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การศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 ซึ่งเป็นภาระหน้าที่สําคัญที่ทางโรงเรียนต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
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และเป็นพื้นฐานทักษะในการดําเนินชีวิตในสังคมต่อไป โรงเรียนจึงได้ดําเนินการจัดให้มีการประกันคุณภาพ
ภายใน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน
โรงเรียนขอขอบพระคุณสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 คณะกรรมการ
สถานศึกษา คณะครูโรงเรียนดวงพร ตลอดจนผู้ให้การสนับสนุน ที่ได้ให้คําแนะนําปรึกษาและร่วมกันสรุปผลการ
ดําเนินงานให้สําเร็จลุล่วงด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาจัดการศึกษาของโรงเรียนดวงพรต่อไป
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บทที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน
1. ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนดวงพร ตั้งอยู่เลขที่ 11/11 หมู่ 5 ตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน โทรศัพท์ 02-524-0863 , 02-901-0878
โทรสาร 02-901-0850 Email : info@duangporn.ac.th Website : www.duangporn.ac.th
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เนื้อที่ 15 ไร่
เขตพื้นที่บริการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนดวงพร เป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานีเ ขต 1 ได้ รับอนุญาตให้จั ดตั้งโรงเรียนตั้งแต่วัน ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 ตามใบอนุ ญาตเลขที่
ปท.003/2546 โดยเปิดรับนักเรียนระดับอนุบาล 1 - 3 ต่อมาในปีการศึกษา 2551 ได้ขยายหลักสูตรเพิ่มเติม
ระดับชั้นประถมศึกษา และเปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนอนุบาลดวงพร เป็น โรงเรียนดวงพร ตามใบอนุญาตเลขที่
ศธ.04086.027/2550 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
โรงเรียนได้มีการก่อสร้างอาคารและขยายอาคารเรียน บนเนื้อที่ทั้งหมด 15 ไร่ นับตั้งแต่ปี 2546 ดังนี้
ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนดวงพรมีอาคาร 1 หลัง สําหรับนักเรียนระดับอนุบาล
ปีการศึกษา 2547 ก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง สําหรับรองรับนักเรียนระดับอนุบาลเพิ่มเติม
ปีการศึกษา 2551 ก่ อ สร้ า งอาคารเรี ย น 1 หลั ง และโรงอาหาร 1 หลั ง สํ า หรั บ รองรั บ นั ก เรี ย น
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2 และระดับอนุบาล 3
ปีการศึกษา 2552 ก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง และโรงอาหาร 1 หลั ง สําหรับรองรับนักเรียนใน
ระดับประถมศึกษา 1 – 6
ปีการศึกษา 2554 ขยายห้องเรียนระดับอนุบาล เพิ่มพื้นที่กิจกรรมเสริมทักษะ และปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในโรงเรียน มีลานเสริมสร้างทักษะทางด้านร่างกาย
ปีการศึกษา 2555 สร้างเรือนเพาะเห็ด 1 หลัง
ปีการศึกษา 2556 ก่อสร้างอาคารธุรการ 1 หลัง และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน บ่อทราย และ
เครื่องเล่น
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แผนที่โรงเรียน

2. ข้อมูลด้านการบริหาร
1. ผู้อํานวยการ
โทรศัพท์
Email
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ดํารงตําแหน่งตั้งแต่
2. รองผู้อํานวยการ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
โทรศัพท์
Email
รับผิดชอบกลุ่ม
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นางพิมพ์พิศา อู่ทรัพย์
08-1627-0364
pimpisa@duangporn.ac.th
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา
2546 จนถึงสิ้นปีการศึกษา 2556 เป็นเวลา 11 ปี
นางอรุณี รัตนพันธ์
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาศึกษาศาสตร์
08-1711-5497
arunee@duangporn.ac.th
ฝ่ายบริหารวิชาการ (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
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3. นางขวัญฤทัย สวัสดิ์ทัส
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาประถมศึกษา
โทรศัพท์
08-4767-5882
Email
kwanruetai@duangporn.ac.th
รับผิดชอบกลุ่ม
ฝ่ายบริหารวิชาการ (ระดับการศึกษาปฐมวัย)
4. นางสาวนิตยา ภูมิผักแว่น
วุฒิการศึกษาสูงสุด
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี
โทรศัพท์
08-7210-9622
Email
nittaya@duangporn.ac.th
รับผิดชอบกลุ่ม
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
5. นางสาวอรปรียา อุปชัย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
โทรศัพท์
08-1424-6951
Email
Onpreeya@duangporn.ac.th
รับผิดชอบกลุ่ม
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
6. นายถนัด พีระประสมพงศ์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์
08-1440-1903
Email
thanat@duangporn.ac.th
รับผิดชอบกลุ่ม
ฝ่ายบริหารทั่วไป

3. ข้อมูลนักเรียน
3.1 จํานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 364 คน จําแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
เพศ
ระดับชั้นเรียน
จํานวนห้อง
รวม
ชาย
หญิง
อนุบาลปีที่ 1
3
32
33
65
อนุบาลปีที่ 2
3
30
25
55
อนุบาลปีที่ 3
3
26
38
64
รวมอนุบาล
9
88
94
184
ประถมศึกษาปีที่ 1
2
19
20
39
ประถมศึกษาปีที่ 2
2
21
14
35
ประถมศึกษาปีที่ 3
2
15
25
40
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
9
14
23
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
12
12
24
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
8
10
19
รวมประถม
9
85
95
180
รวมทั้งหมด
18
173
189
364

เฉลี่ย
ต่อห้อง

3.2 จํานวนนักเรียนที่มีน้ําหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 253 คน คิดเป็นร้อยละ 69.50
3.4 จํานวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม
0 คน คิดเป็นร้อยละ 0
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3.5 จํานวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
3.6 จํานวนนักเรียนปัญญาเลิศ
3.7 จํานวนนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
3.8 จํานวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน
3.9 จํานวนนักเรียนที่ซ้ําชั้น
3.10 จํานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร
ระดับการศึกษาปฐมวัย จํานวน 64 คน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประถมศึกษา จํานวน 19 คน
3.11 อัตราส่วนครูต่อนักเรียน
ระดับการศึกษาปฐมวัย 1 : 20
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประถมศึกษา 1 : 23
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0 คน
0 คน
0 คน
9 คน
0 คน

คิดเป็นร้อยละ 0
คิดเป็นร้อยละ 0
คิดเป็นร้อยละ 0
คิดเป็นร้อยละ 2.47
คิดเป็นร้อยละ 0
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4. ข้อมูลครู
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ชื่อ-ชื่อสกุล

นางสาว ประภาพรรณ แตงอ่อน
นางสาว แก้วฤทัย
ชื่นยุติธรรม
นางสาว อรปรียา
อุปชัย
นางสาว จันทร์นภา
จันทนานนท์
นางสาว พัดชา
มะลิซ้อน
นางสาว แคทศิริญา
ฉลองคุณ
นาง
ขวัญฤทัย
สวัสดิ์ทัส
นางสาว สิริพรรณ
มีแสงนิล
นางสาว บุษบัน
คําผัด
นางสาว ภานุมาศ
เขียวมงคล
นาย
กัมพล
คําผ่องศรี
นางสาว ขวัญชนก
อ่อนนุ่ม
นางสาว ธงสมบูรณ์
พิมพ์แพนชัย
นางสาว ธีรนันท์
สุรินทร์
นาย
เอกชัย
แนบขุนทด
นางสาว ยุภา
ไชยมะณี
นางสาว ปนัดดา
เขตสมุทร
นางสาว โสภิณภา
บุญตาม
นาย
ดัสกร
หกลา
จํานวนครูที่สอนตรงตามวิชาเอก
จํานวนครูที่สอนตรงความถนัด

อายุ
(ปี)

อายุงาน

ตําแหน่ง
/วิทยฐานะ

33
25
36
29
25
23
41
28
27
29
30
28
25
25
25
24
24
33
29

7
2
10
7
2
1
11
7
3
4
4
3
3
2
2
1
1
1
1

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
17
2

วุฒิ

วิชาเอก

ป.ตรี
การศึกษาปฐมวัย
ป.ตรี
การศึกษาปฐมวัย
ป.ตรี
การศึกษาปฐมวัย
ป.ตรี
การศึกษาปฐมวัย
ป.ตรี
การศึกษาปฐมวัย
ป.ตรี
การศึกษาปฐมวัย
ป.ตรี
การประถมศึกษา
ป.ตรี
การศึกษาปฐมวัย
ป.ตรี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ป.ตรี
พลศึกษา
ป.ตรี
ศิลปกรรม
ป.ตรี
นาฏศิลป์และการแสดง
ป.ตรี
นาฏศิลป์และการแสดง
ป.ตรี
คณิตศาสตร์
ป.ตรี
สังคม
ป.ตรี
เทคโนโลยี
ป.ตรี
สังคม
ป.ตรี/ป.บัณฑิต
บริหารธุรกิจ
ป.ตรี
พลศึกษา

คน คิดเป็นร้อยละ 89.47
คน คิดเป็นร้อยละ 10.53

สอนวิชา/ชั้น

จํานวนครั้ง/ชั่วโมง
ที่รับการพัฒนา/ปี

อนุบาลปีที่ 1
อนุบาลปีที่ 1
อนุบาลปีที่ 1
อนุบาลปีที่ 2
อนุบาลปีที่ 2
อนุบาลปีที่ 2
อนุบาลปีที่ 3
อนุบาลปีที่ 3
คอมพิวเตอร์
สุขศึกษา
ทัศนศิลป์
นาฏศิลป์
นาฏศิลป์
คณิตศาสตร์
สังคม
คอมพิวเตอร์
สังคม
ภาษาไทย
สุขศึกษา พละ

33
39
39
39
24
39
36
42
48
48
54
6
68
54
44
54
12
30
24

5. ข้อมูลอาคารสถานที่
โรงเรียนมีอาคารเรียน 3 หลัง โรงอาหาร 2 หลัง สนามเด็กเล่น 2 แห่ง ลานเอนกประสงค์ 2 แห่ง
สนามกีฬา 2 แห่ง และห้องประชุม 2 ห้อง

6. ข้อมูลงบประมาณ
รายรับ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
เงินอื่นๆ
รวม

บาท
รายจ่าย
4,249,377.84 งบดําเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง
1,338,542.00 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
9,090,040.01 งบอื่นๆ
14,677,959.85
รวม

งบดําเนินการ / เงินเดือน เงินค่าจ้าง
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

บาท
10,479,429.00
1,511,302.00
2,687,228.85
14,677,959.85

คิดเป็นร้อยละ 71.40 ของรายรับ
คิดเป็นร้อยละ 10.30 ของรายรับ

7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นหมู่บ้าน มีประชากรประมาณ 30,000 กว่าคน บริเวณ
ใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่ วัด หมู่บ้าน ตลาด อาชีพหลักของชุมชน คือ อาชีพรับจ้าง และค้าขาย คิดเป็น
ร้อยละ 80 เนื่องจากอยู่ใกล้กับแหล่งนิคมอุตสาหกรรม ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 99
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 240,000 บาทขึ้นไปต่อปี ประชากรเฉลี่ยต่อครัวเรือนเท่ากับ 4 คน ประเพณี และ
ศิลปะวัฒนธรรม ท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปคือ การแข่งเรือ

8. โอกาสและข้อจํากัดของโรงเรียน
8.1 โอกาส
- ตั้งอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ที่สําคัญและเป็นประโยชน์ เช่น แหล่งโบราณสถาน/โบราณวัตถุ สถานที่
ท่องเที่ยว
- ตั้งอยู่ในเมือง อยู่ใกล้สถานที่ราชการ / โรงพยาบาล / หน่วยงานอื่นๆ
- ตั้งอยู่ในเขตที่อยู่อาศัยหนาแน่น / ใกล้ตลาด / แหล่งชุมชน / ใกล้ห้างสรรพสินค้า
- ปลอดภัยต่อยาเสพติด/แหล่งเริงรมย์/แหล่งการพนัน มอมเมาเยาวชน
- สภาพแวดล้อมดี / ปลอดโปร่ง / ไม่แออัด บรรยากาศร่มรื่น เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้
- ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน ผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน/มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
- มีวิทยากรในท้องถิ่น/ผู้นําในท้องถิ่นที่มีความรู้
- ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ เพื่อบริการชุมชนด้านสุขภาพ/กีฬา/สวัสดิภาพ
- การคมนาคมสะดวก มีรถรับจ้าง/รถประจําทางผ่าน
- มีรถรับส่งระหว่างโรงเรียนกับบ้าน
- บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีความเอาใจใส่ ดูแลปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นอย่างดี
- ส่งเสริมคุณภาพบุคลากรให้มีจรรยาบรรณครู
- สนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากร
- ผู้ปกครองมีศรัทธา / ทัศนคติ / ความเชื่อมั่น ที่ดีต่อโรงเรียน
หน้า 6
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ข้อจํากัด และจุดอ่อน
- ตั้งอยู่ในชุมชนที่มีโรงเรียนเอกชน / โรงเรียนเทศบาล / โรงเรียนรัฐบาล หลายแห่ง
- ขาดการนิเทศติดตามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

9. โครงสร้างหลักสูตร
ระดับการศึกษาปฐมวัย
ระยะเวลาเรียน
โรงเรียนดวงพร จัดการอบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้กับนักเรียนอายุ 3 – 5 ปี ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนดวงพร 2546 โดยจัดการเรียนเป็น 2 ภาคเรียน รวม 200 วัน ต่อปีการศึกษา
ในแต่ละวันใช้เวลาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประมาณ 5 – 6 ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้ของหลักสูตรมีองค์ประกอบที่สําคัญ 2 ส่วน คือ ประสบการณ์สําคัญ และสาระที่ควร
เรียนรู้ ซึ่งทั้งสองส่วนนี้ ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมให้เด็กเกิดพัฒนาการอย่างครบทุกด้าน และมีความรู้
ความเข้ าใจในเรื่องต่ า งๆ ที่ อยู่ ร อบตั ว ซึ่ งครู ผู้ ส อนจะจั ด การเรี ย นการสอนในลั กษณะหน่ ว ยการเรี ย นแบบ
บูรณาการ หรือเลือกใช้วิธีการแบบอื่น ที่สอดคล้องกับปรัชญา และหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยต้องปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ตลอดจนฝึกทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิต เช่น ทักษะการเคลื่อนไหว
ทักษะทางสังคม ทักษะทางภาษา ทักษะทางการคิด เป็นต้น
1. ประสบการณ์สําคัญ
ประสบการณ์สําคัญเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งสําหรับการพัฒนาเด็กทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ
สังคมและสติปัญญา ประกอบด้วยทักษะ กระบวนการสําคัญสําหรับการสร้างองค์ความรู้ของเด็กปฐมวัย ให้เด็ก
ได้มีปฏิสัมพันธ์กับวัตถุ สิ่งของ บุคคลต่างๆ ที่อยู่รอบตัว โดยใช้ประสบการณ์สําคัญต่อไปนี้
1.1 ประสบการณ์สําคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย
1.1.1 กล้ามเนื้อใหญ่
- การทําท่าทางเลียนแบบ และเล่นบทบาทสมมุติ
- การเล่น
- การออกกําลังกาย
- การเคลื่อนไหวอยู่กับที่ และการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
- การเคลื่อนไหวพร้อมใช้วัสดุอุปกรณ์
1.1.2 กล้ามเนื้อเล็ก
- การปั้นและประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ด้วยดินน้ํามัน แป้งโด เศษวัสดุ ฯลฯ
- การเขียนภาพและการเล่นกับสี
- การต่อของ บรรจุ เท และแยกชิ้นส่วน
- การเล่น เครื่องเล่นสัมผัส
1.2 ประสบการณ์สําคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์ จิตใจ
1.2.1 ดนตรี
- การแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี
- การเล่นเครื่องเล่นดนตรีง่ายๆ เช่น เครื่องดนตรีประเภทเคาะ ตี ฯลฯ
- การร้องเพลง
1.2.2 สุนทรียภาพ
- การชื่นชมและสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม
- สนุกสนานกับเรื่องตลก ขําขัน และเรื่องราว เหตุการณ์ที่สนุกสนานต่างๆ
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1.2.3 การเล่น
- การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่
- การเล่นอิสระ
- การเล่นในห้องเรียน และนอกห้องเรียน
1.2.4 คุณธรรม จริยธรรม
- การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ
1.3 ประสบการณ์สําคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการทางสังคม
- การวางแผน ตัดสินใจเลือก ลงมือปฏิบัติ
- การมีประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น
- การแก้ปัญหาในการเล่น
- การปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของตนเอง และร่วมกับผู้อื่น
- การมีโอกาสได้รับความรู้สึก ความสนใจ และความต้องการของตนเองและผู้อื่น
- การมีประสบการณ์ทางการเล่นร่วมกับเด็กอื่นอย่างสร้างสรรค์
- การมีประสบการณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทย
- การทํางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
1.4 ประสบการณ์สําคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญา
1.4.1 การคิด
- การรู้จักสิ่งต่างๆ ด้วยการมอง ฟัง สัมผัส ชิมรส และดมกลิ่น
- การเลียบแบบการกระทํา และเสียงต่างๆ
- การเชื่อมโยงภาพ ภาพถ่าย และรูปแบบต่างๆ กับสิ่งของหรือสถานที่จริง
- การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อ วัสดุ
- การรับรู้และแสดงความรู้สึกผ่านวัสดุ ของเล่น และผลงาน
1.4.2 ภาษา
- การแสดงความรู้สึกด้วยคําพูด
- การพู ด กั บ ผู้ อื่น เกี่ ย วกั บ ประสบการณ์ ของตนเอง หรื อเล่ า เรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ
ตนเอง
- การอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
- การสนุกกับการฟังเรื่องราวนิทาน คําคล้องจอง คํากลอน
- การสนุกกับการเขียนในหลายรูปแบบผ่านประสบการณ์ที่สื่อความหมายต่อเด็ก
ตามธรรมชาติ เขี ย นภาพ เขี ย นขี ด เขี่ ย เขี ย นคล้ า ยตั ว อั ก ษร เขี ย นเหมื อ น
สัญลักษณ์ เขียนแผนภูมิ แผนภาพ แผนที่
- การสนุกกับการอ่านในหลายรูปแบบ ผ่านประสบการณ์ที่สื่อความหมายตาม
ธรรมชาติ อ่านภาพ นิทานหรือสัญลักษณ์
1.4.3 คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
1.4.3.1 การสังเกต การจําแนก และการเปรียบเทียบ ได้
- การสํารวจ และอธิบายความเหมือน ความต่างของสิ่งต่างๆ
- การจับคู่ การจําแนก และการจัดกลุ่ม
- การคาดคะเนสิ่งต่างๆ
- การตั้งสมมติฐาน
- การทดลองสิ่งต่างๆ
หน้า 8

รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดวงพร ปีการศึกษา 2556

- การสืบค้นข้อมูล
- การใช้หรืออธิบายสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
- การเปรียบเทียบ เช่น ยาว-สั้น ขรุขระ-เรียบ ฯลฯ
- การเรียงลําดับสิ่งต่างๆ
1.4.3.2 จํานวน
- การเปรียบเทียบจํานวน มากกว่า น้อยกว่า เท่ากัน
- การนับสิ่งต่างๆ
- การจับคู่หนึ่งต่อหนึ่ง
1.4.3.3 มิติสัมพันธ์ (พื้นที่ / ระยะ)
- การต่อเข้าด้วยกัน การแยกออก การบรรจุและการเทออก
- การสังเกตสิ่งต่างๆ และสถานที่จากมุมมองที่ต่างกัน
- การมี ป ระสบการณ์ และการอธิ บ ายในเรื่ องตํ า แหน่ งของสิ่ งต่ า งๆ ที่
สัมพันธ์กัน เช่น บน-ล่าง ขึ้น-ลง ฯลฯ
- การสังเกตสิ่งต่างๆ และสถานที่จากมุมมองที่ต่างกัน
- การมีประสบการณ์และการอธิบายในเรื่องทิศทางการเคลื่อนที่ของคน
และสิ่งต่างๆ เช่น บน-ล่าง ขึ้น-ลง ฯลฯ
- การสื่อความหมายของมิติสัมพันธ์ด้วยภาพวาด ภาพถ่าย และรูปภาพ
1.4.3.4 เวลา
- การเริ่มต้นและการหยุด การกระทําโดยสัญญาณ
- การมีประสบการณ์และเปรียบเทียบเวลา เช่น ตอนเช้า ตอนเย็น เมื่อ
วานนี้ พรุ่งนี้ ฯลฯ
- การสังเกตความเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล
- การมีประสบการณ์และการเรียงลําดับเหตุการณ์ต่างๆ
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สาระการเรียนรู้

ป.1

ระดับประถมศึกษา
ป.3
ป.4

ป.2

ป.5

ป.6

ชมเรียน/ เวลา/ ชมเรียน/ เวลา/ ชมเรียน/ เวลา/ ชมเรียน/ เวลา/ ชมเรียน/ เวลา/ ชมเรียน/
เวลา/ปี
สัปดาห์ ภาค สัปดาห์ ภาค สัปดาห์ ภาค สัปดาห์ ภาค สัปดาห์ ภาค สัปดาห์
200
5
200
5
200
5
160
4
160
4
160
4
200
5
200
5
200
5
160
4
160
4
160
4
80
2
80
2
80
2
80
2
80
2
80
2
80
2
80
2
80
2
80
2
80
2
80
2
40
1
40
1
40
1
40
1
40
1
40
1
80
2
80
2
80
2
80
2
80
2
80
2
80
2
80
2
80
2
80
2
80
2
80
2
40
1
40
1
40
1
80
2
80
2
80
2
40
1
40
1
40
1
80
2
80
2
80
2
840
840
840
840
840
840

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียนทั้งปี
รายวิชาเพิ่มเติม
40
คอมพิวเตอร์
40
อาเซียนศึกษา
40
ภาษาจีน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
40
ลูกเสือเนตรนารี
40
แนะแนว
30
ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10
รวมเวลาเรียน 1,080

1
1
1

40
40
40

1
1
1

40
40
40

1
1
1

40
40
40

1
1
1

40
40
40

1
1
1

40
40
40

1
1
1

1
1
1
1
27

40
40
30
10
1,080

1
1
1
1
27

40
40
30
10
1,080

1
1
1
1
27

40
40
30
10
1,080

1
1
1
1
27

40
40
30
10
1,080

1
1
1
1
27

40
40
30
10
1,080

1
1
1
1
27

10. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
10.1 ห้องสมุดมีขนาด 100 ตารางเมตร จํานวนหนังสือค้นคว้าในห้องสมุด 20,000 เล่ม
การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบเอกสาร
10.2 ห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
จํานวน
2 ห้อง
ห้องปฏิบัติการทางภาษา
จํานวน
1 ห้อง
ห้องนาฏศิลป์/ ดนตรี
จํานวน
1 ห้อง
ห้องพยาบาล
จํานวน
1 ห้อง
ห้องวิชาการ
จํานวน
1 ห้อง
ห้องสื่อการเรียนการสอน
จํานวน
1 ห้อง
10.3 คอมพิวเตอร์
สถานศึกษามีคอมพิวเตอร์ทั้งหมด
65 เครื่อง
ใช้เพื่อการเรียนการสอน
47 เครื่อง
ใช้เพื่อการบริหารจัดการ
19 เครื่อง
10.4 แหล่งติดตั้งอินเทอร์เน็ต
มีการติดตั้งเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประเภทไร้สาย (Wireless) ภายในอาคาร ห้องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์ในสํานักงาน อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์พกพา สามารถเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ โดยขออนุญาต
ผู้ดูแลระบบ
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10.5 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
แหล่งการเรียนรู้
สนามเด็กเล่น
ลานกิจกรรม
ห้องสื่อการเรียนการสอน
ห้องดนตรี
บริเวณรอบโรงเรียน
ป้ายนิเทศ/บอร์ด
โรงอาหาร

