรมทํองอาขยาน
สูํการปฏิบัติ
2.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ร๎อย - กิจกรรมรักการอํานสานตํอ
หนังสือเลํมโปรด
ละ 90 อํานคลํอง เขียนคลํอง และมี
คุณลักษณะใฝ่ เรียนรู๎ ที่เน๎นการพัฒนา - กิจกรรมคํายรักการเขียน รัก
การอําน สืบสานภาษาไทย
ผู๎เรียนสูํการปฏิบัติ
- กิจกรรมรวมพลังรักการอําน
3. ครูทุกคนในโรงเรียนอนุบาลสตูล
84 เลํม - กิจกรรม “สตูล โมเดล”
ได๎รับการ อบรมทาความเข๎าใจกิจกรรม
“สตูล โมเดล” และครูผู๎สอนภาษาไทย - กิจกรรมตอบคาถามจาก
ทุกคนได๎มอบหมายให๎ทากิจกรรมตาม สารานุกรม
- กิจกรรมเรียนรู๎บูรณาการ
ระดับชั้นที่รับผิดชอบ
ด๎วยวันสาคัญ
เชิงคุณภาพ
5. ติดตามผลการดาเนินงาน
1.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-3
ตามโครงการ
สามารถอํานออกเขียนได๎และมี
คุณลักษณะใฝ่ดีที่เน๎นการพัฒนาผู๎เรียน 6. รายงานผลการดาเนินงาน
ตามโครงการ
สูํการปฏิบัติ
2.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4-6

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
1.นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-3
ร๎อย ละ 95 อํานออก
เขียนได๎และมี
คุณลักษณะตาม
จุดเน๎น
2.นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6
ร๎อยละ 98อํานคลํอง
เขียนคลํอง และมี
คุณลักษณะใฝ่
เรียนรู๎ ตามจุดเน๎น
3. ครูร๎อยละ 100 ใน
โรงเรียนอนุบาล
สตูลได๎รับการ
อบรมทาความเข๎าใจ
กิจกรรม “สตูล
โมเดล” และ
ครูผู๎สอนภาษาไทย
ทุกคนได๎มอบหมาย
ให๎ทากิจกรรมตาม
ระดับชั้นที่
รับผิดชอบ

3

การพัฒนา
ระบบดูแล
ชํวยเหลือ
นักเรียน

4

โรงเรียน
วิถีพุทธ

สามารถอํานคลํอง เขียนคลํอง และมี
คุณลักษณะใฝ่เรียนรู๎ที่เน๎นการพัฒนา
ผู๎เรียนสูํการปฏิบัติ
วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎สามารถพัฒนา
ตนเองตามศักยภาพและเรียนรู๎อยํางมี
ความสุข
2.เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู๎เรียนให๎สูงขึ้น
3.เพื่อให๎ผู๎เรียนมีโอกาสได๎รับการดูแล
อยํางทั่วถึงและเทําเทียม
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1.ผู๎เรียนทุกคนสามารถพัฒนาตนเอง
ตามศักยภาพและเรียนรู๎อยํางมีความสุข
2.ผู๎เรียนร๎อยละ 90 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในระดับที่สูงขึ้น
3.ผู๎เรียนทุกคนได๎รับโอกาสดูแล
ชํวยเหลืออยํางเทําเทียมและทั่วถึง
เชิงคุณภาพ
1.ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น
2.ผู๎เรียนสามารถพัฒนาตนเองตาม
ศักยภาพและเรียนรู๎อยํางมีความสุข
3.ผู๎เรียนได๎รับโอกาสดูแลชํวยเหลือ
อยํางเทําเทียมและทั่วถึง

1 ประชุมวางแผนในการ
ดาเนินงาน
2 แตํงตั้งคณะกรรมการในการ
ดาเนินงานตามโครงการ
3 จัดทาโครงการ กิจกรรม ใน
การดาเนินงานตามโครงการ
4 ดาเนินงานตามโครงการ /
กิจกรรม
1) การประชุมผู๎ปกครอง
นักเรียน
2) การเก็บข๎อมูลนักเรียนเป็น
รายบุคคล
3) กิจกรรมการเยี่ยมบ๎าน
นักเรียน
4) การคัดกรองนักเรียน
5) การพิจารณาทุนการศึกษา
6) การแนะแนวการศึกษา
7) การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
5 ติดตามผลการดาเนินงานตาม
โครงการ
6 รายงานผลการดาเนินงาน
ตามโครงการ
1)ประชุมวางแผนในการ
วัตถุประสงค์
1 เพื่อให๎นักเรียนได๎รับการพัฒนา ด๎าน ดาเนินงาน
คุณธรรม จริยธรรม และ คุณลักษณะ 2)แตํงตั้งคณะกรรมการในการ
อันพึงประสงค๑ตําง ๆ อยํางชัดเจน ทั้ง ดาเนินงานตามโครงการ
ด๎านปัญญาและด๎านอื่น ๆ สํงผลให๎เป็น 3) จัดทาโครงการ กิจกรรม
คนดี เกํง และมีความสุขพร๎อม ๆ กัน ในการดาเนินงานตามโครงการ
4)ดาเนินงานตามโครงการ /
2 เพื่อพัฒนาสภาพแวดล๎อมและ
กิจกรรม
บรรยากาศ

