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โรงเรียนชุมชนบานตาตลาด 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 



ข 
 

คํานํา 
 

 โรงเรียนชุมชนบานตาตลาด ไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 
2563 เพ่ือสรุปผลการดําเนินงานและการพัฒนาตามนโยบายของโรงเรียนชุมชนบานตาตลาด                     
ในรอบปท่ีผานมาและเพ่ือเปนการเผยแพรประชาสัมพันธผลการพัฒนาในการขับเคลื่อนนโยบาย            
และการบริหารจัดการใหหนวยงาน สถานศึกษา และสาธารณชนท่ัวไปทราบ รวมท้ังนําขอมูลท่ีได               
ไปใชในการวางแผนพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงานการจัดการศึกษา 
 โรงเรียนชุมชนบานตาตลาด ขอขอบคุณคณะทํางานและผู ท่ีมีสวนเก่ียวของทุกทาน                            
ท่ีใหความรวมเมือเปนอยางดีสงผลใหการดําเนินงานเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค                       
ในการบริหารจัดการศึกษา และหวังวารายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
ฉบับบี้ จะเปนประโยชนในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป 
 
           โรงเรียนชมุชนบานตาตลาด 
             ธันวาคม  2562 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

 โรงเรียนชุมชนบานตาตลาด ไดดําเนินการดานการดูแลสนับสนุนการจัดการศึกษาของเขต
พ้ืนท่ีบริการการศึกษา หมูท่ี 2, 3, 12, 16, 20 ตําบลตา อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย จากการ
ดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2562 ท่ีผานมา มีการพัฒนาและแกไขปญหาดานการจัดการศึกษา
ดวยกระบวนการท่ีหลากหลาย จึงจัดทํารายงานผลการดําเนินงานดานแผน)บัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 ข้ึน โดยวัตถุประสงคเพ่ือรวบรวมและวิเคราะหขอมูลผลการดําเนินการจัด
การศึกษาและเพ่ือรายงานผลการดําเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนบานตาตลาด และ
เผยแพรตอไป 
 สรุปผลการดําเนินงานดังนี้ 
 1.  ผลการปฏิบัติราชการ มีผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 มีการ
จัดกิจกรรมโครงการตามแผนปฏบิัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 จํานวน 42  โครงการ  
 2.  ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน มีผลประเมินคุณภาพสัมฤทธิ์ของนักเรียนในทุกระดับ 
ดังนี้ 
  2 . 1 )  ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม ส า ม า ร ถ ด า น ก า ร อ า น อ อ ก ข อ ง ผู เ รี ย น                                      

(Reading  Test : RT)  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1  ปการศึกษา 2561 ของโรงเรียนชุมชนบานตาตลาด                   

โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย ผลการประเมินพัฒนาการระดับคุณภาพ ดีมาก ในแตละดาน ไดแก การอาน

ออกเสียง คิดเปนรอยละ 33.33  การอานรูเรื่อง  คิดเปนรอยละ  66.66   ผลการประเมิน

พัฒนาการระดับคุณภาพ ดี ในแตละดาน ไดแก การอานออกเสียง คิดเปนรอยละ 50.00 การอานรู

เรื่อง  คิดเปนรอยละ  33.33  ผลการประเมินพัฒนาการระดับคุณภาพ พอใช ในแตละดาน ไดแก 

การอานออกเสียง คิดเปนรอยละ 16.66 

 2.2)  ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ   (National 

Test : NT)   ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3  ปการศึกษา 2561   ของโรงเรียนชุมชนบานตาตลาด โดย

เรียงลําดับคาเฉลี่ย ผลการประเมินพัฒนาการระดับคุณภาพ ดีมาก ในแตละดาน ไดแก ดานภาษา                      

คิดเปนรอยละ 5.00  ดานคํานวณ คิดเปนรอยละ 10.00 ผลการประเมินพัฒนาการระดับคุณภาพ 

ดี ในแตละดาน ไดแก ดานภาษา คิดเปนรอยละ 40.00  ดานคํานวณ คิดเปนรอยละ 10.00 ดาน

เหตุผล  คิดเปนรอยละ 30.00 ผลการประเมินพัฒนาการระดับคุณภาพ พอใช ในแตละดาน ไดแก 

ดานภาษา  คิดเปนรอยละ 40.00  ดานคํานวณ คิดเปนรอยละ 45.00 ดานเหตุผล  คิดเปนรอยละ 

45.00  ผลการประเมินพัฒนาการระดับคุณภาพ ปรับปรุง ในแตละดาน ไดแก ดานภาษา คิดเปน

รอยละ 15.00  ดานคํานวณ คิดเปนรอยละ 35.00 ดานเหตุผล  คิดเปนรอยละ 25.00  

 2.3) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O - NET)  ประจําปการศึกษา  

2561  ชั้นประถมศึกษาป ท่ี  6  ของโรงเรียนชุมชนบานตาตลาด โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย                     

ผลการประเมินพัฒนาการระดับคุณภาพ ในแตละกลุมสาระ ไดแก กลุมสาระภาษาไทย มีคาเฉลี่ย



ง 
 

สูงสุดรอยละ 59.35   รองลงมาคือกลุมสาระภาษาอังกฤษ มีคาเฉลี่ยรอยละ 39.38  กลุมสาระ

วิทยาศาสตร  มีคาเฉลี่ยรอยละ 38.88 และ กลุมสาระคณิตศาสตร มีคาเฉลี่ยรอยละ 35.83   

 2.4)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O - NET)  ประจําปการศึกษา  

2561  ชั้น มัธยมศึกษาป ท่ี  3  ของโรงเรียนชุมชนบานตาตลาด โดยเรียงลําดับคา เฉลี่ ย                       

ผลการประเมินพัฒนาการระดับคุณภาพ ในแตละกลุมสาระ ไดแก กลุมสาระภาษาไทย มีคาเฉลี่ย

สูงสุดรอยละ 58.08   รองลงมาคือกลุมสาระวิทยาศาสตร มีคาเฉลี่ยรอยละ 40.50 กลุมสาระ

คณิตศาสตร มีคาเฉลี่ยรอยละ 31.00 และ กลุมสาระภาษาอังกฤษ มีคาเฉลี่ยรอยละ 25.92   

 3. ผลการบริหารจัดการโรงเรียนชุมชนบานตาตลาด มีการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย 

พันธกิจ และยุทธศาสตร  ในการดําเนินงานท่ีชัดเจน เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานสูการปฏิบัติโดย

การมีสวนรวมขององคกรภาครัฐและเอกชน กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา(Area Cluster) 

และศูนยเครือขายการศึกษามีการจัดทําขอมูลสารสนเทศในรูปแบบเอกสารและระบบอิเล็กทรอนิกส

เพ่ือการบริหารท่ีเก่ียวของ เพ่ือใชเปนขอมูลสนับสนุนการบริหาร เชน ขอมูลดานบุคลากร เพ่ือการ

บริหารใชประกอบการพิจารณาโยกยาย เลื่อนข้ันเงินเดือนเลื่อนตําแหนง , สนับสนุนการวางแผนการ

ตัดสินใจ เชน พิจารณาอนุมัติโครงการ และงบประมาณ , สนับสนุนการกําหนดนโยบาย เชน การเพ่ิม

โอกาสทางการศึกษา การพัฒนาประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพการศึกษา บูรณาการความรู เลือก

เทคโนโลยี ซอฟตแวร ฮารดแวร ท่ีเหมาะสม และหลากหลายสําหรับการจัดการศึกษา , บูรณาการ

พัฒนาและการใชทรัพยากรทางดานเทคโนโลยีเพ่ือลดการซํ้าซอนและสิ้นเปลือง เชน การนํา

แอพพลิเคชั่นมาใชในการรับ-สงหนังสือราชการ รวมท้ังเปนชองทางในการติดตอสื่อสารของโรงเรียน

และคณะครู ทําใหสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา และลดการสิ้นเปลืองกระดาษ  
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สารบัญ 

                  หนา 

คํานํา             ข 
บทสรุปสําหรับผูบริหาร          ค 
สวนท่ี 1  ขอมูลพ้ืนฐาน          1 
 1.  สถานท่ี          2 
 2.  เขตพ้ืนท่ีบริการการศึกษา       3 
 3.  โครงสรางการศึกษา        4 
 4.  ทําเนียบผูบริหารและหัวหนากลุมบริหารงานโรงเรียนชุมชนบานตาตลาด  5 
 5.  ขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     5 
 6.  ขอมูลทางดานการศึกษา       5 
 7.  ขอมูลดานงบประมาณ        6 
สวนท่ี 2  ทิศทางการพัฒนาการศึกษา       7 
 1.  วิสัยทัศน          7 
 2.  พันธกิจ          7 
 3.  คําขัวญ          7 
 4.  อัตลักษณ          7 
 5.  เปาหมาย          7 
 6.  กลยุทธ          8 
สวนท่ี 3  ผลการดําเนินงาน        10 
 1.  ดานโอกาสทางการศึกษา       10 
 2.  ดานคุณภาพทางการศึกษา       13 
 3.  ดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการ      17 
 4.  ผลการดําเนินงานตามกลยุทธศาสตร  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2562   17 
  ยุทธศาสตรท่ี 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง     17 
  ยุทธศาสตรท่ี 2  พัฒนาคุณภาพผูเรียนเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน  40 
  ยุทธศาสตรท่ี 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสูความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 42 
  ยุทธศาสตรท่ี 4  ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหท่ัวถึง 48 
            อยางมีคุณภาพ  
  ยุทธศาสตรท่ี 6  พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา    49 
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สวนที ่

ขอมูลพ้ืนฐาน 

1.  สถานท่ีตั้ง 

 โรงเรียนชุมชนบานตาตลาด ตั้งอยูเลขท่ี 9 หมูท่ี 12  ตําบลตา  อําเภอขุนตาล จังหวัด

เชียงราย  รหัสไปรษณีย 57340 โทรศัพท 0-5379-7002 
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2.  เขตพ้ืนท่ีบริการการศึกษา 
 เขตพ้ืนท่ีบริการการศึกษา หมู ท่ี  2,  3,  12, 16, 20 ตําบลตา อําเภอขุนตาล 
จังหวัดเชียงราย  โรงเรียนมีเนื้อท่ี 20 ไร 3 งาน 64 ตารางวา 
 ตารางท่ี 1  แสดงขอมูลเขตพ้ืนท่ีบริการการศึกษา  

หมูท่ี ช่ือหมูบาน/ตําบล/อําเภอ/จังหวัด 
2 บานตาตลาด ต.ตา อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 
3 บานตาหัวฝาย ต.ตา อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 

12 บานตารองใผ ต.ตา อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 
16 บานตากลาง ต.ตา อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 
20 บานตาหัวฝาย ต.ตา อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 

 

แผนผังเขตบริการ 
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3. โครงสรางการบริหารโรงเรียน 

 

      

 

           

     

    

 

 

 

 

 

 

 

เครือขายผูปกครอง/ศิษยเกา 

ผูอํานวยการโรงเรียน 

งานบริหารวิชาการ 

1.พัฒนาสาระหลักสูตร

ทองถิ่น 

2.วางแผนงานดานวิชาการ 

3. การจัดการเรียนการสอน 

4.พัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 

5.พัฒนากระบวนการเรียนรู 

6.วัดผล/ประเมินผล/เทียบ

โอน 

7.วิจัยพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

8.พัฒนาสงเสริมแหลงเรียนรู 

9.นิเทศการศึกษา 

10.แนะแนว 

11.ระบบประกันคุณภาพ

ภายใน 

12.สงเสริมชุมชนทาง

วิชาการ 

13.ประสานความรวมมือกับ

องคกรอ่ืน 

งานบรหิารบุคคล 

1.วางแผนอัตรากําลัง 

2.จัดสรรอัตรากําลัง 

3.สรรหาและบรรจุแตงต้ัง 

4.เปลี่ยนตําแหนงใหสูงขึ้น 

5.การเลื่อนขั้นเงินเดือน 

6.การลา 

7.ประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

8.วินัยและการลงโทษ 

9.สั่งพัก/ใหออกจาก

ราชการ 

10.การดําเนินการทางวินัย 

11.การอุธรณและรองทุกข 

12.การออกจากราชการ 

13.ทะเบียนประวัติ 

14.เครื่องราชอิสริยาภรณ 

15.สงเสริมวิทยฐานะฯ 

งานบริหารงบประมาณ 

1.จัดทํา/เสนอขอ

งบประมาณ 

2.จัดทําแผนปฏบิตักิารใช

เงิน 

3.อนุมตักิารใชจาย

งบประมาณ 

4.โอน/เปล่ียนแปลง

งบประมาณ 

5.การเบิกจายงบประมาณ 

6.ตรวจสอบ/รายงานการ

ใชงบฯ 

7.ตรวจสอบ/รายงานการ

ใชผลผลิตจากงบฯ 

8.ระดมทรพัยากร 

9.กองทนุเพือ่การศึกษา 

10.บริหารจัดการ

ทรพัยากร 

11.วางแผนพัสด ุ

12.ครภุณัฑ/ส่ิงกอสราง     

13.สารสนเทศงานพัสด ุ

14.จัดหาพัสด ุ

15.ดูแล/รกัษา/จําหนาย

พัสด ุ

งานบรหิารทั่วไป 

1.ระบบขอมูลสารสนเทศ   

2.เครือขายการศกึษา 

3.วางแผนงานการศึกษา 

4.วิจัยเพื่อพัฒนานโยบาย/

แผน 

5.จัดระบบบรหิาร/องคกร 

6.มาตรฐานการปฏิบตัิงาน 

7.เทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 

8.งานธุรการ 

9.อาคารสถานที่/

สภาพแวดลอม 

10.สํามะโนผูเรียน 

11.รับนักเรียน 

12.จัดตั้ง/ยบุรวม/เลิก

สถานศึกษา 

13.การจัดการศกึษาใน/

นอกระบบ 

14.ระดมทรพัยากรเพื่อ

การศกึษา 

15.ทัศนศกึษา 

16.งานกิจการนกัเรียน 

17.การประชาสัมพนัธ 

คณะกรรมการสถานศึกษาฯ 

นักเรียน 
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4.  ทําเนียบผูบริหารและหัวหนากลุมบริหารงานโรงเรียนชุมชนบานตาตลาด 

 
 

 

 
นายฉัตรพล  นันทะเสน 

 
 

 

                                                 
        นางพวงทอง  สุทธศิลป     นางสาววิลาสินี  วรรณสอน 
 
  

 

                                                 
         นางสาวมารยาท จุฬากุล         นางสาวเสาวนีย  อุตมา 

ผูอํานวยการโรเรียนชุมชนบานตาตลาด 

หัวหนากลุมบริหารงานท่ัวไป หัวหนากลุมบริหารงานงบประมาณ 

หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล หัวหนากลุมบริหารงานวิชาการ 
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5.  ขอมูลครูและบุคลากรโรงเรียนชุมชนบานตาตลาด                          
 5.1  จํานวนบุคลากร 

บุคลากร ผูบริหาร ครูผูสอน พนักงาน

ราชการ 

ครูอัตรา

จาง 

เจาหนาท่ี

อ่ืน 

นักการ

ภารโรง 

ปการศึกษา

2562 

1 15 1 3 2 1 

 5.2  วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

จํานวนบุคลากร ต่ํากวา

ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

ปการศึกษา

2562 

2 16 5 0 23 

 
 