สถิติการใช้งาน (ครั้งต่อ)ปี
200
200
200
320
200
200
200

10.6 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
- วัดเกิดการอุดม
- วัดพระธรรมกาย
- วัดกลางคลองสาม
- คันทรีเพลส คลองเจ็ด
- สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์
- สวนเสือศรีราชา จังหวัดชลบุรี
- สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)
- สํานักงานทรัพยากรธรณี
- พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
- พิพิธภัณฑ์จิตรกรรม 3 มิติ
10.7 ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้
- ร้อยตรวจโท สมโภช จํานวนนา สถานีตํารวจภูธร ประตูน้ําจุฬาลงกรณ์ ให้ความรู้เรื่อง การปฏิบัติ
หน้าที่ของตํารวจและความรู้เรื่องยาเสพติด
- บริษัทสหพัฒนาพิบูล จํากัด เจ้าหน้าที่ให้ความรู้เรื่อง ขั้นตอนการล้างมือประโยชน์ของการล้างมือ
- ดัชมิล เจ้าหน้าที่ให้ความรู้เรื่อง โปรตีนในนมเปรี้ยว
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11. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา
11.1 รางวัล
ระดับสถานศึกษา - ได้รับรางวัลผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) ได้มาตรฐานคุณภาพการจัด
ศึกษา จากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
- ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ. 2554-2558)
จากสํ า นั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (องค์ ก าร
มหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านปฐมวัย และประถมศึกษา ตั้งแต่วันที่
29 สิงหาคม 2556 จากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
- ได้รับรางวัลผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) ได้มาตรฐานคุณภาพการจัด
ศึกษา 2555 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้มากกว่า
ร้อยละ 50 จากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
- เป็ น โรงเรี ย นอกชนที่ มี ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาระดั บ
การศึ กษาปฐมวั ย ดี มาก ระดั บ การศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน ดี มาก จากสํ า นั กงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ระดับผู้บริหาร - ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ขั้นที่ 5 เบญจมดิเรกคุณากรณ์
- ได้รับประกาศนียบัตรในการสนับสนุนการประเมินมาตรฐานศีลธรรม
ระดับครู
- ไม่มี
ระดับนักเรียน
ประเภท
ระดับการศึกษาปฐมวัย
เด็กหญิงปภาวรินทร์ มีทรัพย์
เด็กหญิงยศวดี
ข่วยเต้า
เด็กชายพิพัฒน์
บุญมาก
เด็กชายอรรถพงศ์
การเจริญกุลวงษ์
เด็กหญิงอภิษฎา
บุตรเลน
เด็กหญิงปภาวรินทร์ พ่อลีละ
เด็กหญิงภรณภัทร อุ่นมา
เด็กหญิงณัฐวรรณ
นักทํานา
เด็กหญิงสุวภัทร
เมยมงคล
.เด็กหญิงพิชชาพร ถนอมพืช
เด็กชายจิรายุ
สงวนพวก
เด็กชายจักรภัทร
บุญเทียม
เด็กชายจิรายุ
จันทวาศ
เด็กชายวชิรวิทย์
ท้วมบริบูรณ์
เด็กชายชัชพงษ์
วุฒิ
เด็กหญิงชญานิศ
สร้อยเพชร
เด็กหญิงธิดารัตน์
อาจปรุ
เด็กหญิงชลิตา
พรหมมา
เด็กหญิงนันท์นลิน แอมาน
เด็กชายทศพร
ธรรมสถิตย์
เด็กชายศิริชัย
หมวกอินทร์
เด็กหญิงศิริรักษ์
เสรีนุกลุ
เด็กหญิงเมลิซา่
มีสวัสดิ์
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ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
เหรียญเงิน
เหรียญทอง

เล่านิทานประกอบสื่อ
การแข่งขันโครงการ

เหรียญเงิน

กายบริหาร

เหรียญทอง

มารยาท

เหรียญทอง

แข่งขันประกอบอาหาร

เหรียญทองแดง

ปั้นดินน้ํามัน

เหรียญทอง

สร้างภาพด้วย ฉีก ตัด

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
บริหารการศึกษาสถานศึกษา
เอกชน ปทุมธานี
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ประเภท
เด็กหญิงธาริสา
ลายประจักษ์
เด็กหญิงพรรษรัตน์ เพชรปวีณ์
เด็กหญิงกัญฐภา
โพธิพันธ์
เด็กชายศรัณภัทร
บุญนารอด
เด็กหญิงศิรประภา จาง
เด็กหญิงปภาวรินทร์ มีทรัพย์
เด็กชายทศพร
ธรรมสถิตย์
เด็กชายศิริชัย
หมวกอินทร์
เด็กหญิงศิรประภา จาง
เด็กหญิงพรรษรัตน์ เพชรปวีณ์
เด็กหญิงพิชชาพร
ถนอมพืช
เด็กหญิงเมลิซา่
มีสวัสดิ์
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เด็กชายเอกชัย
ดีเอม
เด็กชายอติเทพ
บัวพุด
เด็กชายฌานทัศน์ เจริญเกียรติอาชา
เด็กชายสิทธิโชค
จาริพิบูล
เด็กชายกชนนท์
แสงผึ้ง
เด็กหญิงจรรยาพร สีทับทิม
เด็กหญิงนิชาภัทร อยู่ญาติวงศ์
เด็กหญิงกุลกริยา เฉลิมชัย
เด็กหญิงกัลยกร
กิจเจตนี
เด็กหญิงกชพร
ร่มศรี
เด็กชายวิรัชสัณห์ จันทร์โฮง
เด็กชายกฤตเมธ
ลาภศรีมงคล
เด็กหญิงพรรณปพร บุญอุดม
เด็กหญิงมณีญา
ศรีมาตรา
เด็กหญิงศิวัชญา
สุจิตรประเสริฐ
เด็กหญิงสิริรักษ์
ปานเนตรแก้ว
เด็กหญิงเจลดา
จิ๋วรี
เด็กหญิงเพียงขวัญ พงษ์ปราโมทย์
เด็กหญิงนันทิชา
รินทร
เด็กหญิงนริศรา
คงเผ่า
เด็กหญิงดุษณี
จิ้นสุริวงษ์
เด็กหญิงณัชชา
มีชัยอุดมเดช
เด็กหญิงกาญจนวรรณ อาจศัตรู
เด็กหญิงวิลาวัลย์
โพธิ์เงิน
เด็กหญิงศิศริ า
พันธ์มาดี
เด็กหญิงมัชฌิมา
ชอบยิ้มหอม
เด็กหญิงเปีย่ มรัก
เด็กชายภูมภิ ัทร

เพ็ชรกิจ
สุจิตรประเสริฐ

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

เหรียญทองแดง แข่งขันพูดภาษาอังกฤษสามัญ
ชมเชย
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
เหรียญทองแดง
แข่งขันพูดภาษาจีน
เหรียญเงิน การเล่านิทานประกอบสื่อปฐมวัย
เหรียญเงิน
การปั้นดินน้ํามัน ปฐมวัย
เหรียญทองแดง

การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด
ปะ กระดาษ ปฐมวัย

เหรียญทองแดง

การแสดงทางวิทยาศาสตร์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(Science Show)
ประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1
ป.4 – ป.6
เหรียญทองแดง
โครงการงานวิทยาศาสตร์
ประเภทการทดลอง
ป.4 – ป.6
เหรียญเงิน การท่องอาขยานทํานองเสนาะ
ป.4 – ป.6
เหรียญทอง
การแข่งขันแอโรบิก
ป.1- ป.6

เหรียญทอง

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก

เหรียญทองแดง

การวาดภาพระบายสี
ป. 4 - ป.6
การประกวดมารยาทไทย
ป.1 - ป.3

เหรียญทอง

รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดวงพร ปีการศึกษา 2556
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ประเภท
เด็กหญิงวัสฎากร บัวลําพอง
เด็กชายธรรมฤทธิ์ จิตรเพียรค้า
เด็กหญิงศุจินันท์
จันทร์พลับ
เด็กหญิงอธิชา

แก้วไสย์

เด็กชายอุภัยภัทร

ไชยชาติ

เด็กหญิงนวพร

มีอิศระ

เด็กหญิงวิภาวรรณ

ทองเมืองหลวง

เด็กหญิงปาริฉัตร
เด็กหญิงวศินี
เด็กหญิงณัชชา
เด็กหญิงภัทรจาริน
เด็กชายพัทธรสิษฐ์

สุขดี
ศิริหิรญ
ั
เชื้อชูชาติ
ร่มศรี
นามเมือง

เด็กชายอภิวัฒน์

บํารุงบุญ

เด็กชายอิศราวุธ

ใจหล้า

เด็กชายเมทาวัฒน์
เด็กชายกชนนท์
เด็กชายสิทธิโชค
เด็กชายกิตติ์พิพัฒน์
เด็กชายเอกชัย
เด็กชายธนวณิช
เด็กชายอติเทพ
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กหญิงฐิตริ ัตน์
เด็กหญิงพัทรนันท์
เด็กหญิงธีรนันท์
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร
เด็กหญิงกัญญ์นภัส
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์
เด็กหญิงปภัสสรา
เด็กหญิงมัชฌิมา
เด็กหญิงนิชาภัทร

เสนา
แสงผึ้ง
จาริพิบูล
จริตวงษ์
ดีเอม
จันแพ
บัวพุด
บุญธรรม
คงสุข
ลมมูลตรี
สุกิน
เครือมาลี
นามพุทธา
กาฬเนตร
สอดแจ่ม
ชอบยิ้มหอม
อยู่ญาติวงศ์
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ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
หน่วยงานที่มอบรางวัล
เหรียญเงิน
การประกวดมารยาทไทย
ป.4 - ป.6
เหรียญเงิน
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ประเภทหญิง
ป.1 - ป.6
เหรียญเงิน
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทหญิง
ป.1 - ป.6
เหรียญเงิน
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทชาย
ป.1 - ป.6
เหรียญเงิน
ขับร้องเพลงไทยสากล
ประเภทหญิง ป.1 - ป.6
เหรียญทอง
ขับร้องเพลงไทยสากล
ประเภทหญิง ป.1 - ป.6
เหรียญเงิน
การใช้โปรแกรมนําเสนอ สมาคมผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
(Presentation) ป.4-ป.6 บริหารการศึกษาสถานศึกษา
เหรียญทองแดง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เอกชน ปทุมธานี
(E-book) ป.4-ป.6
เหรียญทอง Impromptu Speech Level 1
(สามัญ)
เหรียญเงิน Impromptu Speech Level 2
(สามัญ))
เหรียญเงิน
Story Telling 2
ป.4 – ป.6
เหรียญทองแดง
อัจฉริยภาพ ป.1 – ป.3
เหรียญทองแดง ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภททดลอง
เหรียญเงิน

การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Sci-Show)

เหรียญเงิน

นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์

เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง
เหรียญทอง

วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
การท่องอาขยานทํานองเสนาะ
ป.1 –ป.3
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ประเภท
เด็กชายภูมภิ ัทร
สุจิตรประเสริฐ
เด็กหญิงเปีย่ มรัก
เพ็ชรกิจ
เด็กหญิงวัสฎากร บัวลําพอง
เด็กชายธรรมฤทธิ์ จิตรเพียรค้า
เด็กชายณัฐภณ
สุดาชม
เด็กหญิงกชพร
ร่มศรี
เด็กชายกฤตเมธ
ลาภศรีมงคล
เด็กหญิงกัลป์ยกร กิจเจตนี
เด็กหญิงกุลกริยา เฉลิมชัย
เด็กหญิงณัชชา
มีชัยอุดมเดช
เด็กหญิงดุษณี
จิ้นสุริวงษ์
เด็กหญิงนริศรา
คงเผ่า
เด็กหญิงนันทิชา
รินทร
เด็กหญิงพรรณปพร บุญอุดม
เด็กหญิงมณีญา
ศรีมาตรา
เด็กชายวิรัชสัณห์ จันทร์โฮง
เด็กหญิงศิวัชญา
สุจิตรประเสริฐ
เด็กหญิงสิริรักษ์
ปานเนตรแก้ว
เด็กหญิงเจลดา
จิ๋วรี
เด็กหญิงเพียงขวัญ พงษ์ปราโมทย์
เด็กชายเตวิช
เพิ่มพูน
เด็กชายภูริวัจน์
เกิดแก้ว
เด็กชายกสิน
นิยมสวัสดิ์
เด็กชายอภิวรรณ์
ทองเมืองหลวง
เด็กชายริสกี
วิวัชพงษ์
เด็กชายกีรติ
เศรษฐสุข
เด็กชายฌานทัศน์ เจริญเกียติอาชา
เด็กชายพีรพงศ์
บุญมาก
เด็กชายภูวเนตร
แก้วมาลา
เด็กชายมนพล
เพ็ชรกิจ
เด็กชายรชต
ตันติพงศา
เด็กชายกษิดิ์เดช
คําแพ่ง
เด็กหญิงกิมิทา
เด็กชายกษิดิ์เดช
เด็กหญิงวิภาวรรณ
เด็กหญิงอธิชา
เด็กหญิงพรรษชล
เด็กหญิงศุจิน้นท์
เด็กหญิงกัลยากร
เด็กหญิงณัฐกุล

ซ้ายหนองขาม
ลาภศรีมงคล
ทองเมืองหลวง
แก้วไสย์
พงษ์ศรีเจริญสุช
จันทร์พลับ
กิจเจตนี
จิวเสถียรพงศ์

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
เหรียญเงิน
มารยาท ป.1 –ป.3
เหรียญทอง

มารยาท ป.4 –ป.6

เหรียญทองแดง
เหรียญเงิน

เล่านิทานคุณธรรม
กายบริหาร

เหรียญทองแดง

ผูกเงื่อน

เหรียญเงิน

เข็มทิศ

เหรียญเงิน

ตอบปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา
เพลงไทยสากล
เพลงไทยลูกทุ่ง
เพลงพระราชนิพนธ์
เพลงสากล
การสร้าง web page
ป.4 – ป.6

เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทองแดง
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หน่วยงานที่มอบรางวัล
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11.2

งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลสําเร็จ (ปีการศึกษา 2555)
ระดับการศึกษาปฐมวัย

งาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กเข้าใจหลักการของศาสนา และปฏิบัติตามหลักการของ
ศาสนา
2. เพื่อให้ครู เด็ก ผู้ปกครองได้ร่วมปฏิบัตกิ ิจกรรมและมีความเข้าใจอัน
ดีต่อกัน
3. เพื่อให้ครูและเด็กร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ เด็กเข้าร่วมโครงการทุกคน
เชิงคุณภาพ เด็กร้อยละ 85 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคําสั่งสอนของ
ครูอาจารย์ พ่อแม่ มีความกตัญญูกตเวทีต่อมีพระคุณ ประพฤติตนตาม
ประเพณีวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัตถุประสงค์
กิจกรรมกราบเท้าพ่อแม่ก่อนนอน 1. เพื่อให้เด็กมีวินัยและมีความรับผิดชอบ
2. เพื่อให้เด็กเชื่อฟังคําสั่งสอนของครูอาจารย์ พ่อแม่ มีความกตัญญู
กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
กิจกรรมสมุดบันทึกความดี
3. เพื่อให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งหัน
กิจกรรมวิถีชาวพุทธ
4. เพื่อให้เด็กประพฤติตนตามหลักวัฒนธรรมไทย และหลักศาสนา
พุทธ
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ เด็กเข้าร่วมโครงการทุกคน
เชิงคุณภาพ เด็กร้อยละ 85 ควบคุมอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย เชื่อฟัง
คําสั่งสอนของพ่อแม่ มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ สุจริต
รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรม
ชาวพุทธ
โครงการวันสําคัญ
กิจกรรมวันไหว้ครู
กิจกรรมวันเข้าพรรษา
กิจกรรมวันแม่
กิจกรรมวันลอยกระทง
กิจกรรมวันพ่อ
กิจกรรมวันคริสต์มาส
กิจกรรมวันปีใหม่
กิจกรรมวันเด็ก

ผลการ
ดําเนินงาน
100

วิธีดําเนินการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

วิธีดําเนินการ
1. ขั้นเตรียม
- ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัติ
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน
- ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน มอบหมายหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
- ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาํ หนดไว้
3. ขั้นติดตาม
- ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละกิจกรรม
4. สรุปผลการดําเนินงาน

1. ร้อยละ 85 ของเด็ก มีวินยั รับผิดชอบ เชื่อ
ฟังคุณครู อาจารย์พ่อแม่
2. ร้อยละ 85 ของเด็ก ประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
3. ร้อยละ 85 ของเด็ก มีความร่าเริงแจ่มใส
4. ร้อยละ 85 ของเด็ก ชื่นชมธรรมชาติ
5. ร้อยละ 85 ของเด็ก ทํางานร่วมกับผู้อื่น

วิธีดําเนินการ
1. ขั้นเตรียม
- ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัติ
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน
- ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน มอบหมายหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
- ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาํ หนดไว้
3. ขั้นติดตาม
- ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละกิจกรรม
4. สรุปผลการดําเนินงาน

1. ร้อยละ 85 ของเด็ก มีวินยั เชื่อฟังคําสอน
ของพ่อแม่ มีความกตัญญูกตเวที

100

2. ร้อยละ 85 ของเด็ก มีความซื่อสัตย์สจุ ริต
ช่วยเหลือแบ่งปัน
3. ร้อยละ 85 ของเด็ก ประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทย และศาสนาพุทธ

100

100
100
100
100

100

งาน/โครงการ/กิจกรรม
โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็ก
กิจกรรมมอบเกียรติบัตร
กิจกรรมงานปิดภาค
กิจกรรมกีฬาสี

โครงการส่งเสริมวิชาการ
กิจกรรมทัศนศึกษา
กิจกรรมตลาดนัดดวงพร
กิจกรรมวันวิชาการ
กิจกรรมเชิญวิทยากร

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วิธีดําเนินการ(ย่อๆ)

ตัวชี้วดั ความสําเร็จ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาให้เด็กมีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออก
2. เพื่ อ ให้ เ ด็ ก สามารถควบคุ ม ตนเอง ชื่ นชมศิ ลปะ ดนตรี และการ
เคลื่อนไหว
3. เพื่อให้เด็กทํากิจกรรมร่วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุข
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ เด็กเข้าร่วมโครงการทุกคน
เชิงคุณภาพ เด็กร้อยละ 85 ร่าเริงแจ่มใส มีความมั่นใจในตนเอง กล้า
แสดงออก สามารถควบคุมอารมณ์ตนเอง ชื่นชมศิลปะ ดนตรี และการ
เคลื่อนไหวและสามารถทํากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว
2. เพื่อให้เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิง่ ต่างๆ ที่เกิดจาร
ประสบการณ์เรียนรู้
3. เพื่อให้เด็กมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และภาษา
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ เด็กเข้าร่วมโครงการทุกคน
เชิงคุณภาพ เด็กร้อยละ 85 ร่าเริงแจ่มใส รักการเรียน ชื่นชม ศิลปะ
และรั กธรรมชาติสนใจเรี ยนรู้ สิ่งรอบตัว มีความมั่ นใจ มีความซื่ อสัตย์
สุจริต มีทักษะทางคณิตศาสตร์ และมีทักษะทางภาษา
เด็กร้อยละ 80 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่
เกิดจากประสบการณ์เรียนรู้

วิธีดําเนินการ
1. ขั้นเตรียม
- ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัติ
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน
- ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน มอบหมายหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
- ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาํ หนดไว้
3. ขั้นติดตาม
- ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละกิจกรรม
4. สรุปผลการดําเนินงาน
วิธีดําเนินการ
1. ขั้นเตรียม
- ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัติ
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน
- ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน มอบหมายหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
- ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาํ หนดไว้
3. ขั้นติดตาม
- ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละกิจกรรม
4. สรุปผลการดําเนินงาน

1. ร้อยละ 85 ของเด็ก มีความร่าเริงแจ่มใส
2. ร้อยละ 85 ของเด็ก มีความมั่นใจ
3. ร้อยละ 85 ของเด็ก ควบคุมอารมณ์ตนเอง
ได้
4. ร้อยละ 85 ของเด็ก ชื่นชมศิลปะ ดนตรี
และการเคลื่อนไหว
5. ร้อยละ 85 ของเด็ก ทํากิจกรรมร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
1. ร้อยละ 85 ของเด็ก มีความร่าเริงแจ่มใส
2. ร้อยละ 85 ของเด็ก มีความมั่นใจ
3. ร้อยละ 85 ของเด็ก ชื่นชม ศิลปะ และ
ธรรมชาติ
4. ร้อยละ 85 ของเด็ก มีความซื่อสัตย์ สุจริต
5. ร้อยละ 85 ของเด็ก สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว
6. ร้อยละ 80 ของเด็ก มีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดประสบการณ์เรียนรู้
7. ร้อยละ 85 ของเด็ก มีทักษะทางภาษา
8. ร้อยละ 85 ของเด็ก มีทักษะขบวนการทาง
คณิตศาสตร์

ผลการ
ดําเนินงาน
100
99.55
99.55
100
100

100
99.55
100
100
100
100
99.55
99.55

งาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วิธีดําเนินการ
1. ขั้นเตรียม
- ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัติ
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน
- ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน มอบหมายหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
- ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาํ หนดไว้
3. ขั้นติดตาม
- ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละกิจกรรม
4. สรุปผลการดําเนินงาน
โครงการส่งเสริมสุขภาพ
วัตถุประสงค์
วิธีดําเนินการ
1. เพื่อพัฒนาให้เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน และมี
1. ขั้นเตรียม
กิจกรรมตรวจสุขภาพประจําปี
สมรรถภาพตามเกณฑ์
- ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัติ
กิจกรรมตรวจสุขภาพปากและฟัน
2. เพื่อให้เด็กสามารถหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสีย่ งต่อโรค
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรมอาหารกลางวัน
เป้าหมาย
- ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน มอบหมายหน้าที่
กิจกรรม ฟ.ฟันสะอาด
เชิงปริมาณ เด็กเข้าร่วมโครงการทุกคน
ผู้รับผิดชอบ
เชิงคุณภาพ เด็กร้อยละ 75 มีนา้ํ หนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ และมี
- ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาํ หนดไว้
สมรรถภาพตามเกณฑ์
3. ขั้นติดตาม
เด็กร้อยละ 80 มีสุขนิสยั ในการดูแลสุขภาพของตน และ
- ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละกิจกรรม
สามารถหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค
4. สรุปผลการดําเนินงาน
โครงการจัดทําและพัฒนา
วัตถุประสงค์
วิธีดําเนินการ
หลักสูตร
1. เพื่อพัฒนาให้สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
1. ขั้นเตรียม
สถานศึกษาและนําสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัติ
เป้าหมาย
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน
เชิงปริมาณสถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ได้รับการปรับปรุงโดย
- ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน มอบหมายหน้าที่
ความร่วมมือของทุกฝ่าย
ผู้รับผิดชอบ
เชิงคุณภาพ สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
- ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาํ หนดไว้
และนําสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ขั้นติดตาม
- ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละกิจกรรม
4. สรุปผลการดําเนินงาน
โครงการนิทานเพื่อนรัก

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กรักการอ่านและมีทกั ษะทางภาษา มีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ เด็กเข้าร่วมโครงการทุกคน
เชิงคุณภาพ เด็กร้อยละ 85 มีทกั ษะทางภาษา มีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์

วิธีดําเนินการ(ย่อๆ)

ตัวชี้วดั ความสําเร็จ
1. ร้อยละ 85 ของเด็ก มีทักษะทางภาษา
2. ร้อยละ 85 ของเด็ก มีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์

1. ร้อยละ 75 ของเด็ก มีน้ําหนัก ส่วนสูง และ
สมรรถภาพเป็นไปตามเกณฑ์
2. ร้อยละ 80 ของเด็ก มีสุขนิสัย ในการดูแล
สุขภาพตนเอง
3. ร้อยละ 80 ของเด็ก หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่
เสี่ยงต่อโรค

1. สถานศึ กษามี ห ลัก สู ตรการศึ ก ษาปฐมวั ย
ของสถานศึ ก ษาและนํ า สู่ ก ารปฏิ บั ติ ไ ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ ในระดับ 5

ผลการ
ดําเนินงาน
99.55
98.64

76.92
99.55
98.64

5

งาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร วัตถุประสงค์
กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา 1. เพื่อพัฒนาให้ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
กิจกรรมประกวดสื่อการสอน
2. เพื่อพัฒนาให้ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัด
กิจกรรมวิจยั ในชั้นเรียน
การศึกษา
กิจกรรมนิเทศการสอน
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ ครูเข้าร่วมโครงการทุกคน
เชิงคุณภาพ ครูร้อยละ 80 เข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของ
การจั ดการศึ กษา ใช้เครื่อ งมื อ วัดและประเมิ นผลพั ฒนาการของเด็ ก
อย่างหลากหลายและสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง
และจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
ครู ร้อ ยละ 85 วิ จั ย และพั ฒนาการจั ดการเรี ย นรู้ ที่ต น
รั บ ผิ ด ชอบและใช้ ผ ลในการปรั บ การจั ด ประสบการณ์ ใ ช้ สื่ อ และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
ครู ร้ อ ยละ 90 จั ด ทํ า แผนการจั ด ประสบการณ์ ที่
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และสามารถจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ที่หลากหลาย

วิธีดําเนินการ(ย่อๆ)

ตัวชี้วดั ความสําเร็จ

วิธีดําเนินการ
1. ขั้นเตรียม
- ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัติ
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน
- ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน มอบหมายหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
- ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาํ หนดไว้
3. ขั้นติดตาม
- ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละกิจกรรม
4. สรุปผลการดําเนินงาน