1. .ผู๎เรียนร๎อยละ100
สามารถพัฒนา
ตนเองตามศักยภาพ
และเรียนรู๎อยํางมี
ความสุข
2.ผู๎เรียนร๎อยละ 90 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในระดับที่
สูงขึ้น
3.ผู๎เรียนร๎อยละ
ได๎รับโอกาสดูแล
ชํวยเหลืออยํางเทํา
เทียมและทั่วถึง

1.นักเรียนร๎อยละ100
ได๎รับการพัฒนา
ด๎านคุณธรรม
จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค๑ตําง ๆ
อยํางชัดเจน ทั้งด๎าน
ปัญญาและด๎านอื่น

ปฏิสัมพันธ๑ของโรงเรียนในลักษณะการ
เกื้อกูลตํอการพัฒนาผู๎เรียนรอบด๎าน
ทั้งศีล สมาธิ และปัญญา ผู๎คนที่
เกี่ยวข๎องล๎วนเป็นกัลยาณมิตรตํอกัน
3 บุคลากรในโรงเรียนพัฒนาตนเองทั้ง
วิถีการทางาน และวิถีชีวิตทาให๎สภาพ
การทางานมีความสุข มีคุณคํา ชีวิต
สํวนตัว พัฒนาสูํความสะอาด
สวําง สงบชัดเจน
4 เพื่อให๎สถานศึกษา คือ ครู ผู๎บริหาร
บุคลากร และนักเรียนเป็นแบบอยํางที่ดี
ตํอ สังคม และเป็นพลังการพัฒนา
สังคมวงกว๎างให๎ดีงาม ยิ่ง ๆ ขึ้นไป
เป้าหมาย เชิงปริมาณ
นักเรียนทุกคนได๎รับการพัฒนาด๎าน
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค๑ตํางๆ อยํางชัดเจน ทั้ง
ด๎านปัญญาและด๎านอื่น ๆ สํงผลให๎เป็น
คนดี เกํง และมีความสุขพร๎อม ๆ กัน
นักเรียน เป็นแบบอยํางที่ดีตํอสังคม
และเป็น พลังการพัฒนาสังคมวง
กว๎างให๎ดีงาม ยิ่งๆขึ้นไป
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การจัดการเรียนรู๎ วัตถุประสงค์
หลักสูตร
1. เพื่อให๎ครูและบุคลากรมีความรู๎
มาตรฐานสากล ความสามารถในการจัดการเรียนรู๎โดย

5) ติดตามผลการดาเนินงาน
ตามโครงการ
6)รายงานผลการดาเนินงาน
ตามโครงการ

ๆ สํงผลให๎เป็นคนดี
เกํง และมีความสุข
พร๎อม ๆ กัน
2. สภาพแวดล๎อม
ร๎อยละ80 สามารถ
สร๎าง สร๎างบรรยากาศ
ปฏิสัมพันธ๑ของ
โรงเรียนในลักษณะ
การเกื้อกูล ตํอการ
พัฒนาผู๎เรียนรอบ
ด๎าน ทั้งศีล สมาธิ
และปัญญา ผู๎คนที่
เกี่ยวข๎องล๎วนเป็น
กัลยาณมิตรตํอกัน
3.บุคลากรใน
โรงเรียนทุกคน
พัฒนาตนเองทั้งวิถี
การทางาน และวิถี
ชีวิตทาให๎สภาพการ
ทางานมีความสุข
มีคุณคํา ชีวิตสํวนตัว
พัฒนาสูํความสะอาด
สวําง สงบชัดเจน
4. ครู ผู๎บริหาร
บุคลากร และนักเรียน
เป็นแบบอยํางที่ดีตํอ
สังคม และเป็นพลัง
การพัฒนาสังคมวง
กว๎าง
ให๎ดีงาม ยิ่ง ๆ ขึ้นไป

1 ประชุมวางแผนในการ
1.ครูแกนนาร๎อยละ
ดาเนินงาน
100 สามารถจัด
2 แตํงตั้งคณะกรรมการในการ กระบวนการเรียนรู๎ที่

