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รายงานการประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น โดยใช้ P@5Q Model 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ ์เขต 2 

บทที่  4 
  ผลการศึกษา 
 
 ผลการประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นโดยใช้ P@5Q MODEL 
และกระบวนการบริหารคุณภาพแบบ PDRCAS  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 2  ปีการศึกษา 2563  นำเสนอตามลำดับ ดังนี้ 
  1.  ผลการประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นโดยใช้ P@5Q 
MODEL และกระบวนการบริหารคุณภาพแบบ PDRCAS  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2   
  2.  ผลการศึกษาข้อมูลสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานที่มีผลการดำเนินงานตามนโยบายและ
จุดเน้นสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่าง
ได ้
 
1.  ผลการประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นโดยใช้ P@5Q MODEL และ
กระบวนการบริหารคุณภาพแบบ PDRCAS  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 2   
 การประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นโดยใช้ P@5Q MODEL และ
กระบวนการบริหารคุณภาพแบบ PDRCAS สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  
ปีการศึกษา 2563  จำนวนทั้งสิ้น  167  โรงเรียน  นำเสนอรายละเอียด ดังนี้ 
 1.1  ผลการประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นโดยใช้ P@5Q 
MODEL และกระบวนการบริหารคุณภาพแบบ PDRCAS  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2  ปีการศึกษา 2563   จำแนกตามจุดเน้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



67 
รายงานการประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น โดยใช้ P@5Q Model 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ ์เขต 2 

ตารางที ่26  ผลการประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น สำนักงานเขตพ้ืนที่ 
    การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  จำแนกตามจุดเน้น 
 

จุดเน้น µ  แปลผล ลำดับที่ 
1.  ระบบความปลอดภัยในสถานศึกษา 4.85 0.24 ยอดเยี่ยม 3 
2.  การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา 4.90 0.26 ยอดเยี่ยม 2 
3.  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.52 0.41 ยอดเยี่ยม 7 
4.  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและทักษะ
ที่จำเป็นในศตวรรษที่  21 4.11 0.39 ดีเลิศ 8 
5.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   3.95 0.39 ดี 9 
6.  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ   4.69 0.42 ยอดเยี่ยม 5 
7.  การบริหารและการจัดการ   4.61 0.39 ยอดเยี่ยม 6 
8.  ระบบประกันคุณภาพภายใน   4.99 0.02 ยอดเยี่ยม 1 
9.  โรงเรียนคุณภาพ 5 ดาว/ห้องเรียน
คุณภาพ   3.92 0.37 ดี 10 
10.  ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 4.71 0.47 ยอดเยี่ยม 4 

สรุปผลรวม 4.50 0.51 ดีเลิศ  
 
 จากตารางที่  26  ผลการประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น 
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ ์ เขต 2  โดยรวม พบว่า อยู ่ในระดับดีเลิศ                    

(µ = 4.50,  = 0.51)  เมื่อพิจารณาตามจุดเน้น พบว่า อยู่ในระดับดี  2  จุดเน้น อยู่ในระดับดีเลิศ 1  
จุดเน้น  และอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 7 จุดเน้น โดยเรียงลำดับตามจุดเน้นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3  ลำดับ

แรก ได้แก่ จุดเน้นที่ 8  ระบบประกันคุณภาพภายใน (µ = 4.99,  = 0.02) รองลงมา คือ จุดเน้นที่ 2  

การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (µ = 4.90,  = 0.26) และ จุดเน้นที่  1  ระบบความปลอดภัยใน

สถานศึกษา (µ = 4.85,  = 0.24)  ส่วนจุดเน้นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ จุดเน้นที่ 9  โรงเรียนคุณภาพ 

5 ดาว/ห้องเรียนคุณภาพ  (µ  = 3.92,  = 0.37)   
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รายงานการประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น โดยใช้ P@5Q Model 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ ์เขต 2 

4.85 4.90
4.52

4.11 3.95

4.69 4.61 4.99

3.92

4.71

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่ 5  แสดงผลการประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น  
                         สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  จำแนกตามจุดเน้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



69 
รายงานการประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น โดยใช้ P@5Q Model 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ ์เขต 2 

 1.2  ผลการประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  ปีการศึกษา 2563  จำแนกตามศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 
ตารางที่  27  ผลการประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น สำนักงานเขตพ้ืนที่ 
     การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2จำแนกตามศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