1. ร้อยละ 80 ของครูที่เข้าใจปรัชญาหลักการ
และธรรมชาติของการศึกษา
2. ร้อยละ 90 ของครูที่จัดทําแผนการจัด
ประสบการณ์ ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย และสามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย
สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
3. ร้อยละ 85 ของครูที่ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
4. ร้อยละ 80 ของครูที่ใช้เครื่องมือการวัดและ
ประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย
และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่
ผู้ปกครอง
5. ร้อยละ 85 ของครูที่วิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลใน
การปรับการจัดประสบการณ์
6. ร้อยละ 80 ของครูที่จัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการ
เรียนรู้ได้ตลอดเวลา
7. ร้อยละ 100 ของครูที่มีวุฒิและความรู้
ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย
8. ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย อยู่ในระดับ 5
9. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ภาวะผู้นําและความคิด
ริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย อยู่ในระดับ
5
10. ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและ
ใช้ข้อมูลการประเมินหรือการวิจัยเป็นฐานคิด
ทั้งด้านวิชาการและการจัดการ อยู่ในระดับ 5
11. ผู้ บ ริ ห ารสามารถบริ ห ารจั ด การ
การศึ ก ษาให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา อยู่ในระดับ 4

ผลการ
ดําเนินงาน
100
100

100
100

100
100
100
5
5
5
5

งาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วิธีดําเนินการ(ย่อๆ)

โครงการส่งเสริมคุครูดีดวงพร
วัตถุประสงค์
วิธีดําเนินการ
1.
เพื
อ
่
พั
ฒ
นาให้
ค
รู
ม
ค
ี
ณ
ุ
ธรรม
จริ
ย
ธรรม
1. ขั้นเตรียม
กิจกรรมสวดมนต์ ปฏิบัตธิ รรม
- ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัติ
กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม 2. เพือ่ พัฒนาให้ครูมีวินัยในตนเองประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
เป้าหมาย
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ ครูเข้าร่วมโครงการทุกคน
- ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน มอบหมายหน้าที่
เชิงคุณภาพ ครูและบุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยในตนเอง ผู้รับผิดชอบ
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
- ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาํ หนดไว้
3. ขั้นติดตาม
- ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละกิจกรรม
4. สรุปผลการดําเนินงาน

ผลการ
ดําเนินงาน
5
12. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้มีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับ 4
13. ผู้ บริ หารให้ คําแนะนำ คําปรึ กษาทาง
วิ ช าการและเอาใจใส่ ก ารจัดการศึกษา
5
ปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา อยู่ใน
ระดับ 4
5
14. เด็ ก ผู้ ปกครอง และชุ มชนพึ งพอใจผลการ
บริ ห ารจัด การศึ ก ษาปฐมวัย อยู่ในระดับ 4
15. สถานศึ กษาจัด กิ จกรรมเสริ มสร้างความ
ตระหนั ก รู้และความเข้าใจหลั กการจัด
5
การศึก ษาปฐมวัย อยู่ในระดั บ 4
16.ร้อยละ 90 ของครูที่บริหารจัดการชั้นเรียน
ที่สร้างวินัยเชิงบวก
100
1. ครูเข้าร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
5
กําหนด อยู่ในระดับ 5
ตัวชี้วดั ความสําเร็จ

งาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วิธีดําเนินการ(ย่อๆ)

ตัวชี้วดั ความสําเร็จ

โครงการประกันคุณภาพภายใน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ
2. เพื่อจัดเตรียมข้อมูลสําหรับการจัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจําปีของโรงเรียน
3. เพี่อจัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปีของโรงเรียน
และรายงานผลต่อต้นสังกัด
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ สถานศึกษามีการจัดเตรียมข้อมูลและจัดทํารายงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปีของโรงเรียนได้ครบถ้วนสมบูรณ์
เชิงคุณภาพ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ
สามารถจัดเตรียมข้อมูล และจัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจําปีของโรงเรียนรายงานผลต่อต้นสังกัดได้อย่างมี
คุณภาพในระดับดีมาก

วิธีดําเนินการ
1. ขั้นเตรียม
- ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัติ
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน
- ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน มอบหมายหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
- ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาํ หนดไว้
3. ขั้นติดตาม
- ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละกิจกรรม
4. สรุปผลการดําเนินงาน

1. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน ที่
เป็นระบบตามกฎกระทรวงอยู่ในระดับ 5

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้โรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาและ
ชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
2. เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3. เพื่อให้ชุมชนเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ สถานศึกษากับนักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาและชุมชนมีความสัมพันธ์ทดี่ ีต่อกัน เป็นแหล่งวิทยาการใน
การแสวงหาความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
เชิงคุณภาพ ครูร้อยละ 90 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกบั เด็ก และผู้ปกครอง
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ชุมชนเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ่วมกัน

วิธีดําเนินการ
1. ขั้นเตรียม
- ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัติ
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน
- ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน มอบหมายหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
- ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาํ หนดไว้
3. ขั้นติดตาม
- ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละกิจกรรม
4. สรุปผลการดําเนินงาน

1. ร้อยละ 90 ของครูที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกบั
เด็ก และผู้ปกครอง
2. สถานศึกษามีกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมตระหนัก
และเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัยอยู่ใน
ระดับ 4
3. สถานศึกษาสร้างการมีส่วนร่วมและ
แสวงหาการร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน
และท้องถิ่น อยู่ในระดับ 4
4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่ มกัน ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับ 4
5. สถานศึกษาให้บริการอาคารสถานที่ และ
พื้นที่ภายในแก่ชุมชน
6. สถานศึกษาให้ความร่วมมือกับการทํา
กิจกรรมของชุมชน

โครงการสายสัมพันธ์ชุมชน บ้าน
และโรงเรียน
กิจกรรมปฐมนิเทศ
กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง
กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน

ผลการ
ดําเนินงาน
5

100
5
5

4
5
5

งาน/โครงการ/กิจกรรม
โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่

โครงการยิ้มง่ายไหว้สวย

โครงการวินัยดีศรีดวงพร

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
1.เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
2.เพื่อให้แก่นักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียน ได้ตระหนักถึงประโยชน์
และคุณค่าของอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน และ
ช่วยกันดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ สถานศึกษามีอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมที่พร้อม
ใช้งานเสมอ
เชิงคุณภาพ สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมภายในที่ปลอดภัย ร่มรื่น มี
สิ่งอํานวยความสะดวก เป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก
อย่างรอบด้าน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝังมารยาทในการไหว้และส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียนให้
โดดเด่น
2. เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าและความสําคัญในความมีสัมมาคารวะ
เคารพนอบน้อมต่อผู้ใหญ่
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ เด็กเข้าร่วมโครงการทุกคน
เชิงคุณภาพ เด็กร้อยละ 90 มีกิริยามารยาท มีสัมมาคารวะ แสดง
ความเคารพนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ด้วยการไหว้ได้อย่างสวยงาม

วิธีดําเนินการ(ย่อๆ)

ตัวชี้วดั ความสําเร็จ

วิธีดําเนินการ
1. ขั้นเตรียม
- ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัติ
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน
- ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน มอบหมายหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
- ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาํ หนดไว้
3. ขั้นติดตาม
- ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละกิจกรรม
4. สรุปผลการดําเนินงาน

1. เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
เด็กและบุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน อยู่
ในระดับ 4

วิธีดําเนินการ
1. ขั้นเตรียม
- ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัติ
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน
- ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน มอบหมายหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
- ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาํ หนดไว้
3. ขั้นติดตาม
- ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละกิจกรรม
4. สรุปผลการดําเนินงาน
วิธีดําเนินการ
วัตถุประสงค์
1. ขั้นเตรียม
1. เพื่อส่งเสริมระเบียบวินัย และค่านิยมทีด่ ีของการมีระเบียบวินัย
- ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัติ
ให้แก่นักเรียน
2. เพื่อให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนได้ตามระเบียบวินยั ที่กําหนดและ 2. ขั้นตอนการดําเนินงาน
- ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน มอบหมายหน้าที่
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ เด็กเข้าร่วมโครงการทุกคน
- ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาํ หนดไว้
เชิงคุณภาพ เด็กร้อยละ 85 ประพฤติปฏิบัติตนได้ตามระเบียบวินยั ที่ 3. ขั้นติดตาม
สถานศึกษากําหนดและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
- ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละกิจกรรม
4. สรุปผลการดําเนินงาน

2. สถานศึกษาจัดสิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อ
พัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน อยู่ในระดับ 4

ผลการ
ดําเนินงาน
5

5

1. ร้อยละ 90 ของเด็กที่มีสุขภาพจิตดี มี
กิริยามารยาทงาม แสดงความเคารพต่อ
ผู้ใหญ่ได้อย่างสวยงาม

100

1. ร้อยละ 85 ของเด็กที่ปฏิบัติตามระเบียบ
วินัยของโรงเรียน

100

งาน/โครงการ/กิจกรรม
โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม
กิจกรรมผู้พิชิตขยะ
กิจกรรมต้นไม้พูดได้

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วิธีดําเนินการ(ย่อๆ)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเห็นความสําคัญของ
การรักษาสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อปลูกฝังนิสัยรักและห่วงใยสิ่งแวดล้อมให้แก่นักเรียน ครู บุคลากร
ในโรงเรียน
3. เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ เสริมทักษะทาง
ภาษาให้เด็ก
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ เด็กเข้าร่วมโครงการทุกคน
เชิงคุณภาพ สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ
เด็กร้อยละ 90 บําเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม
เด็กร้อยละ 85 มีทกั ษะทางภาษา

วิธีดําเนินการ
1. ขั้นเตรียม
- ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัติ
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน
- ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน มอบหมายหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
- ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาํ หนดไว้
3. ขั้นติดตาม
- ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละกิจกรรม
4. สรุปผลการดําเนินงาน

ผลการ
ดําเนินงาน
1. ร้อยละ 90 ของเด็กที่บําเพ็ญประโยชน์เพื่อ
100
ส่วนรวม
2. ร้อยละ 85 ของเด็กมีทักษะทางภาษา
99.55
3. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ
5
อยู่ในระดับ 4
ตัวชี้วดั ความสําเร็จ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งาน/โครงการ/กิจกรรม
โครงการวันสําคัญ
กิจกรรมวันไหว้ครู
กิจกรรมวันสุนทรภู่
กิจกรรมวันเข้าพรรษา
กิจกรรมวันแม่
กิจกรรมวันลอยกระทง
กิจกรรมวันพ่อ
กิจกรรมวันคริสต์มาส
กิจกรรมวันปีใหม่
กิจกรรมวันเด็ก

วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง ด้านการปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมประเพณีไทยและตามหลักปฏิบัติของศาสนา
2. เพื่อให้ผู้เรียนรู้หลักการของศาสนา ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
เชิงคุณภาพ
- ร้อยละ 75 ของผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ รอบตัว
- ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้ง
คําถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อมทํางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน
และภูมิใจในผลงานของตนเอง
- ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีวินัย มีความเอือ้ อาทรผู้อื่นและกตัญญู
กตเวทีทํางานร่วมกับผู้อื่นได้กล้าแสดงออก สามารถสร้างผลงาน
ด้านศิลปะ มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ปฏิบัติตามของศาสนามี
ความรักและภูมิใจในความเป็นไทย และยอมรับวัฒนธรรมที่
แตกต่าง
- ร้อยละ 90 ของผู้เรียนสามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตาม
จินตนาการ

วิธีดําเนินการ
วิธีดําเนินการ
1. ขั้นเตรียม
- ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัติ
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน
- ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน มอบหมาย
หน้าที่ผู้รับผิดชอบ
- ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาํ หนดไว้
3. ขั้นติดตาม
- ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละ
กิจกรรม
4. สรุปผลการดําเนินงาน

ตัวชี้วดั ความสําเร็จ
1. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน สามารถสร้างผลงานจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
กีฬา นันทนาการตามจินตนาการ
2. ร้อยละ 85 ของผู้เรียน กล้าแสดงออก
3. ร้อยละ 85 ของผู้เรียน มีความวินัยมีความรักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์ และภูมิใจในความเป็นไทย
4. ร้อยละ 85 ของผู้เรียน มีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น
และกตัญญูกตเวที
5. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วม
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
6. ร้อยละ 75 ของผู้เรียน มีนิสัยรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้และสื่อต่างๆรอบตัว
7. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู
พูด เขียน และตั้งคําถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติม
8. ร้อยละ 85 ของผู้เรียน ทํางานอย่างมีความสุข
มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
9. ร้อยละ 85 ของผู้เรียน ทํางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้

ผลการ
ดําเนินงาน
98.85
88.51
95.4
87.93
99.43
87.93
89.08
98.85
94.83

งาน/โครงการ/กิจกรรม
โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
กิจกรรมบันทึกความดี กิจวัตร 10
ประการ
กิจกรรมหน้าเสาธง
กิจกรรมส่งเสริมมารยาท

วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนยึดมั่นในหลักธรรมมีวินัยและมีความรับผิดชอบ
2. เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้มีมารยาทดี มีสัมมาคารวะตามวัฒนธรรมไทย
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนทําความดี เพื่อตนเอง ผู้อื่น และส่วนรวม
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
เชิงคุณภาพ
- ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีมี
ความรักและภูมิใจในความเป็นไทยเห็นคุณค่าในตนเองและกล้า
แสดงออกมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น

โคร ง กา ร ส่ ง เ ส ริ ม ศั กย ภ า พ วัตถุประสงค์
นักเรียน
1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้
และสื่ อ ต่ า งๆ มี ทั ก ษะในการตั้ ง คํ า ถามเพื่ อ ค้ น คว้ า หาความรู้
กิจกรรมรักการอ่าน
เพิ่ ม เติ ม และสามารถสรุ ป ความคิ ด จากสิ่ ง ที่ เ รี ย นรู้ ร วมทั้ ง มี
กิจกรรมงานปิดภาค
ความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต
กิจกรรมกีฬาสี
2. เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถของตนเองได้เต็มที่ ทุกด้าน
3. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักการวางแผนการทํางานจนสําเร็จ
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนําเสนอแนวคิดด้วยวิธีการของตนเองและ
ยอมรับความสามารถของผู้อื่น
6. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และนําความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ในชีวิตประจําวัน
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
เชิงคุณภาพ
- ร้อยละ 75 ของผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่ง
เรี ย นรู้ แ ละสื่ อ ต่า งๆ สามารถสรุ ปความคิ ดจากสิ่งที่ เรี ย นรู้ นํ าเสนอ
วิธีการแก้ปัญหาด้วยวิธีการของตนเอง และสามารถวางแผนการทํางาน
จนสําเร็จ

วิธีดําเนินการ
วิธีดําเนินการ
1. ขั้นเตรียม
- ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัติ
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน
- ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน มอบหมาย
หน้าที่ผู้รับผิดชอบ
- ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาํ หนดไว้
3. ขั้นติดตาม
- ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละ
กิจกรรม
4. สรุปผลการดําเนินงาน

ตัวชี้วดั ความสําเร็จ

1. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนทีเห็นคุณค่าในตนเองและ
กล้าแสดงออก
2. ร้อยละ 85 ของผู้เรียน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้
เกียรติผู้อื่น
3. ร้อยละ 85 ของผู้เรียน สามารถสร้างผลงานจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์
กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ
4. ร้อยละ 80 ร้อยละของผู้เรียน มีความรักและ
ภูมิใจในความเป็นไทยและมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
5. ร้อยละ 85 ร้อยละของผู้เรียน เอือ้ อาทรผู้อื่นและ
กตัญญูกตเวที
วิธีดําเนินการ
1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทีเห็นคุณค่าในตนเองและ
1. ขั้นเตรียม
กล้าแสดงออก
- ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัติ
2. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนสามารถสร้างผลงานจาก
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน
การเข้าร่วมกิจกรรมด้านดนตรี
- ประชุ มคณะกรรมการดํ า เนิ นงาน มอบหมาย 3. ร้อยละ 85 ของผู้เรียน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้
หน้าที่ผู้รับผิดชอบ
เกียรติผู้อื่น
- ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กําหนดไว้
4. ร้อยละ 80 ของผู้เรี ยน สามารถแสวงหาความรู้
3. ขั้นติดตาม
ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ
- ผู้ รับ ผิ ดชอบรายงานความก้ า วหน้ า ของแต่ ล ะ 5. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน มีทักษะในการตั้งคําถาม
กิจกรรม
เพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
4. สรุปผลการดําเนินงาน
6. ร้อยละ 75 ของผู้เรียน สามารถสรุปความคิดจาก
สิ่งที่ได้อ่าน
7. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน ทํางานอย่างมีความสุข มุ่ง
มันพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
8. ร้อ ยละ 85 ของผู้ เรี ย น สามารถทํ า งานร่ ว มกั บ
ผู้อื่นได้

ผลการ
ดําเนินงาน
88.51
91.95
98.85
98.28
87.93
88.51
98.85
91.95
87.93
89.08
85.06
98.85
94.83

งาน/โครงการ/กิจกรรม

โครงการส่งเสริมวิชาการ
กิจกรรมทัศนศึกษา
กิจกรรมตลาดนัดดวงพร
กิจกรรมทักษะทางวิชาการ
กิจกรรมเชิญวิทยากร

วัตถุประสงค์
- ร้ อ ยละ 80 ของผู้ เรี ย น มี ทัก ษะในการตั้ งคํ า ถามเพื่ อ ค้ นคว้ า หา
ความรู้ เ พิ่ ม เติ ม สามารถเรี ย นรู้ ร่ว มกั นเป็ น กลุ่ ม แลกเปลี่ ย นความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน และทํางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
- ร้ อ ยละ 85 ของผู้ เรี ย นเห็ นคุ ณ ค่ า ในตนเองและกล้ า แสดงออก
และสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติ
ผู้อื่น
- ร้ อ ยละ 90 ของผู้ เ รี ย นสามารถสร้ า งผลงานจากการเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมด้านดนตรี และสามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านกีฬานันทนาการ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ
ได้ด้วยตนเอง
2. เพื่ อ ให้ ผู้เรี ย นได้ มีทัก ษะในการตั้ งคํ าถาม เพื่อ ค้ นคว้ าหาความรู้
เพิ่มเติม
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อการเรียนรู้ต่อกัน
4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากสิ่งที่พบเห็น และนําเสนอวิธี
คิดด้วยวิธีการของตนเอง
เป้าหมาย
เชิงปริมาณผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
เชิงคุณภาพ
- ร้อ ยละ 80 ของผู้ เรี ย นมี ทัก ษะในการตั้ งคํ า ถาม เพื่ อ ค้ นคว้ า หา
ความรู้เพิ่มเติม สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อการเรียนรู้ต่อกัน
และทํางานอย่างมีความสุข
- ร้อยละ 85 ของผู้เรียน ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีความรู้สึกที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต
- ร้อยละ 75 ของผู้เรียน สามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้
และสื่ อ ต่ า งๆ ได้ ด้ ว ยตนเองสามารถความคิ ด จากสิ่ ง ที่ พ บเห็ น
สามารถนําเสนอวิธีคิดด้วยวิธีการของตนเอง และทํางานจนสําเร็จ

วิธีดําเนินการ

วิธีดําเนินการ
1. ขั้นเตรียม
- ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัติ
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน
- ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน มอบหมาย
หน้าที่ผู้รับผิดชอบ
- ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาํ หนดไว้
3. ขั้นติดตาม
- ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละ
กิจกรรม
4. สรุปผลการดําเนินงาน

ตัวชี้วดั ความสําเร็จ

1. ร้อยละ 75 ของผู้เรี ยน สามารถแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ
2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน มีทักษะในการตั้งคําถาม
เพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
3. ร้ อ ยละ 80 ของผู้ เ รี ย น สามารถแลกเปลี่ ย น
ความคิดเพื่อการเรียนรู้ต่อกัน
4. ร้ อ ยละ 75 ของผู้ เรี ย น สามารถสรุ ป เรื่ อ งที่ พ บ
เห็นและสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิด
ของตนเองได้
5. ร้อยละ 75 ของผู้เรียน สามารถนําเสนอวิธีคิด วิธี
แก้ปัญหาด้วยวิธีการของตนเอง
6. ร้อยละ 75 ของผู้เรียน สามารถสร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยตนเอง
7. ร้ อ ยละ 75 ของผู้ เ รี ย น สามารถวางแผนการ
ทํางานจนสําเร็จ
8. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน ทํางานอย่างมีสุข
9. ร้อ ยละ 85 ของผู้ เรี ย น สามารถทํ า งานร่ ว มกั บ
ผู้อื่นได้
10. ร้อยละ 85 ของผู้เรียน มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต

ผลการ
ดําเนินงาน

87.93
87.93
97.70
85.06
90.23
91.38
86.78
98.85
94.83
97.13

งาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการส่งเสริมสุขภาพ
กิจกรรมตรวจสุขภาพประจําปี
กิจกรรมตรวจสุขภาพปากและฟัน
กิจกรรมอาหารกลางวัน
กิจกรรม ฟ.ฟันสะอาด

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ
2. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักหลีกเลี่ยงต่อสภาวะเสี่ยงต่อโรคภัย
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการได้
5. เพื่อให้ผู้เรียนมีน้ําหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
6. เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพฟัน
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการทุกคน
เชิงคุณภาพ
- ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพปฏิบัติตนตาม
สุขบัญญัติ 10 ประการได้ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีสุขนิสัย
ในการดูแลสุขภาพฟัน
- ร้อยละ 90 ของผู้เรียนรู้จักหลีกเลี่ยงต่อสภาวะเสี่ยงต่อโรคภัย
- ร้อยละ 65 ของผู้เรียนมีน้ําหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
2. เพื่อให้ผู้เรียนยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น ทํางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้
4. เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเองและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการทุกคน
เชิงคุณภาพ
- ร้ อ ยละ 85 ของผู้ เ รี ย นยึ ด มั่ น ในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้
เกียรติผู้อื่นยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและสามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ และเห็นคุณค่าในตนเองและกล้าแสดงออก

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน

วิธีดําเนินการ
วิธีดําเนินการ
1. ขั้นเตรียม
- ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัติ
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน
- ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน มอบหมาย
หน้าที่ผู้รับผิดชอบ
- ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาํ หนดไว้
3. ขั้นติดตาม
- ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละ
กิจกรรม
4. สรุปผลการดําเนินงาน

วิธีดําเนินการ
1. ขั้นเตรียม
- ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัติ
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน
- ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน มอบหมาย
หน้าที่ผู้รับผิดชอบ
- ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาํ หนดไว้
3. ขั้นติดตาม
- ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละ
กิจกรรม
4. สรุปผลการดําเนินงาน

ผลการ
ดําเนินงาน
1. ร้ อ ยละ 80 ของผู้ เ รี ย น มี สุ ข นิ สั ย ในการดู แ ล
100
สุขภาพ
2. ร้ อ ยละ 65 ของผู้ เรี ย น มี น้ํา หนั ก ส่ ว นสู ง และ 54.60
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
3. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน รู้จักหลีกเลี่ยงต่อสภาวะ 98.28
เสี่ยงต่อโรคภัย
ตัวชี้วดั ความสําเร็จ

1. ร้อยละ 85 ของผู้เรียน เห็นคุณค่าในตนเองและ
กล้าแสดงออก
2. ร้อยละ 85 ของผู้เรียน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้
เกียรติผู้อื่น
3. ร้อยละ 85 ของผู้เรียน สามารถยอมรับฟังความ
คิดเห็นที่แตกต่าง
4. ร้อ ยละ 85 ของผู้ เรี ย น สามารถทํ า งานร่ ว มกั บ
ผู้อื่นได้

88.51
91.95
95.40
94.83

งาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการพัฒนาบุคลากร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากร มีวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถปรับปรุง
กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา
คุณภาพของงานและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมผลิตสื่อการเรียนการสอน
2. เพื่อให้บุคลากรนําความรูจ้ ากการพัฒนาไปปรับปรุงแก้ไขการเรียน
กิจกรรมวิจยั ในชั้นเรียน
การสอน
กิจกรรมนิเทศการสอน
3. เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน ให้คําแนะนํา เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ พัฒนาปรับปรุ งกระบวนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลมากขึ้น
4. เพื่อเสริมขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครู
5. เพื่อพัฒนาศักยภาพในวิชาชีพให้แก่ครูให้ครูมีความสามารถในการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ ผู้บริหารและครู เข้ารับการอบรมปีละไม่น้อยกว่า ปีละ
20 ชั่วโมง/คน
เชิงคุณภาพ
- ร้อยละ 80 ของครู สามารถวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และให้
คําแนะนํา คําปรึกษา และแก้ไขปัญหาผู้เรียนอย่างทั่วถึง
- ร้อยละ 75 ของครู เข้าใจเป้าหมายของหลักสูตรสามารถนําผลการ
วิ เคราะห์ ม าออกแบบ วางแผน และจั ด การเรี ย นรู้ ที่ตอบสนอง
ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คลและพั ฒ นาการทางสติ ปั ญ ญา
ประเมินผลผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายใช้กระบวนการวิจัยใน
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องใช้สื่อและ
เทคโนโลยีเหมาะสม และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้เรียน
เป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
- ผู้บริ หารมีวิสัยทัศน์ มี ภาวะผู้นํา บริห ารจั ดการสถานศึ กษาและ
พัฒนาผู้เรียน โดยใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาอยู่ในระดับดีมาก
- ผู้บริหารมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ครอบคลุมภารกิจทั้ง
4 ด้านจนบรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
บุ ค ลากรอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และให้ คํ า แนะนํ า คํ า ปรึ ก ษาทางทาง
วิชาการ เอาใจใส่การจัดการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ

วิธีดําเนินการ
วิธีดําเนินการ
1. ขั้นเตรียม
- ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัติ
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน
- ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน มอบหมาย
หน้าที่ผู้รับผิดชอบ
- ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาํ หนดไว้
3. ขั้นติดตาม
- ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละ
กิจกรรม
4. สรุปผลการดําเนินงาน

ตัวชี้วดั ความสําเร็จ
1. ร้อยละ 80 ของครู เข้าใจเป้าหมายของหลักสูตร
กําหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. ร้อยละ 80 ของครู สามารถวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล
3. ร้อยละ 75 ของครู สามารถนําผลการวิเคราะห์มา
ออกแบบ วางแผน และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
สติปัญญา
4. ร้ อ ยละ 75 ของครู ใช้ สื่ อ และเทคโนโลยี ที่
เหมาะสม และนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการ
ในการจัดการเรียนรู้
5. ร้อยละ 75 ของครู สามารถประเมินผลที่มุ่งเน้น
พัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
6. ร้อยละ 80 ของครู ให้คําแนะนํา คําปรึกษาและ
แก้ไขปัญหาผู้เรียนอย่างทั่วถึง
7. ร้อยละ 75 ของครู สามารถใช้กระบวนการวิจยั ใน
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง
8. ร้อยละ 80 ของครู ประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีของผู้เรียน เป็นสมาชิกทีด่ ีของ
สถานศึกษา
9. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นํา มีความสามารถ
ทางวิชาการ และมีความคิดริเริ่มในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียน อยู่ในระดับ
4
10. ผู้บริหารใช้กระบวนการบริหารแบบมีสว่ นร่วมและ
ใช้ผลการประเมินเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน
อยู่ในระดับ 4
11. ผู้บริหารมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ครอบคลุมภารกิจทั้ง 4 ด้านให้บรรลุเป้าหมาย
ตามที่กําหนดไว้ อยู่ในระดับ 5

ผลการ
ดําเนินงาน
100
100
91.67

83.33
91.67
100
83.33
100
5

5
5

งาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

วิธีดําเนินการ
12.
13.
14.