6.  ขอมูลทางดานการศึกษา 

6.1  จํานวนนักเรียนโรงเรียนชุมชนบานตาตลาด ปการศึกษา 2562 รวม  229 คน   

ช้ัน จํานวนหอง จํานวนนักเรียนชาย จํานวนนักเรียนหญิง รวม 

อนุบาลปท่ี 1 - - - - 

อนุบาลปท่ี 2 1 6 3 9 

อนุบาลปท่ี 3 1 7 5 12 

รวม 2 13 8 21 

ประถมศึกษาปท่ี 1 1 12 7 19 

ประถมศึกษาปท่ี 2 1 10 10 20 

ประถมศึกษาปท่ี 3 1 12 5 17 

ประถมศึกษาปท่ี 4 1 9 12 21 

ประถมศึกษาปท่ี 5 1 4 11 15 

ประถมศึกษาปท่ี 6 1 11 13 24 

รวม 6 58 58 116 
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          ช้ัน    จํานวนหอง จํานวนนักเรียนชาย  จํานวนนักเรียนหญิง รวม 

มัธยมศึกษาปท่ี   1 1 15 17 32 

มัธยมศึกษาปท่ี   2 1 13 23 36 

มัธยมศึกษาปท่ี   3 1 18 6 24 

       รวม 3 46 46 92 

รวมท้ังสิ้น 11 117 112 229 

 ขอมูล ณ วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2562 

7.  ขอมูลดานงบประมาณ 
 ขอมูลงบประมาณงบประมาณ (ปงบประมาณ ๒๕62) 

รายรับจํานวน/บาท จํานวน/บาท รายจาย จํานวน/บาท 

งบอุดหนุนปกติ(รายหัว) 647,647.63 งบอุดหนุนปกติ(รายหัว) 647,647.63 

งบอุดหนุน ร.ร.ขนาดเล็ก - งบอุดหนุน ร.ร.ขนาดเล็ก - 

งบอุดหนุนปจจัยพ้ืนฐาน

สําหรับนักเรยีนยากจน 

42,373.00 งบอุดหนุนปจจัยพ้ืนฐาน

สําหรับนักเรยีนยากจน 

42,373.00 

งบเรียนฟรี 15 ป 533,038.35 งบเรียนฟรี 15 ป 533,038.35 

งบอาหารกลางวัน 541,026.46 งบอาหารกลางวัน 541,026.46 

รายไดสถานศึกษา 10,465.67 รายไดสถานศึกษา 10,465.67 

งบอ่ืนๆ  45,058.02 งบอ่ืนๆ  45,058.02 

รวม 1,819,609.13  1,819,609.13 

งบจายประจํา  

- งบดําเนินการ   =  166,647.63  บาท คิดเปนรอยละ 100 
- งบบุคลากร    =  300,000.00  บาท คิดเปนรอยละ 100 
- งบลงทุน     =  21,000.00    บาท คิดเปนรอยละ 100 
- งบอุดหนุนปจจัยเด็กยากจน =  42,000.00    บาท คิดเปนรอยละ 100 
- งบเรียนฟรี15ป  =  533,038.65  บาท คิดเปนรอยละ 100 
- งบอาหารกลางวัน  =  540,000       บาท คิดเปนรอยละ 100                                         

งบพัฒนายุทธศาสตร    =  160,000       บาท คิดเปนรอยละ 100   
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สวนที่ 2  
 ทิศทางการพัฒนาการศกึษา 

 
 โรงเรียนชุมชนบานตาตลาด ไดดําเนินการสงเสริม สนับสนุนในเขตพ้ืนท่ีบริการ ดําเนิน                   
การจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2562 จํานวน 5 หมูบาน คือ  2, 3, 12, 16 และ 20         
ภายใต วิสัยทัศน พันธกิจ และวิธีปฏิบัติ  6 กุลยุทธ  ดังนี้   

1.  วิสัยทัศน(Vision) 

 “อานไดคิดเปน  เนนคุณธรรม  นอมนําศาสตรพระราชาจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม” 

2.  พันธกิจ(Mission) 

 1)  พัฒนาผูเรียนใหอานออกเขียนได  มีทักษะการคิดสรางสรรคตามชวงวัย 
 2)  จัดกิจกรรมสงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีทักษะชีวิต  สามารถดํารงตนอยู              
ในสังคมอยางมีความสุข 
 3)  จัดกิจกรรมการเรียนรูบูรณาการตามศาสตรพระราชา 
 4)  พัฒนาศักยภาพครูใหเปนครูมืออาชีพ 
 5)  พัฒนาการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพพ้ืนฐานการมีสวนรวมทุกภาคสวน 
3.  คําขวัญของโรงเรียน 

 “  วิชาการกาวหนา    กีฬาเลื่องลือ  ยึดถือคุณธรรม  นําสูการปฏิรูป   ” 

4.  อัตลักษณของโรงเรียน 

 “กลาคิดกลาทํา  มีภาวะความเปนผูนํา” 

5.  เปาหมายของโรงเรียน(School  Goals) 

 1)  ผูเรียนอานและเขียนไดตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 2)  ผูเรียนผลิตผลงานอยางสรางสรรคตามชวงวัย 
 3)  ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 4)  ผูเรียนมีทักษะชีวิต  และสามารถดํารงตนอยางมีความสุข 
 5)  ครูจัดกิจกรรมบูรณาการโดยนอมนําศาสตรพระราชามาใชทุกกลุมสาระการเรียนรู 
 6)  ครูพัฒนาตนเอง  และแลกเปลี่ยนเรียนรูใหเปนครูมืออาชีพ 
 7)  โรงเรียนบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพบนพ้ืนฐานการมีสวนรวมทุกภาคสวน 
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6.  กลยุทธ  ไดแก 
 กลยุทธท่ี 1.พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
 กลยุทธท่ี 2.สงเสริมใหผูเรียน เปนคนดี มีคุณธรรม 
 กลยุทธท่ี 3.พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 กลยุทธท่ี 4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร 

กลยุทธท่ี 1.พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
 จุดเนน 
 1)  ผูเรียนอานและเขียนไดตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 2)  ผูเรียนผลิตผลงานอยางสรางสรรคตามชวงวัย 
 ตัวช้ีวัด 
 1)  รอยละของผูเรียนอานและเขียนไดตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 
 2)  รอยละของผูเรียนผลิตผลงานอยางสรางสรรคตามชวงวัย 
 3)  รอยละของผูเรียนรักการอาน ใฝเรียนรู 
 แนวทางการดําเนินงาน 
 1)  พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหอานและเขียนไดตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 2)  สงเสริมใหผูเรียนผลิตผลงานอยางสรางสรรค 
ตามชวงวัย 
 3)  สงเสริมผูเรียนใหรักการอาน ใฝเรียนรู 

กลยุทธท่ี 2.สงเสริมใหผูเรียน เปนคนดี มีคุณธรรม 
 จุดเนน 
 1)  ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 2)  ผูเรียนมีทักษะชีวิต  และสามารถดํารงตนอยางมีความสุข 
 ตัวช้ีวัด 
 รอยละของผูเรียนเปนคนดี มีคุณภาพ ตามหลักคานิยม 12 ประการ 
 แนวทางการดําเนินงาน 
 1)  สงเสริมผูเรียนใหมี คุณธรรม จริยธรรม  
 2)  สงเสริมผูเรียนใหมี สุขภาพกาย สุขภาพใจ ท่ีสมบูรณ  
 3)  ปลูกฝงคานิยม 12 ประการใหผูเรียน 

กลยุทธท่ี 3.พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 จุดเนน 
 1) ครูจัดกิจกรรมบูรณาการโดยนอมนําศาสตรพระราชามาใชทุกกลุมสาระการเรียนรู 
 2) ครูพัฒนาตนเอง  และแลกเปลี่ยนเรียนรูใหเปนครูมืออาชีพ 
 



๙ 
 

 ตัวช้ีวัด 
 รอยละของครูและบุคลากร มีความรูความสามารถและพัฒนาตนเองอยูเสมอ  
 แนวทางการดําเนินงาน 
 สงเสริมครูพัฒนาตนเอง อยางตอเนื่อง 

กลยุทธท่ี 4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร 
 จุดเนน 
 โรงเรียนบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพบนพ้ืนฐานการมีสวนรวมทุกภาคสวน 
 ตัวช้ีวัด 
 รอยละของการมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน 
 แนวทางการดําเนินงาน 
 1)  บริหารแบบมีสวนรวมโดยทุกภาคสวน 
   2)  พัฒนาสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
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สวนที่ 3 

ผลการดําเนินงาน 

1.  ดานโอกาสทางการศึกษา 

 ๑) จํานวนนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ123 คน นอกเขตบริการ94 คน รวมท้ังสิ้น 217 

คนจําแนกตามระดับชั้นท่ีเปดสอน 217 ดังนี้ 

ระดับช้ันเรียน จํานวน

หอง 

เพศ รวม เฉล่ีย 

ชาย (คน) หญิง (คน) ตอหอง 

อนุบาล 2 1 5 6 11  

อนุบาล3 1 6 4 10  

รวมระดับชั้นอนุบาล  2 11 10 21  

ป.๑ 1 11 9 20  

ป.๒ 1 11 6 17  

ป.๓ 1 9 9 18  

ป.๔ 1 3 12 15  

ป.๕ 1 11 13 24  

ป.๖ 1 7 8 15  

รวมระดับชั้นประถม 6 52 57 109  

ม.1 1 12 25 37  

ม.2 1 20 6 26  

ม.3 1 14 10 24  

รวมระดับชั้นมัธยมศึกษา 3 46 41 87  

รวม 11 109 108 217  

อัตราสวนครู : นักเรียน = 1 : 16 ขอมูลนักเรียน (ณ  วันท่ี ๑๐  มิถุนายน ๒๕61) 
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2) รายละเอียดขอมูลนักเรียน 

รายการ จํานวน

นักเรียน 

คิดเปน 

รอยละ 

1)  จํานวนนักเรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑของกรมพล

ศึกษาหรือสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

212 95.49 

2)  จํานวนนักเรียนท่ีมีน้ําหนักสวนสูงตามเกณฑของกรมอนามัย 116 74.77 

3) จํานวนนักเรียนท่ีมีความบกพรองเรียนรวม   19 8.75 

4) จํานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ  56 25.22 

5) จํานวนนักเรียนตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ  0 0 

6) จํานวนนกัเรียนท่ีจบหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๖ 15 100 

7)จํานวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3 24 100 

8) จํานวนนกัเรียนท่ีออกกลางคัน(ปจจุบัน)7 0 0 

9) สถิติการขาดเรียน 35 16.02 

10)นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมชุมนุม 217 100 

11)นักเรียนท่ีมีคุณลักษณะเปนลูกท่ีดีของพอ แม ผูปกครอง     217 100 

๑2)นักเรียนท่ีมีคุณลักษณะเปนนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน    217 100 

13)นักเรียนท่ีทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอสังคมท้ังในและ                     

นอกโรงเรียน    

217 100 

14)นักเรียนท่ีมีบันทึกการเรียนรูจากการอานและการสืบคนจาก

เทคโนโลยีสารสนเทศอยางสมํ่าเสมอ     

217 100 

15)จํานวนนักเรียนท่ีผานการประเมินความสามารถดานการคิด

ตามท่ีกําหนดในหลักสูตรสถานศึกษา   

217 100 

16)นักเรียนท่ีผานการประเมินความสามารถดานการอานตามท่ี

กําหนดในหลักสูตรสถานศึกษา   

217 100 



๑๒ 
 

รายการ จํานวน

นักเรียน 

คิดเปน 

รอยละ 

17)นักเรียนท่ีผานเกณฑการประเมินตามความสามารถในการ

ปรับตัวเขากับสังคมตามสมรรถนะท่ีกําหนดในหลักสูตร  

217 100 

18)นักเรียนท่ีผานการประเมินสมรรถนะนักเรียน   217 100 

19)นักเรียนท่ีผานการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 217 100 

20)นักเรียนท่ีผานการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค   217 100 

ป 

เกิด 

ปท่ีเขา 

อบ.2 

ปท่ีเขา 

อบ.3 

ปท่ีเขา 

ป.1 

ปท่ีเขาอบ.2 ปท่ีเขาอบ.3 ปท่ีเขาป.1 รวม  

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชา

ย 

หญิ

ง 

รว

ม 

2553 - 2559 2560             

2554 - 2560 2561             

2555 - 2561 2562 - - - - - - 8 4 12    

2556 2560 2562 2563 - - - 3 3 6 - - -    

2557 2561 2563 2564 6 1 7 - - - - - -    

2558 2562 2564 2565             

2559 2563 2565 2566             

2560 2564 2566 2567             

2561 2565 2567 2568             

2562 2566 2568 2569             

3)  อัตราความกาวหนา 
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๒. ดานคุณภาพการศึกษา 

 ดานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนชุมชนบานตาตลาด ไดดําเนินการพัฒนานักเรียนทุกระดับตั้งแต

ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในระดับบริหารจัดการในปฐมวัยไดเสริมสรางและประเมิน

พัฒนาการของนักเรียนท้ัง 4 ดาน และระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาไดพัฒนานักเรียน ตามหลักสูตร

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและซอมเสริมผูเรียนดวยกิจกรรมท่ีหลากหลาย และ

ไดจัดใหมีการทดสอบและประเมินคุณภาพนักเรียนประกอบดวย การทดสอบความสามารถพ้ืนฐานผูเรียน

ระดับชาติ (NT)การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ในชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 และชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 3 ในชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ดังนี้ 

 1)  ผลการประเมินความสามารถดานการอานออกของผูเรียน (Reading  Test : RT)                     

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1  ปการศึกษา 2561 

 

 

 

 

 จ าก ต า ร า งพ บว า  ผ ลก า รป ร ะ เ มิ นคว าม ส าม า รถ ด า น ก า ร อ า นออ กขอ งผู เ รี ย น                                      

(Reading  Test : RT)  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1  ปการศึกษา 2561 ของโรงเรียนชุมชนบานตาตลาด                   

โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย ผลการประเมินพัฒนาการระดับคุณภาพ ดีมาก ในแตละดาน ไดแก การอานออก

เสียง คิดเปนรอยละ 33.33  การอานรูเรื่อง  คิดเปนรอยละ  66.66   ผลการประเมินพัฒนาการระดับ

คุณภาพ ดี ในแตละดาน ไดแก การอานออกเสียง คิดเปนรอยละ 50.00 การอานรูเรื่อง  คิดเปนรอยละ  
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33.33  ผลการประเมินพัฒนาการระดับคุณภาพ พอใช ในแตละดาน ไดแก การอานออกเสียง คิดเปนรอย

ละ 16.66 

 2)  ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test 

: NT)   ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  ปการศึกษา 2561 

ผลการประเมิน คะแนนเฉลีย่รอยละ 

ดานภาษา ดานคํานวณ ดานเหตผุล เฉลี่ยท้ัง 3 ดาน 

ระดับโรงเรียน 52.85 40.57 43.28 45.54 

ระดับเขตพ้ืนท่ี 51.44 47.96 45.23 48.21 

ระดับประเทศ 53.18 47.19 48.07 49.48 

 

