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ชืéอ นายยทุธกิจ  ถาวรเกษตร
ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดับ่อพระอินทร์
วนัทีéดาํรงตาํแหน่งปัจจุบนั  1  มีนาคม  2562
วนัทีéบรรจุรับราชการ   วนัทีé 23 กรกฎาคม 2555
อายรุาชการ   7 ปี 8 เดือน
คติประจาํใจ   รับผดิชอบต่อหนา้ทีé ทาํให้ดีทีéสุด

ประวัติผู้นําเสนอ
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ช่ือโรงเรยีน :  โรงเรียนวัดบอพระอินทร
สถานท่ีตั้ง   :  หมูที่ 7  ตําบลสรางโศก  อําเภอบานหมอ
                         จังหวัดสระบุร ี 18130 

:  โทรศัพท  084-0566147
วันกอตั้งโรงเรียน :  30 พฤษภาคม  2483
เน้ือท่ี :  7 ไร 1 งาน  7.5 ตารางวา
จัดการเรียนการสอน :  ช้ันอนุบาลปที่ 2  ถึง ประถมศึกษาปที่ 6
เขตพ้ืนที่บริการ :  บานบอพระอินทร หมูที่ 7 ตําบลสรางโศก

นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบอพระอินทร
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ครู 6 คน

ครูอัตราจาง ธุรการ พ่ีเลี้ยงอนุบาล นักการ

ผูอํานวยการโรงเรียน
กรรมการและเลขานกุาร

นายสําเนาว  อภิพงษ
ประธานกรรมการ(ผูทรงคุณวุฒิ)

นายอําพล   ทรัพยที่พ่ึง
กรรมการ(ผูทรงคุณวุฒิ)

นางอารีย  หมเูตะ
กรรมการ(ตัวแทนผูปกครอง)

นางสมทรง   นาคมา
กรรมการ(ตัวแทนชุมชน)

นายสุทิน   ชาวไทย
กรรมการ(ตัวแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น)

นางประณีต  สิงหเถื่อน
กรรมการ(ผูแทนศิษยเกา)

พระสมประเสริฐ  กิตตฐิาโน
กรรมการ(ผูแทนพระภิกษุ)

นางอรอุมา  นอกกลาง
กรรมการ(ผูแทนครู)
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ปรัชญาของโรงเรียน
“ปญญา นารานํ รตนํ หมายถึงปญญา เปนรัตนะของเยาวชน”

คําขวัญประจําโรงเรยีน
“เรียนเดน สุขภาพดี มีความรับผิดชอบ”

อตัลักษณของโรงเรียน
“สามัคคี เปนบุรุษ และสตรีที่สงางาม”

เอกลกัษณของโรงเรียน
“มารยาทดี มีวินัย นํ้าใจงาม”

สีประจําโรงเรียน
“ขาว-เขียว”

ขาว หมายถึง ความดีงาม
เขียว หมายถึง ปญญาที่บริสทุธิ์

อกัษรยอของโรงเรียน
“ บ.อ.”
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โมเดลท่ีใชบริหารงาน  BOPRAIN Model

Plan

DoCheck

Action

ความสาํคญั

B : Best 
      Best Health สุขภาพดี
      Best Moral มีคณุธรรม 
      Best Practice การปฏิบติัทีéดี
      Best Environment สิéงแวดล้อมดี
O : Organization Development 

พฒันาองคก์รสู่การบริหารจดัการทีéดี
P : Participation

การมีส่วนร่วม
R : Rule of Law

มีหลกันิติธรรม
A :  Accountability 

มีความรบัผิดชอบ
I  : integration 

การบูรณาการ
N : Need Assessment

การประเมินความต้องการจาํเป็น ตามลาํดั
ความสาํคญั

 
              ส่งเสริมโอกาสดา้นการศึกษา พฒันากระบวนการเรียนรู้ มุ่งสู่คุณภาพ
ผูเ้รียน พากเพียรสู่ไทยแลนด ์4.0 เพิéมพูนการศึกษาดว้ย ICT พฒันาใหผู้เ้รียน
เก่ง มีคุณธรรม มีทกัษะอาชีพ นอ้มนาํศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษา ชุมชนร่วม
พฒันาดว้ยความสามคัคี โรงเรียนดี เป็นทีéศรัทธาของชุมชน
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1.สรา้งโอกาสทางการศกึษาและพฒันาคุณภาพนกัเรยีนทุกคนตามมาตรฐานการศกึษาของ
สถานศกึษา สามารถใชเ้ทคโนโลยเีพืéอเป็นเครืéองมอืในการเรยีนรู ้และคุณธรรม จรยิธรรม มทีกัษะ
อาชพี และน้อมนําศาสตรพ์ระราชาสู่การปฏบิตัิ
2.พฒันาขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาทุกคนใหป้ฏบิตังิานตามบทบาทหน้าทีéอย่างมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล เกดิประโยชน์สงูสุดต่อนกัเรยีน
3.พฒันาระบบการบรหิารจดัการศกึษาใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลตามหลกัธรรมาภบิาล และ
การมสี่วนรว่มของทุกฝ่าย โดยยดึนกัเรยีนเป็นเป้าหมายสูงสุด
4.พฒันาและปรบัปรุงอาคารสถานทีé การใชเ้ทคโนโลย ีICT แหล่งเรยีนรู ้ภมูทิศัน์และสภาพแวดลอ้ม
ใหม้สีภาพทีéเอืêอต่อการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน และการเรยีนรูต้ามธรรมชาตเิตม็ศกัยภาพ
5.พฒันาระบบภาคเีครอืข่าย ระหว่างโรงเรยีนกบัโรงเรยีน ชุมชนกบัโรงเรยีนและหน่วยงานอืéนทีé
เกีéยวขอ้งใหม้าช่วยในการระดมทุนในการจดัการศกึษาต่อไปในอนาคต

ชัêน จาํนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม

อนุบาล 2 13 4 17
อนุบาล 3 10 7 17
ป. 1 7 5 12
ป. 2 5 6 11
ป. 3 11 5 16
ป. 4 8 4 12
ป. 5 7 5 12
ป. 6 3 5 8

รวม 64 41 105

ชัêน จาํนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม

อนุบาล 2 7 9 16
อนุบาล 3 8 3 11
ป. 1 3 5 8
ป. 2 9 4 13
ป. 3 8 5 13
ป. 4 9 5 14
ป. 5 4 5 9
ป. 6 8 4 12

รวม 56 40 96

10 มิ.ย. 61

หมายเหตุ : นกัเรยีนเพิéมขึêน จากปีทีéแลว้ จาํนวน 9 คน
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การประเมินสัมฤทธ์ิผลการปฏิบัติงานในหนาที่ 
ตําแหนงผูอํานวยการสถานศกึษา 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ของ

นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบอพระอินทร

ตวัชีêวดั 1 ความสามารถในการอ่านการเขียนและผลสมัฤทธิí ทางการเรียนวิชาภาษาไทย

1.1 กระบวนการดาํเนินงาน
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ตวัชีêวดั 1 ความสามารถในการอ่านการเขียนและผลสมัฤทธิí ทางการเรียนวิชาภาษาไทย

ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ครู1. ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ครู

1.1 กระบวนการดาํเนินงาน

ตวัชีêวดั 1 ความสามารถในการอ่านการเขียนและผลสมัฤทธิí ทางการเรียนวิชาภาษาไทย

1. ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ครู

วิธีการ
1. จัดทาํแผนพัฒนา
ประสิทธิภาพครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา

แผนปฏิบัติการสถานศึกษา

1.1 กระบวนการดาํเนินงาน
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ตวัชีêวดั 1 ความสามารถในการอ่านการเขียนและผลสมัฤทธิí ทางการเรียนวิชาภาษาไทย

1. ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ครู

วิธีการ
2. ประชุมชี้แจงครู
เพ่ือสรางความ
ตระหนัก

สมุดบันทึกการประชุมครู
และบุคลากรทางการศึกษา

ประชุมครู

1.1 กระบวนการดาํเนินงาน

ตวัชีêวดั 1 ความสามารถในการอ่านการเขียนและผลสมัฤทธิí ทางการเรียนวิชาภาษาไทย

1. ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ครู

วิธีการ
3. การพูดช้ีแจงหนา
เสาธง

ผอ.ช้ีแจงหนาเสาธง

1.1 กระบวนการดาํเนินงาน
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ตวัชีêวดั 1 ความสามารถในการอ่านการเขียนและผลสมัฤทธิí ทางการเรียนวิชาภาษาไทย

1. ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ครู

วิธีการ
4. สงครูเขารับการ
พัฒนาดานภาษาไทย

หนังสือสั่งการ ครูดรญิญาและครูรัตนพฒัน 
เขารับการอบรม หลักสูตรแนวทาง

การขับเคลื่อนหลักสูตรตานทุจริตศึกษา

หนังสือสั่งการ ครูอรอมุาและครูกนกวรรณ 
เขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร

ผูดําเนินการคัดกรองคนพกิารทางการศึกษา

1.1 กระบวนการดาํเนินงาน

ตวัชีêวดั 1 ความสามารถในการอ่านการเขียนและผลสมัฤทธิí ทางการเรียนวิชาภาษาไทย

1. ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ครู

วิธีการ
5. ครูเขารับการ
พัฒนาดานการอาน 
เขียน ภาษาไทย ของ
ผูบกพรองทางการ
เรียนรู

ครูขนิษฐาเขารับการอบรมพัสดุ
เพ่ือนําความรูมาใชในการจดัซ้ือจัดจางวัสดุ

ใหถูกตอง

ครูอรอุมาและครูกนกวรรณ เขารับการอบรม
เชิงปฏิบัติการหลักสูตรผูดําเนินการ

คัดกรองคนพิการทางการศึกษา

1.1 กระบวนการดาํเนินงาน
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ตวัชีêวดั 1 ความสามารถในการอ่านการเขียนและผลสมัฤทธิí ทางการเรียนวิชาภาษาไทย

1. ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ครู

วิธีการ
6. สงครูเขารับการ
พัฒนาดานการใชสื่อ 
เทคนิคการสอนและ
การผลิตสื่อเพ่ือการ
อานคลองเขียนคลอง

ครวูรรณศิริ เขารบัการอบรมเทคนิคการสอน
และการผลิตส่ือเพ่ือการพัฒนา

การอานคลองเขียนคลอง

ครวูรรณภา เขารับการอบรม
เชิงปฏิบัติการการใชสื่อ

เพ่ือสงเสริมการอานการเขียน

1.1 กระบวนการดาํเนินงาน

ตวัชีêวดั 1 ความสามารถในการอ่านการเขียนและผลสมัฤทธิí ทางการเรียนวิชาภาษาไทย

1. ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ครู

วิธีการ
7. ปรับปรงุมุม
หองสมดุ จัดหาสื่อ
เพ่ือสงเสริมการอาน

สื่อที่ไดรับสนับสนนุจาก สพป.สระบุรี เขต 1มุมหองสมุด

1.1 กระบวนการดาํเนินงาน
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ตวัชีêวดั 1 ความสามารถในการอ่านการเขียนและผลสมัฤทธิí ทางการเรียนวิชาภาษาไทย

1. ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ครู

วิธีการ
8. ปรับปรงุหอง
คอมพิวเตอรเพ่ือเปน
แหลงคนควาดาน 
ICT แกนักเรียน และ
ครู

หองคอมพิวเตอรโรงเรียนวัดบอพระอินทร

1.1 กระบวนการดาํเนินงาน

ตวัชีêวดั 1 ความสามารถในการอ่านการเขียนและผลสมัฤทธิí ทางการเรียนวิชาภาษาไทย

ส่งเสริมสนับสนุนการนําความรู้สู่การปฏิบติั2. ส่งเสริมสนับสนุนการนําความรู้สู่การปฏิบติั

1.1 กระบวนการดาํเนินงาน
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ตวัชีêวดั 1 ความสามารถในการอ่านการเขียนและผลสมัฤทธิí ทางการเรียนวิชาภาษาไทย

2. ส่งเสริมสนับสนุนการนําความรู้สู่การปฏิบติั

วิธีการ
1. จัดทาํโครงการ
สนบัสนุน
ความสามารถในการ
อานการเขียนและ
ผลสัมฤทธิ์วิชา
ภาษาไทย

โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
และโรงเรียนแกนนาํเด็กพิเศษเรียนรวม

1.1 กระบวนการดาํเนินงาน

โครงการแขงขันทกัษะทางวิชาการ

ตวัชีêวดั 1 ความสามารถในการอ่านการเขียนและผลสมัฤทธิí ทางการเรียนวิชาภาษาไทย

2. ส่งเสริมสนับสนุนการนําความรู้สู่การปฏิบติั

วิธีการ
2. คัดกรองนักเรียนที่
มีความบกพรอง
ทางการเรียนรูและสง
ตอเพ่ือตรวจวินิจฉัย
โดยแพทย หลังจาก
เขารับการอบรม