โดยใช๎
ใช๎กระบวนการแบบงานวิจัยและจัด
กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรู๎บูรณาการระหวําง
ชุมชนกับโรงเรียน
2. เพื่อให๎นักเรียนสามารถศึกษาองค๑
ความรู๎ที่เป็นผู๎กาหนดประเด็นที่อยาก
เรียนรู๎วิธีการศึกษาหาความรู๎ตามความ
สนใจของตนเอง โดยใช๎
กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือ
3 เพื่อสร๎างความรํวมมือในการจัด
การศึกษาระหวํางนักเรียน ผู๎ปกครอง
ชุมชน และหนํวยงานตําง ๆ
เป้าหมาย
เ ชิงปริมาณ
1. ครูแกนนาทุกคนสามารถจัด
กระบวนการเรียนรู๎ที่ชํวยกระตุ๎น
ให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎ตามความต๎อง
การและความสนใจของผู๎เรียนมากขึ้น
2.นักเรียนทุกคนได๎มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎และสร๎างองค๑ความรู๎ได๎ด๎วย
ตนเอง
3.ครูและนักเรียนทุกคนได๎รับการ
พัฒนาตนเองให๎สามารถออกแบบการ
เรียนรู๎สูํ กระบวนการวิจัย
เชิงคุณภาพ
1 ครูนักจัดกระบวนการสามารถจัด
กระบวนการเรียนรู๎ที่ชํวย กระตุ๎น
ให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎ตามความ
ต๎องการและความสนใจของผู๎เรียน
2 นักเรียนได๎มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎และสร๎างองค๑ความรู๎ได๎ด๎วย
ตนเอง
3 ครูและนักเรียนได๎รับการพัฒนา
ตนเองให๎สามารถออกแบบการ

ดาเนินงานตามโครงการ
3 จัดทาโครงการ / กาหนด
กิจกรรมในการดาเนินงานและ
ขออนุมัติโครงการ
4 ดาเนินงานตามโครงการ /
กิจกรรม
1) การจัดสรรเงินอุดหนุน
ให๎กับห๎องเรียน
2) การออกแบบการเรียนรู๎แบบ
บูรณาการ 4 กลุํมสาระ
3) การจัดหาสื่อ / สื่อ ICT เพื่อ
การจัดการเรียนรู๎
4) การจัดทาวิจัยในชั้นเรียน
5) การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
6) การนิเทศ ติดตาม
ประเมินผล และวิจัยพัฒนา
5 ติดตามผลการดาเนินงาน
ตามโครงการ
6 สรุป / รายงานผลการ
ดาเนินงานตามโครงการ

ชํวยกระตุ๎นให๎
นักเรียนได๎เรียนรู๎
ตามความต๎อง
การและความสนใจ
ของผู๎เรียนมากขึ้น
2.นักเรียน ร๎อยละ
100 ได๎มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎
และสร๎างองค๑ความรู๎
ได๎ด๎วยตนเอง
3.ครูและนักเรียน
ร๎อยละ 100 ได๎รับ
การพัฒนาตนเองให๎
สามารถออกแบบ
การเรียนรู๎สูํ
กระบวนการวิจัย
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เรียนรู๎สูํกระบวนการวิจัย
การสํงเสริมการ วัตถุประสงค์
เรียนรู๎กับ
1.เพื่อให๎นักเรียนมีนิสัยรักการอําน มี
ห๎องสมุดมีชีวิต ความสนใจใฝ่รู๎ใฝ่เรียน และพัฒนา
ตนเองตามกลุํมสาระการเรียนรู๎ตําง ๆ
2.เพื่อให๎นักเรียนมีเจตคติที่ดีตํอการ
อําน
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1.นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมโครงการ
สํงเสริมการอํานกับห๎องสมุดมีชีวิต
เฉลี่ยร๎อยละ 100
2.นักเรียน ร๎อยละ 80 พัฒนาตนเอง
ตามศักยภาพ ในด๎านการอําน เขียน
ฟัง ดู พูด และการใช๎ภาษา
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนสนใจในการอํานและ
พบกับความสนุกสนานในการอําน จน
สามารถนามาใช๎ประโยชน๑ในการ
เรียนรู๎และพัฒนาตนเองเต็มตาม
ศักยภาพจนเกิดนิสัยรักการอําน
เรียนฟรี เรียนดี วัตถุประสงค์
15 ปีอยํางมี
1. เพื่อให๎นักเรียนทุกคนได๎รับการ
คุณภาพระดับ เรียนรู๎ที่มีคุณภาพโดยไมํเสียคําใช๎จําย
ประถมศึกษา ในรายการที่รัฐจัดให๎
2.เพื่อลดคําใช๎จํายผู๎ปกครองและพัฒนา
คุณภาพผู๎เรียนสู๎ความเป็นเลิศ
3.เพื่อให๎นักเรียนมีทักษะและใช๎
นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT
เพื่อการสื่อสารอยํางสร๎างสรรค๑
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1.นักเรียนทุกคนมีความรู๎ที่มีความ
พร๎อม หนังสือเรียน อุปกรณ๑การเรียน