 

 จากตารางพบวา ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู เรียนระดับชาติ   

(National Test : NT)   ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3  ปการศึกษา 2561   ของโรงเรียนชุมชนบานตาตลาด 

โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย ผลการประเมินพัฒนาการระดับคุณภาพ ดีมาก ในแตละดาน ไดแก ดานภาษา                      

คิดเปนรอยละ 5.00  ดานคํานวณ คิดเปนรอยละ 10.00 ผลการประเมินพัฒนาการระดับคุณภาพ ดี                  

ในแตละดาน ไดแก ดานภาษา คิดเปนรอยละ 40.00  ดานคํานวณ คิดเปนรอยละ 10.00 ดานเหตุผล  

คิดเปนรอยละ 30.00 ผลการประเมินพัฒนาการระดับคุณภาพ พอใช ในแตละดาน ไดแก ดานภาษา                        

คิดเปนรอยละ 40.00  ดานคํานวณ คิดเปนรอยละ 45.00 ดานเหตุผล  คิดเปนรอยละ 45.00                           

ผลการประเมินพัฒนาการระดับคุณภาพ ปรับปรุง ในแตละดาน ไดแก ดานภาษา คิดเปนรอยละ 15.00  

ดานคํานวณ คิดเปนรอยละ 35.00 ดานเหตุผล  คิดเปนรอยละ 25.00  

 

 

 

52.85 51.44 53.18

40.57
47.96 47.19

43.28 45.23 48.0745.54 48.21 49.48
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ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นท่ี ระดับประเทศ

ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ  

(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3  ปการศึกษา 2561

คะแนนเฉล่ียรอยละ ดานภาษา คะแนนเฉล่ียรอยละ ดานคํานวณ คะแนนเฉล่ียรอยละ ดานเหตุผล คะแนนเฉล่ียรอยละ เฉล่ียท้ัง 3 ดาน



15 
 
 3)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ประจําปการศึกษา  2561  

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลีย่ของโรงเรยีน 59.35 35.83 38.88 39.38 

คะแนนเฉลีย่ระดับจังหวัด 55.53 38.14 40.14 36.77 

คะแนนเฉลีย่ สังกัด สพฐ. 54.61 35.65 38.83 35.47 

คะแนนเฉลีย่ระดับประเทศ 55.90 37.50 39.93 39.24 

 

 

 

 จากตารางพบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O - NET)  ประจําป

การศึกษา  2561  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  ของโรงเรียนชุมชนบานตาตลาด โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย                     

ผลการประเมินพัฒนาการระดับคุณภาพ ในแตละกลุมสาระ ไดแก กลุมสาระภาษาไทย มีคาเฉลี่ยสูงสุดรอย

ละ 59.35   รองลงมาคือกลุมสาระภาษาอังกฤษ มีคาเฉลี่ยรอยละ 39.38  กลุมสาระวิทยาศาสตร                        

มีคาเฉลี่ยรอยละ 38.88 และ กลุมสาระคณิตศาสตร มีคาเฉลี่ยรอยละ 35.83  ตามลําดับ 

 

59.35
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54.61

35.47 35.65
38.83

55.90

39.24 37.50
39.93
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50.00

60.00

70.00

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร

กราฟแสดงผลคะแนนการทดสอบระดับชาติ O-NET  ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  

ประจําปการศึกษา 2561  โรงเรียนชุมชนบานตาตลาด

ระดับโรงเรียน ระดับสังกัด ระดับประเทศ
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3)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ประจําปการศึกษา  2561                        

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลีย่ของโรงเรยีน 58.08 31.00 40.50 25.92 

คะแนนเฉลีย่ระดับจังหวัด 55.62 31.27 36.73 29.45 

คะแนนเฉลีย่ สังกัด สพฐ. 55.04 30.28 36.43 29.10 

คะแนนเฉลีย่ระดับประเทศ 54.42 30.04 36.10 29.45 

 

 

 

 จากตารางพบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O - NET)  ประจําป

การศึกษา  2561  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  ของโรงเรียนชุมชนบานตาตลาด โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย                       

ผลการประเมินพัฒนาการระดับคุณภาพ ในแตละกลุมสาระ ไดแก กลุมสาระภาษาไทย มีคาเฉลี่ยสูงสุดรอย

ละ 58.08   รองลงมาคือกลุมสาระวิทยาศาสตร มีคาเฉลี่ยรอยละ 40.50 กลุมสาระคณิตศาสตร                         

มีคาเฉลี่ยรอยละ 31.00 และ กลุมสาระภาษาอังกฤษ มีคาเฉลี่ยรอยละ 25.92  ตามลําดับ 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร

กราฟแสดงผลคะแนนการทดสอบระดับชาติ O-NET  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

3 ประจําปการศึกษา 2561  โรงเรียนชุมชนบานตาตลาด

ระดับโรงเรียน ระดับสังกัด ระดับประเทศ
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3. ดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 โรงเรียนชุมชนบานตาตลาด ได กําหนดวิสัยทัศน  เปาหมาย พันธกิจ และยุทธศาสตร                     

ในการดําเนินงานท่ีชัดเจน เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานสูการปฏิบัติโดยการมีสวนรวมขององคกรภาครัฐ

และเอกชน กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา(Area Cluster) และศูนย เครือขายการศึกษา                             

มีการจัดทําขอมูลสารสนเทศในรูปแบบเอกสารและระบบอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการบริหารท่ีเก่ียวของ เพ่ือใช

เปนขอมูลสนับสนุนการบริหาร เชน ขอมูลดานบุคลากร เพ่ือการบริหารใชประกอบการพิจารณาโยกยาย 

เลื่อนข้ันเงินเดือนเลื่อนตําแหนง , สนับสนุนการวางแผนการตัดสินใจ เชน พิจารณาอนุมัติโครงการ และ

งบประมาณ , สนับสนุนการกําหนดนโยบาย เชน การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา การพัฒนาประสิทธิภาพการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา บูรณาการความรู เลือกเทคโนโลยี ซอฟตแวร ฮารดแวร ท่ีเหมาะสม และ

หลากหลายสําหรับการจัดการศึกษา , บูรณาการพัฒนาและการใชทรัพยากรทางดานเทคโนโลยีเพ่ือลดการ

ซํ้าซอนและสิ้นเปลือง เชน การนําแอพพลิเคชั่นมาใชในการรับ-สงหนังสือราชการ รวมท้ังเปนชองทางใน

การติดตอสื่อสารของโรงเรียนและคณะครู ทําใหสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา และลดการสิ้นเปลือง

กระดาษ  

 ดานการดําเนินการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของโรงเรียนใชยุทธศาสตรการนิเทศภายในอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอครบ  สงผลใหโรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนภาพรวมในปการศึกษา 2561 สูงข้ึนกวาปการศึกษา 2560 

4. ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

 โรงเรียนชุมชนบานตาตลาด ไดดําเนินงานจัดการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 โดยไดดําเนินงาน ตาม

ยุทธศาสตรแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 โรงเรียนชุมชนบานตาตลาดและการ

ขับเคลื่อนโครงการตามยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีการดําเนินงาน ท้ัง

เชิงปริมาณและคุณภาพ ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

 โรงเรียนชุมชนบานตาตลาด ไดดินการตามยุทธศาสตรท่ี 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง ใน

ปงบประมาณ พ.ศ.2562  จํานวน     29     โครงการ 

1.  โครงการรวมแขงขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551  มุงพัฒนาผู เรียนทุกคน                            
ซ่ึงเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยท่ีมีความสมดุลท้ังดานรางกาย ความรู  คุณธรรม  มีจิตสํานึกในความเปน
พลเมืองไทยและเปนพลโลก ยึดม่ันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข   มีความรูและทักษะพ้ืนฐาน รวมท้ัง เจตคติ ท่ีจําเปนตอการศึกษาตอ  การประกอบอาชีพและ
การศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนา
ตนเองไดเต็มตามศักยภาพ ดังนั้นการจัดกระบวนการเรียนรูผูเรียนตองเรียนรูจากประสบการณจริง                        
คิดเปน  ทําเปน  แกปญหาเปน และเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
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 ดวยหลักการและเหตุผลขางตนโรงเรียนจําเปนตองจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมใหเหมาะสมกับ

สติปญญา และความสามารถของนักเรียนเพ่ือพัฒนาดานทักษะพิสัย  พุทธิพิสัย  จิตพิสัย  นําไปสูการ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงข้ึนตามเปาหมายของโรงเรียน  และจัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนให

นักเรียนมีความเปนเลิศดานวิชาการ  วิชาชีพ  และมีสุนทรียภาพ ดานดนตรี  กีฬา  ศิลปะการแสดง  

รวมถึงการประดิษฐคิดคนนวัตกรรมใหม ๆ  ในการเตรียมพรอมใหผูเรียนเปนผู ท่ีมีความพรอมดวย

คุณลักษณะอันพึงประสงคตลอดจนสนับสนุนสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดใชความรู   

ความสามารถ  ในการพัฒนาการเรียนการสอนอยางเต็มความสามารถ  โดยสงผูเรียนเขารวมแขงขันทักษะ

ทางวิชาการงานในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับอําเภอ เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ระดับภาคและ

ระดับประเทศตอไป 

ผลการดําเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
1)  นักเรียนโรงเรียนชุมชนบานตาตลาดไดรับการสงเสริมพัฒนาตนเองตามศักยภาพของแตละคน 

 2)  นักเรียนโรงเรียนชุมชนบานตาตลาดไดเขารวมการแขงขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรม 
นักเรียนในระดับตางๆ ตั้งแตระดับโรงเรียนจนถึงระดับประเทศ 

เชิงคุณภาพ 
1)  นักเรียนมีความรูความเขาใจและมีทักษะในเชิงวิชาการและในการดํารงชีวิต ซ่ึงเกิดจากการ

แขงขันแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณซ่ึงกันและกัน 
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2.  เปดบานวิชาการ(Open House) 

 เปาหมายสําคัญของการจัดการศึกษา คือการจัดใหมีการศึกษาตลอดชีวิตและการสรางสังคม

ชุมชน ใหเปนสังคม ชุมชนแหงการเรียนรู โดยการใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ใหตรงตาม

ความตองการของผูเรียน โดยการศึกษาเปนกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคม เปนปจจัยสําคัญ               

ในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ดังนั้นสถานศึกษาจึงแสวงหาการมีสวนรวม ระหวางบาน องคกรตางๆ       

ท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือพัฒนาวิถีการเรียนรูของผูเรียนและชุมชน มีการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ 

เปนสื่อในการแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสานความสัมพันธระหวางผูปกครอง ชุมชน ศิษยเกา องคกรตางๆ 

อยางท่ัวถึงปจจุบันในองคกรการเรียนรูมีการแขงขันสูงมาก ในฐานะเปนหนวยงานดานบริการจึงตอง

สงเสริมและพัฒนางานใหมีกระบวนการติดตอสื่อสารสัมพันธกันท้ังภายในและภายนอก เพ่ือใหเกิด

ภาพพจนท่ีดีตอโรงเรียนดังนั้นกลุมงานบริหารวิชาการ โรงเรียนชุมชนบานตาตลาด ไดมองเห็นความสําคัญ 

จึงจัดใหมีกิจกรรมเปดบานวิชาการ สูมาตรฐานสากล ข้ึน เพ่ือเปนสื่อกลางใหคณะครูและนักเรียนในเขต

บริการและพ้ืนท่ีใกลเคียง ผูปกครอง ชุมชน องคกรตางๆ ท่ีเก่ียวของมีโอกาส เขาชม 

ผลการดําเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
 1)  นักเรียนและครูโรงเรียนชุมชนบานตาตลาดรวมกันจัดนิทรรศการประสบผลสําเร็จ ตาม
วัตถุประสงคท่ีกําหนด นักเรียนมีคุณภาพทางการศึกษาสูงข้ึน ชุมชนชื่นชมศรัทธาโรงเรียนมากข้ึน 
 เชิงคุณภาพ 
 1)  ครู นักเรียน ผูปกครองมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูความคิดเห็นในการจัดการเรียนรูรวมกัน 
 2)  นักเรียนและครู มีโอกาสแสดงผลงานของตนเองใหผูปกครองและบุคคลในชุมชน 
 3)  โรงเรียนและผูปกครองมีความสัมพันธท่ีดีตอกัน 
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3.  พัฒนางานวิชาการ 

งานวิชาการเปนงานท่ีมีความเก่ียวของโดยตรงกับนักเรียนใหมีความรูความสามารถนําความรู                    

ไปประยุกตใชในดานตางๆ จึงตองมีการประสานงานกับกลุมสาระการเรียนรู กลุมบริหารงาน งานกิจกรรม 

งานหองสมุด งานประกันคุณภาพเพ่ือใหการดําเนินงานสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายของ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อันสงผลใหนักเรียนไดเกิดการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ 

ผลการดําเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
 กลุมบริหารงานวิชาการมีความพรอมใหบริการ ดานเอกสาร แบบพิมพตางๆท่ีจําเปนในการ
จัดการเรียนการสอน อยางครบถวน 100 % 
 เชิงคุณภาพ 
 กลุมบริหารงานวิชาการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดผลตอการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ 
สอดคลองกับงบประมาณท่ีไดรับ 

4.  จัดซ้ือวัสดุประจําหองเรียนเพ่ือพัฒนาหองเรียนใหมีคุณภาพ 
เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษา

ของชาติ เพ่ือพัฒนาความเจริญของประเทศและสังคมอยางยั่งยืน หองเรียนท่ีมีคุณภาพจะชวยในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ  และยังเปนการสรางโอกาสในการเรียนรูของนักเรียนไดอยางเทา
เทียมกัน กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการพัฒนาโรงเรียนเขาสูมาตรฐานสากล พัฒนาผูเรียน ผูสอน 
แหลงเรียนรูเพ่ือเอ้ืออํานวยผูเรียนใหสามารถเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
 ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว โรงเรียนชุมชนบานตาตลาดจึงไดทําโครงการ “พัฒนาหองเรียน
คุณภาพ” ข้ึนเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูไดอยางเต็มความสามารถของแตละคน 
ผลการดําเนินงาน 

เชิงปริมาณ  
หองเรียน/หองพิเศษกลุมสาระจํานวน ๑๗ หอง มีวัสดุสื่อการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ มีประโยชนตอการ

จัดการเรียนรูของนักเรียน หองเรียนมีบรรยากาศแหงการเรียนรู เปนหองเรียนท่ีนาดู นาอยู นาเรียน   
 เชิงคุณภาพ  
 1)  นักเรียนมีสื่อการเรียนรู เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย สนองความตองการในการเรียนรูใน
สถานการณปจจุบัน 
 2)  ครูมีสื่อการสอน และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยตอบสนองความตองการของผูเรียน ตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัด    
 3)  นักเรียนมีความสุขในการเรียนทําใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนทุกกลุมสาระการเรียนรู 

5.  คายวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียน 
เปาหมายของวิทยาศาสตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 