ศูนยเ์ครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา µ  แปลผล ลำดับที่ 
1.  หนองกุงศร ี2 4.68 0.51 ยอดเยี่ยม 1 
2.  ห้วยเม็ก 2 4.60 0.42 ยอดเยี่ยม 2 
3.  ยางตลาด 2 4.60 0.64 ยอดเยี่ยม 3 
4.  ยางตลาด 3 4.59 0.42 ยอดเยี่ยม 4 
5.  ยางตลาด 1 4.57 0.55 ยอดเยี่ยม 5 
6.  ห้วยเม็ก 1 4.55 0.68 ยอดเยี่ยม 6 
7.  ฆ้องชัย 4.45 0.53 ดีเลิศ 7 
8.  หนองกุงศร ี1 4.32 0.73 ดีเลิศ 8 
9.  ท่าคันโท 4.10 0.57 ดีเลิศ 9 

สรุปผลรวม 4.50 0.51 ดีเลิศ  
 
 จากตารางที่  27  ผลการประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  จำแนกตามศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาโดยรวม พบว่า อยู่ในระดับดีเลิศ (µ = 4.50,  = 0.51)  เมื่อพิจารณาตามศูนย์เครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา พบว่า อยู่ในระดับดีเลิศ  3  ศูนยเ์ครือข่าย  และอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 6  ศูนย์
เครือข่าย  โดยเรียงลำดับตามศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3  ลำดับแรก 

ได้แก่  ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกุงศรี 2 (µ = 4.68,  = 0.51)  รองลงมา คือ     

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยเม็ก 2 (µ = 4.60,  = 0.42)  และศูนย์เครือข่ายพัฒนา

คุณภาพการศึกษายางตลาด 2  (µ = 4.60,  = 0.64) ตามลำดับ  ส่วนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที ่มีค่าเฉลี ่ยต่ำสุด ได้แก่  ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าคันโท  (µ = 4.10,              

 = 0.42)   
 
 



70 
รายงานการประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น โดยใช้ P@5Q Model 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ ์เขต 2 

4.57 4.60 4.59
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4.55 4.60
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4.45
4.50

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่ 6  แสดงผลการประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น 
                            สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  จำแนกตาม 
                            ศูนยเ์ครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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รายงานการประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น โดยใช้ P@5Q Model 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ ์เขต 2 

2.  ผลการศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีผลการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้น สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้   
 สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีผลการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้น สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ จำแนกตามศูนย์
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีดังนี ้
 
 2.1  ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกุงศรี 2 
 
ตารางที ่ 28  ผลสำเร็จที่เป็นแบบอย่างได้ของสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา        
                 หนองกุงศรี 2 
 

ชื่อสถานศึกษา ผลสำเร็จที่ปฏิบัติเป็นแบบอย่างได้ 
โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ นวัตกรรมจิตศึกษา  PBL. และ PLC. 
โรงเรียนโคกเครือวิทยา ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางเรียน 
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง นวัตกรรมจิตศึกษา  PBL. และ PLC.   
โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สวนยางพารา) 
โรงเรียนสายปัญญาสมาคม 
 

สถานศึกษาแบบอย่างกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร 
 

สถานศึกษาแบบอย่างกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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รายงานการประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น โดยใช้ P@5Q Model 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ ์เขต 2 

 2.2  ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยเม็ก 2 
 
ตารางที ่ 29  ผลสำเร็จที่เป็นแบบอย่างได้ของสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา        
                 หว้ยเม็ก 2 
 

ชื่อสถานศึกษา ผลสำเร็จที่ปฏิบัติเป็นแบบอย่างได้ 
โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 
 

โรงเรียนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ 
ระดับปฐมวัย 

โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม 
 
 

โรงเรียนแกนนำการสอนคณิตศาสตร์ด้วยนวัตกรรม
การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการ     
แบบเปิด (Open Approach) 

โรงเรียนนาค้อวิทยาคม ศูนย์ PEER CENTER 
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รายงานการประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น โดยใช้ P@5Q Model 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ ์เขต 2 

 
 2.3  ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษายางตลาด 2 
 
ตารางที ่ 30  ผลสำเร็จที่เป็นแบบอย่างได้ของสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา        
                 ยางตลาด 2 
 