โครงการส่งเสริมครูดดี วงพร
กิจกรรมสวดมนต์ ปฏิบัตธิ รรม
กิจกรรมอบรมคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้เรียน
2. เพื่อให้ครูเป็นผู้มีวินัย มีความเชื่อมั่นในความดีของตนเอง
3. เพื่อครูมีความมั่นใจในการสอน
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ ครูเข้าร่วมโครงการทุกคน
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 ของครูมีคุณธรรมจริยธรรมประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา และมี
ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพ อย่าง
มุ่งมั่น เต็มเวลา

วิธีดําเนินการ
1. ขั้นเตรียม
- ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัติ
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน
- ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน มอบหมาย
หน้าที่ผู้รับผิดชอบ
- ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาํ หนดไว้
3. ขั้นติดตาม
- ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละ
กิจกรรม
4. สรุปผลการดําเนินงาน

ผลการ
ดําเนินงาน
ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร อยู่
5
ในระดับ 5
ผู้บริหารมีส่วนเกี่ยวข้อง พึงพอใจผลการบริหาร
5
การจัดการศึกษา อยู่ในระดับ 4
ผู้บริหารให้คําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการ และ
5
เอาใจใส่การจัดการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ อยู่ใน
ระดับ 5
ร้อ ยละ 80 ของครู คุ ณธรรมจริ ย ธรรม มี สมาธิ
100
และความมุ่ งมั่ นในการปฏิ บั ติงานปฏิ บั ติห น้ า ที่
ตามมาตรฐานวิ ช าชี พ อย่ า งมุ่ ง มั่ น เต็ ม เวลา
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ตัวชี้วดั ความสําเร็จ

1.

งาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการประกันคุณภาพภายใน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ
2. เพื่ อ ให้ คุ ณภาพการศึ ก ษาได้ รั บ การพั ฒนาอย่ า งเป็ นระบบและ
ต่อเนื่อง
3. เพื่อให้ได้รับทราบผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
สถานศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาโดยบุคลากรภายในโรงเรียน ภายใต้ความร่วมมือ
ของหน่วยงานต้นสังกัดครบทุกขั้นตอน
เชิงคุณภาพ
สถานศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษา จัดทําและ
ดําเนินการตามแผน จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ใช้สารสนเทศในการ
บริหารจัดการ นําผลการประเมินคุณภาพไปใช้ในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และจัดทํารายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีหลักสูตรสถานศึกษา
2. เพื่อให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
3. เพื่อให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครอง
และชุมชน
4. เพื่อให้มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียนโดยมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
มีหลักสูตรสถานศึกษาครบถ้วนทุกสาระการเรียนรู้
เชิงคุณภาพ
หลักสูตรมีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
ความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน และมีความเหมาะสมกับ
ศักยภาพของผู้เรียนตามวัย

โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา

วิธีดําเนินการ
วิธีดําเนินการ
1. ขั้นเตรียม
- ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัติ
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน
- ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน มอบหมาย
หน้าที่ผู้รับผิดชอบ
- ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาํ หนดไว้
3. ขั้นติดตาม
- ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละ
กิจกรรม
4. สรุปผลการดําเนินงาน

วิธีดําเนินการ
1. ขั้นเตรียม
- ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัติ
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน
- ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน มอบหมาย
หน้าที่ผู้รับผิดชอบ
- ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาํ หนดไว้
3. ขั้นติดตาม
- ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละ
กิจกรรม
4. สรุปผลการดําเนินงาน

ผลการ
ดําเนินงาน
1. สถานศึ ก ษามี ก ารดํ า เนินการตามระบบประกั น
5
คุณภาพภายในตามกฎกระทรวง อยู่ในระดับ 5
ตัวชี้วดั ความสําเร็จ

1. สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสม
กับบริบทอยู่เสมอ อยู่ในระดับ 5
2. สถานศึ กษามี รายวิชาเพิ่มเติ มให้ผู้เรีย นได้เลือ ก
ตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ อยู่
ในระดับ 4

5
5

งาน/โครงการ/กิจกรรม
.โครงการสายสัมพันธ์บา้ นและ
โรงเรียน
กิจกรรมปฐมนิเทศ
กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง
กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน

โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่
กิจกรรมดูแลซ่อมบํารุง ปรับปรุง
เพิ่มเติม
กิจกรรมเรารักโรงเรียน
กิจกรรมสร้างเสริมแหล่งเรียนรู้

วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชน ผู้ปกครอง
2. เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารและความรู้กับชุมชน
3. เพื่อร่วมมือกับชุมชนในการจัดการศึกษา
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
สถานศึกษาสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง ชุมชน
ใกล้เคียงสถานศึกษาและองค์กรส่วนท้องถิ่น
เชิงคุณภาพ
- ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถานศึกษา กับผู้ปกครอง
- มี ก ารสร้ า งและพั ฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู้ ภ ายในสถานศึ ก ษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อ
พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนที่มั่นคงแข็งแรง
สะอาดปลอดภัย สิ่งอํานวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้
การได้ดี
2. เพื่ อ ให้ มี แ หล่ ง เรี ย นรู้ สํ า หรั บ ผู้ เ รี ย นและบุ ค ลากรภายใน
สถานศึกษา
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
อาคารสถานที่ แ ละสภาพแวดล้ อ มสถานศึ ก ษา
ได้รับการดูแลรักษาและปรับปรุงให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
เชิงคุณภาพ
มี อ าคารเรี ย นที่ มั่ น คงแข็ ง แรง สะอาดและ
ปลอดภัย มี ห้ องเรี ยน ห้ อ งปฏิบั ติก าร และสิ่ งอํ านวยความสะดวก
พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี มีสภาพแวดล้อมร่มรื่น สวยงามและมี
แหล่งเรียนรู้สําหรับผู้เรียน

วิธีดําเนินการ
วิธีดําเนินการ
1. ขั้นเตรียม
- ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัติ
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน
- ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน มอบหมาย
หน้าที่ผู้รับผิดชอบ
- ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาํ หนดไว้
3. ขั้นติดตาม
- ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละ
กิจกรรม
4. สรุปผลการดําเนินงาน
วิธีดําเนินการ
1. ขั้นเตรียม
- ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัติ
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน
- ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน มอบหมาย
หน้าที่ผู้รับผิดชอบ
- ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาํ หนดไว้
3. ขั้นติดตาม
- ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละ
กิจกรรม
4. สรุปผลการดําเนินงาน

ผลการ
ดําเนินงาน
4
1. ผู้ป กครองเข้า มามีส่ว นร่ว มในการจัดการศึ ก ษา
อยู่ในระดับ 4
2. มีการแลกเปลี่ย นเรี ยนรู้ระหว่า งสถานศึกษากั บ
4
ครอบครั ว ชุ มชนและองค์ ก รที่ เกี่ ย วข้ อ ง อยู่ใ น
ระดับ 4
3. มี ก ารสร้ า งและพั ฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู้ ภ ายใน
5
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นา
บุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องอยูใ่ น
ระดับ 4
ตัวชี้วดั ความสําเร็จ

1. สถานศึ กษามีห้ องเรีย น ห้ องปฏิบั ติการ อาคาร
เรี ย นมั่ นคง สะอาดและปลอดภั ย มี สิ่งอํ า นวย
ความสะดวก พอเพี ย ง อยู่ใ นสภาพใช้ ก ารได้ ดี
สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สําหรั บ
ผู้เรียน อยู่ในระดับ 5
2. มีการสร้างแหล่งเรียนรู้ อยู่ในระดับ 5
3. ร้ อ ยละ 85 ของผู้ เ รี ย นมี คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง
ประสงค์
4. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง
5. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า ในการ
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

5

5
98.28
88.51
99.43

12. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบที่ผ่านมา (ปี 2555)
ระดับการศึกษาปฐมวัย
การประเมินคุณภาพภายใน
ผลการประเมินตนเองของ ผลการติดตาม ตรวจสอบ
สถานศึกษา
โดยหน่วยงานต้นสังกัด

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย
มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจ
มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง
ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์
และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย
ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูป
การศึกษา
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ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีมาก

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีมาก

ดีเยี่ยม

ดีมาก

ดีเยี่ยม

ดีมาก

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีมาก

ดีเยี่ยม

ดีมาก

ดีเยี่ยม

ดีมาก

ดีเยี่ยม

ดีมาก

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประเมินคุณภาพภายใน
ผลการประเมินตนเองของ ผลการติดตาม ตรวจสอบ
สถานศึกษา
โดยหน่วยงานต้นสังกัด

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์
ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จําเป็นตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติทดี่ ีต่ออาชีพสุจริต และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
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ดีมาก
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ดีมาก
ดีมาก
ดีเยี่ยม

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีมาก
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มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้ กครอง ชุมชนปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง
ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสยั ทัศน์ ปรัชญา
และจุดเน้นที่กําหนดขึ้น
ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านการส่งเสริม
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น
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การประเมินคุณภาพภายใน
ผลการประเมินตนเองของ ผลการติดตาม ตรวจสอบ
สถานศึกษา
โดยหน่วยงานต้นสังกัด
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ดีเยี่ยม

ดีมาก
ดีเยี่ยม
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ดีมาก
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ดีมาก

ดีเยี่ยม

ดีมาก

ดีเยี่ยม

ดีมาก

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ดีมาก
ดีมาก

ดีเยี่ยม

ดีมาก

ดีเยี่ยม

ดีมาก

ดีเยี่ยม
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13. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง
ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐาน
ด้านผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมแลค่านิยม
ที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 2
ผู้ เ รี ย นมี สุ ข นิ สั ย สุ ข ภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี
มาตรฐานที่ 3
ผู้เรียนมี สุนทรียภาพและลั กษณะนิสั ย
ด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
มาตรฐานที่ 4
ผู้ เ รี ย นมี ค วามส ามารถในการคิ ด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์มีวิจารณญาณ
มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและ
มีวิสัยทัศน์
มาตรฐานที่ 5
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จําเป็นตาม
หลักสูตร
มาตรฐานที่ 6
ผู้ เ รี ย นมี ทั ก ษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ 7
ผู้ เ รี ย นมี ทั ก ษะในการทํ า งาน รั ก การ
ทํางาน สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
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ผลประเมิน
อิงเกณฑ์
ระดับ
ค่าเฉลี่ย
คุณภาพ

ผลประเมิน
อิงสถานศึกษา
ระดับ
คะแนน
คุณภาพ

ค่าเฉลี่ย

ผลการรับรอง
มาตรฐาน
คุณภาพ
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ได้มาตรฐาน
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มาตรฐาน

ผลประเมิน
อิงเกณฑ์
ระดับ
ค่าเฉลี่ย
คุณภาพ

ผลประเมิน
อิงสถานศึกษา
ระดับ
คะแนน
คุณภาพ

ด้านครู
3.89 ดีมาก 4.00 ดีมาก
มาตรฐานที่ 8
ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรง
กับงานที่รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ
มาตรฐานที่ 9
ดี
4.00 ดีมาก
ครูมีความสามารถในการจัดการเรียน 3.86
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ
ด้านผู้บริหาร
3.89 ดีมาก 4.00 ดีมาก
มาตรฐานที่ 10
ผู้ บ ริ ห ารมี ภ าวะผู้ นํ า และมี ค วาม
สามารถในการบริหารจัดการ
มาตรฐานที่ 11
สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด องค์ ก ร
/ 3.86 ดีมาก 4.00 ดีมาก
โครงสร้ า งและการบริ ห ารงานอย่ า ง
เป็ น ระบบ ครบวงจร ให้ บ รรลุ
เป้าหมายการศึกษา
4.00 ดีมาก 4.00 ดีมาก
มาตรฐานที่ 12
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการ
เรี ย นการสอนโดยเน้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น
สําคัญ
มาตรฐานที่ 13
สถานศึ ก ษามี ห ลั ก สู ต รเหมาะสมกั บ 4.00 ดีมาก 4.00 ดีมาก
ผู้เรียนและท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการ
สอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 14
ดี
4.00 ดีมาก
สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และ 2.87
ความร่ ว มมื อกั บ ชุมชนในการพั ฒ นา
การศึกษา
ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ.  ได้
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ค่า
เฉลี่ย

ผลการรับรอง
มาตรฐาน
คุณภาพ

3.95

ได้มาตรฐาน

3.43

ได้มาตรฐาน

3.95

ได้มาตรฐาน

3.93

ได้มาตรฐาน

4.00

ได้มาตรฐาน

4.00

ได้มาตรฐาน

3.44

ได้มาตรฐาน

 ไม่ได้
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14. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกรอบสอง
จุดเด่น จุดที่ควรพั ฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดย
สถานศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด
ข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบสอง
ด้านผู้เรียน
1) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
2) มีทักษะในการทํางาน รักการทํางานสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ โดยจัดให้มีมุมประสบการณ์
ต่างๆ ในห้องเรียนให้เหมาะสม เช่น มุมหนังสือ มุมวิทยาศาสตร์
3) จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนทํางานเป็นทีมในกิจกรรมสร้างสรรค์ ร่วมกันประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นของ
เล่นของใช้ ร่วมกันพัฒนาห้องเรียนแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ร่วมกันจัดเก็บอุปกรณ์ รวมถึงร่วมกัน
รักษาความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม
ด้านครู
1) ควรได้ รั บ การพั ฒ นาความสามารถด้ า นการนํ า ผลการประเมิ น พั ฒ นาการของผู้ เ รี ย นมาปรั บ
พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างจริงจังด้วยการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในชั้นเรียน
2) ควรได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะของครูในการจัดกิจกรรมพัฒนาของผู้เรียนทั้ง 4 ด้านและนํา
เทคนิควิธีการที่ได้รับมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างจริงจัง
ด้านสถานศึกษา
1) ควรจัดให้มีการประเมินระบบกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน ในการ
พั ฒ นาการศึ กษาได้ แก่ การจั ดให้ มีการประเมิ น บุ คลากรผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานสั มพั น ธ์ ชุ มชนว่ าได้
ดําเนินการให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที่หรือไม่ อย่างไร แล้วนําผลการประเมินมาใช้ตัดสินใจ
2) ปรับปรุงระบบกลไกในการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
พร้อมทั้งจัดให้มีเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาให้
เข้มแข็งยิ่งขึ้น
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15. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับการศึกษาปฐมวัย
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (2 – 5 ปี)

น้ําหนัก
คะแนน

คะแนน ระดับ
ที่ได้ คุณภาพ

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย
5.00
5.00
ตัวบ่งชี้ที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย
5.00
4.50
ตัวบงชี้ที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย
5.00
4.50
ตัวบงชี้ที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย
10.00
8.50
ตัวบงชี้ที่ 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป
10.00 10.00
ตัวบงชี้ที่ 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ 35.00 31.00
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
15.00 13.50
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน
5.00
4.66
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
2.50
2.50
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
2.50
2.50
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
2.50
2.50
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน
2.50
2.50
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม
100
91.66
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
 ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
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ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
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16. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาปฐมวัย
จุดเด่น
ด้านผลการจัดการศึกษา
1) เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย มีการเจริญเติบโตสมวัย มีน้ําหนักและส่วนสูงเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย มีสมรรถภาพทางร่างกาย และสมรรถภาพทางกลไกสมวัย สามารถเล่นและ
ออกกําลังกายได้โดยไม่เหนื่อย สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่วตามวัย เด็กมีสุขนิสัยสมวัยดีมาก
รู้จักดูแลตนเองให้มีสุขนิสัยที่ดี เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัยดีมาก สามารถบอกความต้องการ
ความพอใจ สามารถตัดสินใจเลือกสิ่งต่างๆ ได้ บอกความภาคภูมิใจเมื่อทําสิ่งใดได้ มีสุนทรียภาพสมวัย ชื่นชอบ
ด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว และชื่นชอบธรรมชาติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เด็กมีวินัยและรู้ผิด
ชอบสมวัย สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี เด็กมีความใฝ่รู้สมวัย และมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไปดีมาก
ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น รู้จักการแก้ปัญหาในการเล่น มีทักษะในการคิด การใช้ภาษา มีทักษะในการอ่าน
ในการเขียนสื่อความหมาย ภาษาท่าทาง สัญลักษณ์ มีความรู้เกี่ยวกับวิธีระวังรักษาร่างกายให้สะอาด ปลอดภัย
รู้จักแสดงความคิดเห็น มีความรู้เรื่องธรรมชาติรอบตัว สิ่งของเครื่องใช้ ยานพาหนะ และการสื่อสารที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน ดีมาก
2) สถานศึกษามีผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งสถานศึกษา คือ “ไหว้สวย มารยาทงาม” มีผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ “โรงเรียนส่งเสริมมารยาท” และมีผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อ
ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา คื อ “โครงการส่งเสริมสุขภาพ” (กิจกรรมส่งเสริมการดื่ มนม) สถานศึกษา
ดําเนินการได้ดีมาก
ด้านการบริหารจัดการศึกษา
1) ผู้บริหารสถานศึกษามีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ มีความเป็นผู้นํา เป็นผู้บริหารมือ
อาชี พ คณะกรรมการสถานศึ กษามี ป ระสิ ทธิ ภ าพ มี ส่ ว นร่ ว มในการให้ ข้อเสนอแนะในการพั ฒ นาหลั กสู ต ร
สถานศึกษา ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมให้สะอาด ร่มรื่น
สวยงาม สถานศึกษามีครูเพียงพอและครูมีคุณภาพมาก ครูทุกคนมีคุณลักษณะเหมาะสมที่จะทํางานกับเด็ก การ
จัดสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารและภายในอาคารเอื้อต่อการเรียนรู้ ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ มีครูเวรรับส่งเด็กประจํารถทุกวัน มีอุปกรณ์ดับเพลิง มีเครื่องตัดไฟ และมีทางหนีไฟที่สามารถหนีไฟได้อย่างรวดเร็วและ
ปลอดภัย รวมทั้งสถานศึกษามีประสิทธิภาพในมาตรการด้านความปลอดภัยและการป้องกันการบาดเจ็บในเด็กดี
มาก
2) ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา คือเด็กได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน อย่างครบถ้วน เด็กสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพ ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ รวมทั้งผู้บริหารได้
พัฒนาการบริหารได้สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
- ไม่มี
ด้านการประกันคุณภาพภายใน
ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด และพัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึ กษาดี มาก มี การส่ งเสริ มพั ฒ นาการของระบบการประกั น คุ ณภาพภายในของสถานศึ กษาตาม
หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบั ติเกี่ยวกับการประกันคุ ณภาพภายในระดับการศึ กษาขั้น พื้นฐาน ที่ครอบคลุมการ
ดําเนินงานตามกฎกระทรวงฯ อย่างเด่นชัด
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จุดที่ควรพัฒนา
ด้านผลการจัดการศึกษา
1) เด็ ก ถ่ า ยทอดความคิ ด สร้ า งสรรค์ ไ ด้ น้ อ ย เช่ น การทํ า งานศิ ล ปะวาดภาพระบายสี ต าม
จินตนาการ เด็กรู้จักทดลองวิธีการเล่นใหม่ๆ แต่ไม่หลากหลาย เด็กวาดรูปขีดเขียนได้ แต่เด็กบางคนอธิบายไม่ได้
ไม่กล้าอธิบาย เพราะกลัวว่าจะผิด
ด้านการบริหารจัดการศึกษา
- ไม่มี
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
1) การจัดกิจกรรมให้เด็กแสดงความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น เช่น กล่าวแสดงความชื่นชนยินดี
ในผลงานของตนเองและของเพื่อน
2) การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กแสดงความคิดอย่างอิสระ เพื่อพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ และ
จินตนาการของเด็ก
3) การนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กทุกด้านไปใช้ เพื่อการพัฒนาเด็กและพัฒนาแนวทางการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้
ด้านการประกันคุณภาพภายใน
- ไม่มี
ข้อเสนอแนะ
ด้านผลการจัดการศึกษา
1) เด็ ก มี พั ฒ นาการด้ า นร่ า งกายสมวั ย มี ก ารเจริ ญ เติ บ โตสมวั ย มี น้ํ า หนั ก และส่ ว นสู ง และมี
สมรรถภาพทางร่างกายและสมรรถภาพกลไกสมวัย รวมทั้งมีสุขนิสัยสมวัย รู้จักดูแลตนเองให้มีสุขนิสัยที่ดีดีมาก
อยู่แล้ว แต่ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านสุขนิสัยให้ติดตัวเด็กอย่างถาวร ได้แก่ การล้างมือและแปรงฟันที่ถูกวิธี ให้
เด็กล้างมือก่อนรับประทานอาหาร และหลังเข้าห้องน้ํา มีการแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร เป็นต้น โดยควร
ดําเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
2) เด็กมีพัฒนาการทางอารมณ์ และจิตใจสมวัยดีมากอยู่แล้ว สามารถบอกความต้องการ ความ
พอใจ สามารถตัดสินใจเลือกสิ่งต่างๆ ได้ เด็กมีความสุขกับการเล่นและปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับเพื่อน และมีความ
ชื่นชอบ ด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว และชื่นชอบธรรมชาติ แต่ครูควรส่งเสริมให้เด็กบางคนที่ไม่แสดง
ความรู้สึกสนใจในกิจกรรม ขาดสมาธิในการฟังหรือฟังได้ไม่ชัดเจน ได้มีความรู้สึกสนใจฟัง และแสดงความรู้สึก
ในการเข้าร่วมกิจกรรมได้มากขึ้น โดยให้เด็กฝึกสมาธิทุกวันก่อนทํากิจกรรม และครูเล่านิทานให้มีชีวิตชีวา พูดให้
ชัดถ้อยชัดคํา สลับด้วยการใช้คําถามง่ายๆ เกี่ยวกับเนื้อหาของนิทาน และอาจให้เด็กเล่าย้อนกลับบ้าง เพื่อให้
เด็กสนใจและตั้งใจฟัง และมีสมาธิในการฟังยิ่งขึ้น โดยควรดําเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
3) เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัยดีอยู่แล้ว เด็กมีวินัยและรับผิดชอบ รวมทั้งสามารถปรับตัวเข้า
กับสังคมได้สมวัย สามารถปฏิบัติตามกิจวัตรประจําวันของห้องเรียนได้ เด็กรู้จักขออนุญาตเมื่อต้องการ ใช้ของ
ของเพื่อน แต่เด็กควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุน เรื่องการปฏิบัติตนของเด็กขณะที่ครูสอน สนใจฟังครู ไม่เย้า
แหย่เพื่อน ครูควรจัดให้เด็กนั่งแยกจากกลุ่ม ให้เห็นความแตกต่างว่า เพื่อนนั่งเรียบร้อยอย่างไร และฝึกฝนให้
รู้จักการเป็นผู้นํา และผู้ตามที่ดีเพิ่มมากขึ้น โดยควรดําเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
4) เด็กมีจินตนาการความคิดสร้างสรรค์สมวัยดี แต่เด็กยังถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ได้น้อย เช่น
การทํางานศิลปะวาดภาพระบายสีตามจินตนาการ เด็กส่วนมากถ่ายทอดความคิดได้เพียงเส้นยาวๆ วงกลม และ
รูปสามเหลี่ยม และการปั้นดินน้ํามัน เด็กบางคนปั้นได้สวยงาม มีองค์ประกอบของสิ่งที่ปั้นค่อนข้างสมบูรณ์ เด็ก
รู้จักทดลองวิธีการเล่นใหม่ๆ แต่ไม่หลากหลาย เด็กวาดรูปขีดเขียนได้ แต่เด็กบางคนอธิบายไม่ได้ว่าหมายถึงอะไร
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และไม่กล้าอธิบาย เพราะกลัวว่าจะผิด ครูควรทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อศึกษาหาสาเหตุและแก้ไข เพื่อพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก ให้เด็กมีโอกาสได้แสดงความสามารถได้อย่างสร้างสรรค์ต่อไป
5) เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไปดีมากอยู่แล้ว เด็กมีทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการทุกด้าน
สมวัย ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา รวมทั้งมีความรู้พื้นฐานสมวัย แต่ครู
ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านให้มีความหลากหลาย และเสริมความรู้พื้นฐาน เพื่อเตรียมความ
พร้อมสําหรับเด็กในการศึกษาต่อขั้นต่อไป โดยควรดําเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
6) สถานศึกษามีผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งสถานศึกษาดีมากอยู่แล้ว แต่ควรเน้นย้ําให้เด็กปฏิบัติเรื่องการไหว้สวย มารยาทงามจนเป็นลักษณะ
นิสัยประจําตัวเด็กอย่างถาวร โดยครูควรดําเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
7) สถานศึ ก ษามี ผ ลการพั ฒ นาตามจุ ด เน้ น และจุ ด เด่ น ที่ ส่ ง ผลสะท้ อ นเป็ น เอกลั ก ษณ์ ข อง
สถานศึกษาดีมากอยู่แล้ว คือ “โรงเรียนส่งเสริมมารยาท” แต่สถานศึกษาควรฝึกมารยาทไทย ให้เด็กปฐมวัยได้
ปฏิบัติ ตามโครงการ/กิจกรรมที่กําหนดอย่างสม่ําเสมอ มีกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ในวันสําคัญต่างๆ
เพื่อส่งเสริมจุดเน้น จุดเด่นของสถานศึกษาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยควรดําเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
8) สถานศึกษามีผลการดําเนินงานโครงการพิเศษ เพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาดีมากอยู่
แล้ว ได้แก่ โครงการส่งเสริมสุขภาพ (กิจกรรมส่งเสริมการดื่มนม) แต่สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ถึงคุณค่าและประโยชน์ของการดื่มนม ให้เด็กเกิดความตระหนักและเห็นความสําคัญของการดื่มนม โดยควร
ดําเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ด้านบริหารจัดการศึกษา
1) ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึ กษามีคุณภาพดีมากอยู่แล้ว แต่
ผู้บริหารควรดําเนินงานให้สถานศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดย
1.1 ควรรับครูปฐมวัยเพิ่ม เพื่อให้มีสัดส่วนจํานวนครู : เด็ก เป็นไปตามเกณฑ์
1.2 ควรปรับปรุงศาลาที่พักสําหรับผู้ปกครองให้มีมุมความรู้ ข่าวสาวต่างๆ ขณะรอรับเด็ก
1.3 ควรจั ด ที่ พั ก สํ า หรั บ เด็ ก ป่ ว ยให้ เ ป็ น สั ด ส่ ว น แยกจากระดั บ ประถมศึ ก ษา โดยควร
ดําเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
2) สถานศึกษามีผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษา เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาดีมากอยู่แล้ว แต่สถานศึกษาควรส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โดยการจัดกิจกรรมให้มีความ
แปลกใหม่ มี ความหลากหลาย และพั ฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์ การเรีย นรู้ ที่
เหมาะสมทันสมัยมากขึ้น โดยควรดําเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
ครูควรจัดกิจกรรมให้เด็กแสดงความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น เช่น กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีใน
ผลงานของตนเองและของเพื่อน และจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กแสดงความคิดอย่างอิสระ เพื่อพัฒนาการคิด
สร้างสรรค์ และจินตนาการของเด็ก และครูควรนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กทุกด้านไปใช้ เพื่อการพัฒนา
เด็กและพัฒนาแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยยึดเป้าหมายของการจัดประสบการณ์ของสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
ด้านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึ ก ษามี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในดี ม ากอยู่ แ ล้ ว แต่ ค วรส่ ง เสริ ม
พัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ประกั นคุ ณภาพภายในระดับ การศึกษาขั้ นพื้ นฐาน ที่ครอบคลุ มการดํ า เนิ นงานตามกฎกระทรวงฯ โดยควร
ดําเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
กําหนดระยะเวลาในการพัฒนาทุกด้าน ภายใน 2 ปี
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นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
- ไม่มี
17. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาประถมศึกษา

น้ําหนัก คะแนน ระดับ
(คะแนน) ที่ได้ คุณภาพ

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
10.00
9.17
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
10.00
9.84
ตัวบงชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
10.00
9.38
ตัวบงชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทําเป็น
10.00
8.79
ตัวบงชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
20.00 11.90
ตัวบงชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 10.00
8.00
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00
5.00
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ 5.00
4.62
ต้นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน์ พันธกิจ 5.00
5.00
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
5.00
5.00
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
5.00
5.00
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา 5.00
5.00
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม
100.00 86.70
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
 ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา

รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดวงพร ปีการศึกษา 2556

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
พอใช้
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
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18. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จุดเด่น
ด้านผลการจัดการศึกษา
1) ผู้เรียนมีสุขภาพและสุขภาพจิตที่ดี มีน้ําหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ มี
ร่างกายแข็งแรง ร่าเริงแจ่มใส ผู้เรียนปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติดและสิ่งมอมเมา สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
งานด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ มีการเรียนดนตรีสากล คือ ออร์แกนไฟฟ้า และเมโลเดียน ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริ ย ธรรมและค่ า นิ ย มอั น พึ งประสงค์ มี สั มมาคารวะ สุ ภ าพเรี ย บร้ อย มี ความใฝ่ รู้ และเรี ย นรู้ อย่ า งต่ อเนื่ อ ง
สามารถค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง
ร่วมกับผู้อื่นทั้งในและนอกสถานศึกษาได้ดีมาก
2) สถานศึกษามีผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน /วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งสถานศึกษา คือ “ไหว้สวย มารยาทงาม” มีผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ “โรงเรียนส่งเสริมมารยาท” และมีผลการดําเนินโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา ที่สถานศึ กษาดําเนินการได้ ดีมาก คือ “โครงการส่งเสริ มคุณธรรมจริยธรรม(การ
ออม)”
ด้านการบริหารจัดการศึกษา
1) สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาดีมาก ทั้งด้าน
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ประสิทธิภาพของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง การพัฒนาสถานศึกษาให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่สะอาด สวยงาม ร่ม
รื่น ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย
2) สถานศึกษามีผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน ที่สอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา ดีมาก โดยเฉพาะด้านสุขภาพผู้เรียน และความมุ่งมั่นในการสอนของครู
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
- ไม่มี
ด้านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษามีประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพภายในดีมาก มีการพัฒนาของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึ กษา ตามหลั กเกณฑ์ และแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การประกั น คุ ณภาพภายในระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ครอบคลุมการดําเนินงานตามกฎกระทรวงฯ อย่างชัดเจน
จุดที่ควรพัฒนา
ด้านผลการจัดการศึกษา
1) การพัฒนาในด้านความสามารถในการคิดของผู้เรียน ผู้เรียนไม่กล้าคิดเองอย่างอิสระแต่มักจะ
คิดตามกัน
2) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ อยู่ในระดับคุณภาพต้องปรับปรุง
และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้
ด้านการบริหารจัดการศึกษา
- ไม่มี
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
สถานศึกษาขาดการติดตาม นําผลจากการประเมินผลงานของครูไปพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ และ
ครูบางคนไม่สามารถพัฒนาตนเองให้ครบตามเกณฑ์
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ด้านการประกันคุณภาพภายใน
- ไม่มี
ข้อเสนอแนะ
ด้านผลการจัดการศึกษา
1) ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ดีมากอยู่แล้ว ผู้เรียนมีน้ําหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์ มีร่างกายแข็งแรง ร่าเริงแจ่มใส ผู้เรียนปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติดและสิ่งมอมเมา
สนใจเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ มีการเรียนดนตรีสากล คือ ออร์แกนไฟฟ้าและเมโลเดียน มี
ผลงานได้รับรางวัลการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ เพลงไทยสากล เพลงไทยลูกทุ่ง และนาฏศิลป์ไทยรังสรรค์ แต่
สถานศึ ก ษาควรส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมในชมรมต่ า งๆ เช่ น ชมรมดนตรี -นาฏศิ ล ป์ ชมรมกี ฬ าและ
นันทนาการ ชมรมศิลปะ ชมรมคนรักสุขภาพ ชมรม To Be Number One ฯลฯ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพ
กายสุขภาพจิตที่ดียิ่งขึ้น โดยควรดําเนินงานอย่างมีระบบและต่อเนื่อง
2) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ดีมากอยู่แล้ว แต่ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ทั้งด้านการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง การเป็นนักเรียนที่ดี
ของโรงเรียน การบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมให้มีการพัฒนามากขึ้น เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนและเยาวชน
ทั่วไป โดยควรดําเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
3) ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องดีมากอยู่แล้ว ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้จากการอ่าน
และการใช้เทคโนโลยี รวมทั้งได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งในและนอกสถานศึกษาดีมาก แต่
สถานศึกษาควรส่งเสริมการใช้ห้องสมุด การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก
สถานศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านความใฝ่รู้ และเรียนรู้ของผู้เรียน โดยควรดําเนินงานอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง
4) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาในด้านความสามารถในการคิด โดยจัดทําโครงงานทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และจัดกิจกรรมการทดลองในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
5) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาการสอบ O – NET ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีระดับคุณภาพต่ํากว่า
ระดั บ ดี ให้ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรู้ สู ง ขึ้ น โดยเฉพาะกลุ่ มสาระการเรี ย นรู้ ศิล ปะ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยครูควร
เน้นการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการทดลอง การทําโครงงาน การศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา
การจัดค่ายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ การเข้าค่ายศิลปะ การส่งเสริมการประกวด/ แข่งขันด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา มีการสอนซ่อมเสริม และมีการทดสอบบ่อยๆ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความตื่นตัวในการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และมีความพร้อมในการสอบ O – NET
6) ผู้เรียนควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้นตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป
โดยสถานศึกษาขอความร่วมมือกับต้นสังกัดในการพัฒนาแบบทดสอบรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้
ฝึกทดสอบจากแบบทดสอบที่มีความหลากหลาย ผู้บริหารมีการนิเทศ ติดตามผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนอย่างต่อเนื่อง และสถานศึกษามีการบรรจุครูให้ครบทุกวิชาเอก รวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผู้ปกครองให้การส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
7) สถานศึกษามีผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งสถานศึกษาดีมากอยู่แล้ว แต่ควรเน้นย้ําให้ผู้เรียนปฏิบัติเรื่องการไหว้สวยมารยาทงาม จนเป็น
ลักษณะนิสัยประจําตัวผู้เรียนอย่างถาวร โดยควรดําเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
8) สถานศึกษามีผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนของสถานศึกษาดีมากอยู่แล้ว
คือ “โรงเรียนส่งเสริมมารยาท” แต่สถานศึกษาควรฝึกมารยาทไทยในวันสําคัญต่างๆ เพื่อส่งเสริมจุดเน้น จุดเด่น
ของสถานศึกษาให้เด่นชัดยิ่งขึ้น โดยควรดําเนินอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
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9) สถานศึกษามีผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ดีมากอยู่
แล้ว คือ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (การออม) แต่สถานศึกษาควรพัฒนาให้ผู้เรี ยนได้ดํา เนินการ
บริหารจัดการเรื่องการออมในรูปคณะกรรมการ มีครูเป็นที่ปรึกษา ในรูปของ Mini Bank โดยให้ผู้เรียนในช่วง
ชั้นที่ 2 เป็นคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้จัดการ เหรัญญิก และคณะกรรมการ เป็นต้น โดยควรดําเนินงาน
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ด้านการบริหารจัดการศึกษา
1) สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ และการพัฒนาสถานศึกษาดีมากอยู่แล้ว ทั้ง
ด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การตามบทบาทหน้ า ที่ ข องผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ประสิ ท ธิ ภ าพของ
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน รวมทั้ ง บรรยากาศและสภาพแวดล้ อ มของสถานศึ ก ษาโดยเฉพาะ
คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และสถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่โดดเด่น เช่น ห้องนั่ง
สมาธิ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ฯลฯ จึงควรใช้
ประโยชน์ให้คุ้มค่า มีการประชาสัมพันธ์ผลงานของสถานศึกษาโดยผ่านการสื่อสารจาก “ดวงพรสาร” และ
Website ของสถานศึกษา ให้ต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ปกครองและชุมชนทราบ มีการจัด
งานวิชาการให้ผู้ปกครองเข้าเยี่ยมชมกิจกรรม เพื่อความภาคภูมิใจที่ได้ส่งบุตรหลานมาเรียนที่สถานศึกษาแห่งนี้
โดยควรดําเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
1) สถานศึกษาควรนําผลจากการประเมินผลงานของครูไปพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ มีการจัดการ
อบรม สัมมนาครู เกี่ยวกับการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ การนิเทศชั้นเรียน การสังเกตการสอน และการ
ประเมินคุณภาพข้อสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดําเนินการของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ
2) ครูควรได้รับการพัฒนาเรื่องการออกแบบการเรียนรู้ การจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และ
ดูแลช่ว ยเหลื อผู้ เรีย นให้เ กิด การเรียนรู้ การจั ดเตรี ยมและใช้ สื่อเหมาะสมกับ กิจ กรรม นํา ภูมิปัญ ญาท้องถิ่ น
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน และการศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาสื่อและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยสถานศึกษาขอความร่วมมือจากต้นสังกัดในการจัดอบรม
สัมมนา และมีการนิเทศ ติดตามผลการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง
ด้านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษามี ประสิ ทธิภ าพของระบบการประกั นคุ ณภาพภายในดี มากอยู่ แล้ ว แต่ ควรส่งเสริ ม
พัฒนาการของระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ครอบคลุมการดําเนินงานตามกฎกระทรวงฯ โดยควรดําเนินการ
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
กําหนดระยะเวลาในการพัฒนาทุกด้าน ภายใน 2 ปี
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19. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สภาพปัญหาในการจัดการศึกษา
จากผลการวิเคราะห์สภาพของสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสถานศึกษา สามารถ
สรุปสภาพปัญหาได้ดังนี้
ด้านชุมชน
1) โรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนที่มีโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับเดียวกันหลายแห่ง ทําให้จํานวนนักเรียน
มีอัตราเพิ่มขึ้นน้อยลง
2) การจราจรติดขัดในช่วงเช้าและเย็น ซึ่งเป็นเวลารับ-ส่งนักเรียน เนื่องจากมีผู้อาศัยอยู่ในชุมชน
เป็นจํานวนมาก
ด้านครูผู้สอน
1) ครูผู้สอนบางส่วนยังขาดประสบการณ์ในการทําวิจัยในชั้นเรียน
2) ครูผู้สอน มีการเปลี่ยนงาน ทําให้ต้องปรับเปลี่ยนแผนการทํางานอยู่เสมอ
ด้านผู้บริหาร
1) ผู้ บ ริ ห ารไม่ ส ามารถทํ า งานบริ ห ารได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ เนื่ อ งจากยั ง ขาดบุ ค ลากรในตํ า แหน่ ง ที่
รับผิดชอบที่เหมาะสม จําเป็นต้องรับผิดชอบงานเอง
ด้านนักเรียน
1) นักเรียนบางส่วนยังมีพัฒนาการด้านร่างกายไม่เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
ด้านสถานศึกษา
1) โรงเรียนมุ่งเน้นในการพัฒนาเด็ก ทําให้มีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อเอื้อต่อการเรียนการสอน
อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการจ้างบุคลากร ปรับปรุงสถานที่ และปัจจัยอื่นๆ ทําให้ต้องใช้งบประมาณจํานวนมาก
จุดเด่นในการจัดการศึกษา
ด้านชุมชน
1) ตั้งอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ที่สําคัญและเป็นประโยชน์ เช่น แหล่งโบราณสถาน/โบราณวัตถุ
สถานที่ท่องเที่ยว
2) ปลอดภัยจากยาเสพติด/แหล่งเริงรมย์/แหล่งการพนัน มอมเมาเยาวชน
3) สภาพแวดล้อม มีบรรยากาศร่มรื่น ปลอดโปร่ง ไม่แออัด เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้
4) ได้รับความร่วมมือ การสนับสนุนจากชุมชน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต่างๆ
5) ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในจัดกิจกรรมของโรงเรียนที่โรงเรียนจัดขึ้น และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
6) สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชนและหน่วยงานต่างๆ เข้ามาใช้บริการพื้นที่ และอาคาร
ภายในสถานศึกษา
7) การคมนาคมสะดวก มีรถประจําทางผ่านหลายสาย อาทิ รถตู้ รถเมล์ รถสองแถว
8) สถานศึกษา สามารถรองรับนักเรียนที่อาศัยอยู่ในบริเวณชุมชนโดยรอบ
ด้านครูผู้สอน
1) ปลูกฝังเด็กให้มีวินัย มีเหตุผล กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง
2) รู้เป้าหมายหลักสูตร/การศึกษา ทําให้วางแผนพัฒนาคุณภาพอย่างมีระบบ
3) วิเคราะห์หลักสูตรและจัดทําแผนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสําคัญ
4) นําผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น
5) ประเมินพัฒนาการนักเรียนตามสภาพจริง
6) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพนักเรียน และจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการพัฒนาเด็ก
7) ดูแล เอาใจใส่ นักเรียนทั่วถึง
8) พัฒนากระบวนการคิดของเด็ก ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
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9) มีการทํางานร่วมกันเป็นทีม
10) มีความรู้เข้าใจ/ทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษเป็นอย่างดี
11) มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครอง ชุมชน และนักเรียน
ด้านผู้บริหาร
1) มีความรู้ ความเข้าใจในเป้าหมายของการจัดศึกษาระดับปฐมวัย และทักษะเกี่ยวกับการพัฒนา
เด็กที่มีความต้องการพิเศษเป็นอย่างดี
2) มีวิสัยทัศน์และภาวะผู้นํา ทั้งด้านวิชาการ และการบริหาร
3) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
4) มีคุณธรรม จริยธรรม และมนุษยสัมพันธ์ดี
5) สร้างขวัญและกําลังใจให้กับบุคลากรในโรงเรียน
6) ตระหนักและส่งเสริมให้ครูผู้สอน มีความก้าวหน้าในวิชาชีพครู
7) บริหารงานโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม ใช้หลักธรรมาภิบาล
8) บริหารงานบุคคลและงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านนักเรียน
1) มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี รู้จักชื่นชมผลงานด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว
2) นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติตามหลักธรรม และวัฒนธรรมชาวพุทธ
3) มีสัมมาคารวะตามแบบวัฒนธรรมไทย
4) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน คุณครู และผู้ปกครองของเพื่อนๆ
5) มีจินตนาการ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
6) รู้จักการเป็นผู้นําและผู้ตาม ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ และรู้จักการทํางานเป็นทีม
7) มีความกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตามวัย
ด้านสถานศึกษา
1) จัดสถานศึกษา / โครงสร้างการบริหารงานโดยบุคลากรมีส่วนร่วม
2) มีการประกันคุณภาพภายใน อย่างเป็นระบบ
3) มีการดูแลเรื่องความปลอดภัย
4) ส่งเสริมความสัมพันธ์และให้ความร่วมมือกับชุมชน
5) มีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น มีแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน
6) มุ่งส่งเสริมคุณภาพให้เด็กเป็นคนดีของครอบครัวและสังคม
7) มีสื่อเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้
8) อาคารเรียน อาคารห้องประกอบ และสื่อการเรียนการสอนสะอาดพร้อมใช้
9) เน้นการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
จุดที่ควรพัฒนา
ด้านครูผู้สอน
1) ความตระหนักในความสําคัญ และคุณค่าของตนเองที่มีต่อองค์กร
ด้านผู้บริหาร
1) การสร้างความตระหนักให้ครู เห็นคุณค่าของตนเองที่มีต่อองค์กร
ด้านนักเรียน
1) ตระหนักในเรื่องความประหยัด และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
2) สุขนิสัยในการดูแลสุขตนเอง
ด้านสถานศึกษา
1) การจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพิ่มขึ้น
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บทที่ 2
แผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา
1. การบริหารจัดการศึกษา
โรงเรีย นดวงพร แบ่ งโครงสร้ า งการบริ ห ารงานเป็ น 4 ฝ่า ย ได้แก่ ฝ่ ายบริ หารวิช าการ ฝ่า ยบริห าร
งบประมาณ ฝ่ายบริหารบุคคล และฝ่ายบริหารทั่วไป ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร และเทคนิคการบริหารแบบ
การพัฒนาตามกระบวนการ P D C A
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
ผู้รับใบอนุญาต
คณะกรรมการบริหาร
ผู้อํานวยการ/ผู้จัดการ

งานตราสาร/ระเบียบ
ข้อบังคับ
• งานทะเบียน / เอกสาร
การศึกษานักเรียน
• การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้
• งานวัดและประเมินผล
•

ฝ่ายบริหารบุคลากร
(นางสาวอรปรียา อุปชัย)

ฝ่ายบริหารงบประมาณ
(นางสาวนิตยา ภูมิผกั แว่น)

ฝ่ายบริหารวิชาการ
(นางอรุณี รัตนพันธ์)
•
•
•

งานการเงิน
งานงบประมาณและบัญชี
งานพัสดุ
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วางแผนอัตรากําลัง
งานบรรจุแต่งตั้ง / ถอดถอน
/ ทะเบียนเอกสารบุคลากร
• งานส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
• การดําเนินการทางวินัยและ
การลงโทษ
•
•