นํานักเรียนที่มีความบกพรองตรวจรับรอง
จากคุณหมอท่ีโรงพยาบาลบานหมอ

คัดกรองนักเรียนท่ีมีความบกพรอง

1.1 กระบวนการดาํเนินงาน
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ตวัชีêวดั 1 ความสามารถในการอ่านการเขียนและผลสมัฤทธิí ทางการเรียนวิชาภาษาไทย

2. ส่งเสริมสนับสนุนการนําความรู้สู่การปฏิบติั

วิธีการ
3. จัดหาครูผูสอน
เพ่ิมเติม เพ่ือเปนการ
ลดภาระครูในการ
สอนควบชั้นเรียน

ครูรัตนพัฒน ครูอัตราจาง
โรงเรียนวัดบอพระอินทรโครงการจางครู

1.1 กระบวนการดาํเนินงาน

ตวัชีêวดั 1 ความสามารถในการอ่านการเขียนและผลสมัฤทธิí ทางการเรียนวิชาภาษาไทย

2. ส่งเสริมสนับสนุนการนําความรู้สู่การปฏิบติั

วิธีการ
4. นําความรูจากการ
อบรมมาจัด กิจกรรม
วันสุนทรภูและวัน
ภาษาไทย

นําความรูจากการฝกอบรมมาจัดฐานการเรียนรู

1.1 กระบวนการดาํเนินงาน



04/07/63

ตวัชีêวดั 1 ความสามารถในการอ่านการเขียนและผลสมัฤทธิí ทางการเรียนวิชาภาษาไทย

2. ส่งเสริมสนับสนุนการนําความรู้สู่การปฏิบติั

วิธีการ
5. นําความรูจากการ
อบรมมาทําการผลิต
สื่อ

ทําส่ือการเรียนรูตามที่ไดรับการอบรมการผลิตสื่อท่ีไดรับความรูจากการฝกอบรม

1.1 กระบวนการดาํเนินงาน

ตวัชีêวดั 1 ความสามารถในการอ่านการเขียนและผลสมัฤทธิí ทางการเรียนวิชาภาษาไทย

2. ส่งเสริมสนับสนุนการนําความรู้สู่การปฏิบติั

วิธีการ
6. สงเสริมใหนักเรยีนนํา
ความรูจากการเรียนมาใช

จัดประกวดวาดภาพ แตงกลอน เขียน
เรียงความ คัดรายมอื 

เพ่ือรับรางวัลเน่ืองในวันภาษาไทย

1.1 กระบวนการดาํเนินงาน



04/07/63

ตวัชีêวดั 1 ความสามารถในการอ่านการเขียนและผลสมัฤทธิí ทางการเรียนวิชาภาษาไทย

ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจดัทาํสืéอหรือนวตักรรม3. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจดัทาํสืéอหรือนวตักรรม

1.1 กระบวนการดาํเนินงาน

ตวัชีêวดั 1 ความสามารถในการอ่านการเขียนและผลสมัฤทธิí ทางการเรียนวิชาภาษาไทย

3. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจดัทาํสืéอหรือนวตักรรม

วิธีการ
1. สงเสริมสนบัสนุน
ครูในการปฏิบัติงาน 
โดยการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ ตามระเบียบ
พัสดุใหครูใชในการ
จัดการเรียนการสอน

โครงการยกระดับการเรียนรูโครงการซ้ือวัสดุการศกึษา

1.1 กระบวนการดาํเนินงาน



04/07/63

ตวัชีêวดั 1 ความสามารถในการอ่านการเขียนและผลสมัฤทธิí ทางการเรียนวิชาภาษาไทย

3. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจดัทาํสืéอหรือนวตักรรม

วิธีการ
2. สงครูอบรมเทคนิค
การสอนและการผลิต
สื่อพัฒนานักเรียนที่มี
ภาวะเสี่ยงตอปญหา
การอาน การเขียน
และคิดคํานวณ ครูอรอุมาเขารบัการอบรมเทคนิคการสอนและการผลิตสื่อ

พัฒนานักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงตอปญหา
การอาน การเขยีนและคิดคํานวณ

1.1 กระบวนการดาํเนินงาน

ตวัชีêวดั 1 ความสามารถในการอ่านการเขียนและผลสมัฤทธิí ทางการเรียนวิชาภาษาไทย

3. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจดัทาํสืéอหรือนวตักรรม

วิธีการ
3. การจัดทําและ
จัดหาสื่อ นวัตกรรม
ที่เหมาะสมแกผูเรียน 
การนําส่ือไปใช และ
การกํากับติดตาม
อยางตอเน่ือง

ทะเบียนคุมสื่อของครูแตละหองเรียนการทําส่ือ และส่ือตางๆ

1.1 กระบวนการดาํเนินงาน



04/07/63

ตวัชีêวดั 1 ความสามารถในการอ่านการเขียนและผลสมัฤทธิí ทางการเรียนวิชาภาษาไทย

มีการวางแผนนิเทศและติดตาม4. มีการวางแผนนิเทศและติดตาม

1.1 กระบวนการดาํเนินงาน

ตวัชีêวดั 1 ความสามารถในการอ่านการเขียนและผลสมัฤทธิí ทางการเรียนวิชาภาษาไทย

4. มีการวางแผนนิเทศและติดตาม

วิธีการ
1. จัดทาํโครงการ
นิเทศภายใน

โครงการนิเทศภายใน

1.1 กระบวนการดาํเนินงาน



04/07/63

ตวัชีêวดั 1 ความสามารถในการอ่านการเขียนและผลสมัฤทธิí ทางการเรียนวิชาภาษาไทย

4. มีการวางแผนนิเทศและติดตาม

วิธีการ
2. ประชุมวางแผน จัดทํา
แผนการนเิทศและกํากับติดตาม

ประชุมนิเทศภายใน

1.1 กระบวนการดาํเนินงาน

แบบนิเทศช้ันเรียนแผนนิเทศภายใน

ตวัชีêวดั 1 ความสามารถในการอ่านการเขียนและผลสมัฤทธิí ทางการเรียนวิชาภาษาไทย

4. มีการวางแผนนิเทศและติดตาม

วิธีการ
3. กําหนดผูรับผิดชอบ

1.1 กระบวนการดาํเนินงาน

คําส่ังนเิทศภายใน



04/07/63

ตวัชีêวดั 1 ความสามารถในการอ่านการเขียนและผลสมัฤทธิí ทางการเรียนวิชาภาษาไทย

4. มีการวางแผนนิเทศและติดตาม

วิธีการ
4. ดําเนินการนิเทศ รายงานผล
การปฏิบัติอยางตอเน่ือง

1.1 กระบวนการดาํเนินงาน

รายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนนเิทศติดตาม

นิเทศช้ันเรียน

ตวัชีêวดั 1 ความสามารถในการอ่านการเขียนและผลสมัฤทธิí ทางการเรียนวิชาภาษาไทย

การสรปุติดตามรายงานผลและพฒันาอย่างต่อเนืéอง5. การสรปุติดตามรายงานผลและพฒันาอย่างต่อเนืéอง

1.1 กระบวนการดาํเนินงาน



04/07/63

ตวัชีêวดั 1 ความสามารถในการอ่านการเขียนและผลสมัฤทธิí ทางการเรียนวิชาภาษาไทย

5. การสรปุติดตามรายงานผลและพฒันาอย่างต่อเนืéอง

วิธีการ
1. ประชุมสรุปงาน
การนิเทศกํากับ
ติดตามอยางตอเน่ือง
และเปนระบบ

ประชุมสรุปการนิเทศประจาํเดือน
รายงานโครงการนิเทศภายใน

1.1 กระบวนการดาํเนินงาน

ตวัชีêวดั 1 ความสามารถในการอ่านการเขียนและผลสมัฤทธิí ทางการเรียนวิชาภาษาไทย

1.2 ผลการดาํเนินงาน



04/07/63

ตวัชีêวดั 1 ความสามารถในการอ่านการเขียนและผลสมัฤทธิí ทางการเรียนวิชาภาษาไทย

ระดบัประถมศึกษา

1.2 ผลการดาํเนินงาน

ตวัชีêวดั 1 ความสามารถในการอ่านการเขียนและผลสมัฤทธิí ทางการเรียนวิชาภาษาไทย

ระดบัประถมศึกษา

วิธีการ
1. ทดสอบการอานเขียนวิชา
ภาษาไทยของนักเรียนช้ัน ป.1-ป.6  
ครั้งที่ 1 และ 2 ในเดือนมิถุนายน 
และพฤศจกิายน 2562 

รายงานการดําเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบาย 
เดินหนาและพัฒนาการอานออกเขียนได ปการศึกษา 2562

1.2 ผลการดาํเนินงาน



04/07/63

ตวัชีêวดั 1 ความสามารถในการอ่านการเขียนและผลสมัฤทธิí ทางการเรียนวิชาภาษาไทย

ระดบัประถมศึกษา

นักเรียน ชั้น ป.1- ป.3 
มีความสามารถในการ

อานและการเขียน 
เพ่ิมข้ึนรอยละ 16.88

1.2 ผลการดาํเนินงาน
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การอานออกเสียง การอานรูเร่ือง การเขียนคํา การเขียนเร่ือง รวม

นักเรียน ชั้น ป.1 -ป.3 ท่ีมีความสามารถในการอานและเขียน

ครั้งที่ 1 (คน) ครั้งที่ 2 (คน) รอยละ

ตวัชีêวดัทีé 2  : ผลงานหรือรางวลัทีéเกิดจากการบริหารจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา

2.1 กระบวนการดาํเนินงาน



04/07/63

ตวัชีêวดัทีé 2  : ผลงานหรือรางวลัทีéเกิดจากการบริหารจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา

1. การมีส่วนร่วมจากการทาํแผนหลายภาคส่วน

2.1 กระบวนการดาํเนินงาน

ตวัชีêวดัทีé 2  : ผลงานหรือรางวลัทีéเกิดจากการบริหารจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา

1. การมีส่วนร่วมจากการทาํแผนหลายภาคส่วน

วิธีการ
1. การมีสวนรวมของครู ผูบริหาร กรรมการ
สถานศึกษา ชุมชน และผูปกครอง

ประชุมกรรมการสถานศึกษา
ประชุมครูจัดทําแผน

2.1 กระบวนการดาํเนินงาน

ประชุมผูปกครอง



04/07/63

ตวัชีêวดัทีé 2  : ผลงานหรือรางวลัทีéเกิดจากการบริหารจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา

การมีแผนการปฏิบติังานทีéถกูต้องชดัเจน2. การมีแผนการปฏิบติังานทีéถกูต้องชดัเจน

2.1 กระบวนการดาํเนินงาน

ตวัชีêวดัทีé 2  : ผลงานหรือรางวลัทีéเกิดจากการบริหารจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา

2. การมีแผนการปฏิบติังานทีéถกูต้องชดัเจน

วิธีการ
1. มีแผนปฏิบัติราชการประจําป
การศึกษา 2562 ที่ชัดเจนโดยใช
รูปแบบตามท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
เขต 1 กําหนด

2.1 กระบวนการดาํเนินงาน

แผนปฏิบัติการสถานศึกษาประจําปการศึกษา 2562



04/07/63

ตวัชีêวดัทีé 2  : ผลงานหรือรางวลัทีéเกิดจากการบริหารจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา

การดาํเนินการตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ3. การดาํเนินการตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ

2.1 กระบวนการดาํเนินงาน

ตวัชีêวดัทีé 2  : ผลงานหรือรางวลัทีéเกิดจากการบริหารจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา

3. การดาํเนินการตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการ
1. มีการดําเนินการตามแผน
อยางมีประสิทธิภาพ ภายใต
กรอบของ ระยะเวลาและ
งบประมาณ 

2.1 กระบวนการดาํเนินงาน

รายงานผลการดําเนินโครงการบันทึกขอความขออนุญาตจัดกิจกรรม



04/07/63

ตวัชีêวดัทีé 2  : ผลงานหรือรางวลัทีéเกิดจากการบริหารจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา

การกาํกบัติดตาม ตรวจสอบ4. การกาํกบัติดตาม ตรวจสอบ

2.1 กระบวนการดาํเนินงาน

ตวัชีêวดัทีé 2  : ผลงานหรือรางวลัทีéเกิดจากการบริหารจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา

4. การกาํกบัติดตาม ตรวจสอบ

วิธีการ
1. มีการกํากับติดตามและ
ตรวจสอบ

2.1 กระบวนการดาํเนินงาน

รายงานผลการดําเนินโครงการ
ทะเบียนคมุเงินงบประมาณ

หลักฐานการรับจายเงิน 
และเอกสารทางการเงนิ



04/07/63

ตวัชีêวดัทีé 2  : ผลงานหรือรางวลัทีéเกิดจากการบริหารจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา

มีการายงานผลการปฏิบติังาน5. มีการายงานผลการปฏิบติังาน

2.1 กระบวนการดาํเนินงาน

ตวัชีêวดัทีé 2  : ผลงานหรือรางวลัทีéเกิดจากการบริหารจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา

5. มีการายงานผลการปฏิบติังาน

วิธีการ
1. มีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานโดยสรุปจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินโครงการและ
กิจกรรม และสรุปเปนรายงาน
การประเมินตนเอง SAR เม่ือส้ิน
ปการศึกษา

2.1 กระบวนการดาํเนินงาน

รายงานผลการดําเนินโครงการและกิจกรรรม รายงานการประเมินตนเอง SAR 
ปการศึกษา 2561



04/07/63

ตวัชีêวดัทีé 2  : ผลงานหรือรางวลัทีéเกิดจากการบริหารจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา

6. การปรบัปรงุแก้ไขและพฒันา

2.1 กระบวนการดาํเนินงาน

ตวัชีêวดัทีé 2  : ผลงานหรือรางวลัทีéเกิดจากการบริหารจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา

6. การปรบัปรงุแก้ไขและพฒันา

วิธีการ
1. มีการปรับปรุงแกไขและ
พัฒนาโดยศึกษาขอมูลจาก 
รายงานการประเมินตนเอง SAR 
ของปกอนเพ่ือนํามาจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการในป
การศึกษาตอไป

2.1 กระบวนการดาํเนินงาน

โครงการเขาคายคณุธรรมเพ่ิมเติม



04/07/63

ตวัชีêวดัทีé 2  : ผลงานหรือรางวลัทีéเกิดจากการบริหารจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา

7. การเผยแพร่ผลงาน/รางวลั

2.1 กระบวนการดาํเนินงาน

ตวัชีêวดัทีé 2  : ผลงานหรือรางวลัทีéเกิดจากการบริหารจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา

7. การเผยแพร่ผลงาน/รางวลั

วิธีการ
1. มีการเผยแพรผลงาน/รางวลั
โดยการจัดทําเอกสาร
ประชาสัมพันธ และ
ประชาสัมพันธบน website ของ
โรงเรียน

2.1 กระบวนการดาํเนินงาน

เผยแพรผลงาน โครงงานขาวเกรียบผกัหวาน และน้ํายาลางจาน 
ระดบักลุมโรงเรียน ณ โรงเรียนบานครัว (ซิเมนตไทยสงเคราะห)



04/07/63

ตวัชีêวดัทีé 2  : ผลงานหรือรางวลัทีéเกิดจากการบริหารจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา

7. การเผยแพร่ผลงาน/รางวลั

2.1 กระบวนการดาํเนินงาน

เอกสารประชาสัมพันธโรงเรียน
website โรงเรียน 

https://www.watboprain.ac.th

ตวัชีêวดัทีé 2  : ผลงานหรือรางวลัทีéเกิดจากการบริหารจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา

2.2  ผลการดาํเนินงาน



04/07/63

ตวัชีêวดัทีé 2  : ผลงานหรือรางวลัทีéเกิดจากการบริหารจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา

ได้รบัรางวลัระดบัเขตพืêนทีéฯ หรือรางวลัระดบัจงัหวดั

2.2  ผลการดาํเนินงาน

ตวัชีêวดัทีé 2  : ผลงานหรือรางวลัทีéเกิดจากการบริหารจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา

ได้รบัรางวลัระดบัเขตพืêนทีéฯหรือรางวลัระดบัจงัหวดั

ไดรับรางวัล คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดบัชาติ (NT) ป
การศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 คะแนน
เฉลี่ยรวม 3 ดานมากกวาระดบัประเทศ มากกวารอย
ละ 50 และมีคะแนนความกาวหนามากกวาหรือ
เทากับรอยละ 3 
จากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบรุี 
เขต 1

2.2  ผลการดาํเนินงาน

เกียรติบตัรจากสํานกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
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ตวัชีêวดัทีé 2  : ผลงานหรือรางวลัทีéเกิดจากการบริหารจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา

ได้รบัรางวลัระดบัเขตพืêนทีéฯหรือรางวลัระดบัจงัหวดั

ไดรับรางวัล เหรียญทอง
ชนะเลิศ จากการแขงขัน
ศิลปหตัถกรรมนักเรียน
ระดับ สพป. สระบุรี เขต 1 

2.2  ผลการดาํเนินงาน

การแขงขันสรางสรรคผลงานคณิตศาสตรโดยใช
โปรแกรม GSP ระดบัช้ัน ป.4-ป.6

การแขงขันการวาดภาพดวยโปรแกรม Paint 
ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู 

ระดับช้ัน ป.1-ป.6

ตวัชีêวดัทีé 2  : ผลงานหรือรางวลัทีéเกิดจากการบริหารจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา

ได้รบัรางวลัระดบัเขตพืêนทีéฯหรือรางวลัระดบัจงัหวดั

ไดรับรางวัล เหรียญทอง
ชนะเลิศ จากการแขงขัน
ศิลปหตัถกรรมนักเรียน
ระดับ สพป. สระบุรี เขต 1 

2.2  ผลการดาํเนินงาน

การแขงขันการเลานิทาน ประเภทนักเรียนท่ีมีความ
บกพรองทางการเห็น ระดบัช้ัน ป.1-ป.6



04/07/63

ตวัชีêวดัทีé 2  : ผลงานหรือรางวลัทีéเกิดจากการบริหารจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา

ได้รบัรางวลัระดบัเขตพืêนทีéฯหรือรางวลัระดบัจงัหวดั

ครูไดรับเกยีรตบิัตร 

2.2  ผลการดาํเนินงาน

ครูดีศรีสระบุรี
ครูดีไม่มีอบายมุข

ตวัชีêวดัทีé 3  : ผลการเรียนรู้เฉลีéย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลกั

3.1 กระบวนการดาํเนินงาน



04/07/63

ตวัชีêวดัทีé 3  : ผลการเรียนรู้เฉลีéย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลกั

จดัทาํแผนและปฏิบติัตามแผนการพฒันาคณุภาพ 1. จดัทาํแผนและปฏิบติัตามแผนการพฒันาคณุภาพ
และยกระดบัผลสมัฤทธิíทางการเรียน

3.1 กระบวนการดาํเนินงาน

ตวัชีêวดัทีé 3  : ผลการเรียนรู้เฉลีéย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลกั

จดัทาํแผนและปฏิบติัตามแผนการพฒันาคณุภาพและยกระดบัผลสมัฤทธิí ทางการเรียน 1. จดัทาํแผนและปฏิบติัตามแผนการพฒันาคณุภาพและยกระดบัผลสมัฤทธิí ทางการเรียน

วิธีการ
1. จัดทาํแผนและปฏิบัติตาม
แผนการพัฒนาคุณภาพและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนโดยหลายฝายรวมมือกัน
ประกอบดวย ผูบริหาร ครู 
กรรมการสถานศึกษา และ
ชุมชน

3.1 กระบวนการดาํเนินงาน

แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปการศึกษา 2562 โครงการยกระดับการเรียนรู



04/07/63

ตวัชีêวดัทีé 3  : ผลการเรียนรู้เฉลีéย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลกั

จดัทาํแผนและปฏิบติัตามแผนการพฒันาคณุภาพและยกระดบัผลสมัฤทธิí ทางการเรียน 1. จดัทาํแผนและปฏิบติัตามแผนการพฒันาคณุภาพและยกระดบัผลสมัฤทธิí ทางการเรียน

3.1 กระบวนการดาํเนินงาน

รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ครั้งที่ 3/2562

โครงการจางครู

ตวัชีêวดัทีé 3  : ผลการเรียนรู้เฉลีéย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลกั

จดัทาํฐานข้อมูลคณุภาพและผลสมัฤทธิí ทางการเรียน 2. จดัทาํฐานข้อมูลคณุภาพและผลสมัฤทธิí ทางการเรียน
ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล

3.1 กระบวนการดาํเนินงาน



04/07/63

ตวัชีêวดัทีé 3  : ผลการเรียนรู้เฉลีéย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลกั

จดัทาํฐานข้อมลูคณุภาพและผลสมัฤทธิí ทางการเรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 2. จดัทาํฐานข้อมลูคณุภาพและผลสมัฤทธิí ทางการเรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคล

วิธีการ
2. จัดทําฐานขอมูลคุณภาพและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเรียนเปนรายบุคคล

3.1 กระบวนการดาํเนินงาน

ปพ.5 แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน
สมุดบันทึกสุขภาพรายบุคคล

ปพ.6 แบบรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนรายบุคคล 

หรือสมุดรายงานประจําตัวนักเรียน

ตวัชีêวดัทีé 3  : ผลการเรียนรู้เฉลีéย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลกั

จดัทาํฐานข้อมลูคณุภาพและผลสมัฤทธิí ทางการเรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 2. จดัทาํฐานข้อมลูคณุภาพและผลสมัฤทธิí ทางการเรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคล

3.1 กระบวนการดาํเนินงาน

โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา 
(schoolmis) พิมพ ปพ.1

ระบบจัดเกบ็ขอมูลนักเรียนรายบุคคล 
(Data Management Center)
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ตวัชีêวดัทีé 3  : ผลการเรียนรู้เฉลีéย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลกั

พฒันาครดู้วยกิจกรรมทีéหลากหลายตามความเหมาะสม3. พฒันาครดู้วยกิจกรรมทีéหลากหลายตามความเหมาะสม
และสอดคล้องกบัความต้องการ

3.1 กระบวนการดาํเนินงาน

ตวัชีêวดัทีé 3  : ผลการเรียนรู้เฉลีéย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลกั

 3. พฒันาครดู้วยกิจกรรมทีéหลากหลายตามความเหมาะสมและสอดคล้องกบัความต้องการ

วิธีการ
1. มกีารพัฒนาครูดวยกิจกรรมที่
หลากหลาย ตามความเหมาะสม
และสอดคลองกับความตองการ 
โดยใหครูทกุคนจัดทํา
แผนพัฒนาตนเองสําหรับครู (ID 
Plan) 

3.1 กระบวนการดาํเนินงาน

แผนพัฒนาตนเองสําหรับครู (ID Plan)



04/07/63

ตวัชีêวดัทีé 3  : ผลการเรียนรู้เฉลีéย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลกั

 3. พฒันาครดู้วยกิจกรรมทีéหลากหลายตามความเหมาะสมและสอดคล้องกบัความต้องการ

วิธีการ
2. จัดทาํโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพครูและบุคลากร
โดยการเขารับการอบรมสัมมนา
ตาง ๆ ตามความตองการของครู
แตละคน

3.1 กระบวนการดาํเนินงาน

โครงการพัฒนาประสทิธิภาพครูและบุคลากร

สงครูเขารับการอบรมผูกํากับลูกเสือสํารอง

ตวัชีêวดัทีé 3  : ผลการเรียนรู้เฉลีéย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลกั

 3. พฒันาครดู้วยกิจกรรมทีéหลากหลายตามความเหมาะสมและสอดคล้องกบัความต้องการ

วิธีการ
3. ใหครไูดศึกษาดูงานนอก
สถานที่ เพ่ือเปนการเปดโลก
ทัศนใหมแกครแูละบุคลากร
ทางการศึกษา

3.1 กระบวนการดาํเนินงาน

โครงการศกึษาดูงานนอกสถานที่

ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลเมอืงอุทัยธานี 
จังหวัดอุทัยธานี
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ตวัชีêวดัทีé 3  : ผลการเรียนรู้เฉลีéย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลกั

พฒันานักเรียนด้วยกิจกรรมทีéหลากหลายตามความเหมาะสมและ4. พฒันานักเรียนด้วยกิจกรรมทีéหลากหลายตามความเหมาะสมและ
สอดคล้องกบัความต้องการ

3.1 กระบวนการดาํเนินงาน

ตวัชีêวดัทีé 3  : ผลการเรียนรู้เฉลีéย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลกั

 4. พฒันานักเรียนด้วยกิจกรรมทีéหลากหลายตามความเหมาะสมและสอดคล้องกบัความต้องการ

วิธีการ
1. มกีารพัฒนานักเรียนดวย
กิจกรรมท่ีหลากหลายตามความ
เหมาะสมและสอดคลองกับ
ความตองการโดยจัดทาํโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของ
สถานศึกษา

3.1 กระบวนการดาํเนินงาน

แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ปการศึกษา 2562
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ตวัชีêวดัทีé 3  : ผลการเรียนรู้เฉลีéย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลกั

 4. พฒันานักเรียนด้วยกิจกรรมทีéหลากหลายตามความเหมาะสมและสอดคล้องกบัความต้องการ

วิธีการ
2. จัดกิจกรรมภายในโรงเรียน

3.1 กระบวนการดาํเนินงาน

สวนสนามวันคลาย
วันสถาปณาลูกเสือไทย 1 กรกฎาคม

คายวันสุนทรภูและวันภาษาไทย

กิจกรรมสงเสริมอาชีพ

ตวัชีêวดัทีé 3  : ผลการเรียนรู้เฉลีéย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลกั

 4. พฒันานักเรียนด้วยกิจกรรมทีéหลากหลายตามความเหมาะสมและสอดคล้องกบัความต้องการ

วิธีการ
3. จัดกิจกรรมรวมกับชมุชน

3.1 กระบวนการดาํเนินงาน

ทําบุญทุกวนัพระ

รณรงคการเลือกตั้ง 62

กิจกรรมรับเทียนพรรษา
รวมกับเทศบาลตําบลสรางโศก
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ตวัชีêวดัทีé 3  : ผลการเรียนรู้เฉลีéย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลกั

 4. พฒันานักเรียนด้วยกิจกรรมทีéหลากหลายตามความเหมาะสมและสอดคล้องกบัความต้องการ

วิธีการ
4. สงนักเรยีนเขาแขงขัน
ในกิจกรรมตางๆ เพ่ือเปน
การทบทวนความรูที่ได
เรียนมา

3.1 กระบวนการดาํเนินงาน

นักเรียนท่ีเปนตัวแทนกลุมบานหมอ
บูรพา แขงขันศลิปหัตถกรรมระดับ

เขตพ้ืนท่ี ครั้งที่ 69

สงนักเรียนเขาแขงขันตามโครงการ
รักษภาษาไทย 

เนื่องในวันภาษาไทย แหงชาต ิป 2562

ตวัชีêวดัทีé 3  : ผลการเรียนรู้เฉลีéย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลกั

 4. พฒันานักเรียนด้วยกิจกรรมทีéหลากหลายตามความเหมาะสมและสอดคล้องกบัความต้องการ

วิธีการ
5. นํานักเรยีนไปเขา
คายรวมกับโรงเรียน
อ่ืนๆ เพ่ือใหนักเรียน
มีประสบการณใน
การดํารงชวีิต
รวมกับผูอ่ืน

3.1 กระบวนการดาํเนินงาน

นํานักเรียนชั้น ป.4-6 เขาคาย
ธรรมะ ณ วัดมะขามเรยีง

นํานักเรียนชั้นป.3
 เขารวมงานชุมนุมลูกเสือสํารองแหงชาติ ครั้งท่ี 1 

ณ คายหัตถวุฒิ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
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ตวัชีêวดัทีé 3  : ผลการเรียนรู้เฉลีéย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลกั

 4. พฒันานักเรียนด้วยกิจกรรมทีéหลากหลายตามความเหมาะสมและสอดคล้องกบัความต้องการ

วิธีการ
6. นํานักเรยีนไปทัศน
ศึกษานอกโรงเรียน 
เพ่ือใหนกัเรียนมี
ประสบการณที่
หลากหลาย

3.1 กระบวนการดาํเนินงาน

ทัศนศึกษาสวนนงนุช พัทยา จ.ชลบุรี 

ตวัชีêวดัทีé 3  : ผลการเรียนรู้เฉลีéย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลกั

5. จดัให้มีแหล่งเรียนรู้ทีéเหมาะสมและเอืêอต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน

3.1 กระบวนการดาํเนินงาน
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ตวัชีêวดัทีé 3  : ผลการเรียนรู้เฉลีéย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลกั

 5. จดัให้มีแหล่งเรียนรู้ทีéเหมาะสมและเอืêอต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน

วิธีการ
1.ปรับปรุงแหลงเรียนรูท่ีเหมาะสม
และเอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน

3.1 กระบวนการดาํเนินงาน

ปรับปรุงหองเรียนโดยการ
ติดพัดลมเพ่ิม เสริมบรรยากาศ

การเรียนรู

ปรับปรุงภูมิทัศนสนามเด็กเลน
ใหนาอยู นาดูนามอง

ปูกระเบ้ืองอาคารเรียน

ตวัชีêวดัทีé 3  : ผลการเรียนรู้เฉลีéย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลกั

 5. จดัให้มีแหล่งเรียนรู้ทีéเหมาะสมและเอืêอต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน

วิธีการ
2. จัดใหมีแหลงเรียนรูที่
เหมาะสมและเอ้ือตอการเรยีนรู
ของผูเรยีน

3.1 กระบวนการดาํเนินงาน

แหลงเรียนรูเรื่องขยะ ภูมิทัศนในโรงเรียน
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ตวัชีêวดัทีé 3  : ผลการเรียนรู้เฉลีéย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลกั

 5. จดัให้มีแหล่งเรียนรู้ทีéเหมาะสมและเอืêอต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน

3.1 กระบวนการดาํเนินงาน

หองปฏบิัตกิาร คอมพิวเตอร มุมหองสมุด

ตวัชีêวดัทีé 3  : ผลการเรียนรู้เฉลีéย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลกั

จดัให้มีการทดสอบและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยเครืéองมือทีéมี6. จดัให้มีการทดสอบและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยเครืéองมือทีéมีมาตรฐาน
ด้วยวิธีและรปูแบบทีéหลากหลาย

3.1 กระบวนการดาํเนินงาน
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ตวัชีêวดัทีé 3  : ผลการเรียนรู้เฉลีéย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลกั

 6. จดัให้มีการทดสอบและประเมินผลการเรียนรูด้้วยเครืéองมือทีéมีมาตรฐานด้วยวิธีและรปูแบบทีéหลากหลาย

วิธีการ
1. จัดใหมีการทดสอบและ
ประเมินผลการเรียนรูดวย
เครื่องมือที่มีมาตรฐาน จาก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ดวย
วิธีและรูปแบบที่หลากหลาย

3.1 กระบวนการดาํเนินงาน

หนังสือสั่งการการดําเนินงานพัฒนาการเรยีนการสอนภาษาไทยตามนโยบาย 
เดินหนาและพัฒนาการอานออกเขียนได ปการศึกษา 2562

การทดสอบโดยใช
ขอสอบกลาง

ตวัชีêวดัทีé 3  : ผลการเรียนรู้เฉลีéย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลกั

 6. จดัให้มีการทดสอบและประเมินผลการเรียนรูด้้วยเครืéองมือทีéมีมาตรฐานด้วยวิธีและรปูแบบทีéหลากหลาย

3.1 กระบวนการดาํเนินงาน

การสอบอาน การสอบเขียน
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ตวัชีêวดัทีé 3  : ผลการเรียนรู้เฉลีéย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลกั

จดัให้มีระบบนิเทศ กาํกบั ติดตาม ประเมินและรายงาน7. จดัให้มีระบบนิเทศ กาํกบั ติดตาม ประเมินและรายงาน
ผลการดาํเนินงานทีéชดัเจน

3.1 กระบวนการดาํเนินงาน

ตวัชีêวดัทีé 3  : ผลการเรียนรู้เฉลีéย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลกั

 7. จดัให้มีระบบนิเทศ กาํกบั ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดาํเนินงานทีéชดัเจน

วิธีการ
1. จัดทาํโครงการนิเทศภายใน

3.1 กระบวนการดาํเนินงาน

โครงการนเิทศภายใน
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ตวัชีêวดัทีé 3  : ผลการเรียนรู้เฉลีéย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลกั

 2. จดัทาํแผนการนิเทศ กาํกบั ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดาํเนินงานทีéชดัเจน

วิธีการ
1. จัดทาํโครงการนิเทศภายใน

3.1 กระบวนการดาํเนินงาน

แผนการนิเทศภายใน รายงานการประเมินตนเอง SAR 
ปการศึกษา 2561

ตวัชีêวดัทีé 3  : ผลการเรียนรู้เฉลีéย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลกั

3.2 ผลการดาํเนินงาน
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ตวัชีêวดัทีé 3  : ผลการเรียนรู้เฉลีéย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลกั

มีนักเรียนทีéมีผลการเรียนเฉลีéย ระดบั 3 ขึêนไป ร้อยละ 87.50

3.2 ผลการดาํเนินงาน

ตวัชีêวดัทีé 3  : ผลการเรียนรู้เฉลีéย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลกั

มีนักเรียนทีéมีผลการเรียนเฉลีéย ระดบั 3 ขึêนไป ร้อยละ 87.50 

3.2 ผลการดาํเนินงาน

วิธีการ
1.  นักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 6 เต็ม 
8 คนรอยละ 87.50 มีผล
การเรียนเฉลี่ย 5 กลุม
สาระการเรียนรูหลัก 
ระดับ 3 ขึ้นไป

แบบบันทึกผลการเรียนประจํารายวิชา 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ปการศกึษา 2562

วิชา จํานวน รอยละ
ภาษาไทย 8 100
คณิตศาสตร 5 62.50
วทิยาศาสตร 8 100
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม

8 100

ภาษาอังกฤษ 6 75.00
รวม 87.50
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ตวัชีêวดัทีé 4  : การบริหารงบประมาณและการระดมทรพัยากร
จากภาคีเครือข่าย/ภาคประชาสงัคมมาใช้เพืéอประโยชน์ทางการศึกษา

4.1  กระบวนการดาํเนินงาน

ตวัชีêวดัทีé 4  : การบริหารงบประมาณและการระดมทรพัยากรมาใช้เพืéอประโยชน์ทางการศึกษา

การบริหารงานตามแผนปฏิบติัการ4.1.1  การบริหารงานตามแผนปฏิบติัการ

4.1  กระบวนการดาํเนินงาน
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ตวัชีêวดัทีé 4  : การบริหารงบประมาณและการระดมทรพัยากรมาใช้เพืéอประโยชน์ทางการศึกษา

 4.1.1  การบริหารงานตามแผนปฏิบติัการ

วิธีการ
1.  มีแผนปฏิบตัิการและปฏิบัติ
ตามแผนทุกกิจกรรม/โครงการ

4.1  กระบวนการดาํเนินงาน

แผนปฏิบัติการสถานศึกษา 
ปการศึกษา 2562 รายงานการดําเนินการโครงการ

ตวัชีêวดัทีé 4  : การบริหารงบประมาณและการระดมทรพัยากรมาใช้เพืéอประโยชน์ทางการศึกษา

 4.1.1  การบริหารงานตามแผนปฏิบติัการ

วิธีการ
2.  บริหารจัดการงบประมาณท่ีมีประสิทธภิาพ
เกิดประโยชนสูงสุดตอสถานศึกษาโดยใช
รูปแบบของคณะกรรมการ เพื่อความโปรงใส

4.1  กระบวนการดาํเนินงาน

ทะเบียนคุมงบประมาณ

หลกัฐานการรับจายเงิน 
และเอกสารทางการเงนิ
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ตวัชีêวดัทีé 4  : การบริหารงบประมาณและการระดมทรพัยากรมาใช้เพืéอประโยชน์ทางการศึกษา

การบริหารการเงินและพสัดุ4.1.2  การบริหารการเงินและพสัดุ

4.1  กระบวนการดาํเนินงาน

ตวัชีêวดัทีé 4  : การบริหารงบประมาณและการระดมทรพัยากรมาใช้เพืéอประโยชน์ทางการศึกษา

 4.1.2  การบริหารการเงินและพสัดุ

วิธีการ
1. มีการจัดทํารายงานทางการเงิน
ของสถานศึกษา

4.1  กระบวนการดาํเนินงาน

รายงานเงินคงเหลือประจําวัน รายงานการจัดซ้ือจัดจาง
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ตวัชีêวดัทีé 4  : การบริหารงบประมาณและการระดมทรพัยากรมาใช้เพืéอประโยชน์ทางการศึกษา

 4.1.2  การบริหารการเงินและพสัดุ

วิธีการ
2. มีการดําเนินการตาม
ระเบียบพัสดุ

4.1  กระบวนการดาํเนินงาน

ระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ

รายงานขอซ้ือขอจาง

ตวัชีêวดัทีé 4  : การบริหารงบประมาณและการระดมทรพัยากรมาใช้เพืéอประโยชน์ทางการศึกษา

การดาํเนินการตรวจสอบภายในสถานศึกษา4.1.3  การดาํเนินการตรวจสอบภายในสถานศึกษา

4.1  กระบวนการดาํเนินงาน
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ตวัชีêวดัทีé 4  : การบริหารงบประมาณและการระดมทรพัยากรมาใช้เพืéอประโยชน์ทางการศึกษา

 4.1.3  การดาํเนินการตรวจสอบภายในสถานศึกษา

วิธีการ
1.  มีการดําเนินการตรวจสอบ
ภายในสถานศึกษาโดยแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
3 ดาน คือดานงานธุรการ ดาน
การเงินและบัญชี และดานการ
ดําเนินการ เปนปจจุบนั

4.1  กระบวนการดาํเนินงาน

คําสั่งตรวจสอบพัสดุประจาํป รายงานการตรวจสอบพัสดปุระจําป

ตวัชีêวดัทีé 4  : การบริหารงบประมาณและการระดมทรพัยากรมาใช้เพืéอประโยชน์ทางการศึกษา