1) แตํงตั้งคณะกรรมการ
ผู๎รับผิดชอบ
2) ประชุมวางแผน
3) เขียนโครงการและเสนอ
โครงการ
4) จัดกิจกรรมสํงเสริมการอําน
จานวน 8 กิจกรรม ดังนี้
5)ติดตามและประเมินผล
6)รายงานผลการดาเนินงาน

1.นักเรียนร๎อยละ
100 เข๎ารํวมกิจกรรม
โครงการสํงเสริม
การอํานกับห๎องสมุด
มีชีวิต
2.นักเรียน ร๎อยละ
80 พัฒนาตนเอง
ตามศักยภาพ ใน
ด๎านการอําน เขียน
ฟัง ดู พูด และการ
ใช๎ภาษา

1)ประชุมวางแผนในการ
ดาเนินงาน
2)แตํงตั้งคณะกรรมการในการ
ดาเนินงานตามโครงการ
3)จัดทาโครงการ กิจกรรม ใน
การดาเนินงานตามโครงการ
4)ดาเนินงานตามโครงการ /
กิจกรร
4.1 การจัดซื้อหนังสือเรียน
4.2 การจัดสรรคําเครื่องแบบ
นักเรียน
4.3 การจัดสรรคําอุปกรณ๑การ
เรียน

1.นักเรียนร๎อยละ
100ได๎รับการเรียนรู๎
ที่มีคุณภาพโดยไมํ
เสียคําใช๎จํายใน
รายการที่รัฐจัดให๎
2.นักเรียนร๎อยละ90
มีทักษะและใช๎
นวัตกรรม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ ICT เพื่อ
การสื่อสารอยําง
สร๎างสรรค๑
3. ลดคําใช๎จําย
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การจัดกิจกรรมภาคปฏิบัติ
2.นักเรียนทุกคนมีความรู๎และ
ประสบการณ๑จากการจัดกิจกรรม
วิทยากร/ทัศนศึกษา
3.นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค๑มีทักษะและความสามารถตาม
จุดเน๎น
เชิงคุณภาพ
1.นักเรียนมีความพร๎อมด๎านตําง ๆ
สํงผลให๎มีคุณภาพตามจุดเน๎น
2.นักเรียนมีความรู๎และประสบการณ๑
จากการการจัดกิจกรรม/ทัศนศึกษา
3.นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค๑
จากการจัดกิจกรรมคุณธรรม/กิจกรรม
ลูกเสือยุวกาชาด
4.นักเรียนสามารถใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศ (ICT)เพื่อการแสวงหา
ความรู๎และการสื่อสารอยํางสร๎างสรรค๑
การปรับปรุง
วัตถุประสงค์
อาคาร
1. เพื่อปรับปรุงอาคารสานักงาน ให๎
สานักงานให๎ เอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎ และเกิด
เอื้อตํอการ
ประโยชน๑สูงสุดตํอผู๎ใช๎บริการ
พัฒนาศักยภาพ 2 เพื่อให๎ ผู๎ปกครองนักเรียน ครู
ผู๎เรียนอยําง
บุคลากร และนักเรียน ได๎รับบริการจาก
ทั่วถึงและมี
ฝ่ายงานตําง ๆ ของโรงเรียน ได๎อยําง
คุณภาพ
รวดเร็ว คลํองตัว และมีประสิทธิภาพ
3.ผู๎ปกครอง นักเรียน ครู และบุคลากร
ทุกคน ใช๎ประโยชน๑จากอาคารสถานที่
ได๎อยํางทั่วถึงและมีคุณภาพ
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1 อาคารสานักงานของโรงเรียนอนุบาล
สตูล ได๎รับการปรับปรุง ให๎เอื้อตํอการ
จัดการเรียนรู๎ และเกิดประโยชน๑สูงสุด

4.4 การจัดสรรคํากิจกรรม
พัฒนาผู๎เรียน
5) ติดตามผลการดาเนินงาน
ตามโครงการ
6) รายงานผลการดาเนินงาน
ตามโครงการ

ผู๎ปกครองทุกคน
สามารถ พัฒนา
คุณภาพผู๎เรียนสูํ
ความเป็นเลิศ

1)
ประชุมวางแผนในการ
ดาเนินงาน
2) แตํงตั้งคณะกรรมการในการ
ดาเนินงานตามโครงการ
3) จัดทาโครงการ กิจกรรม
ในการ ดาเนินงานตาม
โครงการ
4) ดาเนินงานตามโครงการ /
กิจกรรม
- การปรับปรุงอาคาร
สานักงาน ให๎เอื้อตํอการจัดการ
เรียนรู๎ สํงผลให๎สถานศึกษามี
ระบบการประกันที่เข๎มแข็ง
และผํานจัดการเรียนรู๎ และเกิด