ฝ่ายบริหารทั่วไป
(นายถนัด พีระประสมพงศ์)
งานธุรการ
งานปกครอง
งานกิจกรรมนักเรียน
อาคารสถานที่
งานประชาสัมพันธ์
การพัฒนาระบบและ
เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
• พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายใน
•
•
•
•
•
•
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2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
ปรัชญา
การให้การศึกษา ด้วยความเอาใจใส่ เป็นพื้นฐานในการพัฒนาผู้เรียน ให้เจริญเติบโต มีพัฒนาการที่
สมบูรณ์ มีศักยภาพที่เหมาะสมตามวัย สามารถปฏิบัติตน เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และประเทศชาติในอนาคต
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
ไหว้สวย มารยาทงาม
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
โรงเรียนส่งเสริมมารยาท
วิสัยทัศน์
ภายในปี 2557 โรงเรียนดวงพร มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้คู่คุณธรรม ภายใต้สภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ โดยความร่วมมือของชุมชน
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามสอดคล้องกับหลักสูตร
2. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ และทักษะที่จําเป็นตามหลักสูตร
3. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย และใช้
แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า
4. พัฒนาและจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น
5. พัฒนาบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ให้สะอาดและปลอดภัย
6. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
7. ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยี สื่อวัสดุอุปกรณ์มาใช้จัดการเรียนการสอน
8. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ
9. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง
10. ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น
เป้าหมาย
ระดับการศึกษาปฐมวัย
1. เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม อารมณ์และจิตใจ เหมาะสมกับวัย
2. เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา และทักษะการดําเนินชีวิตประจําวันเหมาะสมตามวัย
3. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
4. สถานศึกษามีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า
5. สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น
6. สถานศึกษามีบรรยากาศ และสภาพแวดล้อม ทีเอื้อต่อการส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียน และปลอดภัย
7. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียน
8. มีนวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยี ประกอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการอย่างพอเพียง
9. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีได้เหมาะสม
10. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบ
11. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพในที่เข้มแข้ง
12. สถานศึกษามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามสอดคล้องกับหลักสูตร
2. ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะที่จําเป็นตามหลักสูตร
3. ผู้เรียนได้รับพัฒนาคุณภาพในด้านวิชาการ
4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพในด้านร่างกาย
5. สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาผู้เรียนอย่างคุ้มค่า
6. สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น
7. สถานศึกษามีบรรยากาศ และสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
8. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
9. มีนวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยี สื่อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการจัดการเรียนรู้อย่างพอเพียง
10. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีได้เหมาะสม
11. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบ
12. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภายในที่เข้มแข็ง
13. สถานศึกษามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น
3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
จากรายงานการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบสาม ทางสถานศึ กษาได้ ดํ า เนิ น การพั ฒ นาคุ ณภาพ
การศึกษา ตามข้อเสนอแนะดังนี้
ระดับการศึกษาปฐมวัย
ด้านผลการจัดการศึกษา
1. จัดกิจ กรรมการล้า งมือก่ อนและหลังรั บประทานอาหาร และการแปรงฟันหลังรั บประทาน
อาหารอย่างต่อเนื่องทุกวัน
2. ให้ ค รู ผู้ ส อนใช้ เ ทคนิ ค ในการเก็ บ เด็ ก ด้ ว ยวิ ธี การต่ า งๆ รวมทั้ งการฝึ กสมาธิ อ ยู่ เ ป็ น กิ จ วั ต ร
สําหรับเด็กที่มีสมาธิสั้น ได้แนะนําผู้ปกครองให้นําไปปรึกษาแพทย์ เพื่อให้ช่วยกันดูแลทุกฝ่าย
3. จัดให้ครูฝึกเล่านิทาน โดยสมมุติให้เพื่อนครูเป็นเด็ก และช่วยกันติชม เสนอแนะเพื่อปรับปรุง
พัฒนา
4. ให้ครูนําเด็กที่ไม่นิ่ง มานั่งเรียนข้างๆ ครู เพื่อให้ช่วยดูเพื่อนที่ไม่ตั้งใจเรียน
5. ฝึกการเป็นผู้นําและผู้ตามให้เด็กในการทํางานเป็นกลุ่ม ด้วยการเลือกหัวหน้ากลุ่มในขณะที่จัด
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์เสรี กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมเคลื่อนไหว
6. จัด กิ จ กรรมส่ งเสริ มพั ฒ นาการทั้ ง 4 ด้ า น ผ่ านกิ จ กรรมเสริ มประสบการณ์ เกมการศึ กษา
กิจกรรมสร้างสรรค์เสรี กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเคลื่อนไหว และเสริมความรู้พื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการศึกษาขั้นสูงขึ้นเป็นประจําทุกวัน
7. จัดกิจ กรรมส่งเสริมพั ฒนาการทั้ ง 4 ด้าน ผ่า นกิจกรรมต่ างๆ โดยให้เ ด็กได้ วางแผนการจั ด
กิจกรรมด้วยตนเองเป็นประจํา มีการเก็บข้อมูล เพื่อประเมินพัฒนาการเป็นรายบุคคลเป็นระยะๆ และนําผล
รายงานในที่ประชุม ผู้อํานวยการให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ปัญหา การจัดประสบการณ์ส่งเสริม
พัฒนาการอย่างสม่ําเสมอ และได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
8. ฝึกการแสดงความเคารพอย่างสุภาพให้กับเด็กเป็นประจํา โดยเด็กจะทําการไหว้ครูและผู้ใหญ่
ในลักษณะ “เท้าชิด ศีรษะก้ม พนมมือ” แล้วกล่าวคําว่า “สวัสดีครับ/ค่ะ”
9. จัดประกวดมารยาทไทย ในกิจกรรมวันสําคัญ วันไหว้ครู วันพ่อ วันแม่ วันลอยกระทง
10. ให้เด็กรับประทานนมเป็นประจําทุกวันทั้งเช้าและบ่าย และอธิบายถึงประโยชน์และคุณค่าของ
นม ทั้งจากคําพูดและเพลงประกอบขณะดื่มนม
รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดวงพร ปีการศึกษา 2556
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ด้านการบริหารการจัดการศึกษา
1. จัดหาครูให้เหมาะสมกับจํานวนเด็ก เป็นไปตามเกณฑ์
2. จัดมุมความรู้สําหรับผู้ปกครองที่มารอรับเด็ก ให้มีข่าวสาร สารคดี เพิ่มมากขึ้น
3. จัดห้องพยาบาลสําหรับเด็กอนุบาลโดยเฉพาะ
4. จัดโครงการพัฒนาบุคลากร จัดอบรมครูภายในโรงเรียน และส่งเข้ารับการอบรมภายนอก จัด
ให้มีการเยี่ยมชั้นเรียนและนิเทศการสอนอย่างต่อเนื่อง
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
ให้ความรู้แก่ครูผู้สอนเกี่ยวกับการเขียนแผนการสอน การจัดหาสื่อการเรียนรู้ การทําวิจัย โดยเน้น
ให้ครูบันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ตรงกับสภาพจริง และกําหนดให้ทําการวิจัยเพื่อการส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
ด้านการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนดําเนินการประกันคุณภาพภายในครบถ้วนตามกฎกระทรวงอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านผลการจัดการศึกษา
1. จัดชมรมตามความสนใจของนักเรียน ได้แก่ ชมรมดนตรีสากล ชมรมนาฏศิลป์ ชมรมศิลปะ
ชมรมกีฬา
2. จัดให้มีการออกกําลังกายประกอบเพลง ในกิจกรรมหน้าเสาธง
3. จัดโครงการวันสําคัญ ในกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียน ประกอบด้วยกิจกรรม
วันไหว้ครู วันเข้าพรรษา วันแม่ และวันพ่อ และให้นักเรียนบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ในวันสําคัญ
4. ปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการให้ข้อคิดและแนวปฏิบัติในกิจกรรมหน้าเสาธง แบ่ง
พื้นที่ให้นักเรียนดูแลความสะอาดเรียบร้อยในเขตรับผิดชอบของแต่ละชั้นเรียน และรายงานผลการปฏิบัติทุกเช้า
5. ให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตนตามหลักพุทธศาสนาในกิจกรรมหน้าเสาธง และ
สอดแทรกในการจัดเรียนรู้ในชั้นเรียน จัดให้มีการสวดมนต์ นั่งสมาธิ ก่อนเข้าเรียนในช่วงบ่าย
6. กําหนดให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานทุกสาระการเรียนรู้อย่างน้อยภาคเรียนละ 1
โครงงาน (มีการตรวจสอบโครงงานโดยฝ่ายบริหารทุกห้องเรียน)
7. กําหนดให้ครูผู้สอนแจ้งเรื่องการทดลองในวิชาวิทยาศาสตร์ให้ผู้บริหารทราบทุกระดับชั้น (มี
การตรวจสอบการปฏิบัติโดยฝ่ายบริหาร)
8. กําหนดให้ครูแจ้งชื่อแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่จะนํามาใช้เพื่อการเรียนรู้ ต่อฝ่าย
บริหารทุกภาคเรียน เพื่อจัดทําข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา สําหรับติดตามการปฏิบัติของครูไว้เป็นหลักฐาน
9. จัดค่ายวิชาการให้กับนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วม
10. จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะด้านวิชาการ ทั้งในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่และ
ระดับภาค
11. ฝึกการแสดงความเคารพแบบสุภาพเป็นประจํา โดยนักเรียนจะได้ไหว้ครูและผู้ใหญ่ในลักษณะ
“เท้าชิด ศีรษะก้ม พนมมือ” แล้วกล่าวคําว่า “สวัสดีครับ/ค่ะ”
12. จัดประกวดมารยาทไทย ในวันไหว้ครู วันพ่อ วันแม่ วันลอยกระทง
13. ฝึกให้นักเรียนรู้จักการออม โดยโรงเรียนเป็นผู้นําเงินฝากธนาคารให้ ส่วนการจัดให้มี Mini
Bank นั้น ไม่สามารถดําเนินการได้ เนื่องจากมีข้อจํากัดด้านเวลา
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ด้านการบริหารการจัดการศึกษา
1. มีการแจ้งผลการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประชาสัมพันธ์ผลงานผ่านทาง
เว็บไซต์ และทางสังคมออนไลน์ สรุปผลแจ้งผู้ปกครองผ่าน “ดวงพรสาร”
2. จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน
3. จั ดโครงการพั ฒ นาบุ คลากร จั ด อบรมครู ภ ายในโรงเรี ย น และส่ ง ครู เ ข้ า รั บ การอบรมจาก
ภายนอก จัดให้มีการเยี่ยมชั้นเรียนและนิเทศการสอนอย่างสม่ําเสมอต่อเนื่อง
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
1. จัด กิ จ กรรมนิ เทศการสอน นํ า ผลจากการนิ เ ทศมาพิ จ ารณาและให้ ข้อเสนอแนะแก่ครู เ ป็ น
รายบุคคล
2. ตรวจสอบและประเมินแผนการสอน รวมทั้งข้อสอบวัดผลทุกภาคเรียน
3. ให้ความรู้ครูผู้สอนเกี่ยวกับการเขียนแผนการสอน การจัดหาสื่อการเรียนรู้ การทําวิจัย เน้นให้
ครูบันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ตรงกับสภาพจริง
4. เยี่ยมชั้นเรียน เพื่อสังเกตสภาพการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างองค์
ความรู้
5. จัดหาสื่อการเรียน สื่อเทคโนโลยี เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ครูผู้สอน
ด้านการประกันคุณภาพภายใน
ดําเนินการประกันคุณภาพภายในครบถ้วนตามกฎกระทรวงอย่างต่อเนื่อง
4. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
5. การดําเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัย
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กลยุทธ์ระดับโครงการ
(กิจกรรม)
โครงการวันสําคัญ
กิจกรรมวันไหว้ครู
กิจกรรมวันเข้าพรรษา
กิจกรรมวันแม่
กิจกรรมวันลอยกระทง
กิจกรรมวันพ่อ
กิจกรรมวันคริสต์มาส
กิจกรรมวันปีใหม่
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

วัตถุประสงค์
• เพื่อพัฒนาให้เด็กมีวินัย รับผิดชอบ
• เพื่ อ พั ฒนาให้ เด็ ก เชื่ อ ฟั ง คํ า สั่ ง สอน
ของครูอาจารย์ พ่อแม่ มีความกตัญญู
กตเวทีต่อมีพระคุณ
• เพื่อให้เด็กประพฤติตนตามประเพณี
วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
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สนอง
มาตรฐาน
เป้าหมาย
การศึกษาของ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)
เชิงปริมาณ : เด็กเข้าร่วมโครงการทุกคน
2.1
เชิงคุณภาพ :
2.4
3.1
• เด็กร้อยละ 85 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟัง
3.3
คําสั่งสอนของครูอาจารย์ พ่อแม่ มีความ
3.4
กตั ญ ญู ก ตเวที ต่ อ มี พ ระคุ ณ ประพฤติ ต น
ตามประเพณีวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่
ตนนับถือ
• เด็ ก ร้ อ ยละ 90 ชื่ น ชมศิ ล ปะ และรั ก
ธรรมชาติ
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กลยุทธ์ระดับโครงการ
(กิจกรรม)
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
กิจกรรมกราบเท้าพ่อแม่ก่อนนอน
กิจกรรมเก่งดีมีวินัย
กิจกรรมสมุดบันทึกความดี
กิจกรรมวิถีชาวพุทธ
โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็ก
กิจกรรมมอบเกียรติบัตร
กิจกรรมงานปิดภาค
กิจกรรมกีฬาสี

โครงการส่งเสริมวิชาการ
กิจกรรมทัศนศึกษา
กิจกรรมตลาดนัดดวงพร
กิจกรรมวันวิชาการ
กิจกรรมเชิญวิทยากร

โครงการนิทานเพื่อนรัก

โครงการส่งเสริมสุขภาพ
กิจกรรมตรวจสุขภาพประจําปี
กิจกรรมตรวจสุขภาพปากและฟัน
กิจกรรมอาหารกลางวัน
กิจกรรม ฟ.ฟันสะอาด
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วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)
3.1
3.2
3.4

เชิงปริมาณ : เด็กเข้าร่วมโครงการทุกคน
• เพื่อพัฒนาให้เด็กมีวินยั รับผิดชอบ
• เพื่ อ พั ฒนาให้ เด็ ก เชื่ อ ฟั ง คํ า สั่ ง สอน เชิงคุณภาพ :
ของครูอาจารย์ พ่อแม่ มีความกตัญญู • เด็กร้อยละ 85 ควบคุมอารมณ์ได้เหมาะสม
กับวัย เชื่อฟังคําสั่งสอนของพ่อแม่ มีวินยั
กตเวทีต่อมีพระคุณ
และความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ สุจริต
• เพื่ อ พั ฒ นาให้ เ ด็ ก มี ค วามซื่ อ สั ต ย์
ประพฤติตนตามวัฒนธรรมชาวพุทธ
สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน
เชิงปริมาณ : เด็กเข้าร่วมโครงการทุกคน
2.1
• เพื่อพัฒนาให้เด็กมีความมั่นใจใน
เชิงคุณภาพ :
2.2
ตนเอง กล้าแสดงออก
2.3
• เพื่ อ ให้ เด็ ก สามารถควบคุ ม อารมณ์ • เด็กร้อยละ 85 มีความมั่นใจในตนเอง กล้า
2.4
แสดงออก มีความร่าเริงแจ่มใส สามารถ
ตนเอง ชื่นชมศิลปะ ดนตรี และการ
3.3
ควบคุ
ม
อารมณ์
ต
นเอง
สามารถทํ
า
กิ
จ
กรรม
เคลื่อนไหว
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
• เพื่อให้เด็กทํากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้
• เด็กร้อยละ 90 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี และ
อย่างมีความสุข
การเคลื่อนไหว
2.1, 2.2, 2.4
• เพื่อพัฒนาให้เด็กมีความสนใจ เรียนรู้ เชิงปริมาณ : เด็กเข้าร่วมโครงการทุกคน
เชิงคุณภาพ :
3.2
สิ่งต่างๆ รอบตัว
4.1,
4.2,
4.3,
• เพื่ อ ให้ เด็ ก มี คว า ม คิ ดรว บ ย อ ด • เด็กร้อยละ 85 ร่าเริงแจ่มใส รักการเรียน
4.4
สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว มีความมั่นใจ มีความ
เ กี่ ย ว กั บ สิ่ ง ต่ า ง ๆ ที่ เ กิ ด จ า ก
ซื
อ
่
สั
ต
ย์
ส
จ
ุ
ริ
ต
รู
จ
้
ก
ั
ประหยั
ด
และมี
ท
ก
ั
ษะ
ประสบการณ์เรียนรู้
ทางภาษา และมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
• เพื่อให้เด็กมีทักษะกระบวนการทาง
สิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์เรียนรู้
คณิตศาสตร์ และภาษา
• เด็กร้อยละ 90 ชื่นชม ศิลปะ รักธรรมชาติ
4.3
เชิงปริมาณ : เด็กเข้าร่วมโครงการทุกคน
• เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน
4.5
เชิงคุณภาพ :
และมีความรู้ คติเตือนใจจากสื่อ
นิทาน
• เด็กร้อยละ 85 มีทักษะทางภาษา มี
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ มี
• เพื่อส่งเสริมบุตรหลาน และผู้ปกครอง
คุณธรรม จริยธรรม และเชื่อฟังพ่อแม่ และ
เกิดความสัมพันธ์กันในครอบครัว
ครู
เชิ
ง
ปริมาณ : เด็กเข้าร่วมโครงการทุกคน
1.1
• เพื่ อ พั ฒ นาให้ เ ด็ ก มี สุ ข นิ สั ย ในการ
1.3
ดู แ ล สุ ข ภ า พ ข อ ง ต น แ ล ะ มี เชิงคุณภาพ :
1.4
•
เด็
ก
ร้
อ
ยละ
75
มี
น
า
ํ
้
หนั
ก
ส่
ว
นสู
ง
ตามเกณฑ์
สมรรถภาพตามเกณฑ์
และมีสมรรถภาพตามเกณฑ์
• เพื่อให้เด็กสามารถหลีกเลี่ยงสภาวะที่
เสี่ยงต่อโรค
• เด็กร้อยละ 80 มีสุขนิสยั ในการดูแล
สุขภาพของตน และสามารถหลีกเลีย่ ง
สภาวะที่เสี่ยงต่อโรค
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ระดับโครงการ
(กิจกรรม)

วัตถุประสงค์

โครงการจัดทําและพัฒนาหลักสูตร

• เพื่อพัฒนาให้สถานศึกษามีหลักสูตร
การศึ ก ษาปฐมวั ย ของสถานศึ ก ษา
แ ล ะ นํ า สู่ ก า ร ป ฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา
กิจกรรมประกวดสื่อการสอน
กิจกรรมวิจยั ในชั้นเรียน
กิจกรรมนิเทศการสอน

• เพื่ อ พั ฒ นาให้ ค รู จั ด ทํ า แผนการจั ด
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
หลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย และ
สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
หลากหลาย
• เพื่อพัฒนาให้ครูเข้าใจปรัชญา
หลักการ และธรรมชาติของการจัด
การศึกษา

โครงการส่งเสริมคุณธรรมครูดีดวงพร
กิจกรรมสวดมนต์ ปฏิบัตธิ รรม
กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม

• เพื่อพัฒนาให้ครูมีคุณธรรม จริยธรรม
• เพื่อพัฒนาให้ครูมีวินัยในตนเอง
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

โครงการประกันคุณภาพภายใน

• เพื่อให้โรงเรียนมีการประกันคุณภาพ
ภายในอย่างเป็นระบบ
• เพื่อจัดเตรียมข้อมูลสําหรับการจัดทํา
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจําปีของโรงเรียน
• เพี่อจัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจําปีของโรงเรียน และ
รายงานผลต่อต้นสังกัด
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เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)
7.1

เชิงปริมาณ : สถานศึกษามีหลักสูตร
สถานศึกษาที่ได้รับการปรับปรุงโดยความ
ร่วมมือของทุกฝ่าย
เชิงคุณภาพ :
• สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน ที่
เป็นระบบตามกฎกระทรวง ในระดับ
คุณภาพ 5
5.1, 5.2, 5.4,
เชิงปริมาณ : ครูเข้าร่วมโครงการทุกคน
เชิงคุณภาพ :
5.6
• ครูร้อยละ 80 เข้าใจปรัชญา หลักการ และ 6.1, 6.2, 6.3,
6.4
ธรรมชาติของการจัดการศึกษา
6.5,
6.6, 6.7
• ครู ร้ อ ยละ 90
จั ด ทํ า แผนการจั ด
ประสบการณ์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต ร
ก า ร ศึ ก ษ า ป ฐม วั ย แ ละ สา ม า ร ถ จั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย
• ครูร้อยละ 85 วิจยั และพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับ
การจัดประสบการณ์ ใช้สื่อและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการของ
เด็ก
เชิงปริมาณ : ครูเข้าร่วมโครงการทุกคน
เชิงคุณภาพ :
• ครูเข้าร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กําหนดได้ระดับคุณภาพ 5
เชิงปริมาณ : สถานศึกษามีการจัดเตรียม
8.1-8.6
ข้อมูลและจัดทํารายงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจําปีของโรงเรียนได้ครบถ้วน
สมบูรณ์
เชิงคุณภาพ :
• สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน
อย่างเป็นระบบ สามารถจัดเตรียมข้อมูล
และจัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจําปีของโรงเรียน รายงานผล
ต่อต้นสังกัดได้อย่างมีคุณภาพ ในระดับ
คุณภาพ 5
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กลยุทธ์ที่ 3 สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์ระดับโครงการ
(กิจกรรม)
โครงการสายสัมพันธ์ชุมชน บ้าน
และโรงเรียน
กิจกรรมปฐมนิเทศ
กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง
กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน

โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่

สนอง
มาตรฐาน
เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
การศึกษาของ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)
เชิ ง ปริ ม าณ : สถานศึ ก ษากั บ นั ก เรี ย น
5.8
• เพื่อให้โรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง
7.4
คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน ผู้ ป กครอง คณะกรรมการสถานศึ ก ษาและ
ชุ
ม
ชนมี
ค
วามสั
ม
พั
น
ธ์
ท
่
ี
ด
ี
ต
่
อ
กั
น
เป็
น
แหล่
ง
9.2
มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
• เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ วิ ท ย า ก า รใน ก า รแ สว งห า คว า ม รู้ แ ล ะ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันร้อยละ 80
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เชิงคุณภาพ :
• เพื่อให้ชุมชนเป็นแหล่งแลกเปลี่ยน
• ครูร้อยละ 90 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกบั เด็ก และ
เรียนรู้ร่วมกัน
ผู้ปกครอง
• ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
• ชุมชนเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
9.1, 7.5
• เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและ เชิงปริมาณ : ร้อยละ 90 ของสภาพพร้อมใช้
งานของอาคารสถานที
่
บุคลากรในโรงเรียน
• เพื่อ เผยแพร่ ความรู้ด้านสิ่ งแวดล้อ ม เชิงคุณภาพ :
ให้ แ ก่ นั ก เรี ย น ครู บุ ค ลา กรใน • สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาการของเด็กและบุคลากร ชุมชน
โรงเรียนผู้ปกครอง และชุมชน
ระดับคุณภาพ 4
• เพื่อปลูกฝังนิสัยรักและห่วงใย
• สถานศึกษาจัดสิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อ
สิ่งแวดล้อมให้แก่นกั เรียน ครู
พัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ระดับคุณภาพ 4
บุคลากรในโรงเรียน

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
กลยุทธ์ระดับโครงการ
(กิจกรรม)
โครงการยิ้มง่ายไหว้สวย

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

• เพื่อปลูกฝังมารยาทในการไหว้และสืบ
ทอดอัตลักษณ์ของโรงเรียนดวงพร
• เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าและ
ความสําคัญในการไหว้ของไทยใน
ลักษณะต่างๆ

เชิงปริมาณ : เด็กเข้าร่วมโครงการทุก
คน
เชิงคุณภาพ : เด็กร้อยละ 90 มีมารยาท
ในการไหว้และสืบทอดอัตลักษณ์ของ
โรงเรียนดวงพร

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)
มฐ.10
พ.1.4.1

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
กลยุทธ์ระดับโครงการ
(กิจกรรม)
โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม
กิจกรรมผู้พิชิตขยะ
กิจกรรมต้นไม้พูดได้
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วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

• เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนและบุคลากรใน เชิงปริมาณ : เด็กเข้าร่วมโครงการทุก
โรงเรียนเห็นความสําคัญของการรักษา คน
เชิงคุณภาพ :
สิ่งแวดล้อม
สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ทาง
•
• เพื่อปลูกฝังนิสัยรักและห่วงใย
ธรรมชาติ ระดับคุณภาพ 4
สิ่งแวดล้อมให้แก่นกั เรียน ครู บุคลากร
ในโรงเรียน
• เด็กร้อยละ 90 บําเพ็ญประโยชน์เพื่อ
ส่วนรวม
• เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ทาง
• เด็กร้อยละ 85 มีทกั ษะทางภาษา
ธรรมชาติ เสริมทักษะทางภาษาให้
ผู้เรียน

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)
พ.1.3.1
พ.1.3.2
4.3
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กลยุทธ์ระดับโครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการวันสําคัญ
วัตถุประสงค์
กิจกรรมไหว้ครู
• เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง
ด้านการปฏิบัติตามวัฒนธรรม
กิจกรรมวันสุนทรภู่
ประเพณีไทยและตามหลักปฏิบัติของ
กิจกรรมวันแม่
ศาสนา
กิจกรรมวันลอยกระทง
• เพื่อให้ผู้เรียนรูห้ ลักการของศาสนา
กิจกรรมวันพ่อ
ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และมี
กิจกรรมวันคริสต์มาส
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
กิจกรรมวันปีใหม่
กิจกรรมวันเด็ก

โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
กิจกรรมบันทึกความดี
กิจกรรมหน้าเสาธง

โครงการส่งเสริม
ศักยภาพนักเรียน
กิจกรรมทักษะทาง
วิชาการ
กิจกรรมงานปิดภาค
กิจกรรมกีฬาสี

เป้าหมาย
(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ)