(ฉบับปรับปรุง 2560) ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตรมุงเนนใหผูเรียนไดคนพบความรูดวยตนเองมาก
ท่ีสุดเพ่ือใหไดท้ังกระบวนการและความรูจากวิธีการสังเกต การสํารวจตรวจสอบ การทดลอง แลวนําผล                  
ท่ีไดมาจัดระบบเปนหลักการ แนวคิด และองคความรู ซ่ึงนักเรียนจึงมีตองมีความรู พ้ืนฐานในวิชา
วิทยาศาสตรเขาใจขอบเขตของธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตร มีทักษะท่ีสําคัญในการศึกษาคนควาและ
คิดคนทางเทคโนโลยีตระหนักถึงความสัมพันธระหวางวิชาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีมวลมนุษยและ



21 
 
สภาพแวดลอมในเชิงท่ีมีอิทธิพลและผลกระทบซ่ึงกันและกันนําความรูความเขาใจ ในวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีไปใชใหเกิดประโยชนตอสังคมและการดํารงชีวิตพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ 
ความสามารถในการแกปญหา และการจัดการ ทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจเปนผู
ท่ีมีจิตวิทยาศาสตร มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมในการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางสรางสรรค
และเนื่องจากวันท่ี  18  สิงหาคมของทุกปเปน “วันวิทยาศาสตรแหงชาติ”เพ่ือนอมรําลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ซ่ึงทรงคํานวณการเกิด
สุริยุปราคาท่ีตําบลหวากอ  จังหวัดประจวบคีรีขันธเม่ือวันท่ี  18   สิงหาคม  2411  โดยไมคลาดเคลื่อน
แมแตวินาทีเดียว  ซ่ึงเปนการพิสูจนผลการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตรท่ีนาภาคภูมิใจยิ่งของประเทศชาติ
ไทย ทางสถาบันศึกษาจะมีการจัดกิจกรรมตางๆเพ่ือรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนกิจกรรมเก่ียวกับ
วิทยาศาสตร นําเสนอความรูและนันทนาการตางๆ 

โรงเรียนชุมชนบานตาตลาดจึงจัดโครงการคายวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนข้ึนเพ่ือพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ใหสอดคลองกับเปาหมายของวิทยาศาสตรตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษา ข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)พรอมท้ังสงเสริมใหนักเรียนมีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค  ทําใหนักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิชาวิทยาศาสตร  มีวิสัยทัศนท่ีกวางไกลและนําความรูไปใช
ในชีวิตประจําวันไดจริง 
ผลการดําเนินงาน 

เชิงปริมาณ 

1)  นักเรียนทุกคนไดรับความรูทางวิทยาศาสตรเพ่ิมมากข้ึน 

2)  นักเรียนทุกคนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

เชิงคุณภาพ 

1)  นักเรียนมีความรูทางวิทยาศาสตรเพ่ิมมากข้ึน 

2)  นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรท่ีถูกตอง 

3)  นักเรียนนําหลักการทางวิทยาศาสตรไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

4)  นักเรียนมีเจตคติท่ีดีในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร 
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6.  จัดซ้ือวัสดุอุปกรณกีฬาและสงเสริมกิจกรรมกีฬานักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
 กิจกรรมกีฬาเปนกิจกรรมท่ีสง เสริมผู เรี ยนให เปนผู มี คุณธรรม  ปลูกฝงความสามัคคี                             
ความรับผิดชอบ  รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชนและสงเสริมทักษะดานกีฬาใหกับผูเรียน  สงเสริม                   
ความเปนเลิศทางดานกีฬาสําหรับนักเรียนท่ีใจรักและมีความถนัด   เปนการสรางชื่อเสียงใหกับสถาบัน และ
ชุมชนอีกทางหนึ่ง ดังคําขวัญของโรงเรียนชุมชนบานตาตลาด   “วิชาการกาวหนา  กีฬาเลื่องลือ  ยึดถือ
คุณธรรม นําสูการปฏิรูป” 

เชิงปริมาณ 
 นักเรียนทุกคนในโรงเรียนชุมชนบานตาตลาดไดออกกําลังกาย ไดเรียนวิชาพลศึกษาโดยมีอุปกรณ
กีฬาอยางเพียงพอกับนักเรียน  

เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนไดออกกําลังกาย ไดรับการสงเสริมสนับสนุน ในกีฬาท่ีตนเองถนัด รักการออกกําลังกาย 
และเลือกเลนกีฬาท่ีตนเองชอบจนเปนนิสัย นักเรียนท่ีมีใจรักและมีความถนัดทางดานกีฬา ไดรับการ
สงเสริมสนับสนุนเพ่ือสูความเปนเลิศในระดับท่ีสูงตอไป 

7.  พัฒนางานแนะแนว 
งานแนะแนว เป น งาน ท่ี ช ว ยสนับสนุ น ให ก าร เ รี ยนการสอนใน โ ร ง เ รี ยนบรรลุ จุ ด มุ ง หมาย                                         
ของหลักสูตรและยังชวยสงเสริม  พัฒนาเยาวชนใหมีลักษณะตามท่ีสังคมตองการ  เปนเยาวชนท่ีมีคุณภาพ
ของชาติทางโรงเรียนชุมชนบานตาตลาดไดจัดบริการแนะแนวข้ึน เพ่ือบริการใหกับนักเรียน  คณะครู
อาจารย  ตลอดจนถึงบุคคลท่ัวไปในชุมชน  เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน  และคุณภาพชีวิตท่ีดี
ของนักเรียนและบุคคลในชุมชนท่ีมาใชบริการ 
ผลการดําเนินงาน 

เชิงปริมาณ 
 จัดบริการท้ัง  5  บริการไดครอบคลุม  นักเรียนทุกคน  ตลอดจนบุคคลในชุมชนสามารถใชบริการได 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนนําหลักการแนะแนวไปใชในชีวิตจริงได  สามารถทําความเขาใจตนเอง  รูจักตนเอง  

ปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมไดอยางเหมาะสม  และแกปญหาไดอยางเหมาะสม 
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8.  เขารวมการแขงขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา 
 ในแตละปการศึกษาทางโรงเรียนชุมชนบานตาตลาดจะมีกิจกรรมสงนักเรียนเขารวมการแขงขัน
กีฬาประจําปท่ีทางกลุมโรงเรียนมัธยมขยายโอกาสทางการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 จัดข้ึน    ท้ังนี้เพ่ือเปนการสงเสริมใหนักเรียนไดแสดงออกถึงความสามารถทางดานกีฬา 
ปจจุบันกีฬาเปนกิจกรรมท่ีสงเสริมผูเรียนใหเปนผูมีคุณธรรม  ปลูกฝงความสามัคคี ความรับผิดชอบ                       
รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน  สรางภูมิคุมกันยาเสพติดใหกับตนเองและสังคม  สงเสริมทักษะดานกีฬา
ใหกับผูเรียน   สงเสริมความเปนเลิศทางดานกีฬาสําหรับนักเรียนท่ีมีใจรักและมีความถนัด เปนการสราง
ชื่อเสียงใหกับสถาบันและชุมชนอีกทางหนึ่ง   ดังคําขวัญของโรงเรียนชุมชบานตาตลาด   “วิชาการกาวหนา 
กีฬาเลื่องลือ ยึดถือคุณธรรม นําสูการปฏิรูป” 
ผลการดําเนินงาน 

เชิงปริมาณ 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เขารวมกิจกรรมการแขงขันกีฬานักเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาท่ีทางกลุมโรงเรียนมัธยมขยายโอกาสฯ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4  
ทุกคน 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนชวงชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เขารวมกิจกรรมการแขงขันกีฬานักเรียนขยายโอกาส                   

ทางการศึกษาท่ีทางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4   และนักเรียนท่ีเปนตัวแทน    
ของโรงเรียนเขารวมแขงขันไดรับเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรจากการแขงขัน 
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9.  กีฬาสีภายในโรงเรียนของนักเรียน 
 ในแตละปการศึกษาทางโรงเรียนชุมชนบานตาตลาดจะมีกิจกรรมกีฬาสีนักเรียน  ท้ังนี้เพ่ือ        
เปนการสงเสริมใหนักเรียนไดแสดงออกถึงความสามารถทางดานกีฬา  ปจจุบันกีฬาเปนกิจกรรมท่ีสงเสริม
ผูเรียนใหเปนผูมีคุณธรรม  ปลูกฝงความสามัคคี ความรับผิดชอบ  รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชนสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดใหกับตนเองและสังคม  สงเสริมทักษะดานกีฬาใหกับผูเรียน   สงเสริมความเปนเลิศ
ทางดานกีฬา  สําหรับนักเรียนท่ีมีใจรักและมีความถนัด  เปนการสรางชื่อเสียงใหกับสถาบันและชุมชน อีก
ทางหนึ่ง   ดังคําขวัญของโรงเรียนชุมชบานตาตลาด   “วิชาการกาวหนา    กีฬาเลื่องลือ  ยึดถือคุณธรรม 
นําสูการปฏิรูป” 
ผลการดําเนินงาน 

เชิงปริมาณ 
 นักเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรมการแขงขัน 
 กีฬาสีท่ีทางโรงเรียนจัดข้ึน  

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนทุกคนรักการเลนกีฬา  ออกกําลังกาย  
รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน สรางภูมิคุมกัน 
ยาเสพติดใหกับตนเองและสังคม 
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10.  พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
จากการท่ีกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายใหทุกโรงเรียนดําเนินการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยาง

เปนระบบ เห็นเปนรูปธรรม  ใหมีคุณภาพมาตรฐานเพ่ือจุดมุงหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา                      
และจากขอมูลของการประเมินการทํางานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ทําใหทราบพ้ืนฐานการดําเนินงาน
ของโรงเรียนในการดูแลชวยเหลือนักเรียน  ซ่ึงมีท้ังจุดแข็งท่ีชวยสนับสนุนใหการทํางานมีประสิทธิผล และมี
จุดออนท่ีตองปรับปรุงหรือ  หาวิธีแกไข  เพ่ือใหการทํางานมีความเขมแข็งข้ึน  อีกท้ังการสํารวจความ
ตองการขอเสนอแนะของครู  ผูปกครอง และชุมชนเก่ียวกับการดูแลชวยเหลือนักเรียน เปนการตอบสนอง
ความตองการของผูปกครอง  ชุมชนดวย  โรงเรียนจึงมีโครงการพัฒนางานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนข้ึน 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผูเรียน รวมท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียนท่ีมีกระบวนการดําเนินงานอยางเปนระบบ 
ผลการดําเนินงาน 

เชิงปริมาณ 
 1)  นักเรียนทุกคนของโรงเรียนชุมชนบานตาตลาดไดรับการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบ 
 2)  ครูและบุคลากรท่ีเก่ียวของมีความรูความเขาใจ มีความสามารถในการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ไดอยางเปนระบบ 

เชิงคุณภาพ 
 1) นักเรียนรอยละ100 มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค สามารถพัฒนาตนเองไดจากการดูแล
ชวยเหลือของครู  ผูปกครองและผูท่ีเก่ียวของ  

11.  ไทยรักษไทยเนื่องในวันสุนทรภู 

 สุนทรภูเปนกวีท่ีมีผลงานดีเดนดานคําประพันธ ประเภทกลอนสุภาพ จนไดรับสมญานามวารัตนกวี

ของประเทศไทย และยังไดรับยกยองจากองคการวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ ยกยองให

สุนทรภู เปนกวีเอกของโลก เม่ือปพ.ศ.๒๕๒๙ผลงานท่ีทานไดประพันธไวมีมากมาย เชน นิราศเมืองแกลง 

นิราศพระบาท  นิราศเมืองเพชร  นิราศภูเขาทอง  นิราศวัดเจาฟา  นิราศสุพรรณ  รําพันพิลาป  พระอภัย

มณี ขุนชางขุนแผน ฯลฯ ผลงานท่ีวรรณคดีสโมสรยกยองใหเปนยอดแหงวรรณคดี ไดแก ยอดนิทานคํา

กลอน (พระอภัยมณี) ยอดกลอนเสภา (ขุนชางขุนแผน) ยอดกลอนนิราศ (นิราศภูเขาทอง) ซ่ึงเปนมรดกอัน

ล้ําคาของไทย ดังนั้นในวันท่ี ๒๖มิถุนายนของทุกป ซ่ึงเปนวันสุนทรภู จึงมีการจัดกิจกรรมวันสุนทร

ภู  เพ่ือใหนักเรียนไดระลึกถึงสุนทรภู และไดความรูเก่ียวกับประวัติและผลงานของทาน ท้ังยังเปนการฝก

ทักษะดานการอานและเขียนของนักเรียนอีกดวย 

ผลการดําเนินงาน 

เชิงปริมาณ 

1)  นักเรียนโรงเรียนชุมชนบานตาตลาด จํานวน  ๒๒๘คน 
เชิงคุณภาพ 

๑)  นักเรียนไดรับการสงเสริมและพัฒนาความรูดานคําประพันธ 

๒)  นักเรียนไดรับความรูเก่ียวกับประวัติและผลงานของสุนทรภู 

๓)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงข้ึน 
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26 
 

 

 

 

 

 

12.  จัดซ้ือวัสดุอุปกรณกีฬาและสงเสริมกิจกรรมกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา 
 กิจกรรมกีฬาเปนกิจกรรมท่ีส ง เสริมผู เรี ยนให เปนผู มี คุณธรรม  ปลูกฝงความสามัคคี                             
ความรับผิดชอบ  รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชนและสงเสริมทักษะดานกีฬาใหกับผูเรียน  สงเสริม                   
ความเปนเลิศทางดานกีฬาสําหรับนักเรียนท่ีใจรักและมีความถนัด เปนการสรางชื่อเสียงใหกับสถาบัน และ
ชุมชนอีกทางหนึ่ง ดังคําขวัญของโรงเรียนชุมชนบานตาตลาด “วิชาการกาวหนา  กีฬาเลื่องลือ ยึดถือ
คุณธรรม นําสูการปฏิรูป” 
ผลการดําเนินงาน 

เชิงปริมาณ 
 นักเรียนทุกคนในโรงเรียนชุมชนบานตาตลาดไดออกกําลังกาย ไดเรียนวิชาพลศึกษาโดยมีอุปกรณ
กีฬาอยางเพียงพอกับนักเรียน  

เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนไดออกกําลังกาย ไดรับการสงเสริมสนับสนุน ในกีฬาท่ีตนเองถนัด รักการออกกําลังกาย 
และเลือกเลนกีฬาท่ีตนเองชอบจนเปนนิสัย นักเรียนท่ีมีใจรักและมีความถนัดทางดานกีฬา ไดรับการ
สงเสริมสนับสนุนเพ่ือสูความเปนเลิศในระดับท่ีสูงตอไป 