 4.1.3  การดาํเนินการตรวจสอบภายในสถานศึกษา

4.1  กระบวนการดาํเนินงาน

รายงานการจัดซ้ือจัดจาง รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
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ตวัชีêวดัทีé 4  : การบริหารงบประมาณและการระดมทรพัยากร
จากภาคีเครือข่าย/ภาคประชาสงัคมมาใช้เพืéอประโยชน์ทางการศึกษา

4.2  การระดมทรพัยากรและการลงทุนเพืéอการศึกษา

ตวัชีêวดัทีé 4  : การบริหารงบประมาณและการระดมทรพัยากรมาใช้เพืéอประโยชน์ทางการศึกษา

1)  มีการระดมทรพัยากรจากภาคีเครือข่าย/ภาคประชาสงัคมมาใช้เพืéอ
ประโยชน์ทางการศึกษา และส่งผลต่อการพฒันาคณุภาพการศึกษา โดยได้รบั
การสนับสนุนงบประมาณวสัด ุอปุกรณ์ และความร่วมมือจากหลายภาคส่วน

เพิéมขึêน

4.2  การระดมทรพัยากรและการลงทุนเพืéอการศึกษา



04/07/63

ตวัชีêวดัทีé 4  : การบริหารงบประมาณและการระดมทรพัยากรมาใช้เพืéอประโยชน์ทางการศึกษา

 1)  มีการระดมทรพัยากรมาใช้เพืéอประโยชน์ทางการศึกษาเพิéมขึêน

วิธีการ
1.  มีการระดมทรัพยากรมาใช
โดยไดรับการสนับสนุน
งบประมาณวัสดุ อปุกรณ และ
ความรวมมือจากหลายภาคสวน
เพ่ิมข้ึนดวยการบรจิาคเงินของ
บุคคลธรรมดา และทรัพยสิน
ของนิติบุคคล จะมีการบันทึกใน
ระบบ E Donation

4.2  การระดมทรพัยากรและการลงทุนเพืéอการศึกษา

ทะเบียนบริจาค ระบบ E-Donation 
ของโรงเรียนวัดบอพระอินทร

ตวัชีêวดัทีé 4  : การบริหารงบประมาณและการระดมทรพัยากรมาใช้เพืéอประโยชน์ทางการศึกษา

 1)  มีการระดมทรพัยากรมาใช้เพืéอประโยชน์ทางการศึกษาเพิéมขึêน

วิธีการ
2.  การสนับสนุนจากชุมชนใน
การบรจิาคอุปกรณกีฬา

4.2  การระดมทรพัยากรและการลงทุนเพืéอการศึกษา

สวนกายภาพสุขใจบอดีฟ้ตมอบอปุกรณกีฬา



04/07/63

ตวัชีêวดัทีé 4  : การบริหารงบประมาณและการระดมทรพัยากรมาใช้เพืéอประโยชน์ทางการศึกษา

 1)  มีการระดมทรพัยากรมาใช้เพืéอประโยชน์ทางการศึกษาเพิéมขึêน

วิธีการ
3.  ปราชญชาวบานเขามาเปน
วิทยากรทองถ่ินในการสอน
กลองยาว

4.2  การระดมทรพัยากรและการลงทุนเพืéอการศึกษา

การสอนกลองยาวโดยวิทยากรทองถิ่น

ตวัชีêวดัทีé 4  : การบริหารงบประมาณและการระดมทรพัยากรมาใช้เพืéอประโยชน์ทางการศึกษา

 1)  มีการระดมทรพัยากรมาใช้เพืéอประโยชน์ทางการศึกษาเพิéมขึêน

วิธีการ
4.  พระอาจารยจากวัดสารภีมา
สอนศีลธรรมทุกวันพฤหัสบดี

4.2  การระดมทรพัยากรและการลงทุนเพืéอการศึกษา

เชิญพระอาจารยจากวัดสารภีมาสอนศีลธรรม



04/07/63

ตวัชีêวดัทีé 4  : การบริหารงบประมาณและการระดมทรพัยากรมาใช้เพืéอประโยชน์ทางการศึกษา

 1)  มีการระดมทรพัยากรมาใช้เพืéอประโยชน์ทางการศึกษาเพิéมขึêน

วิธีการ
5.  นักศึกษาฝกงานจาก
วิทยาลัยเทคนคิทาหลวงซิเมนต
ไทยอนุสรณ

4.2  การระดมทรพัยากรและการลงทุนเพืéอการศึกษา

นักศึกษาฝกงานจากวิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนสุรณ

ตวัชีêวดัทีé 4  : การบริหารงบประมาณและการระดมทรพัยากรมาใช้เพืéอประโยชน์ทางการศึกษา

 1)  มีการระดมทรพัยากรมาใช้เพืéอประโยชน์ทางการศึกษาเพิéมขึêน

วิธีการ
6.  เทศบาลสรางโศกเขา
มามีสวนรวมในการจัด
การศึกษาอยางมีคุณภาพ 
โดยเปดศูนยเด็กเล็ก ณ 
โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
และสนับสนุนงบประมาณ 
มอบอุปกรณใหแก
โรงเรียน

4.2  การระดมทรพัยากรและการลงทุนเพืéอการศึกษา

เทศบาลสรางโศก
มอบถังขยะแยกประเภท ครูจากศูนยเด็กเล็กเทศบาลสรางโศก



04/07/63

ตวัชีêวดัทีé 4  : การบริหารงบประมาณและการระดมทรพัยากรมาใช้เพืéอประโยชน์ทางการศึกษา

 1)  มีการระดมทรพัยากรมาใช้เพืéอประโยชน์ทางการศึกษาเพิéมขึêน

วิธีการ
7.  ทอดผาปาเพ่ือ
การศึกษา โรงเรียนวัดบอ
พระอินทร ประจําป 2563

4.2  การระดมทรพัยากรและการลงทุนเพืéอการศึกษา

ทําบุญทอดผาปาเพ่ือการศึกษา ประจําป 2563

ตวัชีêวดัทีé 5  : การส่งเสริมให้ครแูละบคุลากรทางการศึกษาได้รบัการพฒันาทางวิชาชีพ

5.1  กระบวนการดาํเนินงาน



04/07/63

ตวัชีêวดัทีé 5  : การส่งเสริมให้ครแูละบคุลากรทางการศึกษาได้รบัการพฒันาทางวิชาชีพ

ผู้บริหารสถานศึกษามีแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมทีéส่งเสริม สนับผู้บริหารสถานศึกษามีแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมทีéส่งเสริม สนับสนุน
การพฒันาครแูละบุคลากรทางการศึกษาด้วยวิธีการหลากหลายสอดคล้อง

ตามความต้องการจาํเป็น มีการแลกเปลีéยนเรียนรู้ ติดตามประเมินผลผลการ
พฒันาและนําความรู้มาใช้ในการจดัการเรียนการสอนและการปฏิบติังานใน

หน้าทีé

5.1  กระบวนการดาํเนินงาน

ตวัชีêวดัทีé 5  : การส่งเสริมให้ครแูละบคุลากรทางการศึกษาได้รบัการพฒันาทางวิชาชีพ

มีแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมทีéส่งเสริม สนับสนุนการพฒันาครแูละบคุลากรทางการศึกษา

วิธีการ
1. ผูบริหารอนุมัติใหจัดทํา
โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพครูและ
บุคลากรทางการศกึษาเพื่อ
พัฒนาครูตามความตองการ

5.1  กระบวนการดาํเนินงาน

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพครูและบุคลากร

สงครูเขารบัการอบรมผูกํากับลูกเสือสํารอง
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ตวัชีêวดัทีé 5  : การส่งเสริมให้ครแูละบคุลากรทางการศึกษาได้รบัการพฒันาทางวิชาชีพ

ผูบ้ริหารมีแผนงาน สนับสนุนการพฒันาครแูละบคุลากรทางการศึกษาด้วยวิธีการหลากหลาย

วิธีการ
2.  ผูบริหารอนุมัติใหจดัทํา
โครงการศกึษาดูงานนอก
สถานที่

5.1  กระบวนการดาํเนินงาน

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่

ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลเมอืงอุทัยธานี 
จังหวัดอุทัยธานี รวมกับ กลุมบานหมอบูรพา 

ตวัชีêวดัทีé 5  : การส่งเสริมให้ครแูละบคุลากรทางการศึกษาได้รบัการพฒันาทางวิชาชีพ

สอดคล้องตามความต้องการจาํเป็น มีการแลกเปลีéยนเรียนรู้

วิธีการ
3. ใหครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจัดทํา
แผนพัฒนาตนเอง (ID 
Plan)

5.1  กระบวนการดาํเนินงาน

แผนพัฒนาตนเองสําหรับครู (ID Plan)



04/07/63

ตวัชีêวดัทีé 5  : การส่งเสริมให้ครแูละบคุลากรทางการศึกษาได้รบัการพฒันาทางวิชาชีพ

ติดตามประเมินผลผลการพฒันา

วิธีการ
4. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ไดรับการพัฒนา
รายงานผลการพัฒนาและ
การขยายผลตอผูบริหาร
สถานศึกษา

5.1  กระบวนการดาํเนินงาน

รายงานการประชุม ศึกษาดูงาน 
ปการศึกษา 2562 รายงานการขยายผลจากการอบรม

ตวัชีêวดัทีé 5  : การส่งเสริมให้ครแูละบคุลากรทางการศึกษาได้รบัการพฒันาทางวิชาชีพ

นําความรู้มาใช้ในการจดัการเรียนการสอนและการปฏิบติังานในหน้าทีé

วิธีการ
5. นําความรูที่ไดรับจากการ
พัฒนามาใชในการจัดการ
เรียนการสอน

5.1  กระบวนการดาํเนินงาน

การเรียนการสอนวิชาลูกเสือ



04/07/63

ตวัชีêวดัทีé 5  : การส่งเสริมให้ครแูละบคุลากรทางการศึกษาได้รบัการพฒันาทางวิชาชีพ

5.2  ผลการดาํเนินงาน

ตวัชีêวดัทีé 5  : การส่งเสริมให้ครแูละบคุลากรทางการศึกษาได้รบัการพฒันาทางวิชาชีพ

ครแูละบุคลากรฯได้รบัการพฒันาทางวิชาชีพตั êงแต่ร้อยละ ครแูละบุคลากรฯได้รบัการพฒันาทางวิชาชีพตั êงแต่ร้อยละ 90 -100

5.2  ผลการดาํเนินงาน



04/07/63

ตวัชีêวดัทีé 5  : การส่งเสริมให้ครแูละบคุลากรทางการศึกษาได้รบัการพฒันาทางวิชาชีพ

ครแูละบคุลากรทางการศึกษาได้รบัการพฒันาทางวิชาชีพร้อยละ 100

วิธีการ
วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2562 
ครวูรรณภา เขารวมประชุมวิชาการ
และแลกเปลี่ยนเรียนรูเครอืขาย
เด็กไทยไมกินหวาน ภายใต
โครงการ ย้ิมสดใสเด็กไทยฟนดีและ
ภาคีเครือขายเด็กไทยไมกินหวาน 
จังหวัดสระบุรี ป 2562

5.2  ผลการดาํเนินงาน

ตวัชีêวดัทีé 5  : การส่งเสริมให้ครแูละบคุลากรทางการศึกษาได้รบัการพฒันาทางวิชาชีพ

ครแูละบคุลากรทางการศึกษาได้รบัการพฒันาทางวิชาชีพร้อยละ 100

วิธีการ
วันที่ 29-30 มถิุนายน 2562 ครูอร
อุมา เขารับการอบรมเทคนิคการ
สอนและการผลิตสื่อพัฒนานักเรียน
ที่มีภาวะเสี่ยงตอปญหาการอาน 
การเขยีนและการคิดคํานวณ

5.2  ผลการดาํเนินงาน
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ตวัชีêวดัทีé 5  : การส่งเสริมให้ครแูละบคุลากรทางการศึกษาได้รบัการพฒันาทางวิชาชีพ

ครแูละบคุลากรทางการศึกษาได้รบัการพฒันาทางวิชาชีพร้อยละ 100

วิธีการ
วันที่ 4-5 เมษายน 2562 
ครูขนิษฐา และครูขวัญชนก
เขารับการอบรมบาน
นักวิทยาศาสตรนอย

5.2  ผลการดาํเนินงาน

ตวัชีêวดัทีé 5  : การส่งเสริมให้ครแูละบคุลากรทางการศึกษาได้รบัการพฒันาทางวิชาชีพ

ครแูละบคุลากรทางการศึกษาได้รบัการพฒันาทางวิชาชีพร้อยละ 100

วิธีการ
วันที่ 1-3 เมษายน 2562 ครูอรอุมา
และครูกนกวรรณ เขารับการอบรม
เชิงปฏิบัติการหลักสูตรผูดําเนินการ
คัดกรองคนพิการทางการศึกษา