ชื่อสถานศึกษา ผลสำเร็จที่ปฏิบัติเป็นแบบอย่างได้ 
โรงเรียนยางคำวิทยา 
 

กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียน,กิจกรรมออมทรัพย์,
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน 

โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 

รางวัล โล่เชิดชูเกียรติ สถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงาน
ที่เป็นเลิศ(Best Practice) การน้อมนำ                                
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10  
สู่การปฏิบัติ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 
,Cetificate of Registration Upright School Project 
Standard ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

โรงเรียนบ้านโคกศรี 
 
 
 

นวัตกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยใช้
อินเตอร์เนต,วิถีโคกศรี วิถีพอเพียง,นวัตกรรมเพ่ิมทักษะ
การสื่อสารไหว้วานเพื่อนเตือนเพื่อน 

โรงเรียนดงบังวิทยา ศูนย์ PEER CENTER 
โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี 
 

เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษบูรณาการ DLTV เพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยา 
 

ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา 

โรงเรียนหนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ 
 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะตรง
ตามหลักสูตรของสถานศึกษา 

โรงเรียนดอนขีวิทยา 
 

โรงเรียนดี มีคุณภาพ มีบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่
อบอุ่น ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ 
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 2.4  ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษายางตลาด 3 
 
ตารางที ่ 31  ผลสำเร็จที่เป็นแบบอย่างได้ของสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา        
                 ยางตลาด 3 
 

ชื่อสถานศึกษา ผลสำเร็จที่ปฏิบัติเป็นแบบอย่างได้ 
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง โครงการห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนห้วยเตยวิทยา 
 

กิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม
การงานอาชีพ 

โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ 
 

กิจกรรมบริษัทสร้างการดีภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริต 
โครงการห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษ 

โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
โรงเรียนบ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ 
 
 
 
 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้น ป.6 ปี
การศึกษา2563 สูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ และ
เป็นอันดับที่1 ของศูนย์เครือข่ายฯยางตลาด3ต่อเนื่อง
เป็นระยะเวลา6ปี และได้รับรางวัล IQA AWARD ระดับ
ยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ปีการศึกษา
2562 

โรงเรียนโคกก่องราษฎร์นุกูล การส่งเสริมดนตรีพ้ืนเมือง โปงลาง พิณ 
โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร การส่งเสริมอาชีพด้านการจักสาน 
โรงเรียนดอนยานางศึกษา สถานศึกษาท่ียึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 2.5  ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยเม็ก 1 
 
ตารางที ่ 32  ผลสำเร็จที่เป็นแบบอย่างได้ของสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา        
                 หว้ยเม็ก 1 
 

ชื่อสถานศึกษา ผลสำเร็จที่ปฏิบัติเป็นแบบอย่างได้ 
โรงเรียนคำใหญ่วิทยา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning 
โรงเรียนบ้านหาดทรายมูล โรงเรียนดีประจำตำบล 
โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ ห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนหนองแสงวิทยา รางวัลนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียนต้นแบบอาชีพ 
โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โรงเรียนนาสีนวลอุดมเวศม์ นักเรียนมีจิตสาธารณะ 

 
 2.6  ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษายางตลาด 1 
 
ตารางที่  33  ผลสำเร็จที่เป็นแบบอย่างได้ของสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา        
                 ยางตลาด 1 
 

ชื่อสถานศึกษา ผลสำเร็จที่ปฏิบัติเป็นแบบอย่างได้ 

โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 

ห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษ   โรงเรียนส่งเสริม
นักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์  โรงเรียนส่งเสริมนักเรียนที่มีความเป็นเลิศ
ด้านกีฬา    

โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา โรงเรียนคุณภาพ 5 ดาว 
โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนปอแดงวิทยา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสื่อ-เนตรนารี 
โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 
โรงเรียนโคกศรีวิทยายน โรงเรียนสนับสนุนด้านกีฬา 
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 2.7  ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาฆ้องชัย 
 
ตารางที่  34  ผลสำเร็จที่เป็นแบบอย่างได้ของสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา        
                 ฆ้องชัย 
 

ชื่อสถานศึกษา ผลสำเร็จที่ปฏิบัติเป็นแบบอย่างได้ 
โรงเรียนหนองเม็กวิทยา 
 
 

บ้านวิทยาศาสตร์น้อย  การจัดทำวิดีทัศน์ปลูกฝัง
จิตสำนึก โครงงานคุณธรรม โครงการห้องเรียนคุณภาพ
ภาษาอังกฤษ 

โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม 
 

โครงการทำเกษตรอินทรีย์   โครงการออมทรัพย์
นักเรียน  โครงการสหกรณ์นักเรียน 

โรงเรียนวังยางวิทยาคาร โครงการเลี้ยงไก่ไข่  โครงการเพาะเห็ดนางฟ้า 
โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ 
 
 

โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบโนนศิลา  QR 
Code  ระบบคัดกรองและเช็คชื่อนักเรียน แบบ ปพ.5 
จัดทำขึ้นเอง 

โรงเรียนบ้านชาดวิทยาคาร 
 

การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนได้
ให้ความสำคัญและดำเนินการช่วยเหลือนักเรียน 

โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์
ส่งเสริม 

การอ่านออกเขียนได้ เป็นคนเก่ง  คนดี  และมีความสุข 
 

โรงเรียนหนองคูวังเดือนห้าวิทยา กิจกรรมและโครงงานคุณธรรม 
โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา 
 

โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์นักเรียน   โรงเรียนมีข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนรออบด้าน 

โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยา 
 

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย 
ประจำปี 2563 

โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ 
 

กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย  กิจกรรมออมทรัพย์
นักเรียน 

โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม 
 

การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้รับการ
ช่วยเหลือจากผู้มีจิตอันเป็นกุศล 
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 2.8  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกุงศรี 1 
 
ตารางที่  35  ผลสำเร็จที่เป็นแบบอย่างได้ของสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา        
                 หนองกุงศรี 1 
 

ชื่อสถานศึกษา ผลสำเร็จที่ปฏิบัติเป็นแบบอย่างได้ 
โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์ 
 

สถานศึกษาแบบอย่างสถานศึกษาพอเพียง 2560 , 
รางวัลโรงเรียนคุณภาพ 5 ดาว 

โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 
 

ศูนย์พัฒนาคุณภาพภาษาอังกฤษ ,เหรียญเงินนวัตกรรม
คุณภาพครู 

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา รางวัลโรงเรียนคุณภาพ 5 ดาว 
โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา 
 
 

สถานศึกษาแบบอย่างสถานศึกษาพอเพียง 2556 ,
รางวัลเสมา ปปส. ระดับดีเด่น , สพฐ.วิ่ง 31 ขา              
อันดับ 15 

โรงเรียนพรมลีศรีสว่าง ห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษ รองชนะเลิศลำดับ 2 
โรงเรียนหนองมันปลาวิทยา ประเมินภายนอกรอบ 4 อยู่ในระดับดีมากทุกมาตรฐาน 
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 2.9  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าคันโท   
 
ตารางที่  36  ผลสำเร็จที่เป็นแบบอย่างได้ของสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา        
                 ท่าคันโท 
 

ชื่อสถานศึกษา ผลสำเร็จที่ปฏิบัติเป็นแบบอย่างได้ 
โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร 
 

ห้องเรียนคุณภาพ, รร.ส่งเสริมนัยรักการอ่าน, สวดมนต์
หมู่ทำนองสรภัญญะ, จิตศึกษา, BBL 

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม ผล NT สูงกว่าระดับประเทศ, RT สูงกว่าระดับประเทศ 
โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร 
 

โครงการบ้านนักวิทย์ฯ น้อย, ห้องเรียนคุณภาพ, 
โรงเรียนวัดในโรงเรียน 

โรงเรียนบ้านโคกกลาง โครงการเรียนรวม, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
โรงเรียนสร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง ผู้เรียนเก่ง ICT ดนตรี กีฬา อาชีพ 
โรงเรียนนาตาลวิทยาคม 
 

รร.ส่งเสริมคุณภาพระดับทอง, ห้องเรียนคุณภาพ, 
โครงการประมงโรงเรียน, รร.สีขาว 

โรงเรียนบ้านแสนสุข โครงการบ้านนักวิทย์ฯ น้อย 
โรงเรียนบ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์-
170) 

การพัฒนาศักยภาพครู 
 

โรงเรียนบ้านคำแคน 
 

ผล NT 2 ด้าน สูงกว่าระดับประเทศ, RT สูงกว่า
ระดับประเทศ, ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

โรงเรียนคำบอนวิทยาสรรพ์ สถานศึกษาพอเพียง, โครงการบ้านนักวิทย์ฯ น้อย 
โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
 