13.  เขารวมการแขงขันกีฬานักเรียนศูนยเครือขายการศกึษาตําบลตา 
 ในแตละปการศึกษาทางโรงเรียนชุมชนบานตาตลาดจะมีกิจกรรมสงนักเรียนเขารวมการแขงขัน
กีฬาประจําปของศูนยเครือขายการศึกษาตําบลตาจัดข้ึน  ท้ังนี้เพ่ือเปนการสงเสริมใหนักเรียนไดแสดงออก
ถึงความสามารถทางดานกีฬา ปจจุบันกีฬาเปนกิจกรรมท่ีสงเสริมผูเรียนใหเปนผูมีคุณธรรม  ปลูกฝงความ
สามัคคี  ความรับผิดชอบ  รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน  สรางภูมิคุมกันยาเสพติดใหกับตนเองและสังคม  
สงเสริมทักษะดานกีฬาใหกับผูเรียน  สงเสริมความเปนเลิศทางดานกีฬาสําหรับนักเรียนท่ีมีใจรักและมีความ
ถนัด เปนการสรางชื่อเสียงใหกับสถาบันและชุมชนอีกทางหนึ่ง   ดังคําขวัญของโรงเรียนชุมชนบานตาตลาด  
“วิชาการกาวหนา  กีฬาเลื่องลือ  ยึดถือคุณธรรม  นําสูการปฏิรูป” 
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ผลการดําเนินงาน 

เชิงปริมาณ 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษา เขารวมกิจกรรมการแขงขันกีฬานักเรียนของศูนยเครือขายการศึกษา
ตําบลตา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4  ทุกคน 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนชวงชั้นประถมศึกษา เขารวมกิจกรรมการแขงขันกีฬานักเรียนของศูนยเครือขายการศึกษา

ตําบลตา  และนักเรียนท่ีเปนตัวแทนของโรงเรียนเขารวมแขงขันไดรับเหรียญรางวัลจากการแขงขัน 
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14.  ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู 
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการปรับลดเวลาเรียนเพ่ือลดระยะเวลาเรียนภาควิชาการ
ลงโดยไมกระทบเนื้อหาหลักท่ีผูเรียนควรเรียนรู และครูปรับการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมโดยเพ่ิมเวลา
และโอกาสใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง  โดยใหผูเรียนทํากิจกรรมสรางสรรคตาง ๆ นอกหองเรียนอยาง
หลากหลาย เพ่ือเสริมสรางทักษะการเรียนรูทุกดานในรูปแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยเวลาท่ีโรงเรียน
เลิกยังคงเหมือนเดิมตามกําหนดของแตละโรงเรียน 

ดังนั้น เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เ พ่ิมเวลารู”    สูการปฏิบั ติอยาง                               
มีประสิทธิภาพ  โรงเรียนวัดลาดหวายเตรียมนักเรียนใหพรอมเขาสูการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 สอดคลอง
กับหลายประเทศท่ีเปนผูนําดานการศึกษาของโลกท่ีเห็นพองกันกับแนวคิดสําคัญในศตวรรษท่ี 21                       
เรื่องจิตสํานึกตอโลก ความรูพ้ืนฐานการประกอบสัมมาอาชีพ ความรูพ้ืนฐานดานพลเมือง สุขภาพ และ
สิ่งแวดลอมและทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 อันไดแก ทักษะในการเรียนรูและนวัตกรรม  ทักษะดาน
สารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี  ทักษะการทํางาน  ทักษะชีวิตท่ีใชไดจริงกับครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชน                 
รัฐ  ประเทศชาติ  และทักษะในการแกปญหา  ชวยใหนักเรียนสามารถเรียนรู  พัฒนาใหมีคุณภาพและ                    
มีความสุขในการเรียนรูอยางแทจริง 
ผลการดําเนินงาน 

เชิงปริมาณ 
 มีกิจกรรม  “ลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู”   
 ท่ีหลากหลายใหนักเรียนทุกคนไดเขา 
 รวมกิจกรรมตามความสนใจ 
  
 
 
 เชิงคุณภาพ 
 1)  มีกิจกรรม“ลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู”  ท่ีสอดคลองกับนโยบาย ตามรูปแบบการจัดกิจกรรม
ครอบคลุมท้ัง 4 ดาน คือ Head (คิดวิเคราะหเปน)  Heart (จิตใจ คานิยม โดยเฉพาะการรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย)  Hands (พัฒนาทักษะการทํางาน)  Health (มีสุขภาพอนามัยท่ีดี)  
 2)  นักเรียนรอยละ ๘๐  มีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมในระดับดีข้ึนไป 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 
15.  ยกระดับผลสัมฤทธิ์การอานออกเขียนไดและผลการทดสอบระดับชาติ(RT,NT,O-NET) 
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ไดดําเนินการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561) 
ซ่ึงเนนในการยกระดับคุณภาพผูเรียนใหเต็มศักยภาพ กลยุทธท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษา 
ทุกระดับตามหลักสูตรและสงเสริมความสามารถดานเทคโนโลยีเ พ่ือเปนเครื่องมือในการเรียนรู  
คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองไดกําหนด เปาหมายใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
วิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติ มีคะแนนเฉลี่ยมากกวา รอยละ 50 และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔  กําหนดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผลการทดสอบระดับชาติใหเพ่ิมข้ึนอยางนอย
รอยละ 3 ซ่ึงจากผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ปการศึกษา 25๖๒  ของโรงเรียนชุมชนบานตาตลาด  
พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  และมัธยมศึกษาปท่ี 3  มีผลการ
ประเมินต่ํากวาระดับประเทศในหลายกลุมสาระการเรียนรู   
 โรงเรียนชุมชนบานตาตลาด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ จึงได
ดําเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนอยางตอเนื่อง ดวยเหตุผลและความจําเปนดังกลาว 
โรงเรียนชุมชนบานตาตลาดจึงกําหนดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนข้ึน 
ผลการดําเนินงาน 

เชิงปริมาณ 
1)  นักเรียนโรงเรียนชุมชนบานตาตลาด  รอยละ 70  มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาท่ีสูงข้ึนอยางนอย

รอยละ  3            
2)  รอยละ  50  ของนักเรียน โรงเรียนชุมชนบานตาตลาด  มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาท่ีสูงข้ึน       

เม่ือนํามาเทียบเคียงกับการประเมินผลในระดับชาติ 
เชิงคุณภาพ 
1)  นักเรียนโรงเรียนชุมชนบานตาตลาดมีคุณภาพและศักยภาพตามมาตรฐานสากล และสามารถ

นําความรูไปปรับใชในกระบวนการเรียนการสอนใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน 

16.  พัฒนาปรับปรุงงานทะเบียนและวัดผล  ปการศึกษา 256๒ 
 ในการจัดการศึกษา คุณภาพและประสิทธิภาพเปนสิ่งสําคัญท่ีควรตระหนัก ไมวาจะเปนกิจกรรม
การเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลการเรียนรู  รวมท้ังการจัดทําหลักฐานการศึกษาตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของ
จะตองดําเนินการอยางเปนระบบถึงจะไดมาซ่ึงประสิทธิผลดังกลาว  ดังนั้นงานทะเบียนวัดผลเปนสวนหนึ่ง
ท่ีสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานดานการบริการจัดทําเอกสารหลักฐานทางการศึกษาตางๆ จึงไดทํา
การพัฒนางานทะเบียนวัดผล เพ่ือใหบริการกับผูเก่ียวของไดรับความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง เรียบรอย  
และมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
ผลการดําเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 

1)  นักเรียนโรงเรียนชุมชนบานตาตลาด  และศิษยเกาของโรงเรียนรอยละ ๑๐๐  ไดรับเอกสาร
หลักฐานศึกษาตางๆ (ปพ.๑, ๒, ๓, ๕, ๖  และ ๗) 

2)  ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนบานตาตลาด  และหนวยงานท่ีเก่ียวของรอยละ 
๑๐๐  ไดรับเอกสารหลักฐานศึกษาตางๆ (ปพ.๑, ๒, ๓, ๕, ๖  และ ๗) 

เชิงคุณภาพ 
เอกสารหลักฐานการศึกษาตางๆ ท่ีไดรับ ถูกตอง เรียบรอยและทันเวลากําหนด 
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17.  วันสําคัญ 
 ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีความเจริญรุงเรืองทางประเพณีและวัฒนธรรมมาตั้งแตอดีต                           
มีวันสําคัญตาง ๆ  มากมายท่ียึดถือปฏิบัติมาชานานสืบทอดกันมา   แตปจจุบันความเจริญกาวหนาอยาง
รวดเร็วทางดานวัตถุสงผลกระทบตอวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม คนสวนใหญขาดความสนใจและไม
เห็นความสําคัญขาดจิตสํานึกในการเปนผูใหเพราะในสังคมไทยในปจจุบันเปนสังคมแหงการแขงขันและ                   
รับวัฒนธรรมของชาติตะวันตกไดงาย 
 โรงเรียนชุมชนบานตาตลาดจึงไดจัดกิจกรรมวันสําคัญข้ึน เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนรูคุณคาการรักษา
ไวซ่ึงสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย ดํารงไวซ่ึงประเพณีและภูมิปญญาไทยไวโดยใหผูเรียนไดมี
สวนรวมทํากิจกรรมในวันสําคัญของชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย สามารถนําหลักธรรมไปปรับใชในการ
ดําเนินชีวิตประจําวันทําใหมีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมซ่ึงเปนรากฐานในการพัฒนาสังคมประเทศชาติให
มีความสันติสุข เจริญรุงเรืองสืบไป 
ผลการดําเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 

1)  นักเรียนโรงเรียนชุมชนบานตาตลาด รอยละ ๑๐๐ ไดรวมกิจกรรมวันสําคัญ  
2)  คณะครูและบุคลากรโรงเรียนชุมชนบานตาตลาด รอยละ ๑๐๐ ไดรวมกิจกรรมวันสําคัญ  
เชิงคุณภาพ 
1)  คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนชุมชนบานตาตลาด รอยละ ๑๐๐  ตระหนักเห็น

ความสําคัญและมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีท่ีดีงาม 
2)  นักเรียนโรงเรียนชุมชนบานตาตลาด รอยละ ๑๐๐  มีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมท่ี                          

พึงประสงค 
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18.  ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 โรงเรียนเปนสวนหนึ่งของสังคมและชุมชน  จึงมีบทบาทในการเตรียมความพรอมผูเยาวใหเปน
ผูใหญท่ีดีในสังคม  การสรางลักษณะนิสัยใหนักเรียนรูจักระเบียบ  ขอบังคับ  กฎเกณฑและกติกาตลอดจน
รูจักรับผิดชอบหนาท่ีท่ีตนพึงมีตอหมูคณะ ชุมชน  และสังคมไดอยางเหมาะสม  ทางโรงเรียนจึงเห็นสมควร
ท่ีจะนํารูปแบบประชาธิปไตยมาใชในโรงเรียน เพ่ือเปนการปูพ้ืนฐานประชาธิปไตยใหดีข้ึนและรูจักปฏิบัติตน
ใหถูกตองตามภาระหนาท่ีและมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตยใหสามารถดํารงตนใหอยูในสังคมไดอยาง                     
เปนสุข 
 โรงเรียนชุมชนบานตาตลาด ไดจัดกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยในรูปของสภานักเรียน   เพ่ือเปน
การสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน งานสภานักเรียนจึงจัด
โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียนข้ึน 
ผลการดําเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
 1)  นักเรียนทุกคนไดเรียนรูและฝกฝนตนเองเก่ียวกับการใชสิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตย                     
 2) นักเรียนทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมประชาธิปไตย 
 เชิงคุณภาพ 
 1)  นักเรียนมีนิสัยรักความเปนประชาธิปไตย  
    2)  นักเรียนเคารพสิทธิของผูอ่ืนและนําประชาธิปไตยไปใชประโยชนในชีวิต ประจําวันไดอยาง                 
มีประสิทธิภาพ 
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19.  ปจฉิมนิเทศนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 

ปการศึกษา ๒๕๖๒ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 จะไดศึกษาสําเร็จ  ซ่ึงเปนจบหลักสูตร    
ชวงชั้นและการกาวสูการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน จึงเห็นสมควรในการจัดกิจกรรมเพ่ือแสดงความภาคภูมิใจ
กับนักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษา  เสริมสรางความพรอมในการศึกษาตอในชั้นท่ีสูงข้ึนและเปนการจัดกิจกรรม
อําลาอาลัยใหกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 รวมถึงเปนการสรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวางนักเรียน
รุนพ่ี รุนนอง  คณะครู และโรงเรียนตอไป     
ผลการดําเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 

1)  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ จํานวน ๒๕ คน                     
2)  คณะครูและบุคลากร จํานวน ๒๒ คน 
3)  ผูปกครอง จํานวน  ๒๕ คน 
เชิงคุณภาพ 