5.2  ผลการดาํเนินงาน
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ตวัชีêวดัทีé 5  : การส่งเสริมให้ครแูละบคุลากรทางการศึกษาได้รบัการพฒันาทางวิชาชีพ

ครแูละบคุลากรทางการศึกษาได้รบัการพฒันาทางวิชาชีพร้อยละ 100

วิธีการ
เกียรติบัตรการเขารับการอบรม

5.2  ผลการดาํเนินงาน

เกียรติบตัรการอบรม ครูดรญิญา
เกียรติบตัรการอบรมครูรัตนพัฒน

ตวัชีêวดัทีé 5  : การส่งเสริมให้ครแูละบคุลากรทางการศึกษาได้รบัการพฒันาทางวิชาชีพ

ครแูละบคุลากรทางการศึกษาได้รบัการพฒันาทางวิชาชีพร้อยละ 100

วิธีการ
เกียรติบัตรการเขารับการอบรม

5.2  ผลการดาํเนินงาน

เกียรติบตัรอบรครูกนกวรรณเกียรติบัตรการเขารับ
การอบรมลูกเสือ A.L.T.C ผอ.
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ตวัชีêวดัทีé 5  : การส่งเสริมให้ครแูละบคุลากรทางการศึกษาได้รบัการพฒันาทางวิชาชีพ

ครแูละบคุลากรทางการศึกษาได้รบัการพฒันาทางวิชาชีพร้อยละ 100

วิธีการ
ครวูรรณศิริ ดวงประเทศ เขารับ
การอบรมเชิงปฏิบตัิการ เพ่ือ
ปฐมนิเทศ ครผููชวยสู ครูมืออาชีพ 
ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1

5.2  ผลการดาํเนินงาน

ครวูรรณศิริ  ดวงประเทศ เขารับการอบรมเชิงปฏิบตัิการ 
เพ่ือปฐมนิเทศ ครูผูชวยสู ครูมืออาชีพ

ตวัชีêวดัทีé 5  : การส่งเสริมให้ครแูละบคุลากรทางการศึกษาได้รบัการพฒันาทางวิชาชีพ

ครแูละบคุลากรทางการศึกษาได้รบัการพฒันาทางวิชาชีพร้อยละ 100

วิธีการ
   ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนวัดบอพระอินทรศึกษาดู
งาน โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทยัธานี

5.2  ผลการดาํเนินงาน
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ตวัชีêวดัทีé 6  : การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล

6.1  กระบวนการดาํเนินงาน

ตวัชีêวดัทีé 6  : การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล

ผู้บริหารสถานศึกษามีแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุ ผู้บริหารสถานศึกษามีแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้
ความรู้เกีéยวกบัระเบียบกฎหมาย วินัย จรรยาบรรณในการปฏิบติังานและ

ป้องกนัการกระทาํผิดวินัยด้วยกิจกรรมทีéหลากหลาย ประพฤติปฏิบติัตนเป็น
ตวัอย่างทีéดีให้กบัครแูละบุคลากรทางการศึกษา มีการควบคมุ กาํกบั การ

ปฏิบติังาน ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างทีéดี และมีการสรปุ
รายงานผลการดาํเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนืéอง

6.1  กระบวนการดาํเนินงาน
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ตวัชีêวดัทีé 6  : การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล

ผูบ้ริหารสถานศึกษามีแผนให้ความรู้เกีéยวกบัระเบียบกฎหมาย วินัย ด้วยกิจกรรมทีéหลากหลาย 

วิธีการ
1. ผูบริหารสถานศกึษามีแผนงาน 
โครงการ หรือกิจกรรมสงเสริม 
สนบัสนุนใหความรูเก่ียวกับระเบียบ
กฎหมาย วินัย จรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงานและปองกันการกระทํา
ผิดวินัยดวยกิจกรรมที่หลากหลาย

6.1  กระบวนการดาํเนินงาน

โครงการพัฒนาประสทิธิภาพ
ครูและบุคลากร

สงครูเขารับทราบนโยบาย 
แนวทางการปฏิบัติงาน

จาก ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1

ตวัชีêวดัทีé 6  : การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล

ประพฤติปฏิบติัตนเป็นตวัอย่างทีéดีให้กบัครแูละบคุลากรทางการศึกษา

วิธีการ
2. ประพฤติปฏบิัตตินเปนตัวอยางท่ีดี
ใหกับครูและบุคลากรทางการศึกษา

6.1  กระบวนการดาํเนินงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานของ 
นายยุทธกิจ ถาวรเกษตร

การรวมกิจกรรมกับชุมชน
งานหลอเทียน

เกียรติบัตรรวม โครงการอบรมคุณธรรม
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ตวัชีêวดัทีé 6  : การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล

มีการควบคมุ กาํกบั การปฏิบติังาน

วิธีการ
3. มีการควบคุม กาํกับ การ
ปฏิบัติงาน โดยแจงใหทราบในการ
ประชุม ทั้งที่เปนทางการและไมเปน
ทางการ เชน การประชุม
ประจําเดือน หรือขณะรับประทาน
อาหารรวมกัน

6.1  กระบวนการดาํเนินงาน

สมุดบันทึกการประชุมครู
และบุคลากรทางการศึกษา

ประชุมอยางไมเปนทางการ

ตวัชีêวดัทีé 6  : การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล

ยกย่องเชิดชูเกียรติผูป้ฏิบติัตนเป็นแบบอย่างทีéดี

วิธีการ
4. ยกยองเชิดชูเกียรติผูปฏิบัติตน
เปนแบบอยางท่ีดี

6.1  กระบวนการดาํเนินงาน

application Line 
boprain ของโรงเรียน

website โรงเรียน 
https://www.watboprain.ac.th

การประชุมยอยขณะรับประทานอาหารเที่ยง
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ตวัชีêวดัทีé 6  : การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล

มีการสรปุรายงานผลการดาํเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนืéอง

วิธีการ
5. มีการสรปุรายงาน
ผลการดําเนินงานอยาง
เปนระบบและตอเนื่อง

6.1  กระบวนการดาํเนินงาน

บัญชีลงเวลามาปฏิบัติราชการ
ของขาราชการครู ลูกจาง-ลูกจางชั่วคราว

website โรงเรียน 
รายงานการดําเนินงานโครงการ

ตามแผนปฏิบัติการ ปการศึกษา 2562 

ตวัชีêวดัทีé 6  : การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล

6.2  ผลการดาํเนินงาน
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ตวัชีêวดัทีé 6  : การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล

  ผู้อาํนวยการสถานศึกษาและครแูละบุคลากรทางการศึกษาไม่ถกูร้องเรียน
หรือถกูร้องเรียนแต่มีการตรวจสอบแล้ว พบว่าไม่มีมูลความผิดคิดเป็นเรืéอง

ร้องเรียนร้อยละ 0

6.2  ผลการดาํเนินงาน

ตวัชีêวดัทีé 6  : การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล

ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาและครแูละบคุลากรทางการศึกษาไม่ถกูร้องเรียน

วิธีการ
ผูอาํนวยการสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศกึษาไมเคยถูก
รองเรียน

6.1  ผลการดาํเนินงาน

ประวัต ิก.พ.7 ของ ผูอํานวยการโรงเรียน
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ตวัชีêวดัทีé 7  : การมีส่วนร่วมของสถานศึกษากบัผู้ปกครองและชุมชน

7.1  กระบวนการดาํเนินงาน

ตวัชีêวดัทีé 7  : การมีส่วนร่วมของสถานศึกษากบัผู้ปกครองและชุมชน

สถานศึกษา มีการประชุมวางแผนโครงการ หรือกิจกรรมทีéปฏิบติังานร่  สถานศึกษา มีการประชุมวางแผนโครงการ หรือกิจกรรมทีéปฏิบติังานร่วมกบั
ผู้ปกครองและชุมชนอย่างเป็นรปูธรรม โดยผู้อาํนวยการสถานศึกษาเป็นผู้นํา
ในการทาํงานเชิงรกุร่วมกบัชุมชนอย่างต่อเนืéอง ทาํให้ได้รบัความร่วมมือจาก
ผู้ปกครองและชุมชนในการพฒันาสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียนตามศกัยภาพด้วยความเตม็ใจอย่างดี และมีการรายงานผล

การดาํเนินงานต่อผู้เกีéยวข้อง

7.1  กระบวนการดาํเนินงาน
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ตวัชีêวดัทีé 7  : การมีส่วนร่วมของสถานศึกษากบัผู้ปกครองและชุมชน

มีการประชุมวางแผนกบัชุมชนอย่างเป็นรปูธรรม โดยผอ.เป็นผูนํ้าอย่างต่อเนืéอง 

วิธีการ
1. สถานศึกษา มีการประชุม
วางแผนโครงการ หรือกิจกรรมที่
ปฏิบัติงานรวมกับผูปกครองและ
ชุมชนอยางเปนรูปธรรมโดย
ผูอาํนวยการสถานศึกษาเปนผูนําใน
การทํางานเชิงรุกรวมกับชมุชน
อยางตอเน่ือง

7.1  กระบวนการดาํเนินงาน

ประชุมรวมกับ
คณะกรรมการสถานศึกษา

ประชุมรวมกับชุมชน

ตวัชีêวดัทีé 7  : การมีส่วนร่วมของสถานศึกษากบัผู้ปกครองและชุมชน

มีการประชุมวางแผนกบัชุมชนอย่างเป็นรปูธรรม โดยผอ.เป็นผูนํ้าอย่างต่อเนืéอง 

7.1  กระบวนการดาํเนินงาน

วันจันทรท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ประชุม 
ณ เทศบาลสรางโศก รวมกับผูใหญบาน 

ผูนําชุมชน เรื่องการจัดงานแหเทียนจํานําพรรษา 
ป 2562 ณ วัดปญจาภิรมย อําเภอบานหมอ

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 รวมประชมุ
ประชาคมเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

(ทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565) 
ณ อาคารเอนกประสงคเทศบาลสรางโศก
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ตวัชีêวดัทีé 7  : การมีส่วนร่วมของสถานศึกษากบัผู้ปกครองและชุมชน

ทาํให้ได้รบัความร่วมมือจากผูป้กครองและชุมชนในการพฒันาสถานศึกษา 

วิธีการ
2. ไดรบัความรวมมือจาก
ผูปกครองและชุมชนในการ
พัฒนาสถานศกึษา 

7.1  กระบวนการดาํเนินงาน

เทศบาล สรางโศก 
มอบถังขยะแยกประเภท

เจาอาวาสวัดบอพระอินทร
มอบเงิน

สนับสนุนการศกึษา

ตวัชีêวดัทีé 7  : การมีส่วนร่วมของสถานศึกษากบัผู้ปกครองและชุมชน

มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนตามศกัยภาพด้วยความเตม็ใจอย่างดี 

วิธีการ
3. ชมุชนมีสวนรวมในการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนตามศักยภาพ
ดวยความเต็มใจอยางด ี

7.1  กระบวนการดาํเนินงาน

วิทยากรปราชญชาวบาน
มาสอนกลองยาว

ใหแกนกัเรียนในวันอังคาร
พระอาจารยสอนธรรมะทุกวันจันทร

สวนสุขภาพสุขใจบอดี้ฟต
มอบอุปกรณกีฬา
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ตวัชีêวดัทีé 7  : การมีส่วนร่วมของสถานศึกษากบัผู้ปกครองและชุมชน

มีการรายงานผลการดาํเนินงานต่อผูเ้กีéยวข้อง

วิธีการ
4. มกีารรายงานผลการ
ดําเนินงานตอผูเก่ียวของ

7.1  กระบวนการดาํเนินงาน

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR)

ตวัชีêวดัทีé 7  : การมีส่วนร่วมของสถานศึกษากบัผู้ปกครองและชุมชน

7.2  ผลการดาํเนินงาน
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ตวัชีêวดัทีé 7  : การมีส่วนร่วมของสถานศึกษากบัผู้ปกครองและชุมชน

กิจกรรมร่วมกนั จาํนวน สถานศึกษากบัผู้ปกครองและชุมชนมีโครงการ/กิจกรรมร่วมกนั จาํนวน 15 
ครั êง ขึêนไป คิดเป็นร้อยละ 100

7.2  ผลการดาํเนินงาน

ตวัชีêวดัทีé 7  : การมีส่วนร่วมของสถานศึกษากบัผู้ปกครองและชุมชน

สถานศึกษากบัผู้ปกครองและชุมชนมีกิจกรรมร่วมกนั จาํนวน 15 ครั êง ขึêนไป คิดเป็นร้อยละ 100

7.2  ผลการดาํเนินงาน

1. วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2562 
รวมกิจกรรมรับเทียนจํานาํพรรษา 