1.ปรับปรุงอาคาร
สานักงาน ให๎เอื้อตํอ
การจัดการเรียนรู๎
และเกิดประโยชน๑
สูงสุดตํอผู๎ใช๎บริการ
ร๎อยละ100
2 ผู๎ปกครองนักเรียน
ครู บุคลากรร๎อยละ
100 ได๎รับบริการ
จากฝ่ายงานตําง ๆ
ของโรงเรียน ได๎
อยํางรวดเร็ว
คลํองตัว และมี
ประสิทธิภาพ

ที่

ชื่อ
งาน/โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
ผู๎ใช๎บริการ
2 ผู๎ปกครองนักเรียน ครู บุคลากร และ
นักเรียน ทุกคนได๎รับบริการจากฝ่าย
งานตําง ๆ ของโรงเรียน ได๎อยําง
รวดเร็ว คลํองตัว และมีประสิทธิภาพ
3.ผู๎ปกครอง นักเรียน ครู และบุคลากร
ทุกคน ใช๎ประโยชน๑จากอาคารสถานที่
ได๎อยํางทั่วถึงและมีคุณภาพ
เชิงคุณภาพ
1 อาคารสานักงานของโรงเรียนอนุบาล
สตูล ได๎รับการปรับปรุง ให๎เอื้อตํอการ
จัดการเรียนรู๎ และเกิดประโยชน๑สูงสุด
ตํอผู๎ใช๎บริการ
2.ผู๎ปกครองนักเรียน ครู บุคลากร และ
นักเรียน สามารถเข๎ารับบริการจากฝ่าย
งานตําง ๆ ของโรงเรียน ได๎อยําง
รวดเร็ว คลํองตัว และมีประสิทธิภาพ
3.ผู๎ปกครอง นักเรียน ครู และบุคลากร
สามารถ ใช๎ประโยชน๑จากอาคาร
สถานที่ ได๎อยํางทั่วถึงเกิดประโยชน๑
สูงสุด และมีคุณภาพ

วิธีดาเนินการ
(ย่อๆ)

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)

ประโยชน๑สูงสุดตํอผู๎ใช๎บริการ
การประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานของสถานศึกษา
5) ติดตามผลการดาเนินงาน
ตามโครงการ
6) รายงานผลการดาเนินงาน
ตามโครงการ

3.ผู๎ปกครอง นักเรียน
ครู และบุคลากรร๎อย
ละ 100 ใช๎ประโยชน๑
จากอาคารสถานที่
ได๎อยํางทั่วถึงและมี
คุณภาพ

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับคุณภาพ
กลุ่มตัวบ่งชี้

น้าหนัก คะแนน ต้อง
ต้อง
คะแนน ที่ได้ ปรับปรุง
ปรับปรุง
เร่งด่วน

พอใช้

ดี

ดีมาก

มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบํงชี้ที่ 1 ผูเ๎ รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี




10.00
10.00

9.68
9.65

10.00

8.75

10.00
20.00

9.95
9.52

ตัวบํงชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให๎บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ
และวัตถุประสงค๑ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบํงชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นที่สํงผลสะท๎อนเป็น
เอกลักษณ๑ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม

5.00

5.00

5.00

4.00

ตัวบํงชี้ที่ 11 ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสํงเสริม
บทบาทของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการศึกษา

5.00

5.00



ตัวบํงชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม

5.00

4.80



ตัวบํงชี้ที่ 12 ผลการสํงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูํความเป็นเลิศ ทํ
สอดคล๎องกับแนวทางการปฏิรปู การศึกษา
มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

5.00

5.00



10.00

10.00



ตัวบํงชี้ที่ 2 ผูเ๎ รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่พึง
ประสงค๑
ตัวบํงชี้ที่ 3 ผู๎เรียนมีมีความใฝ่รู๎ และเรียนรู๎
อยํางตํอเนื่อง
ตัวบํงชี้ที่ 4 ผู๎เรียนมีคดิ เป็น ทาเป็น
ตัวบํงชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียน





กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์




กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบํงชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน

ระดับคุณภาพ
กลุ่มตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 4 ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบํงชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต๎นสังกัด
ผลรวมคะแนนทั้งหมด