เชิงปริมาณ : ครู ผู้เรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 รวมทั้ง
ผู้ปกครองที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมวันสําคัญ
เชิงคุณภาพ :
ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่มีความมีวินยั ความรักชาติ ศาสน์
กษัตริย์ และปฏิบัติตามของศาสนา มีความรักและภูมิใจใน
ความเป็นไทย
ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวที
ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ รอบตัว
ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน
และตั้งคําถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่ทํางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้
ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนที่สามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตาม
จินตนาการ
ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่ทํางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนา
งาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
ร้อยละ 85 ของนักเรียนยอมรับวัฒนธรรมที่แตกต่าง
วัตถุประสงค์
เชิงปริมาณ : ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ร่วมกิจกรรม
• เพื่อ ให้ผู้เรีย นยึดมั่นในหลั กธรรม มี เชิงคุณภาพ :
วินัยและมีความรับผิดชอบ
ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวที
• เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้มีมารยาทดี มีสัมมา ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่มีความรักและภูมิใจในความเป็นไทย
คารวะตามวัฒนธรรมไทย
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
• เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนทําความดี เพื่อ
ร้อยละ 85 ของนักเรียนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติ
ตนเอง ผู้อื่น และส่วนรวม
ผู้อื่น
ร้อยละ 85 ของนักเรียนทีเห็นคุณค่าในตนเองและกล้า
แสดงออก
วัตถุประสงค์
เชิงปริมาณ : ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตามความสนใจ
และความสามารถของตนเอง
• เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้
เชิงคุณภาพ :
ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้และสื่อ
ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน
ต่างๆ มีทักษะในการตั้งคําถามเพือ่
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม และสามารถ และตั้งคําถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่สามารถเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม
สรุปความคิดจากสิ่งที่เรียนรู้รวมทั้งมี
ความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต
แลกเปลี่ยนคามคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
• เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถของ ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่สามารถสรุปเรื่องที่พบเห็นและ
สื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเองได้
ตนเองได้เต็มที่ ทุกด้าน
• เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นรู้ จั ก การวางแผนการ ร้อยละ 75 ของนักเรียนที่สามารถวางแผนการทํางาน และ
ทํางานจนสําเร็จ
ทํางานจนสําเร็จ
ร้อยละ 85 ของนักเรียนที่สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
• เพื่อให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
• เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนําเสนอแนวคิด ร้อยละ 85 ของนักเรียนทีเห็นคุณค่าในตนเองและกล้า
ด้ ว ยวิ ธี ก ารของตนเองและยอมรั บ แสดงออก
ร้อยละ 90 ของนักเรียนสามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วม
ความสามารถของผู้อื่น
กิจกรรมด้านดนตรี กีฬา นันทนาการ
• เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน ร้อยละ 85 ของนักเรียนที่ทํางานอย่างมีความสุข มุ่งมัน
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง

รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดวงพร ปีการศึกษา 2556

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)

2.1
2.2
3.1
3.2
6.3
2.4
1.6
6.2
2.3
2.2
2.1
1.5
1.4

3.1
3.3
4.1
6.1
6.3
1.4
1.6
6.2
หน้า 55

กลยุทธ์ระดับโครงการ

วัตถุประสงค์
ชีวิตประจําวัน

โครงการส่งเสริม
วิชาการ
กิจกรรมทัศนศึกษา
กิจกรรมตลาดนัดดวง
พร
กิจกรรมรักการอ่าน

โครงการส่งเสริม
สุขภาพ
กิจกรรมตรวจสุขภาพ
ประจําปี
กิจกรรมตรวจสุขภาพ
ปากและฟัน
กิจกรรมแข็งแรงสมวัย
กิจกรรม ฟ.ฟัน สะอาด

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน

หน้า 56

วัตถุประสงค์
• เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ ได้ด้วย
ตนเอง
• เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นได้ มี ทั ก ษะในการตั้ ง
คําถาม เพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
• เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นสามารถแลกเปลี่ ย น
ความคิดเพื่อการเรียนรู้ต่อกัน
• เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจาก
สิ่งที่พบเห็น และนําเสนอวิธีคิดด้วย
วิธีการของตนเอง

วัตถุประสงค์
• เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นมี สุ ข นิ สั ย ในการดู แ ล
สุขภาพ
• เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักหลีกเลี่ยงต่อสภาวะ
เสี่ ย งต่ อ โรคภั ย - เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นมี มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง
• เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนตามสุข
บัญญัติ 10 ประการได้
• เพื่ อ ให้ ผู้เ รี ย นมี น้ํ า หนั ก ส่ ว นสู ง และ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
• เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพฟัน
วัตถุประสงค์
• เ พื่ อ ใ ห้ ผู้ เ รี ย น ยึ ด มั่ น ใ น ร ะ บ อ บ
ประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์
ทรงเป็นประมุข
• เพื่อให้ผู้เรียนยอมรับฟังความคิดเห็นที่
แตกต่าง
• เพื่อ ให้ผู้เรี ยนมี มนุษ ยสั มพัน ธ์ที่ดีและ
ให้เกียรติผู้อื่น ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
• เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเองและ
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

เป้าหมาย
(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ)
ร้อยละ 85 ของนักเรียนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติ
ผู้อื่น
เชิงปริมาณ : ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
เชิงคุณภาพ :
ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากแหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ
ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่มีทักษะในการตั้งคําถามเพื่อ
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อ
การเรียนรู้ต่อกัน
ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่สามารถสรุปความคิดจากสิ่งที่พบ
เห็น
ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่สามารถนําเสนอวิธีคิดด้วยวิธีการ
ของตนเอง
ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่ทํางานอย่างมีสุข
ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่สามารถวางแผนการทํางานจน
สําเร็จ
ร้อยละ 85 ของนักเรียนที่สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
ร้อยละ 85 ของนักเรียนที่มีความรู้สึกทีด่ ีต่ออาชีพสุจริต
เชิงปริมาณ : ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตามความสนใจ
และความสามารถของตนเอง
เชิงคุณภาพ :
ร้อยละ 85 ของนักเรียนที่มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถปฏิบัตติ นตามสุขบัญญัติ 10
ประการได้
ร้อยละ 70 ของผู้เรียนที่มีน้ําหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์
ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่รู้จักหลีกเลี่ยงต่อสภาวะเสี่ยงต่อ
โรคภัย

เชิงปริมาณ : ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตามความ
สนใจและความสามารถของตนเอง
เชิงคุณภาพ :
ร้อยละ 85 ของนักเรียนที่สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง
ร้อยละ 85 ของนักเรียนทีเห็นคุณค่าในตนเองและกล้า
แสดงออก
ร้อยละ 85 ของนักเรียนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติ
ผู้อื่น
ร้อยละ 85 ของนักเรียนที่สามารถยอมรับฟังความคิดเห็นที่
แตกต่าง

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)

1.5

3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
6.2
6.1
6.3
6.4

1.1
1.2
1.3

6.3
1.4
1.5
2.3

รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดวงพร ปีการศึกษา 2556

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ระดับโครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการพัฒนา
วัตถุประสงค์
ศักยภาพบุคลากร
• เพื่อให้ ครูและบุคลากร มีวิสัย ทัศน์ใน
การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ สามารถปรั บ ปรุ ง
กิจกรรมอบรม ประชุม
คุ ณ ภาพของงานและปฏิ บั ติ ง านได้
สัมมนา
อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมประกวดสื่อ
การสอน
• เพื่อให้บุคลากรนําความรู้จากการ
กิจกรรมวิจยั ในชั้น
พัฒนาไปปรับปรุงแก้ไขการเรียนการ
เรียน
สอน
กิจกรรมนิเทศการสอน

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมครูดีดวงพร
กิจกรรมสวดมนต์
ปฏิบัติธรรม
กิจกรรมอบรม
คุณธรรม จริยธรรม
โครงการประกัน
คุณภาพภายใน

วัตถุประสงค์
• เพื่อให้ครูเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้เรียน
• เพื่อให้ครูเป็นผู้มีวินัย มีความเชื่อมั่น
ในความดีของตนเอง
• เพื่อครูมีความมั่นใจในการสอน
วัตถุประสงค์
• เพื่ อ ให้ มี ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ
• เพื่ อ ให้ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาได้ รั บ การ
พัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
• เพื่อให้ได้รับทราบผลการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน

รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดวงพร ปีการศึกษา 2556

เป้าหมาย
(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ)
เชิงปริมาณ : ผู้บริหารและครูเข้ารับการอบรมทั้งหมด
เชิงคุณภาพ :
ร้อยละ 80 ของครูที่เข้าใจเป้าหมายของหลักสูตร กําหนด
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ร้อยละ 85 ของครูที่สามารถวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ร้อยละ 80 ของครูที่สามารถนําผลการวิเคราะห์มาออกแบบ
วางแผน และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปญ
ั ญา
ร้อยละ 80 ของครูทใี่ ช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และนํา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
ร้อยละ 80 ของครูที่สามารถประเมินผลที่มุ่งเน้นพัฒนาการ
ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ร้อยละ 85 ของครูทใี่ ห้คําแนะนํา คําปรึกษาและแก้ไขปัญหา
ผู้เรียนอย่างทั่วถึง
ร้อยละ 80 ของครูที่สามารถใช้กระบวนการวิจยั ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
ร้อยละ 80 ของครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของ
ผู้เรียน เป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นํา มีความสามารถทางวิชาการ
และมีความคิดริเริ่มในการบริหารจัดการสถานศึกษาและ
พัฒนาผู้เรียน ระดับดีมาก
ผู้บริหารใช้กระบวนการบริหารแบบมีสว่ นร่วมและใช้ผลการ
ประเมินเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ระดับดีมาก
ผู้บริหารมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ครอบคลุม
ภารกิจทั้ง 4 ด้านให้บรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ระดับดี
เยี่ยม
ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับดีเยี่ยม
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา
ระดับดีมาก
ผู้บริหารให้คําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใส่
การจัดการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ ระดับดีเยี่ยม
เชิงปริมาณ : ครูทุกคนได้รับการฝึกอบรม ให้มีวินัย มี
คุณธรรม จริยธรรม
เชิงคุณภาพ :
ร้อยละ 85 ของครูที่มีคุณธรรมจริยธรรมประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
เชิงปริมาณ : สถานศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาโดยบุคลากรภายในโรงเรียน ภายใต้
ความร่วมมือของหน่วยงานต้นสังกัด
เชิงคุณภาพ :
สถานศึกษามีการดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพ
ภายในตามกฎกระทรวง ในระดับดีเยี่ยม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

7.8

12.1-12.6
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กลยุทธ์ระดับโครงการ
โครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา

วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
• เพื่อให้มีหลักสูตรสถานศึกษา
• เพื่ อ ให้ห ลั ก สู ตรมี ความสอดคล้ อ งกั บ
หลักสูตรแกนกลาง
• เพื่ อ ให้ห ลั ก สู ตรมี ความสอดคล้ อ งกั บ
ความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน
• เพื่อให้มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพของผู้เรียน โดยมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย
(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)

เชิงปริมาณ : มีหลักสูตรสถานศึกษาครบถ้วนทุกสาระการ
เรียนรู้
เชิงคุณภาพ :
สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับบริบทอยู่
เสมอ อยู่ในระดับดีเยีย่ ม
สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมให้ผู้เรียนได้เลือกตามความถนัด
ความสามารถและความสนใจ อยู่ในระดับดีมาก

10.1

เป้าหมาย
(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)

10.2

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์ระดับโครงการ

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์
โครงการสายสัมพันธ์
ชุมชน บ้าน และ
• เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจอั น ดี ร ะหว่ า ง
โรงเรียน
ชุมชน ผู้ปกครอง
กิจกรรมปฐมนิเทศ
• เพือ่ แลกเปลี่ยนข่าวสารและความรู้กับ
กิจกรรมให้ความรู้
ชุมชน
ผู้ปกครอง
• เพื่อร่วมมือกับชุมชนในการจัด
กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน
การศึกษา

เชิงปริมาณ : สถานศึกษาสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง
ชุมชนใกล้เคียงสถานศึกษาและองค์กรส่วนท้องถิ่น
เชิงคุณภาพ :
ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ในระดับดี
มาก
มีการถ่ายทอดความรู้ แลกเปลีย่ นเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
สถานศึกษา กับผู้ปกครอง ในระดับดีมาก
มีการนําภูมปิ ัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ในระดับ
ดีมาก

9.3
13.2
13.1

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
กลยุทธ์ระดับโครงการ
โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
กิจกรรมส่งเสริม
มารยาทงาม
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วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ)

วัตถุประสงค์
เชิงปริมาณ : ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
• เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้มีมารยาทดี มีสัมมา เชิงคุณภาพ :
ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อันได้แก่
คารวะตามวัฒนธรรมไทย
ข้อ 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (มีความรัก และภูมิใจในความ
เป็นชาติ ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา และแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ข้อ 3. มีวินยั (เข้าแถว
ตรงเวลา แต่งกายเรียบร้อย ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
โรงเรียน) ข้อ 8. มีจิตสาธารณะ (เข้าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญตน
เพื่อส่วนรวม)
ร้อยละ 95 ของผู้เรียนมีกิริยามารยาทงาม แสดงถึงมารยาท
ทางสังคมที่เหมาะสม สวยงาม และถูกต้อง

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)

2.1

พ.1.4.1

รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดวงพร ปีการศึกษา 2556

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
กลยุทธ์ระดับโครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการปรับปรุง
อาคารสถานที่
กิจกรรมดูแลซ่อมบํารุง
ปรับปรุงเพิ่มเติม
กิจกรรมเรารักโรงเรียน
กิจกรรมสร้างเสริม
แหล่งเรียนรู้

วัตถุประสงค์
• เพื่ อ ให้ มี อ าคารเรี ย นที่ มั่ น คงแข็ งแรง
สะอาดและปลอดภัย
• เพื่อให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และ
สิ่งอํานวยความสะดวก พอเพียง อยู่ใน
สภาพใช้การได้ดี
• เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมร่มรื่น สวยงาม
• เพื่อให้มีแหล่งเรียนรู้สําหรับผู้เรียน

รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดวงพร ปีการศึกษา 2556

เป้าหมาย
(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ)
เชิงปริมาณ : อาคารสถานทีแ่ ละบริเวณได้รับการดูแลรักษา
และปรับปรุง
เชิงคุณภาพ :
มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้
การได้ บริเวณสถานศึกษาร่มรื่นดี มีแหล่งเรียนรู้ อยู่ในระดับ
ดีเยี่ยม
มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา และใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
และบุคลากรภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม
ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ร้อยละ 85 ของผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง
ร้อยละ 80 ของผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า ในการอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)

11.1

13.1
2.1
1.4
2.4
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บทที่ 3
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
1. ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา
• ผลสําเร็จโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัย
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กลยุทธ์ระดับโครงการ
(กิจกรรม)
โครงการวันสําคัญ
โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
โครงการส่งเสริมศักยภาพ
เด็ก
โครงการส่งเสริมวิชาการ
โครงการนิทานเพื่อนรัก
โครงการส่งเสริมสุขภาพ
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เป้าหมาย
(เชิงปริมาณ และคุณภาพ)
เชิงปริมาณ :
เด็กเข้าร่วมโครงการทุกคน
เชิงคุณภาพ :
ร้อยละ 75 ของเด็กมีน้ําหนักส่วนสูง
เป็นไปตามเกณฑ์
ร้อยละ 80 ของเด็กมีสุขนิสัย ในการ
ดูแลสุขภาพของตน
ร้อยละ 80 ของเด็กหลีกเลี่ยงต่อ
สภาวะทีเ่ สี่ยงต่อโรค
ร้อยละ 85 ของเด็กร่าเริง แจ่มใส
ร้อยละ 85 ของเด็กมีความมั่นใจกล้า
แสดงออก
ร้อยละ 85 ของเด็กควบคุมอารมณ์
ตนเองได้
ร้อยละ 90 ของเด็กชื่นชมศิลปะ รัก
ธรรมชาติ
ร้อยละ 85 ของเด็กมีวินัย รับผิดชอบ
เชื่อฟังคําสั่งสอนของ พ่อแม่ และครู
อาจารย์
ร้อยละ 85 ของเด็กมีความซื่อสัตย์
สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน
ร้อยละ 85 ของเด็กเล่นและทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น
ร้อยละ 85 ของเด็กประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและศาสนาทีต่ นนับถือ

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณ และคุณภาพ)

เชิงปริมาณ :
เด็กได้เข้าร่วมโครงการทุกคน
เชิงคุณภาพ :
เด็กมีน้ําหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
ร้อยละ 88.59
เด็กมีสุขนิสัย ในการดูแลสุขภาพของ
ตนร้อยละ 98.37
เด็กหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสีย่ งต่อโรค
ร้อยละ 98.37
เด็กร่าเริง แจ่มใส ร้อยละ 97.83
เด็กมีความมั่นใจกล้าแสดงออกร้อยละ
97.83
เด็กควบคุมอารมณ์ตนเองได้ร้อยละ
98.91
เด็กชื่นชมศิลปะ รักธรรมชาติทุกคน
ร้อยละ 99.46
เด็กมีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคําสั่ง
สอนของ พ่อแม่ และครูอาจารย์ทกุ
คนร้อยละ 96.74
เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือ
แบ่งปันทุกคนร้อยละ 99.46
ของเด็กเล่นและทํางานร่วมกับผู้อนื่ ทุก
คนร้อยละ 98.91
เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย
และศาสนาที่ตนนับถือทุกคนร้อยละ
98.91
ร้อยละ 85 ของเด็กสนใจเรียนรู้สิ่ง
เด็กสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัวทุกคนร้อย
รอบตัว
ละ 90.76
ร้อยละ 85 ของเด็กมีความคิดรวบยอด เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่ง
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจาก
ต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์เรียนรู้
ประสบการณ์เรียนรู้
ทุกคนร้อยละ 98.91
ร้อยละ 85 ของเด็กมีทักษะทางภาษา เด็กมีทักษะทางภาษาร้อยละ 98.91
ร้อยละ 85 ของเด็กมีจินตนาการและ เด็กมีจินตนาการและความคิด
ความคิดสร้างสรรค์
สร้างสรรค์ร้อยละ 98.91

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)

1.1
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2
4.3
4.5
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ระดับโครงการ
(กิจกรรม)
โครงการจัดทําและพัฒนา
หลักสูตร
โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร
โครงการส่งเสริมคุณธรรม
ครูดีดวงพร
โครงการประกันคุณภาพ
ภายใน

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณ และคุณภาพ)

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณ และคุณภาพ)

เชิงปริมาณ :
เชิงปริมาณ :
สถานศึกษามีหลักสูตรที่ได้รับการ
สถานศึกษามีหลักสูตรที่ได้รับการ
ปรับปรุงโดยความร่วมมือของทุกฝ่าย ปรับปรุงโดยความร่วมมืออย่าง
ต่อเนื่อง
เชิงคุณภาพ :
ร้อยละ 80 ของครูเข้าใจปรัชญา
ครู เข้าใจปรัชญาหลักการ และ
หลักการ และธรรมชาติของการจัด ธรรมชาติของการจัดการศึกษาทุกคน
การศึกษา
ร้อยละ 90 ของครูจัดทําแผนการจัด ครู จัดทําแผนการจัดประสบการณ์ ที่
ประสบการณ์ ที่สอดคล้องกับ
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และ
ปฐมวัย และสามารถจัด
สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ ประสบการณ์การเรียนรู้ที่
หลากหลาย สอดคล้องกับความ
หลากหลาย สอดคล้องกับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
แตกต่างระหว่างบุคคล ทุกคน
ร้อยละ 90 ของครูบริหารจัดการชัน้
ครู บริหารจัดการชั้นเรียนทีส่ ร้างวินัย
เรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก
เชิงบวก ทุกคน
ครู ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ร้อยละ 85 ของครูใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับ สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กมาก
ทุกคน
พัฒนาการของเด็ก
ร้อยละ 85 ของครูวิจัยและ
ครูร้อยละ 97.78 วิจัยและพัฒนาการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตน
จัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้
รับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการ ผลในการปรับการจัดประสบการณ์
จัดประสบการณ์
ทุกคน
ร้อยละ 80 ของครูจัดสิ่งแวดล้อมให้ ครู จัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้
เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
ได้ตลอดเวลา ทุกคน
ทุกคน ของครูมีวุฒิและความรู้
ครู มีวุฒิและความรูค้ วามสามารถใน
ความสามารถในด้านการศึกษา
ด้านการศึกษาปฐมวัย ทุกคน
ปฐมวัย
ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการ ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการ
จัดการศึกษาปฐมวัย ในระดับดีเยีย่ ม จัดการศึกษาปฐมวัย ในระดับดีเยีย่ ม
ผู้บริหารมีวสิ ัยทัศน์ ภาวะผู้นํา และ ผู้บริหารมีวสิ ัยทัศน์ ภาวะผู้นํา และ
ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็ก
ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ในระดับดีเยีย่ ม
ปฐมวัย ในระดับดีเยีย่ ม
ผู้ บ ริ ห า ร ใช้ ห ลักกา ร บ ริ ห า ร แ บ บ ผู้ บ ริ ห า ร ใช้ ห ลักกา ร บ ริ ห า ร แ บ บ
มี ส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมิน มี ส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมิน
หรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้าน
หรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้าน
วิชาการและการจัดการ ในระดับดี
วิชาการและการจัดการ ในระดับดี
เยี่ยม
เยี่ยม
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สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)

5.1

5.2

5.3
5.4

5.6
5.7
5.9
6.1
6.2

6.3
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กลยุทธ์ระดับโครงการ
(กิจกรรม)

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณ และคุณภาพ)

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณ และคุณภาพ)

ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใน
ระดับดีมาก
ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ในระดับดี
มาก
ผู้บริหารให้คําแนะนำ คําปรึก ษา
ทางวิช าการและเอาใจใส่ก ารจัด
การศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและ
เต็มเวลา ในระดับดีมาก
เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจ
ผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย
ในระดับดีมาก
สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและนําสู่การปฏิบตั ิได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในระดับดีเยีย่ ม
ครูเข้าร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากําหนด ในระดับดีเยี่ยม
สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ
ภายใน ที่เป็นระบบตามกฎกระทรวง
ในระดับดีมาก

ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใน
ระดับดีเยี่ยม
ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ในระดับดี
เยี่ยม
ผู้บริหารให้คําแนะนำ คําปรึก ษา
ทางวิช าการและเอาใจใส่ก ารจัด
การศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและ
เต็มเวลา ในระดับดีเยี่ยม
เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจ
ผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย
ในระดับดีเยี่ยม
สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและนําสู่การปฏิบตั ิได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในระดับดีเยีย่ ม
ครูเข้าร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากําหนด ในระดับดีเยี่ยม
สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ
ภายใน ที่เป็นระบบตามกฎกระทรวง
ในระดับดีเยี่ยม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)

6.4

6.5

6.6

6.7
7.1
พ.1.1
8.1-8.6

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์ระดับโครงการ
(กิจกรรม)
โครงการสายสัมพันธ์ชุมชน
บ้าน และโรงเรียน
โครงการปรับปรุงอาคาร
สถานที่

หน้า 62

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณ และคุณภาพ)
เชิงปริมาณ :
ร้อยละ 90 ของนักเรียน ผู้ปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน
แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ่วมกัน
เชิงคุณภาพ :
ร้อยละ 90 ของครูมีปฏิสัมพันธ์ทดี่ ี
กับเด็ก และผู้ปกครอง
สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาการ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและ
ท้องถิ่น ในระดับดีมาก
สถานศึกษาจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวก เพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน
ในระดับดีมาก

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณ และคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)

นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาและชุมชน แลกเปลี่ยน
เรียนรูร้ ่วมกันทุกคน
ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และ
ผู้ปกครองทุกคน
สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาการ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและ
ท้องถิ่น ในระดับดีเยี่ยม
สถานศึกษาจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวก เพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน
ในระดับดีเยี่ยม

5.8
7.4
7.5
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กลยุทธ์ระดับโครงการ
(กิจกรรม)

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณ และคุณภาพ)
มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ใน
ระดับดีมาก
เป็นแหล่งเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของเด็กและบุคลากรใน
สถานศึกษา ชุมชน ในระดับดีเยี่ยม

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณ และคุณภาพ)
มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ใน
ระดับดีเยี่ยม
เป็นแหล่งเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของเด็กและบุคลากรใน
สถานศึกษา ชุมชน ในระดับดีเยี่ยม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)

9.2

9.1

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
กลยุทธ์ระดับโครงการ
(กิจกรรม)
โครงการยิม้ ง่ายไหว้สวย

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณ และคุณภาพ)
เชิงปริมาณ :
เด็กเข้าร่วมโครงการทุกคน
เชิงคุณภาพ :
ร้อยละ 90 ของเด็กมีสุขภาพจิตดี มี
กิริยามารยาทงาม แสดงความเคารพ
ต่อผู้ใหญ่ได้อย่างสวยงาม
ร้อยละ 85 ของเด็กปฏิบัติตาม
ระเบียบวินยั ของโรงเรียน

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณ และคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)

เชิงปริมาณ :
เด็กได้เข้าร่วมโครงการทุกคน
เด็กมีสุขภาพจิตดี มีกิรยิ ามารยาท
งาม แสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ได้
อย่างสวยงามทุกคน
เด็กปฏิบตั ิตามระเบียบวินัยของ
โรงเรียน ร้อยละ 96.74

พ.1.4.1
3.1

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
กลยุทธ์ระดับโครงการ
(กิจกรรม)
โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณ และคุณภาพ)
เชิงปริมาณ :
เด็กในโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทุกคน
เชิงคุณภาพ :
ร้อยละ 90 ของเด็กบําเพ็ญประโยชน์
เพื่อส่วนรวม
สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ทาง
ธรรมชาติ ในระดับดีมาก
ร้อยละ 85 ของเด็กมีทักษะทางภาษา
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ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณ และคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)

เชิงปริมาณ :
เด็กได้เข้าร่วมโครงการทุกคน
เด็กบําเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม
ร้อยละ 95.29
สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ทาง
ธรรมชาติ ในระดับดีเยี่ยม
เด็กมีทักษะทางภาษาร้อยละ 98.91