ณ วัดปญจาภิรมย 
รวมกับเทศบาลตําบลสรางโศก

2. วันศุกรท่ี 5 กรกฎาคม 2562 
รวมทําบุญทอดผาปาเพ่ือการศึกษา 

ณ โรงเรียนวัดสารภี เพ่ือนําเงนิมาพัฒนาโรงเรียน
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ตวัชีêวดัทีé 7  : การมีส่วนร่วมของสถานศึกษากบัผู้ปกครองและชุมชน

สถานศึกษากบัผู้ปกครองและชุมชนมีกิจกรรมร่วมกนั จาํนวน 15 ครั êง ขึêนไป คิดเป็นร้อยละ 100

7.2  ผลการดาํเนินงาน

3. วันศุกรท่ี 28 มิถุนายน 2562 
รวมทําบุญทอดผาปาเพ่ือการศึกษา 

ณ โรงเรียนวัดตรีบุญญาราม 
เพ่ือนําเงินมาพัฒนาโรงเรียน

4. วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 
รวมเปนเจาภาพงานศพ

แม ผอ.สุธัญญา วาดเขียน. 
ในนามผูบริหารอําเภอบานหมอ

ตวัชีêวดัทีé 7  : การมีส่วนร่วมของสถานศึกษากบัผู้ปกครองและชุมชน

สถานศึกษากบัผู้ปกครองและชุมชนมีกิจกรรมร่วมกนั จาํนวน 15 ครั êง ขึêนไป คิดเป็นร้อยละ 100

7.2  ผลการดาํเนินงาน

5. วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 
รวมกับชุมชนบานบอพระอินทร

เดินรณรงคเน่ืองในวันตอตายสาเสพตดิโลก

6. วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 
นํานักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 
ทําบุญ ณ วัดบอพระอินทร 

เนื่องในวันพระ แรม 8 คํ่าเดือน 7
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ตวัชีêวดัทีé 7  : การมีส่วนร่วมของสถานศึกษากบัผู้ปกครองและชุมชน

สถานศึกษากบัผู้ปกครองและชุมชนมีกิจกรรมร่วมกนั จาํนวน 15 ครั êง ขึêนไป คิดเป็นร้อยละ 100

7.2  ผลการดาํเนินงาน

7. วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 
คณะครูโรงเรียนวัดบอพระอินทร
รวมงานพระราชทานเพลิงศพ 

คุณแม ของ ผอ.สมรักษ ภตูันวงศ

8. วันจันทรที่ 17 มิถุนายน 2562
คณะครูโรงเรียนวัดบอพระอินทร

เปนเจาภาพสวดอภิธรรม
ณ วัดคลองสายบัวจังหวัดลพบุรี

ตวัชีêวดัทีé 7  : การมีส่วนร่วมของสถานศึกษากบัผู้ปกครองและชุมชน

สถานศึกษากบัผู้ปกครองและชุมชนมีกิจกรรมร่วมกนั จาํนวน 15 ครั êง ขึêนไป คิดเป็นร้อยละ 100

7.2  ผลการดาํเนินงาน

9. วันจันทรที่ 17 มิถุนายน 2562 
นํานักเรียนชั้น ป.1-3 ทําบุญ ณ วัดบอพระอินทร 

เนื่องในวันพระ ข้ึน 15 ค่ําเดือน 7

10. วันพุธที่ 12 มถิุนายน 2562 
รวมประชุมประชาคมเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
(ทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565) 

ณ อาคารเอนกประสงคเทศบาลสรางโศก
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ตวัชีêวดัทีé 7  : การมีส่วนร่วมของสถานศึกษากบัผู้ปกครองและชุมชน

สถานศึกษากบัผู้ปกครองและชุมชนมีกิจกรรมร่วมกนั จาํนวน 15 ครั êง ขึêนไป คิดเป็นร้อยละ 100

7.2  ผลการดาํเนินงาน

11. วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 
รวมเปนเจาภาพงานศพ นองชาย

คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนวัดบอพระอินทร

12. วันเสารท่ี 13 เมษายน 2562 
รวมงานประเพณีสงกรานตและลดน้ําดําหัวผูสูงอาย ุ

ณ วัดราษฎรบํารุง จัดโดยเทศบาลสรางโศก

ตวัชีêวดัทีé 7  : การมีส่วนร่วมของสถานศึกษากบัผู้ปกครองและชุมชน

สถานศึกษากบัผู้ปกครองและชุมชนมีกิจกรรมร่วมกนั จาํนวน 15 ครั êง ขึêนไป คิดเป็นร้อยละ 100

7.2  ผลการดาํเนินงาน

13. วันศุกรท่ี 29 มีนาคม 2562 
เย่ียมเบยีนปาประณีต  สิงเถ่ือน 

คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบอพระอินทร

14. วันพุธที่ 13 มนีาคม 2562 
นํานักเรียนชั้น ป.4-6 ทําบุญ 

ณ วัดบอพระอินทร เน่ืองในวันพระ ขึ้น 8 ค่ําเดือน 4
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ตวัชีêวดัทีé 7  : การมีส่วนร่วมของสถานศึกษากบัผู้ปกครองและชุมชน

สถานศึกษากบัผู้ปกครองและชุมชนมีกิจกรรมร่วมกนั จาํนวน 15 ครั êง ขึêนไป คิดเป็นร้อยละ 100

7.2  ผลการดาํเนินงาน

15. วันอังคารที่ 12 มนีาคม 2562 
เย่ียมเยียนประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

และผูนําชุมชน

16. วันอาทิตยที่ 10 มีนาคม 2562 
รวมงานอุปสมบท ลูกชายคณะกรรมการสถานศึกษา

ตวัชีêวดัทีé 8  : อตัราการเกณฑเ์ดก็เข้าเรียนหรือการรบันักเรียนตามแผนการรบันักเรียน

8.1  กระบวนการดาํเนินงาน
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ตวัชีêวดัทีé 8  : อตัราการเกณฑเ์ดก็เข้าเรียนหรือการรบันักเรียนตามแผนการรบันักเรียน

ผู้บริหารสถานศึกษากาํหนดผู้รบัผิดชอบและจดัทาํแผนการรบันัก ผู้บริหารสถานศึกษากาํหนดผู้รบัผิดชอบและจดัทาํแผนการรบันักเรียน โดยมี
ข้อมูลนักเรียนในวยัเรียนทีéเป็นปัจจบุนั มีการปฏิบติัตามแผนอย่างจริงจงั 

ทาํงานเชิงรกุ ประชาสมัพนัธ์การรบันักเรียน ติดตามประเมินผลและรายงาน
การรบันักเรียนอย่างเป็นระบบ

8.1  กระบวนการดาํเนินงาน

ตวัชีêวดัทีé 8  : อตัราการเกณฑเ์ดก็เข้าเรียนหรือการรบันักเรียนตามแผนการรบันักเรียน

ผูบ้ริหารกาํหนดผู้รบัผิดชอบและทาํแผนการรบันักเรียน โดยมีข้อมลูนักเรียนวยัเรียนเป็นปัจจบุนั 

8.1  กระบวนการดาํเนินงาน

กําหนดผูรับผิดชอบการรบันักเรียน ปการศึกษา 2562

วิธีการ
1. กําหนดผูรับผิดชอบ
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ตวัชีêวดัทีé 8  : อตัราการเกณฑเ์ดก็เข้าเรียนหรือการรบันักเรียนตามแผนการรบันักเรียน

ผูบ้ริหารกาํหนดผู้รบัผิดชอบและทาํแผนการรบันักเรียน โดยมีข้อมลูนักเรียนวยัเรียนเป็นปัจจบุนั 

8.1  กระบวนการดาํเนินงาน

แผนการรับนักเรียน

วิธีการ
2. จัดทาํแผนการรับนักเรยีน

ตวัชีêวดัทีé 8  : อตัราการเกณฑเ์ดก็เข้าเรียนหรือการรบันักเรียนตามแผนการรบันักเรียน

ผูบ้ริหารกาํหนดผู้รบัผิดชอบและทาํแผนการรบันักเรียน โดยมีข้อมลูนักเรียนวยัเรียนเป็นปัจจบุนั 

8.1  กระบวนการดาํเนินงาน

บัญชีรายชื่อบุคคลที่เกิดป พ.ศ.2554 และพ.ศ.2555 
หมูที่ 7 ต.สรางโศก อ.บานหมอ จ.สระบุรี

วิธีการ
3. มีขอมูลนักเรียนในวัยเรียนท่ี
เปนปจจุบัน
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ตวัชีêวดัทีé 8  : อตัราการเกณฑเ์ดก็เข้าเรียนหรือการรบันักเรียนตามแผนการรบันักเรียน

ผูบ้ริหารกาํหนดผู้รบัผิดชอบและทาํแผนการรบันักเรียน โดยมีข้อมลูนักเรียนวยัเรียนเป็นปัจจบุนั 

8.1  กระบวนการดาํเนินงาน

ประชาสัมพันธติดตามนักเรียนที่อายุถึงเกณฑเขาเรียนตามบาน

วิธีการ
4. มีการปฏิบัติตามแผนอยาง
จริงจัง ทํางานเชิงรุก 
ประชาสัมพันธการรับนักเรียน

ตวัชีêวดัทีé 8  : อตัราการเกณฑเ์ดก็เข้าเรียนหรือการรบันักเรียนตามแผนการรบันักเรียน

ผูบ้ริหารกาํหนดผู้รบัผิดชอบและทาํแผนการรบันักเรียน โดยมีข้อมลูนักเรียนวยัเรียนเป็นปัจจบุนั 

8.1  กระบวนการดาํเนินงาน

รายงานการรับนักเรียนปการศกึษา 2562

วิธีการ
5. รายงานการรับนักเรียนอยาง
เปนระบบ
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ตวัชีêวดัทีé 8  : อตัราการเกณฑเ์ดก็เข้าเรียนหรือการรบันักเรียนตามแผนการรบันักเรียน

8.2  ผลการดาํเนินงาน

ตวัชีêวดัทีé 8  : อตัราการเกณฑเ์ดก็เข้าเรียนหรือการรบันักเรียนตามแผนการรบันักเรียน

นักเรียนได้เข้าเรียนหรือการรบันักเรียนเข้าเรียนตามแผนการรบันักเรียน 
ร้อยละ 100

8.2  ผลการดาํเนินงาน
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ตวัชีêวดัทีé 8  : อตัราการเกณฑเ์ดก็เข้าเรียนหรือการรบันักเรียนตามแผนการรบันักเรียน

นักเรียนได้เข้าเรียนหรือการรบันักเรียนเข้าเรียนตามแผนการรบันักเรียน ร้อยละ 100

8.2  ผลการดาํเนินงาน

รายงานการเกณฑเด็กเขาเรียน และตดิตามนกัเรียนจบการศึกษา

วิธีการ
1.  นักเรียนไดเขาเรียน
หรือการรับนักเรียนเขา
เรียนตามแผนการรับ
นักเรียน รอยละ 100

ตวัชีêวดัทีé 9  : อตัราการศึกษาต่อของนักเรียน

9.1 กระบวนการดาํเนินงาน
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ตวัชีêวดัทีé 9  : อตัราการศึกษาต่อของนักเรียน

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อของนักเรียน มีมีแผนงาน/โครงการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อของนักเรียน มี
คณะกรรมการดาํเนินงานและผู้รบัผิดชอบอย่างชดัเจน มีการวางแผนและ

ดาํเนินงานอย่างเป็นระบบ มีการจดักิจกรรม ให้ความรู้และสร้างแรงจงูใจใน
การศึกษาต่ออย่างหลากหลาย มีการสรปุรายงานผลการดาํเนินงานให้

หน่วยงานต้นสงักดัและผู้เกีéยวข้องทราบ มีร่องรอยหลกัฐานปรากฏชดัเจน 
สามารถตรวจสอบได้

9.1 กระบวนการดาํเนินงาน

ตวัชีêวดัทีé 9  : อตัราการศึกษาต่อของนักเรียน

มีแผนงาน/โครงการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อของนักเรียน มีคณะกรรมการดาํเนินงานและ
ผูร้บัผิดชอบอย่างชดัเจน มีการวางแผนและดาํเนินงานอย่างเป็นระบบ 

9.1 กระบวนการดาํเนินงาน

โครงการทศันศึกษา

วิธีการ
1. มีแผนงาน/โครงการ
สงเสริมสนับสนุนการศึกษา
ตอของนักเรียน มี
คณะกรรมการดําเนินงาน
และผูรับผิดชอบอยาง
ชัดเจน มีการวางแผนและ
ดําเนินงานอยางเปนระบบ
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ตวัชีêวดัทีé 9  : อตัราการศึกษาต่อของนักเรียน

มีการจดักิจกรรม ให้ความรู้และสร้างแรงจงูใจในการศึกษาต่ออย่างหลากหลาย 

9.1 กระบวนการดาํเนินงาน

นํานักเรียนไปดูงาน 
ณ โรงเรียนบานครัว .
(ซิเมนตไทยสงเคราะห)