น้าหนัก คะแนน ต้อง
ต้อง
คะแนน ที่ได้ ปรับปรุง
ปรับปรุง
เร่งด่วน

5.00

3.61

100.00

84.96

พอใช้

ดี

ดีมาก


ดี

13. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา
จุดเด่น
1. ผู๎เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ รับผิดชอบ พัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง และ
มีจิตสานึกในการอนุรักษ๑ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
2. ผู๎เรียนมีทักษะในการจัดการเรียนรู๎ รักการทางาน ทางานรํวมกับผู๎อื่นอยํางสร๎างสรรค๑ และมีทักษะใน
การแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง รักการเรียนรู๎ และมีความสามารถในใช๎ทักษะกระบวนการคิดที่หลากหลาย
3. ผู๎ เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพและคุณลักษณะนิสัยที่ดีตํองานศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป์ และกีฬา นันทนาการ
4. ครูมีวินัย จรรยาบรรณ และคุณธรรมจริยธรรม มีวุฒิ / ความรู๎ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ
ขยันหมั่นเพียรและพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง
5. ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณ๑การจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ และจัดกระบวนการ
เรียนรู๎โดยใช๎กระบวนการวิจัย
6. ครูใช๎สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ที่หลากหลาย เพื่อใช๎ในการจัดกระบวนการเรียนรู๎ให๎กับผู๎เรียนทั้ง
เป็นรายบุคคลและรายกลุํม
7. ครูได๎นากระบวนการเรียนรู๎โดยใช๎กระบวนการวิจัยมาพัฒนาการเรียนรู๎ ของผู๎เรียนและนาผลการพัฒนา
ไปใช๎ในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาตํอไป
8 ผู๎บริหารบริการจัดการโดยใช๎หลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรมจริยธรรมและมีทักษะในการบริหารจัดการ.
9. สถานศึกษา มีการบริหารจัดการองค๑กร โครงสร๎างการบริหาร อยํางเป็นระบบ และพัฒนาองค๑กรโดยใช๎
สถานศึกษาเป็นฐาน
10. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือขํายผู๎ปกครอง ศิษย๑เกํา มีบทบาทสาคัญและมีสํวนรํวมใน
การขับเคลื่อนและพัฒนาสถานศึกษาให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ที่มีคุณภาพและเตรียมสูํประชาคมอาเซียน
11.. สถานศึกษาสํงเสริมสนับสนุนให๎มีการใช๎แหลํงเรียนรู๎ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ๎านทั้งใน
และนอกสถานศึกษา อยํางหลากหลายและเน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
12. สถานศึกษาสร๎างความรํวมมือระหวําง บ๎าน โรงเรียน องค๑กรภาครัฐและเอกชน สถาบันทางศาสนา
ในการรํวมกันพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนให๎สามารถเรียนรู๎อยํางเต็มศักยภาพ

13. มีการให๎บริการด๎านอาคารสถานที่ ด๎านบุคลากร และกิจกรรมนักเรียน ในการรํวมกิจกรรมรํวมกับ
องค๑กรภาครัฐและเอกชน สถาบันทางศาสนา ในการรํวมกันพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนให๎สามารถเรียนรู๎อยํางเต็มศักยภาพ
และสามารถจัดกระบวนการเรียนรู๎ได๎อยํางหลากหลาย
14. สถานศึกษาอยูํในบริเวณที่ใกล๎กับแหลํงสาธารณูปโภค แหลํงเรียนรู๎ด๎านวิชาการ ตลอดจนมีเส๎นทาง
ที่สะดวกในการเดินทางติดตํอของผู๎รับบริการ
15. สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ที่สามารถนาความรู๎ และผลงําของผู๎เรียนไปเผยแพรํ สูํสาธารณชน
จุดที่ควรพัฒนา
1. สภาพแวดล๎อมทางกายภาพของโรงเรียนทั้งภายในอาคารเรียน อาคารประกอบ ห๎องปฏิบัติการตําง ๆ
และบริเวณรอบ ๆ อาคารเรียน ให๎มีความสะอาด สวยงาม ปลอดภัย และพัฒนาสวนหยํอมให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ ที่มี
บรรยากาศเอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎ให๎กับครูและผู๎เรียน ได๎เรียนรู๎อยํางมีความสุข
2. จัดระบบสารสนเทศ ให๎สามารถบริการให๎กับผู๎ปกครอง นักเรียน ครู และบุคลากร ทุกคน ได๎อยําง
รวดเร็ว ทั่วถึง คลํองตัวและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร๎างความพึงพอใจให๎กับผู๎ขอใช๎บริการ
3. จัดอัตรากาลังครูให๎เพียงพอกับปริมาณนักเรียนที่เป็นโรเรียนขนาดใหญํ มีจานวนนักเรียนมาก และไม๎
สามารถเลือกนักเรียนมาเข๎าเรียนได๎ จึงจาเป็นที่ต๎องมีจานวนเพิ่มขึ้นเพื่อให๎สามารถจัดกระบวนการเรียนรู๎ให๎กับผู๎เรียน
ได๎อยํางทั่วถึง และมีคุณภาพ
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
จุดเด่น
1. ผู๎เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
2. ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค๑
3. ผู๎เรียนคิดเป็น ทาเป็น
4. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
5. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาการศึกษา
6. ผลการพัฒนาให๎บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค๑ของการจัดตั้งสถานศึกษา
7. ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษ เพื่อสํงเสริมบทบาทของสถานศึกษา
8. ผลการสํงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับตัวบํงชี้ รักษาตัวบํงชี้ และพัฒนาสูํความเป็นเลิศ
จุดที่ควรพัฒนา
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียน
2. พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายโดยสถานศึกษาและต๎นสังกัด
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2553
1. ด้านผลการจัดการศึกษา
สถานศึกษาควรจัดให๎มีการสอนซํอมเสริมในกลุํมสาระการเรียนรู๎ที่เป็นปัญหาพื้นฐานของการมีผลการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O - NET) ของนักเรียน คือ ภาษาอังกฤษ และกลุํมสาระอื่น ๆ เพื่อเป็นการ
สํงเสริมพัฒนาทักษะการคิด การอําน การเขียน การทาความเข๎าใจ ในภาษาอังกฤษ และกลุํมสาระอื่น ๆ เพื่อ