          1)  นักเรียนมีความพรอมท้ังทางดานรางกาย และจิตใจกอนท่ีจะจบการศึกษาจากโรงเรียนชุมชน
บานตาตลาด และตระหนักเห็นถึงคุณคาตนเองและสถาบัน 
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20.  คายภาษาอังกฤษ 
 การสื่อสารถือเปนสิ่งท่ีสําคัญอยางยิ่ง ในอดีตการสื่อสารถูกจํากัดใหอยูในวงแคบๆ รูเพียงแค                  
ภาษาเดียวก็เพียงพอท่ีจะดํารงชีวิตได แตในปจจุบันดวยเทคโนโลยีท่ีพัฒนาข้ึนอยางดวยเร็วทําใหการ
สื่อสารไรพรมแดนและการรูภาษาเพียงภาษาเดียวอาจไมเพียงพออีกตอไป ในสังคมโลกปจจุบันซ่ึงเปนสังคม
แหงขอมูลขาวสาร ภาษาตางประเทศถือวาเปนภาษาท่ีมีความสําคัญมาก เพราะสามารถเปนเครื่องมือ                    
ในการติดตอสื่อสารระหวางประเทศ ท้ังในดานการคนควาหาความรู การติดตามขาวสารตางๆ สราง                    
ความเขาใจซ่ึงกันและกัน ใชในการศึกษาหาความรู การเผยแพรวิทยาการตางๆ การเจรจาตอรองดาน
การคาและการประกอบอาชีพ รวมไปถึงการเผยแพรสิ่งท่ีเปนเอกลักษณประจําทองถ่ินในคนท่ัวโลกไดรับรู
อีกดวย ดังนั้นคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการไดดําเนินการปรับปรุงหลังสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยกําหนดตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง
เพ่ือใหเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสูการปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงหลักสูตรแกนกลาง
ฉบับปจจุบันไดกําหนดทิศทางการมุงเนนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศเปนการเรียนรูภาษาเพ่ือ
เปนเครื่องมือสําคัญในการติดตอสื่อสาร การศึกษา การเขาถึงองคความรูตางๆ การประกอบอาชีพ และการ
ดําเนินชีวิต สิ่งท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งคือการเชื่อมโยงภาษาตางประเทศกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนเพ่ือเปน
พ้ืนฐานในการแสวงหาความรู การพัฒนา และเปนการเปดโลกทัศนใหกับตนเอง (กระทรวงศึกษาธิการ, 
๒๕๕๑) 
 ภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสําคัญของโลก เปนเครื่องมือท่ีใชเพ่ือติดตอกับตางชาติท่ีใชภาษา                        
ท่ีแตกตางกัน ซ่ึงเราสามารถเรียกไดวาเปนภาษาของมนุษยชาติ ไมวาจะเปนท่ีไหนภาษาอังกฤษก็สามารถ   
ใชเปนสื่อกลางในการสื่อสารไดแทบทุกท่ี ดังนั้น หลายๆ ประเทศจึงบรรจุใหภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสอง
รองลงมาจากภาษาประจําชาติ เพ่ือสรางอํานาจในการเจรจา การติดตอคาขาย การตอรองตางๆ                          
กับตางประเทศ และภาษาอังกฤษยังเปนภาษาท่ีเปนพ้ืนฐานในการศึกษาคนควา การเผยแพรทางวิชาการ
เพ่ือตอยอดไปถึงการพัฒนาสูจุดสูงสุดอีกดวย ความสําคัญของการเรียนภาษาตางประเทศโดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษนั้นตามนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ได
กําหนดไว ๕นโยบายท่ัวไป ๗นโยบายเฉพาะ และ ๑๐นโยบายเรงดวน ซ่ึงในนโยบายเฉพาะไดมีการ
วางเปาหมายใหดําเนินการใหเห็นผลใน ๑ป คือ การพัฒนาความสามารถและเสริมความสามารถดาน
ภาษาอังกฤษ โดยมีเปาหมายเพ่ือสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับอาเซียน การยอมรับในความแตกตาง
หลากหลายในลักษณะพหุสังคมวัฒนธรรม และใหความเคารพในอุดมการณความเชื่อบนพ้ืนฐานของหลัก
สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ใหกับนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย และบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกระดับ ใหเห็นผลอยางเปนรูปธรรม (กระทรวงศึกษาธกิาร, ๒๕๕๗) 
 การท่ีประเทศไทยกําลังจะกาวเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน และการเปดเสรีดานการคา (AEC)  
ไดมีการกําหนดภาษากลางท่ีใชในการสื่อสารภายในอาเซียนนั่นคือภาษาอังกฤษ (กฎบัตรอาเซียน, ๒๕๕๑)
ทําใหภาษาอังกฤษยิ่งมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง ดังนั้นความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษจึงเปนสิ่งท่ี
คนไทยตองทําได เพ่ือเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตในประชาคมอาเซียนท่ีมีความแตกตางทางดานภาษาแต
ดวยในสภาพปจจุบันความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยยังคงอยูในเกณฑตํ่าโดย EF 
Education ไดทําการสํารวจความสามารถภาษาอังกฤษของประชากรในโลก โดยสุมจํานวนประชากร
ตัวอยางจํานวน ๑.๗ลานคนท่ัวโลก พบวาประเทศไทยอยูในอันดับท่ี ๔๘ของโลก และถาเปรียบเทียบกับ
ประเทศในกลุมเอเชียแลวอยู ในอันดับท่ี ๑๑ อยู ในระดับ Very Low Proficiency(EF Education, 
www.ef.co.th/epi: ๕มีนาคม ๒๕๕๘) จากผลการสํารวจนี้แสดงใหเห็นวาคนไทยยังไมสามารถสื่อสารกับ
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ตางประเทศได ซ่ึงอาจทําใหเกิดปญหาในการแขงขันกับประเทศท่ีมีความสามารถทางภาษาอังกฤษสูงกวา 
สรางความเสียเปรียบ เชน การเจรจาตอรองทางดานการคา  
 ดังนั้นการจัดกิจกรรมตางๆเพ่ือพัฒนาและสงเสริมทักษะการสื่อสารของนักเรียนและบุคลากร                  
ในโรงเรียนโดยเฉพาะทักษะการพูดภาษาอังกฤษจึงเปนสิ่งจําเปนอยางมาก กิจกรรม English Zone, 
กิจกรรมคายภาษาอังกฤษเปนกิจกรรมท่ีสรางสังคมแหงการใชภาษาอังกฤษท่ีดี ท้ังยังจะชวยเสริมสราง
ความสามารถภาษาอังกฤษในดานตางๆ ของนักเรียนใหดียิ่งข้ึน 
ผลการดําเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 

กิจกรรมคายภาษาอังกฤษมีกิจกรรม 
ท่ีหลากหลายท่ีสงเสริมใหนักเรียน 
เกิดการพัฒนาท้ังทักษะ ฟง พูด อาน 
 เขียน ภาษาอังกฤษ 
เชิงคุณภาพ 

 ๑)  นักเรียนรอยละ ๗๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษท่ีดีข้ึน 
๒)  นักเรียนรอยละ ๘๐ มีเจตคติท่ีดีตอการเรียนและการใชภาษาอังกฤษ 
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21.  โครงการกิจกรรมหองสมุดสูการเรียนรู 

การเรียนรูภาษาท่ีดีเปนพ้ืนฐานสําคัญของการเรียนรูเม่ือโตข้ึนเด็กควรไดเรียน  การฟง  การพูด  
การอาน และการเขียนอยางบูรณาการซ่ึงการเรียนภาษาแบบเนนประสบการณเปนการเรียนรูภาษา                        
ท่ีมีพ้ืนฐานการเรียนจากสิ่งท่ีเปนจริงและสัมพันธเก่ียวของกับผูเรียนจากการปฎิรูปการศึกษาพุทธศักราช 
2535  ไดเนนใหจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนเปนสําคัญและเพ่ือใหผูเรียนเต็มตามศักยภาพหองสมุด
โรงเรียนถือวาเปนศูนยสงเสริมการคนควาของนักเรียนเพ่ือพัฒนาปญญาและปลูกฝงนิสัยรักการอาน                        
ใหผูเรียนเพ่ือเปนประโยชนตอการเรียนรูตอไป 
ผลการดําเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
 1)  นักเรียนมีแหลงศึกษาหาความรูเพ่ิมข้ึน 
 2)  มีสื่อการเรียนการสอนทุกวิชาครบ  ๘  สาระ 
 3)  นักเรียนทุกคนไดรับการสงเสริมการใชภาษา  รูจักอาน   รูจักเขียน 
 เชิงคุณภาพ 
 1)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
 2)  นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 
 3)  นักเรียนมีความสามารถดานการสื่อสาร  รูจักอาน  รูจักเขียนและรักการอาน 
 4)  นักเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 

 
22.  โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอม 

มีภารกิจหลัก  คือการจัดการศึกษาใหแกผูเรียน  ใหเกิดการเรียนรู ท้ังในและนอกหองเรียน                      
โดยมีการบริหารจัดการดานอาคารสถานท่ี  ใหมีความสะอาด  รมรื่น สวยงามปลอดภัย  มีกิจกรรมดานการ
จัดสิ่งแวดลอมเพ่ือเสริมสรางบรรยากาศท่ีเอ้ืออํานวยตอการเรียนรู และการปฏิบัติงาน โดยใหครู  นักเรียน 
และชุมชน มีสวนรวมในการดําเนินงานอยางเปนระบบ และเนื่องจากอาคารเรียน  อาคารประกอบและ
สิ่งแวดลอมของโรงเรียน ชุมชนบานตาตลาด บางจุดอยูในสภาพท่ีทรุดโทรม สมควรไดรับการปรับปรุง  
ซอมแซม  และพัฒนาใหอยูในสภาพท่ีดี สวยงาม และใชงานได ดี จึงไดจัดทําโครงงานพัฒนาอาคารสถานท่ี
และสิ่งแวดลอม 
ผลการดําเนินงาน 
 เชิงปริมาณ  
 1)  สภาพแวดลอมภายในโรงเรียนสะอาด  รมรื่น สวยงาม มีความปลอดภัย มีบรรยากาศท่ีเอ้ือ                
ตอการเรียนรู 
 2)  อาคารเรียน อาคารประกอบตางๆ อยูในสภาพดี ปลอดภัย และเหมาะสมตอการจัดการเรียน
การสอน 
 3)  โรงเรียนมีแหลงเรียนรู ท่ีเอ้ือตอการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนเพ่ิมข้ึน 

เชิงคุณภาพ  
 1)  โรงเรียนมีสภาพแวดลอมท่ี สะอาด  รมรื่น สวยงาม เอ้ือตอการเรียนรูสงผลใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

2)  อาคารเรียน อาคารประกอบทุกหอง มีคุณภาพ พรอมใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3)  ครูใชแหลงเรียนรูในโรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ 
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23.  จัดซ้ือชุดการแสดงนาฏศิลปไทย 
          ในการจัดกิจกรรมและการจัดการเรียนการสอนนาฏศิลปของนักเรียนโรงเรียนชุมชนบานตาตลาด 
สื่อ เสื้อผา เครื่องแตงกายนาฏศิลป นั้น มีความจําเปนตอการจัดกิจกรรมและการจัดการเรียนการสอนเปน
อยางมาก ท้ังนี้เนื่องจากอุปกรณเดิมท่ีมีอยูไดชํารุด และทรุดโทรมเปนจํานวนมาก ซ่ึงกอใหเกิดอุปสรรค                
ในการจัดกิจกรรมและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน จึงมีความจําเปนอยางยิ่งในการจัดสรรสื่อ 
เสื้อผา เครื่องแตงกายนาฏศิลปเพ่ือเปนการกระตุนใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรนในการเรียนรู สงผลให
นักเรียนไดพัฒนาทักษะดานความรูความสามารถไดอยางเต็มศักยภาพภาพ 
ผลการดําเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
 1)  นักเรียนมีสื่อ เสื้อผา เครื่องแตงกายนาฏศิลปสําหรับการจัดกิจกรรมและการจัดการเรียนการ
สอนวิชาดนตรี-นาฏศิลปอยางพอเพียง 
 2)  พัฒนาการแสดงนาฏศิลปไทยของโรงเรียนชุมชนบานตาตลาดใหเปนท่ีรูจักและนิยมชมชอบ
ของบุคคลท่ัวไปท้ังภายใน และภายนอกสถานศึกษาเพ่ือดํารงไวซ่ึงศิลปวัฒนธรรมทางดานนาฏศิลปไทย 
 เชิงคุณภาพ 
 1)  นักเรียนมีสื่อ เสื้อผา เครื่องแตงกายนาฏศิลปสําหรับการจัดกิจกรรมและการจัดการเรียนการ
สอนอยางพอเพียงและอยูในสภาพใชการไดดี 
 2)  นักเรียนสามารถใชเสื้อผา-เครื่องแตงกายนาฏศิลปในการจัดการแสดงไดอยางเหมาะสม 

24.  การสงเสริมและสนับสนุนดนตรีพ้ืนเมือง (สะลอ ซอ ซึง ) 
 ดนตรีไทยและดนตรีพ้ืนเมืองเปนภูมิปญญาของคนไทยท่ีสะทอนวิถีชีวิตแบบแผนสังคมและความ
เจริญทางวัฒนธรรมจนกลายเปนเอกลักษณประจาชาติไทยท่ีควรจะมีผูสืบสานอนุรักษรวมท้ังการ
ประยุกตใชใหสอดคลองกับสภาพชุมชนและสังคมภายนอกโรงเรียนชุมชนบานตาตลาดไดเห็นความสําคัญ
ของดนตรีพ้ืนเมืองจึงไดทําการจัดตั้งโครงการฝกสอนดนตรีพ้ืนเมืองใหกับผูเรียนท่ีมีความสนใจเพ่ือเปนการ
ปลูกจิตสานึกใหเกิดความรูเขาใจรักและหวงแหนความสําคัญของดนตรีพ้ืนเมืองซ่ึงเปนมรดกทางวัฒนธรรม
ท่ีสําคัญของชาติเพ่ือใหมีการสืบทอดตอไป 
ผลการดําเนินงาน 
 เชิงปริมาณ  
 นักเรียนโรงเรียนชุมชนบานตาตลาดและประชาชนในชุมชนไดชมการแสดงดนตรีพ้ืนเมือง                              
( วงสะลอ ซอ ซึง )ในกิจกรรมวันสําคัญของโรงเรียนและกิจกรรมงานประเพณีท่ีชุมชนในทองถ่ินจัดข้ึน 
 เชิงคุณภาพ 
 1)  นักเรียนมีทักษะทางดนตรีพ้ืนเมือง ( วงสะลอ ซอ ซึง ) 
 2)  นักเรียนมีความภาคภูมิใจในการอนุรักษดนตรีพ้ืนเมือง( วงสะลอ ซอ ซึง ) 

25.  อบรมคุณธรรมจริยธรรม 
 เด็กเปนอนาคตของชาติและเปนทรัพยากรท่ีสําคัญ แตเด็กหางไกลวัด หรือสิ่งท่ีดีงาม ทําใหเด็ก             
แข็งกระดาง  พูดไมสุภาพ มารยาทไมงาม ฉะนั้นควรไดรับการปลูกฝงเรื่องความดีงาม และคุณธรรม
จริยธรรมแกนักเรียน 
 ดังนั้นเพ่ือใหจัดการศึกษาฟรี  15 ป ตามนโยบายของรัฐบาลโรงเรียนจงึไดจัดทําโครงการคุณธรรม
จริยธรรมนี้ข้ันมาเพ่ือ กลอมเกาใหนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมแตยังเล็กเพ่ือจะไดเปนผูใหญท่ีดีในอนาคต 
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ผลการดําเนินงาน 
 เชิงปริมาณ   
 นักเรียนอนุบาลไดรวมโครงการทุกคน 
           เชิงคุณภาพ   
 นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมเหมาะสมกับวัย 

 

 

 

 

 

 

 

26. สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 จากสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางมากในปจจุบัน การสื่อสารเทคโนโลยีตาง ๆ สงผลกระทบ
ตอประชาชนท้ังในเชิงบวกและเชิงลบ ซ่ึงปรากฏปญหาใหเห็นมากมาย ท้ังทางดานเศรษฐกิจ ดานสังคม 
และดานอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด อันนํามาซ่ึงปญหาครอบครัวท่ีเกิด
ความทุกข ความวิตกกังวล ความเครียดมีการปรับตัวท่ีไมเหมาะสมดังนั้นการพัฒนานักเรียน  ใหเปนคนดี                         
มีคุณธรรมตามความคาดหวังนั้น ตองอาศัยความรวมจากผูท่ีเก่ียวของทุกฝายโดยเฉพาะบุคลากรทาง
การศึกษาทุกคนในสถานศึกษา ชวยกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ใหเติบโตงดงามและเปนบุคคลท่ีมี
คุณคาของสังคมการพัฒนานักเรียน ใหเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพท้ังดานรางกาย จิตใจ และสติปญญา มีความรู
ความสามารถ และมีคุณธรรมจริยธรรม ดําเนินวิถีชีวิตท่ีเปนสุขตามท่ีสังคมมุงหวัง โรงเรียนชุมชน                       
บานตาตลาด จึงไดจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียน ไดรับกระบวนการเรียนรูแลว การปองกัน
และการชวยเหลือแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากปจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาท่ีมีพฤติกรรมไปเก่ียวของกับ
ยาเสพติด รานเกม การพนัน หนีเรียน ทะเลาะวิวาท กออาชญากรรมเปนปญหาสังคมท่ีผูปกครอง                          
ครูอาจารยทุกคนท่ีเก่ียวของ ตองเขาไปชวยเหลือและแกไขใหนักเรียนเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพท้ังรางกายและ
จิตใจ 
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ผลการดําเนินงาน 
 เชิงปริมาณ   
 นักเรียนโรงเรียนชุมชนบานตาตลาด  จํานวน  230 คน 
          เชิงคุณภาพ   
 นักเรียนไดรวมกิจกรรม ตั้งใจประพฤติดี ไมยุงเก่ียวกับบุหรี่ สุรา และยาเสพติด และเปนผูมีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตท่ีดี 
 