วิธีการ
2. มีการจัดกิจกรรม ให
ความรูและสรางแรงจูงใจ
ในการศึกษาตออยาง
หลากหลาย

นํานักเรียนไปดูงานพัฒนานุกูลนทิัศน 62 
ณ โรงเรียนบานหมอพัฒนานุกูล

ตวัชีêวดัทีé 9  : อตัราการศึกษาต่อของนักเรียน

มีการสรปุรายงานผลการดาํเนินงานให้หน่วยงานต้นสงักดัและผูเ้กีéยวข้องทราบ มีร่องรอย
หลกัฐานปรากฏชดัเจน สามารถตรวจสอบได้

9.1 กระบวนการดาํเนินงาน

รายงานการศึกษาตอของนักเรียนปการศึกษา 2561

วิธีการ
3. มีการสรปุรายงานผล
การดําเนินงานให
หนวยงานตนสังกัดและ
ผูเกี่ยวของทราบ มีรองรอย
หลกัฐานปรากฏชดัเจน 
สามารถตรวจสอบได
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ตวัชีêวดัทีé 9  : อตัราการศึกษาต่อของนักเรียน

9.2 ผลการดาํเนินงาน

ตวัชีêวดัทีé 9  : อตัราการศึกษาต่อของนักเรียน

สถานศึกษากาํกบัดแูลนักเรียนระหว่างเรียน ทาํให้ไม่มีนักเรียนออกกลางคนั
หรือมีนักเรียนออกกลางคนั แต่สถานศึกษามีระบบติดตามให้เข้าเรียน และ

นักเรียนทีéจบชั êน ป.6 ได้เข้าศึกษาต่อชั êน ม.1 ร้อยละ 100

9.2 ผลการดาํเนินงาน
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ตวัชีêวดัทีé 9  : อตัราการศึกษาต่อของนักเรียน

สถานศึกษากาํกบัดแูลนักเรียนระหว่างเรียน ทาํให้ไม่มีนักเรียนออกกลางคนั

9.2 ผลการดาํเนินงาน

คูมือระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
โรงเรียนวัดบอพระอินทร

วิธีการ
1. สถานศึกษากํากับดูแล
นักเรียนระหวางเรยีน ทํา
ใหไมมีนักเรียนออก
กลางคันหรือมีนักเรียนออก
กลางคัน แตสถานศึกษามี
ระบบติดตามใหเขาเรียน

ตวัชีêวดัทีé 9  : อตัราการศึกษาต่อของนักเรียน

นักเรียนทีéจบชั êน ป.6 ได้เข้าศึกษาต่อชั êน ม.1 ร้อยละ 100

9.2 ผลการดาํเนินงาน

รายงานการเกณฑเด็กเขาเรียน และตดิตามนกัเรียนจบการศึกษา

วิธีการ
2. นักเรียนที่จบช้ัน ป.6 ได
เขาศึกษาตอชั้น ม.1 รอย
ละ 100
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ตัวช้ีวัดที่ ๑๐ ผลการดําเนินการตามนโยบาย ศธ. และสพฐ. ผูอํานวยการโรงเรียนนําเสนอสรุปผล
การดําเนินงานตามนโยบายของศธ. และสพฐ.

          นโยบายที่เปนจุดเนนและเปาหมาย ป ๒๕๖2 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 มดีังนี้

๑. สถานศกึษามีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
๒. สถานศกึษามีการนิเทศภายในท่ีเขมแข็ง
3. นักเรียนระดับกอนประถมศึกษาทุกคนมีพฒันาการทั้ง 4 ดานในระดับดี
4. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 อานออกเขียนได และสถานศึกษาปลอดการอานไมออก

เขียนไมได เม่ือสิ้นปการศึกษา
5. นักเรียนมีทกัษะการคิดเลขในใจ การสื่อสารภาษาอังกฤษไดเหมาะสมตามระดับช้ัน
6. ผลการทําสอบ O-NET และ NT สูงกวาระดบัประเทศหรือเพ่ิมข้ึนไมตํ่ากวารอยละ 3
7. นักเรียนทุกคนมีความปลอดภัย
8. 1 หองเรียน 1 โครงงานอาชีพ 

ตวัชีêวดัทีé 10  : ผลการดาํเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและหรือสาํนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั êนพืêนฐาน

10.1 การวางแผนและกระบวนการทาํงาน มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการปฏิบติังานใน
หน้าทีé
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 ๑๐.๑ การวางแผนและกระบวนการทาํงาน มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการปฏิบติังานในหน้าทีé
๑. ศึกษาวิเคราะหน์โยบาย 
๒. กาํหนดตวัชีêวดัภาพความสาํเรจ็ของโรงเรียน อย่างชดัเจน มีความเข้าใจตรงกนั
๓. สร้างความตระหนัก ความเข้าใจในการดาํเนินงานแก่ครผูู้สอน และผูเ้กีéยวข้องใน

สถานศึกษา
๔. จดัทาํข้อมูลสารสนเทศเกีéยวกบัความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผูเ้รียน
๕. วิเคราะหโ์ครงสร้างหลกัสตูรสถานศึกษาและการนําหลกัสตูรไปใช้ หลกัสตูรระดบัชั êน

เรียนความพร้อมของครผููส้อน สืéอ อาคารสถานทีé
๖. ปรบัและออกแบบตารางเรียน จดัทาํคู่มือประกอบการดาํเนินงาน

ตัวช้ีวัดที่ ๑๐ ผลการดําเนินการตามนโยบาย ศธ. และสพฐ. ผูอํานวยการโรงเรียนนําเสนอสรุปผล
การดําเนินงานตามนโยบายของศธ. และสพฐ.

 ๑๐.๑ การวางแผนและกระบวนการทาํงาน มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการปฏิบติังานในหน้าทีé
๗. ออกแบบกิจกรรมทีéหลากหลาย สอดคล้องกบัช่วงวยั สนองความสนใจ ความถนัด และ

ความต้องการของผูเ้รียน 
๘. ดาํเนินการจดัการเรียนรู้และจดักิจกรรม ตามตารางเรียนทีéกาํหนด
๙. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดาํเนินงาน
๑๐. ประชุม เสวนา ทบทวนหลงัการปฏิบติังาน นําผลไปใช้ในการพฒันาอย่างต่อเนืéอง
๑๑. สรปุรายงานและเผยแพร่ผลการดาํเนินงาน

ตัวช้ีวัดที่ ๑๐ ผลการดําเนินการตามนโยบาย ศธ. และสพฐ. ผูอํานวยการโรงเรียนนําเสนอสรุปผล
การดําเนินงานตามนโยบายของศธ. และสพฐ.
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ตวัชีêวดัทีé 10  : ผลการดาํเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและหรือสาํนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั êนพืêนฐาน

10.2 มีผลงานทีéแสดงให้เหน็ความคิดริเริéมสร้างสรรคแ์ละสะท้อนภาวะผู้นํา

๑. แผนพัฒนาคุณภาพ
๒. แผนปฏิบัติการ
๓. สรุปผลการประเมินโครงการ/รายงานผลการดาํเนินงานโครงการ
๔. ขอมลูความพึงพอใจของผูที่เก่ียวของ
๕. ภาพถาย ผลงานคร/ูนกัเรียน
๖. ขอมลูอ่ืนๆ

ตัวช้ีวัดที่ ๑๐ ผลการดําเนินการตามนโยบาย ศธ. และสพฐ. ผูอํานวยการโรงเรียนนําเสนอสรุปผล
การดําเนินงานตามนโยบายของศธ. และสพฐ.
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1. สถานศกึษามรีะบบประกนัคุณภาพการศกึษาทีéมปีระสทิธภิาพ

ตัวช้ีวัดที่ ๑๐ ผลการดําเนินการตามนโยบาย ศธ. และสพฐ. ผูอํานวยการโรงเรียนนําเสนอสรุปผล
การดําเนินงานตามนโยบายของศธ. และสพฐ.

ระบบประกัน
คุณภาพมี

ประสิทธิภาพ

2. สถานศกึษามกีารนิเทศภายในทีéเขม้แขง็

ตัวช้ีวัดที่ ๑๐ ผลการดําเนินการตามนโยบาย ศธ. และสพฐ. ผูอํานวยการโรงเรียนนําเสนอสรุปผล
การดําเนินงานตามนโยบายของศธ. และสพฐ.

มีการนิเทศภายในที่เขมแข็ง
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3. นกัเรยีนระดบัก่อนประถมศกึษาทุกคนมพีฒันาการทั êง 4 ดา้นในระดบัดี

ตัวช้ีวัดที่ ๑๐ ผลการดําเนินการตามนโยบาย ศธ. และสพฐ. ผูอํานวยการโรงเรียนนําเสนอสรุปผล
การดําเนินงานตามนโยบายของศธ. และสพฐ.

นักเรียนอนบุาลมีพัฒนาการทั้ง 4 
ดานอยูในระดับดี

4. นกัเรยีนชั êนประถมศกึษาปีทีé 1 อ่านออกเขยีนได ้และสถานศกึษาปลอดการอ่านไม่ออกเขยีนไม่ได ้เมืéอสิêนปีการศกึษา4. นกัเรยีนชั êนประถมศกึษาปีทีé 1 อ่านออกเขยีนได ้และสถานศกึษาปลอดการอ่านไม่ออกเขยีนไม่ได ้เมืéอสิêนปีการศกึษา

ตัวช้ีวัดที่ ๑๐ ผลการดําเนินการตามนโยบาย ศธ. และสพฐ. ผูอํานวยการโรงเรียนนําเสนอสรุปผล
การดําเนินงานตามนโยบายของศธ. และสพฐ.



04/07/63

5. นกัเรยีนมทีกัษะการคดิเลขในใจ การสืéอสารภาษาองักฤษไดเ้หมาะสมตามระดบัชั êน

ตัวช้ีวัดที่ ๑๐ ผลการดําเนินการตามนโยบาย ศธ. และสพฐ. ผูอํานวยการโรงเรียนนําเสนอสรุปผล
การดําเนินงานตามนโยบายของศธ. และสพฐ.

การทดสอบ การสื่อสาร และการสื่อสารหนาเสาธง

6. ผลการทาํสอบ O-NET และ NT สงูกว่าระดบัประเทศหรอืเพิéมขึêนไม่ตํéากวา่รอ้ยละ 3

ตัวช้ีวัดที่ ๑๐ ผลการดําเนินการตามนโยบาย ศธ. และสพฐ. ผูอํานวยการโรงเรียนนําเสนอสรุปผล
การดําเนินงานตามนโยบายของศธ. และสพฐ.

ไดรับเกียรติบัตร NT สูงกวาระดบัประเทศจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
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7. นกัเรยีนทุกคนมคีวามปลอดภยั

ตัวช้ีวัดที่ ๑๐ ผลการดําเนินการตามนโยบาย ศธ. และสพฐ. ผูอํานวยการโรงเรียนนําเสนอสรุปผล
การดําเนินงานตามนโยบายของศธ. และสพฐ.

นักเรียนปลอดภายจาก ยาเสพติดอุบัตเิหตุ และสขุภาพดี 
มีการประกันอบุัติเหตุ และการบริหารจัดการที่ดหีากเกิดภัย

8. 1 หอ้งเรยีน 1 โครงงานอาชพี 

ตัวช้ีวัดที่ ๑๐ ผลการดําเนินการตามนโยบาย ศธ. และสพฐ. ผูอํานวยการโรงเรียนนําเสนอสรุปผล
การดําเนินงานตามนโยบายของศธ. และสพฐ.

โครงงานมะมวงหาวมะนาวโห
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ตวัชีêวดัทีé 10  : ผลการดาํเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและหรือสาํนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั êนพืêนฐาน

10.3 ประโยชน์ของผลการดาํเนินงานทีéส่งผลต่อการยกระดบัคณุภาพการศึกษา

ทาํให้นักเรียนโรงเรียนวดับ่อพระอินทร ์เป็นคนเก่ง มีสขุภาพดี มีคณุธรรม และมี
ความสขุ ตามอตัลกัษณ์ของโรงเรียน “สามคัคี เป็นบรุษุ และสตรีทีéสง่างาม”

ตัวช้ีวัดที่ ๑๐ ผลการดําเนินการตามนโยบาย ศธ. และสพฐ. ผูอํานวยการโรงเรียนนําเสนอสรุปผล
การดําเนินงานตามนโยบายของศธ. และสพฐ.
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ชัêน จาํนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม

อนุบาล 1 (ศูนยเ์ด็กเล็ก) 11 9 20
อนุบาล 2 13 4 17
อนุบาล 3 10 7 17
ป. 1 7 5 12
ป. 2 4 6 10
ป. 3 12 5 17
ป. 4 8 4 12
ป. 5 7 5 12
ป. 6 3 5 8

รวม 75 50 125

โรงเรียนวดับอ่พระอินทร ์(8 พ.ย.62)