แก๎ ปั ญ หาพื้ น ฐานของนั ก เรี ย นในเรื่ อ งการท าความเข๎ ใ จ การคิ ด วิ เ คราะห๑ การคิ ด สั ง เคราะห๑ โ ดยให๎ มี ก าร
ดาเนินงานอยํางตํอเนื่อง และเต็มศักยภาพมากยิ่งขึ้น และควรมีการจัดกิจกรรมสํงเสริมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางด๎าน
วิชาการ เชํนจัดกิจกรรมกระตุ๎นการใช๎ห๎องสมุด หรือกิจกรรมแขํงขันทางด๎านวิชาการภายในสถานศึกษาในชํวง
พักเที่ยง เพื่อให๎มีการจัดกิจกรรมที่ตอบสนองตํอความสามารถทางด๎านวิชาการ และความคิดสร๎างสรรค๑ของ
ผู๎เรียนให๎มีความหลากหลายมากขึ้น
2. ด้านประกันคุณภาพ
สถานศึกษาและหนํวยงานต๎นสังกัดควรมีการจัดอบรมเกี่ยวกับการดาเนินงานพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในตามกฎกระทรวง วําด๎วยระบบ หลักเกณฑ๑ และวิธีการประกันคุณภาพกากรศึกษา พ.ศ. 2553
ให๎กับบุคลากร และควรมีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อทาหน๎าที่ในการกากับ ติดตาม
ตรวจสอบการดาเนินงานประจาสถานศึกษา และผลการดาเนินงานจะต๎องมีพัฒนาการสูงขึ้น
14. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สภาพปัญหา
โรงเรียนอนุบาลสตูล เป็นโรงเรียนขนาดใหญํมีนักเรียน เป็นจานวนมาก ทาให๎มีนักเรียนแตํละห๎องเรียน
มากเกินไป ทาให๎ไมํสามารถจัดกระบวนการเรียนรู๎ได๎อยํางมีคุณภาพ นักเรียนบางสํวนเดินทางไกลมาเรียน ทา
ให๎ไมํสามารถเรียนรู๎และพัฒนาได๎เทํากับ นักเรียนที่อยูํในบริเวณโรงเรียน โดยเฉพาะอยํางยิ่ง การพัฒนาผู๎เรียน
กํอนเวลาเรียนและหลังเลิกเรียน ทาให๎นักเรียนที่เดินโดยรถเชําเหมา และรถโดยสารประจาทางต๎องขาดโอกาสที่
จะได๎มีการพัฒนาเพิ่มเติม ด๎านบุคลากรมีข๎าราชการครูที่มีการเกษียณอายุราชการกํอนกาหนดจานวน 6 ทําน ทา
ให๎ขาดอัตรากาลัง สํงผลให๎ครูและบุคลากรต๎องสอนทดแทนครูสํวนที่ลาออกไป เมื่อครูลดน๎อยลงก็ไมํสามารถที่
จะขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ให๎สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียนให๎อยูํในระดับที่นําพอใจ
ได๎ ด๎ า นอาคารสถานที่ แ ละสภาพแวดล๎ อ ม หลั ง จากประสบกั บ ปั ญ หาอาคารเรี ย นไฟไหม๎ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1 - 2 ต๎องใช๎อาคารเรียนชั่วคราว ที่มีปัญหาทั้งระบบเสียง แสงที่ไมํเพียงพอ ฝุ่นละอองจาก
พื้นอาคาร อากาศที่ร๎อนจัด สํงผลให๎นักเรียนไมํมีสมาธิในการเรียน สํวนบริเวณภายในโรงเรียนก็มีการกํอสร๎า ง
อาคารเรียนหลังใหมํ ที่เต็มไปด๎วยอันตรายที่อาจจะเกิดกับนักเรียนได๎ตลอดเวลา ซึ่งต๎องมีการเฝ้าระวังอยําง
ใกล๎ชิด ตลอดจนระบบการกากับ ติดตาม ตรวจสิบ การดาเนินงานในสถานศึกษา ที่ไมํได๎วางระบบให๎ชัดเจน
และตํอเนื่อง สํงผลให๎ไมํสามารถกากับดูแลได๎อยํางทั่วถึงและมีคุณภาพเทําทที่ควร
จุดเด่น
1. สถานศึกษามีครู บุคลากร ที่มีความรู๎ความสามารถ และมีความมุํงมั่นในการจัดกระบวนการเรียนรู๎ และ
ปฏิบัติหน๎าที่อยํางเต็มความสามารถ
2. สถานศึ ก ษามี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การที่ ดี มี ก ารบริ ห ารตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล และบริ ห ารงาน
งบประมาณอยํา สงเหมาะสม โปรํงใส รวดเร็ว คลํองตัวและตรวจสอบได๎
3. สถานศึกษาบริการสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสม เพียงพอ ตํอการจัดกระบวรการเรียนรู๎
และ การสืบค๎นข๎อมูลของครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนมีการบริการระบบอินเตอร๑เน็ตที่รวดเร็ว
ทันสมัย สํงผลให๎สามารถจัดการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ตรงกับความต๎องการของผู๎เรียน ผู๎ปกครอง และ