 

 

 

 

 

27.  การสงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่นดนตรีพ้ืนเมือง( วงสะลอ ซอ ซึง )และดนตรีไทย                      
(วงอังกะลุง) 
 การเรียนรูดานดนตรีพ้ืนเมืองและดนตรีไทย  เปนการสรางจิตสํานึกดานความเปนไทยเพราะดนตรี
พ้ืนเมือง และดนตรีไทยเปนมรดกทางวัฒนธรรมท่ีสะทอนวิถีชีวิต  ความเปนอยูของบรรพบุรุษไทยในอดีต 
เม่ือเยาวชนไดเรียนรูถึงความเปนมา  จึงเกิดทักษะทางดานดนตรีพ้ืนเมืองและดนตรีไทย ทําใหเกิด                     
ความซาบซ้ึง  ในมรดกทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญของชาติโรงเรียนชุมชนบานตาตลาดไดเห็นความสําคัญของ 
ดนตรีพ้ืนเมือง จึงไดจัดตั้งโครงการฝกสอน ดนตรีพ้ืนเมืองใหกับผูเรียนท่ีมีความสนใจเพ่ือเปนการปลุก
จิตสํานึกใหเกิดความรักและหวงแหนในวัฒนธรรมอันเปนภูมิปญญาทองถ่ินของคนไทยสืบไป 
ผลการดําเนินงาน 
 เชิงปริมาณ   
 นักเรียนชุมนุมดนตรีพ้ืนเมืองและดนตรีไทยไดปฏิบัติกิจกรรม  การฝกทักษะทางดานดนตรี
พ้ืนเมือง(วงสะลอ ซอ ซึง)และดนตรีไทย (วงอังกะลุง) 
 เชิงคุณภาพ   
 นักเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมไทย  สามารถแสดงความสามารถในการบรรเลงดนตรี
พ้ืนเมือง(วงสะลอ ซอ ซึง) และดนตรีไทย (วงอังกะลุง) 
 
28.  พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม “คายพุทธบุตร” นักเรียนโรงเรียนชุมชนบานตาตลาด 
 เนื่องจากกระแสสังคมโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ปญหาดานเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนา
ในดานตางๆไดเกิดข้ึนมากมายในยุคโลกาภิวัฒน สงผลตอสภาพสังคมไทยในปจจุบันท่ีเนนความสําคัญ                     
ไปในดานวัตถุและดานเศรษฐกิจ คานิยมเปลี่ยนไป เปนตางพ่ึงตนเอง เห็นแกตัวมากข้ึน ตัวใครตัวมัน 
บริโภคนิยม โดยเฉพาะนักเรียนและเยาวชน มิไดสนใจตอการศึกษาเลาเรียนตามบทบทหนาท่ีของตนเอง
เทาท่ีควร พรอมรับวัฒนธรรมตะวันตก  ติดเกมคอมพิวเตอร  ม่ัวสุมอบายมุข  ทะเลาะวิวาทกัน  ประพฤติ
ปฏิบัติตนไปในทางเสื่อมเสีย เพ่ือเปนการลดปญหาตางๆในสังคมเปนการสรางภูมิคุมกันใหแกนักเรียน 
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เยาวชน โดยสนับสนุนใหนักเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรมใหเหมาะสมกับวัย   โรงเรียนชุมชนบานตาตลาด 
ไดเห็นความสําคัญของสภาพปญหาดังกลาว และมีความเชื่อวาหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา 
สามารถสรางความตระหนักและปลุกจิตสํานึกใหนักเรียนและเยาวชนได  จึงไดจัดทําโครงการ                               
คายพุทธบุตรข้ึน 
ผลการดําเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
 นักเรียนโรงเรียนชุมชนบานตาตลาด  
 ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ – ๓  รอยละ 
  ๑๐๐ ไดรวมกิจกรรม 
 
 
          เชิงคุณภาพ    
 นักเรียนรอยละ ๘๕ ไดรับพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา รูจักบทบาท หนาท่ีของพุทธศาสนิกชนท่ีดี
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค และนําความรูท่ีไดรับไปใชในการบูรณาการในการดําเนินชีวิตไดอยางถูกตอง
เหมาะสม 
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29.  อุทยานแหงการเรียนรู 

 ตามท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ทรงมีพระราชดําริบางประการเก่ียวกับ
การอนุรักษพันธุพืช  ซ่ึงมีใจความดังตอไปนี ้  “การสอนและอบรมใหเด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษพืชพรรณ
นั้น   ควรใชวิธีการปลูกฝงใหเด็กเห็นความงดงาม ความสนใจ และเกิดความปติท่ีจะทําการศึกษาและ
อนุรักษพืชพรรณตอไป การใหวิธีสอน      การอบรมและใหความรูสึกกลัววา หากไมอนุรักษแลวจะเกิด
ผลเสียเกิดอันตรายแกตนเอง จะทําใหเด็กเกิด  ความเครียด ซ่ึงจะเปนผลเสียแกประเทศในระยะยาว” 
             โรงเรียนชุมชนบานตาตลาด  ไดดําเนินงานสนองพระราชดําริดังกลาวจึงจัดตั้งโครงการอุทยาน
แหงการเรียนรู เพ่ือเปนสื่อในการสรางจิตสํานึกใหเยาวชนนั้นไดใกลชิดกับพืชพรรณ ไมดอก ไมประดับ   
เห็น คุณคาประโยชน   ความสวยงาม   อันจะกอใหเกิดความสุขและมีสมาธิ  โดยเฉพาะสมาธิในการอาน
หนังสือ สามารถใชเปนสถานท่ีในการอานและแหลงเรียนรูตอไป 
ผลการดําเนินงาน 

เชิงปริมาณ   
1)  นักเรียนโรงเรียนชุมชนบานตาตลาด รอยละ  ๑๐๐ ไดใชเปนแหลงเรียนรูและมีนิสัยรักการอาน 

 เชิงคุณภาพ     
 1)  นักเรียนและบุคลากรมีความรูความเขาใจมีจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุพืชสนองพระราชดําริ  

2)  นักเรียนมีความกระตือรือรน สนใจการเรียนรู จากอุทยานแหงการเรียนรูของโรงเรียน 
3)  นักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของการอานและมีนิสัยรักการอาน 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถ                      
ในการแขงขัน   
 โรงเรียนชุมชนบานตาตลาด ไดดําเนินการตามยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริม
การจัดการศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 จํานวน                            
2 โครงการ 

30.  สานสัมพันธเด็กและผูปกครอง “ บัณฑิตนอย “  
 การศึกษาเปนกระบวนการท่ีสําคัญท่ีสุดในการพัฒนามนุษย  อันเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนา
ท้ังหลาย  บุคคลท่ีไดรับการศึกษาจะเจริญงอกงามในความรู ความคิด เกิดสติเปนอยางปญญาและ                     
ยังสามารถท่ีจะปรับตัวยอมรับกับสถานการณตาง ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงในทุกสภาพการณไดเปนอยางดีและ
สามารถดํารงชีวิตไดโดยไม เปนปญหาตอสังคม จุดเริ่มตนของการศึกษาอยู ท่ีการศึกษาปฐมวัย                             
ซ่ึงเปนพ้ืนฐานของการศึกษาท้ังหมด การพัฒนาการศึกษาในเด็กระดับปฐมวัย เปนปจจัยพ้ืนฐานของการ
พัฒนาประเทศเปนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสําหรับอนาคตของประเทศชาติ  บนพ้ืนฐานของวิทยาศาสตร
เศรษฐศาสตรและสังคมศาสตร  เปนการลงทุนสะสมในตัวทรัพยากรบุคคลท่ีเปนรากฐานของชีวิตท่ีสงผล
กระทบท่ีดีในระยะยาวมากกวาการปลูกฝงสรางเสริมใยชวงอ่ืนของชีวิต ตลอดจนเปนทรัพยากรมนุษย                
ท่ีมีคายิ่ง เปนผูสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและความเปนมนุษยเปนพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ 
อนาคตของชาติจึงข้ึนอยูกับคุณภาพของเด็ก ดังนั้นจึงตองพัฒนาเด็กใหสมบูรณท้ังทางดานรางกาย จิตใจ           
มีพัฒนาการทุกดานท่ีเหมาะสมกับวัย จะเปนผูท่ีสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
ทางโรงเรียนจึงใหความสําคัญกับเด็กปฐมวัย  ท่ีเรียนจบชั้นอนุบาลปท่ี 3 ซ่ึงจะตองเขาเรียนในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยจัดประสบการณการเรียนรูใหสามารถดํารงชีวิตประจําวันไดอยางมีคุณภาพและ                       
มีความสุข ในโครงการสายใยใหลูกศิษย  “บัณฑิตนอย”  เพ่ือใหเด็กไดมีกําลังใจในการเรียนตอไป 
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ผลการดําเนินงาน 

เชิงปริมาณ    
นักเรียนระดับปฐมวัย  ท่ีผานการเตรียมความพรอมในชั้นปอนุบาลท่ี 3 เขารวมกิจกรรมทุกคนและ

มีขวัญกําลังใจเขาสูการเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางมีคุณภาพ 
เชิงคุณภาพ  
ครู  ผูปกครอง  นักเรียน และผูเก่ียงของใหความสําคัญของการจัดการจัดการศึกษาปฐมวัยและ                      

มีความพึงพอใจตอโครงการสายใยใหลูกศิษย “บัณฑิตนอย” 

 

 

 

 

 

 

 

31.  โครงการอบรมคอมพิวเตอรเบ้ืองตน (ICT) 
ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายท่ีจะสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย ใหแกนักเรียน นักศึกษา 

ในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2551 ซ่ึงนอกจากจะจัดสรรงบประมาณเปน
คาใชจายรายหัวแลวยังไดจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมเปนคาหนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียน คาชุด
นักเรียน และคาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซ่ึงในสวนของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอคูเมืองไดรับจัดสรรเพ่ิมเติมเปนคาหนังสือเรียน และคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จึงไดจัด
โครงการเรียนคอมพิวเตอรเบื้องตนข้ึนในสวนของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

โครงการเรียนคอมพิวเตอรพ้ืนฐานเปนกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูความสามารถดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ICT) ท่ีจะชวยใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ ในเรื่องคอมพิวเตอรพ้ืนฐานและเปนการจัดการ
เรียนการสอนใหกับกลุมเปาหมายท่ีจะจบหลักสูตร การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2551 
ท่ียังขาดความรู ความเขาใจตามหลักสูตรคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน และสามารถนําไปปรับใชในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนเองและเปนทรัพยากรท่ีมีคุณภาพของสังคมตอไป 
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ผลการดําเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

 1)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
เชิงคุณภาพ 
1)  นักเรียนไดรับการพัฒนาคุณภาพการเรียนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 2)  นักเรียนเกิดความรู ความเขาใจในวิชาคอมพิวเตอรพ้ืนฐานและสามารถนําไปใชไดจริง 
 3)  นักเรียนนําความรูท่ีไดรับ ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง และพัฒนาสังคมและชุมชนตอไป 
 
ยุทธศาสตรท่ี 3  สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 โรงเรียนชุมชนบานตาตลาด ไดดําเนินการตามยุทธศาสตรท่ี 3  สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครู
และบคุลากรทางการศึกษา  ในปงบประมาณ พ.ศ.2562  จํานวน 8  โครงการ 

32.  ทัศนศึกษาศึกษาแหลงเรียนรู 
  ในการจัดการศึกษาใหกับนักเรียนนอกจากการจัดการเรียนรูในหองเรียนแลวเพ่ือใหนักเรียนได
เรียนรูจากประสบการณตรงและพัฒนาความรูในทุกๆดานจึงจัดใหนักเรียนไปเรียนรูจากแหลงเรียนรู
ธรรมชาติและ สภาพทางภูมิศาสตร  ศิลปวัฒนธรรม ของสถานท่ีสําคัญตางๆ   เพ่ือใหเกิดความรักและ                   
หวงแหนและชวยกันอนุรักษสืบทอดตอไป จึงจัดใหนักเรียนไปทัศนศึกษาเพ่ือใหไดรับความรูและมีความสุข
สนุกสนานท่ีไดออกไปเรียนรูนอกสถานศึกษา 
ผลการดําเนินงาน 

เชิงปริมาณ 
 1)  นักเรียนชั้นอนุบาลระดับชั้นประถม ถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  จํานวน  228 คน ไดไป                    
ทัศนศึกษา 
 2)  นักเรียนรอยละ 85 เห็นคุณคาของแหลงเรียนรูนอกสถานศึกษา 

เชิงคุณภาพ 
 1)  นักเรียนไดรับประสบการณตรงไปใชในชีวิตประจําวัน 
 2)  นักเรียนไดเรียนรูและศึกษาจากสภาพท่ีแทจริงจากแหลงเรียนรู 
 3)  นักเรียนเกิดความรักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรม 
 4)  นักเรียนไดรูจักสถานท่ีทองเท่ียวตางๆ 
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33.  การเดินทางไกลลูกเสือ-ยุวกาชาด 
 วิชาลูกเสือ –ยุวกาชาด เปนกิจกรรมหนึ่งท่ีมุงจัดใหนักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 1 –4            
ใหนักเรียนมีภาวะผูนําและผูตามท่ีดี  รูจักการสังเกต การสํารวจ การอยูรวมกับผูอ่ืนไดโดยยึดหลักความ
สามัคคีมีระเบียบวินัย 
ผลการดําเนินงาน 

เชิงปริมาณ 
  นักเรียนลูกเสือ-ยุวกาชาดระดับประถมศึกษาปท่ี1-4 รูจักการสังเกต การสํารวจไดเหมาะสม 

เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนลูกเสือ-ยุวกาชาดระดับประถมศึกษาปท่ี1-4 มีเจตคติท่ีดีตอการเรียนวิชาลูกเสือ-ยุวกาชาด 
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34.  สงเสริมสุขภาพนักเรียนและการประกันอุบัติเหตุ 

การดําเนินชีวิตของนักเรียนในปจจุบันเปนการใชชีวิตตามสื่อสิ่งพิมพท่ีพบเห็นขาดความคํานึงถึง
ความสะอาดปลอดภัยไมเขาใจการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง การจัดบริการสงเสริมสุขภาพและการ
ประกันอุบัติเหตุใหกับนักเรียนจะเปนการชวยเหลือแกปญหาสุขภาพอนามัยในระยะเบื้องตนกอนนําสงตอ
สถานบริการสุขภาพท่ีดีตอไปได 
ผลการดําเนินงาน 

เชิงปริมาณ 
  นักเรียนรับบริการสุขภาพทุกคน 

เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนมีสุขภาพดี ปราศจากโรคภัยไขเจ็บและการคุมครองดานอุบัติเหตุ 