ชุมชน ที่สวามารถให๎บริการด๎านตําง ๆ แกํชุมชนได๎อยํางมีคุณภาพ
4. สถานศึกษามีแหลํงเรียนรู๎ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ที่เอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎ได๎อยํางหลากหลาย สามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎ให๎กับผู๎เรียนได๎ทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎
5. ผู๎ปกครองมีความพร๎อมตํอการให๎ความรํวมมือกับสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน ให๎สามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎ ละรํวมแสดงความคิดเห็น รํวมแก๎ปัญหาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให๎ทันตํอการ
เปลี่ยนแปลง
6. สภาพสังคมโดยรวม เป็นสังคมที่มีความสงบสุข ไมํมีความขัดแย๎งทางความคิด ทางด๎านศาสนา และ
การเมืองการปกครอง สํงผลให๎สามารถประสานความรํวมมือกันที่จะยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อ
เตรียมพร๎อมสูํการเป็นประชาคมอาเซียน
7. อยูํใกล๎แหลํงเรียนรู๎ หนํวยงานราชการ วัด มัสยิด สถานสาธารณูปโภค ซึ่งสามารถให๎บริการและ
สนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู๎ให๎กับผู๎เรียน ได๎อยํางหลากหลายและมีคุณภาพ
จุดที่ควรพัฒนา
1. ระบบข๎อมูลสารสนเทศ การนิเทศติดตาม และตรวจสอบ อยํางเป็นระบบ และมีความตํอเนื่อง
เพื่อให๎สามารถปฏิบัติงานได๎อยํางรวดเร็ว คลํองตัว และทันตามกาหนดเวลา
2. สภาพแวดล๎อมภายในห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการตําง ๆ สภาพแวดล๎อมรอบบริเวณโรงเรียนที่ต๎อง
ปรับปรุงให๎เอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎ และมีบรรยากาศที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ของผู๎เรียน ให๎สามารถเรียนรู๎อยํางมี
ความสุข
3.การใช๎แหลํงเรียนรู๎ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ของครูและบุคลากร เพื่อให๎ผู๎เรียนสามารถเรียนรู๎และ
สืบค๎นข๎อมูลเพื่อพัฒนาการเรียนรู๎และเรียนรู๎เพิ่มเติม สามารถพัฒนาตนเองตามศักยภาพ
4.หลักสูตรสถานศึกษาและการออกแบบการจัดการเรียนรู๎ที่เอื้อตํอการพัฒนาผู๎เรียนเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสํงเสริมการจัดการเรียนรู๎สูํการเป็นประชาคมอาเซียน
5.การมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบของผู๎เรียน ที่ต๎องพัฒนาเพื่อให๎มีคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ของ
สถานศึกษา เป็นลูกที่ดีของ พํอแมํผู๎ปกครอง เป็นศิษย๑ที่ดีของครู และเป็นคนดีของสังคม ประเทศชาติ