35.  ทัศนศึกษาระดับกอนประถมศึกษา 
 เด็กปฐมวัยเปนวัยแหงการเรียนรู และสามารถซึมซับสิ่งรอบขางไดอยางรวดเร็ว การเรียนการสอน
ปจจุบันเนนใหนักเรียนไดเรียนรูจริง ปฏิบัติจริง หรือไปการเรียนรูจากแหลงเรียนรูท้ังในและนอกโรงเรียน
เพ่ือใหนักเรียนไดพบสิ่งแปลก ๆ ใหม เพ่ือนํากลับมาใชในชีวิตประจําวัน 
 ปจจุบันรัฐบาลเห็นความสําคัญของเด็กปฐมวัยใหมีการพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานท่ี 
เพ่ือใหนักเรียนไดประสบการณตรง มีความคิดกวางไกล รักและหวงแหนชุมชนของตนเอง ทางโรงเรียนจึง
ไดจัดทําโครงการทัศนศึกษาข้ึนมา และเนนความปลอดภัยของนักเรียนเปนสําคัญ 
ผลการดําเนินงาน 
 เชิงปริมาณ   
 นักเรียนอนุบาลไดไปทัศนศึกษาทุกคน 
 เชิงคุณภาพ   
 นักเรียนมีประสบการณตรงจากแหลงเรียนรู 
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36.  กิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรู/ภูมิปญญา และกิจกรรม“ คายวิทยาศาสตรนอย ” 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ.2542 กําหนดแนวการจัดการศึกษา โดยยึดหลักวาผูเรียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุดกระบวนการจัด
การศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพโดยจัดเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียนคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ฝก
ทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของ
สังคมและเทคโนโลยีกอใหเกิดท้ังผลดีและผลเสียตอการดําเนินชีวิตในปจจุบันของบุคคลทําใหเกิดความ
ยุงยากซับซอนมากยิ่งข้ึนจําเปนตองปรับเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิตใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมี
คุณคามีศักดิ์ศรีมีความสุขบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียงและยั่งยืนจากจุดหมายของหลักสูตรการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานมุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ เปน คนดี คนเกงและอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 
บนพ้ืนฐานของความเปนไทย 
     กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนกิจกรรมท่ีมุงปลูกฝงระเบียบวินัย กฎเกณฑเพ่ือการอยูรวมกันในสภาพชีวิต
ตาง ๆนําไปสูพ้ืนฐานการทําประโยชนใหแกสังคมและวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขซ่ึงกระบวนการจัด ในลักษณะของการบูรณาการองคความรูตาง ๆท่ีเก้ือกูลสงเสริมการ
เรียนรูใหมีความกวางขวางลึกซ้ึงยิ่งข้ึนอีกท้ังใหผูเรียนไดคนพบและใชศักยภาพ ท่ีมีในตนอยางเต็มท่ีเลือก 
ตัดสินใจไดอยางมีเหตุผล เหมาะสมกับตนเอง การเสริมสรางทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ ศีลธรรม และ
จริยธรรมรูจักสรางสัมพันธภาพท่ีดีเพ่ือปรับตัวเขากับบุคคล และสถานการณตาง ๆไดอยางดีและมีความสุข 
เชน กิจกรรมการสรางเสริมความรูสึกรัก และเห็นคุณคาในตนเอง กิจกรรมพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ 
ศีลธรรม และจริยธรรมกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมสรางเสริมประสิทธิภาพการเรียน เปนตน 
ผลการดําเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 

นักเรียนปฐมวัย ศูนยการศึกษาตําบลตาและปาตาล  ท่ีรวมกิจกรรมโครงการพัฒนาผูเรียน 
กิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรู/ภูมิปญญาทองถ่ิน และกิจกรรม“คายวิทยาศาสตรนอย ” มีสวนรวมในกิจกรรม
ทุก และไดรับการเสริมสรางประสบการณ และพัฒนาการทุกดานเต็มตามศักยภาพ 
 เชิงคุณภาพ 
       1)  นักเรียนชั้นอนุบาล  3  รอยละ 100  ท่ีเขารวมกิจกรรมไดรับประสบการณ การเรียนรูและมี
พัฒนาการอยางรอบดานท้ังดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคม และสติปญญาอยางเต็มศักยภาพ 
 2)  นักเรียนชั้นอนุบาล  3  รอยละ 100  ท่ีเขารวมกิจกรรมมีทักษะกระบวนการคิด ทักษะการ
ทํางาน การอยู ร วมกัน  สามารถนํา ทักษะตาง  ๆ ไปใช ให เ กิดประโยชน ในชีวิตประจํ าวันได 
 3)  นักเรียนชั้นอนุบาล 3  รอย 

37. พัฒนาการเรียนการสอนโดยใช  ICT 
 การจัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล จําเปนตองใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เชน คอมพิวเตอร  
อินเตอรเน็ต CD  VCD MP3 มาชวยสอนเพ่ือเราความสนใจใหนักเรียนอยากเรียนรูอยางมีความสุข 
 ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีระบบ ICT  มาเปนสื่อการเรียนการสอนชวยเสริมใหนักเรียนเรียนรูได
เหมาะสมกับวัยและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
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ผลการดําเนินงาน 
 เชิงปริมาณ   
 นักเรียนทุกคนไดใชระบบ ICT 
 เชิงคุณภาพ  
 สงผลใหนักเรียนมีความพรอมดานสติปญญา  

38.  ลูกเสือสามัญและยุวกาชาด  เดินทางไกลเขาคายพักแรม ช้ัน ป.5-6 
 หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  ไดจัดใหกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี  ยุวกาชาด
เปนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  มีลักษณะเปนกิจกรรมนักเรียน  ซ่ึงผูเรียนเปนผูปฏิบัติดวยตนเอง  โดยเนนการ
ทํางานรวมกันเปนกลุม  เพ่ือเปนการจัดประสบการณตามสภาพจริงใหกับผูเรียนและเปนการฝกใหผูเรียน  
มีความอดทน  ความสามัคคี  ความเสียสละ  ความเอ้ือเฟอเผื่อแผและเปนผูมีวินัย  เพ่ือสนองนโยบายใน
การสรางเยาวชนของชาติใหเปนผูมีศีลธรรม  จริยธรรม  มีระเบียบวินัย  และมีคุณภาพเพ่ือพัฒนาองครวม
ของความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ  ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพ่ือสังคม  จึงจําเปนอยางยิ่ง
ท่ีจะตองจัดใหมีการเดินทางไกลเขาคายพักแรม ของลูกเสือสามัญรุนใหญและเนตรนารีข้ึน 
ผลการดําเนินงาน 
 เชิงปริมาณ  
 นักเรียนลูกเสือ-ยุวกาชาดระดับประถมศึกษาปท่ี5-6 มีเจตคติท่ีดีตอการเรียนวิชาลูกเสือ-ยุวกาชาด 
 เชิงคุณภาพ  
 นักเรียนลูกเสือ-ยุวกาชาดระดับประถมศึกษาปท่ี5-6 รูจักการสังเกต การสํารวจไดเหมาะสม 
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39.  โครงการลูกเสือสามัญรุนใหญและเนตรนารี เดินทางไกลเขาคายพักแรม ช้ัน ม.1-3 

 หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  ไดจัดใหกิจกรรมลูกเสือเนตรนารียุวกาชาด 
เปนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  มีลักษณะเปนกิจกรรมนักเรียน  ซ่ึงผูเรียนเปนผูปฏิบัติดวยตนเอง  โดยเนนการ
ทํางานรวมกันเปนกลุม  เพ่ือเปนการจัดประสบการณตามสภาพจริงใหกับผูเรียนและเปนการฝกใหผูเรียน  
มีความอดทน  ความสามัคคี  ความเสียสละ  ความเอ้ือเฟอเผื่อแผและเปนผูมีวินัย  เพ่ือสนองนโยบายใน
การสรางเยาวชนของชาติใหเปนผูมีศีลธรรม  จริยธรรม  มีระเบียบวินัย  และมีคุณภาพเพ่ือพัฒนาองครวม
ของความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ  ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพ่ือสังคม  จึงจําเปนอยางยิ่ง
ท่ีจะตองจัดใหมีการเดินทางไกลเขาคายพักแรม ของลูกเสือสามัญรุนใหญและเนตรนารีข้ึน 
ผลการดําเนินงาน 
 เชิงปริมาณ  

นักเรียนลูกเสือสามัญรุนใหญ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 มีเจตคติท่ีดีตอการเรียนวิชา
ลูกเสือ-ยุวกาชาด 
 เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนลูกเสือสามัญรุนใหญ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 รูจักการสังเกต การสํารวจ             
ไดเหมาะสม 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ    
 โรงเรียนชุมชนบานตาตลาด ไดดําเนินการตามยุทธศาสตรท่ี 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทาง
การศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ    ในปงบประมาณ พ.ศ.2562  จํานวน  2  โครงการ 

40.  โครงการพัฒนางานธุรการ สารบรรณ และงานสารสนเทศ 
    งานธุรการ สารบรรณ และงานสารสนเทศ  มีความสําคัญอยางยิ่งตอระบบการจัดการศึกษาใน

โรงเรียน งานสารบรรณเปนการจัดทํา  การรับ การสง และการเก็บรักษาเอกสาร งานสารสนเทศ เปนระบบ
จัดเก็บขอมูล การสื่อสาร และเผยแพรขอมูล  การจัดทําขอมูลทางการศึกษา เปนการจัดทําขอมูลตางๆ ท่ี
เก่ียวกับการจัดการศึกษา ของสถาบันนั้นๆ  งานธุรการ สารบรรณ และงานสารสนเทศจึงถือวาเปนตัวกลาง
ท่ีสําคัญในการสื่อสารขอมูล  การเผยแพรขอมูล ทําใหการจัดการศึกษาในสถาบัน เปนไปในทิศทางเดียวกัน   
การจัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาจะ
บรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว นั้น  ปจจัยท่ีจําเปนอยางยิ่งตอการพัฒนางานก็คือวัสดุสํานักงาน จึงได
จัดทําโครงการพัฒนางานธุรการ สารบรรณ และงานสารสนเทศ   
ผลการดําเนินงาน 

เชิงปริมาณ 
 1)  มีการจัดทํางานธุรการ สารบรรณ และจัดเก็บงานเอกสาร ธุรการทุกเรื่องอยางเปนระบบ 
 2)  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนไดรับความรู ขอมูลขาวสาร อยางถูกตองและรวดเร็ว  

เชิงคุณภาพ 
 1)  การดําเนินงานเปนไปอยางมีระบบ ถูกตอง รวดเร็ว เปนปจจุบัน มีประสิทธิภาพตรวจสอบได  
 2)  ท่ีเก่ียวของไดรับการบริการ และอํานวยความสะดวกอยางเหมาะสม 

41.  สงเสริมความเปนเลิศดานการอาน 
         เพ่ือเปนการสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยถือวา
ผูเรียน มีความสําคัญสูงสุด สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพนั้น ปจจัยหนึ่งท่ีจะสงเสริมให
ผูเรียนไดมี การพัฒนาไดเพ่ิมมากข้ึน คือ “การอาน”การอาน คือ ทักษะหนึ่งท่ีมีความสําคัญมาก เพราะการ
อานทําใหเกิด ปญญา ความคิดสรางสรรค ใหพัฒนาตนเองและรูจักปรับตัวใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
โรงเรียนชุมชนบานตาตลาด  จึงตระหนักถึงความสําคัญของการอาน จึงไดจัดโครงการ “สงเสริมความเปน
เลิศดานการอาน” โดยมุงเนนสนับสนุนสงเสริม กระตุนใหผูเรียนไดมีทักษะในการแสวงหาความรูดวย
ตนเองจากการอาน ตระหนักถึงความสําคัญของการอาน และสามารถนําความรูท่ีไดจากการอานไปใช
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
ผลการดําเนินงาน 

เชิงปริมาณ 
1)  นักเรียนโรงเรียนชุมชนบานตาตลาด รอยละ  ๘๐ ไดผานเกณฑการประเมินในการบันทึกการ
อาน 
เชิงคุณภาพ 
1)  นักเรียนมีทักษะการอาน มีความคิดริเริ่ม มีจินตนาการ 
2)  นักเรียนมีความกระตือรือรน สนใจการเรียนรู จากแหลงตาง ๆ พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
3)  นักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของการอานและมีนิสัยรักการอาน 
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ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  
 โรงเรียนชุมชนบานตาตลาด ไดดําเนินการตามยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและ
สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  ในปงบประมาณ พ.ศ.2562  จํานวน  1  โครงการ  

42.  โครงการงานประชาสัมพันธโรงเรียน 
 งานประชาสัมพันธ  เปนงานท่ีมีการติดตอสื่อสารท่ีจําเปนรูปแบบหนึ่ง  เพ่ือเผยแพรความรู  

ขาวสาร  ขอมูล  และเรื่องราวตางๆจากสถาบัน  องคกร  หนวยงาน  ชุมชน  แหลงขอมูล ความเคลื่อนไหว

ตางๆใหบุคลากรภายในโรงเรียนไดรับรู  โดยใชวิธีการท่ีแตกตางกันในหลายรูปแบบ  นอกจากนี้ยังตอง

จัดทํา ขอมูล  ขาวสาร  กิจกรรม  ผลงานของนักเรียน  ครู  และโรงเรียน ประชาสัมพันธ  เผยแพรโดยผาน

สื่อท่ีหลากหลายไปยังภายนอก สามารถสรางความรู ความเขาใจ  เกิดความนิยม เลื่อมใส ศรัทธา และมี

ทรรศนะคติท่ีดี ในการบริหารงานของโรงเรียนท่ีประสบผลสําเร็จ  โดยเปดโอกาสใหบุคคลอ่ืนเขามามีสวน

รวมท้ังฐานะผูสงสารและรับสาร 

 โรงเรียนชุมชนบานตาตลาด ตระหนักถึงความสําคัญของงานประชาสัมพันธ เพ่ือใหการจัด
ระบบงานประชาสัมพันธ  สามารถดําเนินงานเปนรูปธรรมอยางตอเนื่อง  และชัดเจน   จึงจําเปนตอง
วางแผนดําเนินงานประชาสัมพันธ ใหครอบคลุม  ครบวงจร เปนระบบ และ มีประสิทธิภาพ               
ผลการดําเนินงาน 

เชิงปริมาณ 
 1)  เพ่ือประชาสัมพันธขอมูล  ขาวสาร  กิจกรรม  เรื่องราวตางๆ  เหตุการณปจจุบันท่ีมีประโยชน 
และมีสาระจากภายในและภายนอกโรงเรียนใหบุคลากรไดรับรูในรูปแบบตางๆ 
 2)  เพ่ือเผยแพรขอมูล  ขาวสาร  กิจกรรม  และผลงานของโรงเรียนไปยังสถาบัน  องคกร  
หนวยงาน  ชุมชน  รับทราบความความเคลื่อนไหว  การเปลี่ยนแปลง  ความสําเร็จของโรงเรียน  สามารถ
สรางภาพพจน  ความเลื่อมใส  และทรรศนะคติท่ีดีเกิดประโยชนแกโรงเรียน   
 3)  เพ่ือจัดระบบงานประชาสัมพันธดําเนินงานเปนรูปธรรมอยางตอเนื่อง และชัดเจน 

เชิงคุณภาพ 
 การประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร  กิจกรรมและผลงานของโรงเรียนไปยังสถาบัน  องคกร  

หนวยงาน  ชุมชน  อยางท่ัวถึง และตอเนื่อง   
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