พ.1.3.1
พ.1.3.2
4.3
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โครงการ/กิจกรรม
โครงการวันสําคัญ
โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียน
โครงการส่งเสริมวิชาการ
โครงการส่งเสริมสุขภาพ
โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน
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เป้าหมาย
(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ)

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)

เชิงปริมาณ : ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ทุกคน ผู้ปกครองที่สนใจ เข้าร่วม
กิจกรรมวันสําคัญ
เชิงคุณภาพ :
ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพ มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง สามารถปฏิบัติตนตามสุข
บัญญัติ 10 ประการได้
ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีน้ําหนัก
ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนรู้จักหลีกเลีย่ ง
ต่อสภาวะเสีย่ งต่อโรคภัย
ร้อยละ 87 ของผู้เรียนทีเห็นคุณค่า
ในตนเองและกล้าแสดงออก
ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนสามารถสร้าง
ผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/
นันทนาการตามจินตนาการ
ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีความมีวินยั
ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ
ปฏิบัติตามของศาสนา มีความรัก
และภูมิใจในความเป็นไทย
ร้อยละ 85 ของผู้เรียนเอื้ออาทรผูอ้ ื่น
และกตัญญูกตเวที
ร้อยละ 85 ของผู้เรียนยอมรับ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง
ร้อยละ 85 ของผู้เรียนตระหนัก รู้
คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม
ร้อยละ 75 ของผู้เรียนมีนิสยั รักการ
อ่านและแสวงหาความรูด้ ้วยตนเอง
จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อ
ต่างๆ รอบตัว
ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีทักษะในการ
อ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคําถาม
เพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

เชิงปริมาณ : ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ทุกคน ผู้ปกครองที่สนใจ เข้าร่วม
กิจกรรมวันสําคัญ

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)

ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถ
ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ
ได้ ร้อยละ 97.78
ผู้เรียนมีน้ําหนัก ส่วนสูง และ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ร้อย
ละ 50
ผู้เรียนรู้จักหลีกเลี่ยงต่อสภาวะเสีย่ ง
ต่อโรคภัย ได้ร้อยละ 99.44
ผู้เรียนทีเห็นคุณค่าในตนเองและกล้า
แสดงออกร้อยละ 87.78
ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้
เกียรติผู้อื่นร้อยละ 96.11
ผู้เรียนสามารถสร้างผลงานจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/
นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตาม
จินตนาการร้อยละ 96.11
ผู้เรียนมีความมีวินัย ความรักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์ และปฏิบัตติ ามของ
ศาสนา มีความรักและภูมิใจในความ
เป็นไทยร้อยละ 95.56
ผู้เรียนเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญู
กตเวทีร้อยละ 98.33
ผู้เรียนยอมรับวัฒนธรรมที่แตกต่าง
ร้อยละ 94.44
ผู้เรียนตระหนัก รู้คณ
ุ ค่า ร่วมอนุรกั ษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อมร้อยละ 98.33

1.1

ผู้เรียนมีนิสยั รักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด
แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ รอบตัว
ร้อยละ 95
ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด
เขียน และตั้งคําถามเพื่อค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติมร้อยละ 89.44

3.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2.1

2.2
2.3
2.4

3.2

รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดวงพร ปีการศึกษา 2556

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ)

ผลสําเร็จ
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)

ร้อยละ 80 ของผู้เรียนสามารถเรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนคาม
คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
ร้อยละ 80 ของผู้เรียนสามารถสรุป
เรื่องที่พบเห็นและสื่อสารโดยการพูด
หรือเขียนตามความคิดของตนเองได้
ร้อยละ 80 ของผู้เรียนสามารถ
นําเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วย
วิธีการของตนเอง
ร้อยละ 85 ของผู้เรียนสามารถ
สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง
ร้อยละ 80 ของผู้เรียนสามารถวาง
แผนการทํางาน และทํางานจนสําเร็จ
ร้อยละ 85 ของผู้เรียนทํางานอย่างมี
ความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจ
ในผลงานของตนเอง
ร้อยละ 85 ของผู้เรียนทํางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้
ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต

ผู้เรียนสามารถเรียนรูร้ ่วมกันเป็น
กลุ่ม แลกเปลี่ยนคามคิดเห็นเพื่อการ
เรียนรูร้ ะหว่างกันร้อยละ 94.4
ผู้เรียนสามารถสรุปเรื่องที่พบเห็น
และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเองได้ร้อยละ 90
ผู้เรียนสามารถนําเสนอวิธีคิด วิธี
แก้ปัญหาด้วยวิธีการของตนเองร้อย
ละ 92.22
ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานด้วย
ตนเองร้อยละ 93.89
ผู้เรียนสามารถวางแผนการทํางาน
และทํางานจนสําเร็จร้อยละ 95.56
ผู้เรียนทํางานอย่างมีความสุข มุ่งมัน่
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของ
ตนเองร้อยละ 92.22
ผู้เรียนทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ร้อยละ
95.56
ผู้เรียนมีความรู้สึกทีด่ ีต่ออาชีพสุจริต
ร้อยละ 97.78

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)
3.3
4.1
4.2
4.4
6.1
6.2
6.3
6.4

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร
โครงการส่งเสริมคุณธรรมครู
ดีดวงพร
โครงการประกันคุณภาพ
ภายใน
โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา

เป้าหมาย
(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ)

ผลสําเร็จ
(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ)

เชิงปริมาณ : ผู้บริหารและครูเข้ารับ
การอบรมทั้งหมด
เชิงคุณภาพ :
ร้อยละ 80 ของครูเข้าใจเป้าหมาย
ของหลักสูตร กําหนดเป้าหมายใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ร้อยละ 85 ของครูสามารถวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ร้อยละ 80 ของครูสามารถนําผลการ
วิเคราะห์มาออกแบบ วางแผน และ
จัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง ความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปญ
ั ญา
ร้อยละ 80 ของครูใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม และนําภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้

เชิงปริมาณ : ผู้บริหารและครูเข้ารับ
การอบรมทั้งหมด

รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดวงพร ปีการศึกษา 2556

ครูเข้าใจเป้าหมายของหลักสูตร
กําหนดเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนทุกคน
ครูสามารถวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ทุกคน
ครูสามารถนําผลการวิเคราะห์มา
ออกแบบ วางแผน และจัดการเรียนรู้
ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา
ทุกคน
ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
และนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณา
การในการจัดการเรียนรู้ทุกคน

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)

7.1
7.2
7.3

7.4
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โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ)

ผลสําเร็จ
(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ)

ร้อยละ 80 ของครูสามารถ
ประเมินผลที่มุ่งเน้นพัฒนาการของ
ผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ร้อยละ 85 ของครูให้คําแนะนํา
คําปรึกษาและแก้ไขปัญหาผูเ้ รียน
อย่างทั่วถึง
ร้อยละ 80 ของครูสามารถใช้
กระบวนการวิจยั ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง
ร้อยละ 85 ของครูประพฤติปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้เรียน
เป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
ผู้บริหารมีวสิ ัยทัศน์ มีภาวะผู้นํา มี
ความสามารถทางวิชาการ และมี
ความคิดริเริม่ ในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียน ระดับ
ดีเยี่ยม
ผู้บริหารใช้กระบวนการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมและใช้ผลการประเมินเป็น
เครื่องมือในการบริหารงาน ระดับดี
เยี่ยม
ผู้บริหารมีประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ ครอบคลุมภารกิจทัง้
4 ด้านให้บรรลุเป้าหมายตามที่
กําหนดไว้ ระดับดีเยี่ยม
ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรระดับดีเยีย่ ม
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พึงพอใจผลการ
บริหารการจัดการศึกษา ระดับดีมาก

ครูสามารถประเมินผลที่มุ่งเน้น
พัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลายทุกคน
ครูให้คําแนะนํา คําปรึกษาและแก้ไข
ปัญหาผูเ้ รียนอย่างทั่วถึงทุกคน

ผู้บริหารให้คําแนะนํา คําปรึกษาทาง
วิชาการ และเอาใจใส่การจัด
การศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ ระดับดี
เยี่ยม
ร้อยละ 85 ของครูมีสมาธิและความ
มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่
ตามมาตรฐานวิ ช าชี พ อย่ า งมุ่ ง มั่ น
เต็ ม เวลาประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นเป็ น
แบบอย่างที่ดี
สถานศึกษามีการดําเนินการตาม
ระบบประกันคุณภาพภายในตาม
กฎกระทรวง ในระดับดีมาก
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สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)
7.5
7.6

ครูสามารถใช้กระบวนการวิจัยในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนา
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่องทุกคน

7.7

ครูประพฤติปฏิบัตติ นเป็นแบบอย่าง
ที่ดีของผู้เรียน เป็นสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา ทุกคน
ผู้บริหารมีวสิ ัยทัศน์ มีภาวะผู้นํา มี
ความสามารถทางวิชาการ และมี
ความคิดริเริม่ ในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียน ระดับ
ดีเยี่ยม
ผู้บริหารใช้กระบวนการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมและใช้ผลการประเมินเป็น
เครื่องมือในการบริหารงาน ระดับดี
เยี่ยม
ผู้บริหารมีประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ ครอบคลุมภารกิจทัง้
4 ด้านให้บรรลุเป้าหมายตามที่
กําหนดไว้ ระดับดีเยี่ยม
ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรระดับดีเยีย่ ม
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พึงพอใจผลการ
บริหารการจัดการศึกษา ระดับดี
เยี่ยม
ผู้บริหารให้คําแนะนํา คําปรึกษาทาง
วิชาการ และเอาใจใส่การจัด
การศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ ระดับดี
เยี่ยม
ครู มี ส มาธิ แ ละความมุ่ ง มั่ น ในการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต า ม
มาตรฐานวิ ช าชี พ อย่ า งมุ่ ง มั่ น เต็ ม
เ ว ล า ป ร ะ พ ฤ ติ ป ฏิ บั ติ ต น เ ป็ น
แบบอย่างที่ดีทุกคน
สถานศึ ก ษามี ก ารดํ า เนิ น การตาม
ระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในตาม
กฎกระทรวง ในระดับดีเยี่ยม

7.8
8.1

8.2

8.3

8.4
8.5
8.6

7.9

12.1-12.6
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โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ)

ผลสําเร็จ
(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ)

สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
ให้เหมาะสมกับบริบทอยู่เสมอ อยูใ่ น
ระดับดีเยี่ยม
สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมให้
ผู้เรียนได้เลือกตามความถนัด
ความสามารถและความสนใจ อยู่ใน
ระดับดีมาก

สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
ให้เหมาะสมกับบริบทอยู่เสมอ อยูใ่ น
ระดับดีเยี่ยม
สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมให้
ผู้เรียนได้เลือกตามความถนัด
ความสามารถและความสนใจ อยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)
10.1
10.2

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้
โครงการ/กิจกรรม
โครงการสายสัมพันธ์ชุมชน
บ้าน และโรงเรียน

เป้าหมาย
(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ)

ผลสําเร็จ
(เชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ)

เชิงปริมาณ : สถานศึกษาสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง ชุมชน
ใกล้เคียงสถานศึกษาและองค์กรส่วน
ท้องถิ่น
เชิงคุณภาพ :
ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา ในระดับดีมาก
มีการถ่ายทอดความรู้ แลกเปลีย่ น
เรียนรูร้ ่วมกันระหว่างสถานศึกษา
กับผู้ปกครอง ในระดับดีเยีย่ ม
มีการนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ ในระดับดีเยี่ยม

เชิงปริมาณ : สถานศึกษาสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง ชุมชน
ใกล้เคียงสถานศึกษาและองค์กรส่วน
ท้องถิ่น
เชิงคุณภาพ :
ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา ในระดับดีมาก
มีการถ่ายทอดความรู้ แลกเปลีย่ น
เรียนรูร้ ่วมกันระหว่างสถานศึกษา
กับผู้ปกครอง ในระดับดีมาก
มีการนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ ในระดับดีเยี่ยม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)

9.3
13.2
13.1

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม

เป้าหมาย
(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ)

ผลสําเร็จ
(เชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ)

เชิงปริมาณ : ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ทุกคน
เชิงคุณภาพ :
ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีสัมมาคารวะ
มีมารยาทงาม

เชิงปริมาณ : ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ทุกคน
เชิงคุณภาพ :
ผู้เรียนมีสมั มาคารวะ มีมารยาทงาม
ร้อยละ 95.56

รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดวงพร ปีการศึกษา 2556

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)

2.1
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กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
โครงการปรับปรุงอาคาร
สถานที่
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เป้าหมาย
(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ)

ผลสําเร็จ
(เชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ)

เชิงปริมาณ : อาคารสถานที่และ
บริเวณได้รับการดูแลรักษาและ
ปรับปรุง
เชิงคุณภาพ :
สถานศึกษามีห้องเรียนห้องปฏิบัติการ
อาคารเรี ย นมั่ น คง สะอาดแล ะ
ปลอดภั ย มี สิ่ ง อํ า นวยความสะดวก
พอเพี ย ง อยู่ ใ นสภาพใช้ ก ารได้ ดี
สภาพแวดล้ อ มร่ ม รื่ น และมี แ หล่ ง
เรี ย นรู้ สํ า หรั บ ผู้ เ รี ย น อยู่ ใ นระดั บ ดี
เยี่ยม

เชิงปริมาณ : อาคารสถานที่และ
บริเวณได้รับการดูแลรักษาและ
ปรับปรุง
เชิงคุณภาพ :
สถานศึกษามีห้องเรียนห้องปฏิบัติการ
อาคารเรี ยนมั่ น คง สะอาดแล ะ
ปลอดภั ย มี สิ่ ง อํ า นวยความสะดวก
พอเพี ย ง อยู่ ใ นสภาพใช้ ก ารได้ ดี
สภาพแวดล้ อ มร่ ม รื่ น และมี แ หล่ ง
เรี ย นรู้ สํ า หรั บ ผู้ เ รี ย น อยู่ ใ นระดั บ ดี
เยี่ยม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)

11.1
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2. ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย
ที่
1.1
1.2
1.3
1.4

ตัวบ่งชี้

ระดับ
คุณภาพ

มีน้ําหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
4
มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย
5
มีสุขนิสยั ในการดูแลสุขภาพของตน
5
หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด
5
เฉลี่ย
5
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)
โครงการส่งเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมตรวจสุขภาพ
- กิจกรรมตรวจสุขภาพปากและฟัน
- กิจกรรม ฟ.ฟันสะอาด

1. วิธีการพัฒนา
สถานศึกษาจัดทําโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน ด้วยการตรวจสุขภาพประจําวัน โดยครูประจําชั้น
และตรวจสุขภาพประจําปี โดยโรงพยาบาลแพทย์รังสิต ซึ่งทําการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพฟัน นอกจากนี้
สถานศึกษาได้จัดกิจกรรม ฟ.ฟันสะอาด ด้วยการแปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวัน และดื่มน้ําหลังการดื่ม
นมทุ กครั้ ง จั ด กิ จ กรรมอาหารกลางวั น กํ า หนดรายการอาหารที่ ถูกต้ องตามหลั กโภชนาการเป็ น รายปี จั ด
กิจกรรมรณรงค์อุบัติเหตุและสิ่งเสพติด ด้วยการจัดป้ายนิเทศ และให้ความรู้เรื่อง อุบัติเหตุจากการเล่นของ
ตนเอง จดบันทึกอุบัติเหตุรายบุคคล
2. ผลการพัฒนา
จากการดําเนินการดังกล่าว เป็นผลให้นักเรียนมีน้ําหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางร่ายกาย มี
ทักษะในการเคลื่อนไหวตามวัย มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน รู้จักระมัดระวังตนเอง ให้พ้นจากอุบัติเหตุ
การเสี่ยงต่อการเกิดโรค รู้ถึงโทษ และไม่ข้องเกี่ยวกับสิ่งเสพติด
3. แนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาสร้างความตระหนักให้เกิดแก่ครูผู้สอน และผู้ปกครอง ในเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายของเด็กอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครูผู้สอนและผู้ปกครองดูแลนักเรียนให้ได้รับประทานอาหารที่ถูก
หลักโภชนาการ และออกกําลังกายสม่ําเสมอ
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หน้า 69

มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจ

2.1
2.2
2.3
2.4

ระดับ
คุณภาพ

ตัวบ่งชี้

ที่

ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกทีด่ ีต่อตนเอง
มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ เหมาะสมกับวัย
ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ
เฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

5
5
5
5
5
ดีเยี่ยม

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)
โครงการวันสําคัญ
- กิจกรรมวันลอยกระทง
- กิจกรรมวันปีใหม่
โครงการส่งเสริมศักยภาพ
- กิจกรรมมอบเกียรติบัตร
- กิจกรรมงานปิดภาค
- กิจกรรมกีฬาสี
โครงการส่งเสริมวิชาการ
- กิจกรรมทัศนศึกษา
- กิจกรรมตลาดนัดดวงพร
- กิจกรรมวันวิชาการ

1. วิธีการพัฒนา
สถานศึกษาจัดกิจกรรมวันปีใหม่ ให้เด็กเล่นกิจกรรมตามฐานทดสอบความสามารถ ในด้านต่างๆ
ร่วมกับเพื่อน แล้วมีการจับรางวัล จัดกิจกรรมกีฬาสี แบ่งเด็กเป็น 2 สี ร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ จัด
ประกวดกองเชียร์ มีการมอบเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลกองเชียร์ จัดกิจกรรมทัศนศึกษานําเด็กไปสวนสัตว์
เปิด ซาฟารีเวิร์ล มีนบุรี กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมตลาดนัดดวงพร ให้เด็กจําหน่ายสินค้าตามอัธยาศัย จัดกิจกรรม
วันปิดภาค ให้เด็กแสดงความสามารถทางด้านการแสดง และมีการมอบเกียรติบัตรให้เด็กที่จบการศึกษา
2. ผลการพัฒนา
จากการดําเนินการดังกล่าว เป็นผลให้ เด็กมีพัฒนาการทางด้านสติปัญญา ด้านสังคม มีความร่าเริง
แจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ทางด้านดนตรี และการเคลื่อนไหว สามารถ
ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้อย่างเหมาะสมกับวัย ชื่นชมในคุณค่าและความงามของธรรมชาติ ในระดับดีเยี่ยม
3. แนวทางการพัฒนา
สถานศึ กษาจะจัดโครงการและกิ จ กรรม ให้ เ ด็กมี พัฒ นาการทางด้ านอารมณ์ และจิ ตใจ โดย
มุ่งเน้นให้เด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกเพิ่มขึ้น
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มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
ที่
3.1
3.2
3.3
3.4

ตัวบ่งชี้
มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคําสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์
มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน
เล่นและทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาทีต่ นนับถือ
เฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

ระดับ
คุณภาพ

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)

5
5
5
5
5
ดีเยี่ยม

โครงการวันสําคัญ
- กิจกรรมไหว้ครู
- กิจกรรมวันเข้าพรรษา
- กิจกรรมวันแม่
- กิจกรรมวันลอยกระทง
- กิจกรรมวันพ่อ
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
- กิจกรรมนั่งสมาธิ
- กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง
- กิจกรรมกีฬาสี
โครงการส่งเสริมวิชาการ
- กิจกรรมตลาดนัดดวงพร
- กิจกรรมวันวิชาการ
โครงการนิทานเพื่อนรัก

1. วิธีการพัฒนา
สถานศึกษาจัดกิจกรรมวันแม่ วันพ่อ และวันไหว้ครู สร้างความตระหนักและรับรู้บทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง ในฐานะสมาชิกของครอบครัว จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ให้เด็กได้เรียนรู้และปฏิบัติตนตามศาสนาที่ตน
นับถือ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มีกิจกรรมนั่งสมาธิ ให้เด็กสํารวมกาย ใจ ปฏิบัติตามข้อตกลงใน
ชั้นเรียน จัดกิจกรรมหน้าเสาธง ฝึกให้เด็กมีระเบียบ วินัย รู้จักหน้าที่ของตนเอง เล่านิทานเพื่อนรัก ปลูกฝังให้
เด็กมีความซื่อสัตย์ สุจริต รู้จักแบ่งปัน และทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ จัดกิจกรรมกีฬาสี ให้เด็กฝึกความมีน้ําใจ รู้แพ้
รู้ชนะ รู้จักให้อภัย เพื่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข จัดกิจกรรมตลาดนัดดวงพร ปลูกฝังให้เด็กมีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ในการใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน และจัดกิจกรรมวันวิชาการ ให้เด็กรู้จักการแบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน และมีพัฒนาการทางด้านสติปัญญา
2. ผลการพัฒนา
จากการดําเนินการดังกล่าว เป็นผลให้ เด็กมีวินัย ความรับผิดชอบ เชื่อฟังคําสั่งสอนของพ่อ แม่
และครู มีความซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน สามารถเล่นและทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ และประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทย และศาสนาที่ตนนับถือ
3. แนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาจัดโครงการและกิจกรรม ให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม โดยมุ่งเน้นให้เด็กมีวินัย ความ
รับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนเองเพิ่มขึ้น
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หน้า 71

มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
ที่

ตัวบ่งชี้

ระดับ
คุณภาพ

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้
มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้
มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
เฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

5
5
5
5
5
5
ดีเยี่ยม

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)
โครงการส่งเสริมวิชาการ
- กิจกรรมทัศนศึกษา
- กิจกรรมตลาดนัดดวงพร
- กิจกรรมวันวิชาการ
- กิจกรรมเชิญวิทยากร
โครงการนิทานเพื่อนรัก

1. วิธีการพัฒนา
สถานศึกษาจัดโครงการส่งเสริมวิชาการ มีกิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมตลาดนัดดวงพร และการ
เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง จากการปฏิบัติจริง และให้เด็กเกิดความ
สนใจในสิ่งรอบตัว จัดกิจกรรมวันวิชาการ และจัดโครงการนิทานเพื่อนรัก ให้เด็กได้เรียนรู้เป็นกลุ่มตามฐานต่างๆ
มีทักษะทางภาษา รู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
2. ผลการพัฒนา
จากการดําเนินการดังกล่าว เป็นผลให้ เด็กสนใจในการเรียนรู้สิ่งรอบตัว รู้จักซักถามสิ่งที่ตนเอง
สนใจ มีความคิดรวบยอดในเรื่องต่างๆ สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้เหมาะสมตามวัย มีทักษะในการคิดตาม
หลักการวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ในระดับดีเยี่ยม
3. แนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาจัดโครงการและกิจกรรม ให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา โดยมุ่งเน้นพัฒนาให้เด็ก
เกิดความคิดรวบยอดและทักษะทางภาษาเพิ่มขึ้น
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มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ที่

ตัวบ่งชี้

5.1

ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย
และสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์
5.2 ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย
สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
5.3 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก
5.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
5.5 ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย
และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง
5.6 ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการ
ปรับการจัดประสบการณ์
5.7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรูไ้ ด้ตลอดเวลา
5.8 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง
5.9 ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย
5.10 ครูจัดทําสารนิทัศน์และนํามาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
เด็ก
เฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

ระดับ
คุณภาพ
5
5
5
5
5

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
- กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา
โครงการนิเทศการสอน
โครงการสายสัมพันธ์ชุมชน บ้าน
และโรงเรียน
- กิจกรรมปฐมนิเทศ
- กิจกรรมให้ความรูผ้ ู้ปกครอง
- กิจกรรมพบปะผู้ปกครอง

5
5
5
5
5
5
ดีเยี่ยม

1. วิธีการพัฒนา
สถานศึ ก ษาจั ด โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากร โดยจั ด การประชุ ม อบรม สั ม มนา ทั้ ง ใน
สถานศึกษา และจัดส่งครูเข้าอบรม สัมมนาตามโครงการที่หน่วยงานนอกจัดอย่างสม่ําเสมอ เพื่อให้ครูสามารถ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ ได้สอดคล้องกับธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการนิเทศการสอน
เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การใช้สื่อประกอบการสอน การวิจัยเพื่อ
การเรียนรู้ จัดโครงการสายสัมพันธ์ บ้าน ชุมชน โรงเรียน มีกิจกรรมปฐมนิเทศ และให้ความรู้ผู้ปกครอง เพื่อให้
ทุกฝ่ายทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผลการพัฒนา
จากการดํ า เนิ น การพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรดั ง กล่ า ว เป็ น ผลให้ ครู มี ค วามสามารถในการจั ด
ประสบการณ์การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ตรงตามหลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย จัดทํา
แผนการจัดประสบการณ์ที่หลากหลายได้สอดคล้องกับหลักสูตร และความแตกต่างระหว่างบุคคล ครูสามารถ
บริหารชั้นเรียนด้วยวินัยเชิงบวก สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดประสบการณ์ได้อย่างเหมาะสม วัดและ
ประเมินผลพัฒนาการของเด็กด้วยวิธีการที่หลากหลาย และรายงานผู้ปกครองอย่างสม่ําเสมอ รวมทั้งนําผลการ
ประเมินมาพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กได้ สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองและเด็ก จัดสภาพแวดล้อมให้สามารถ
เรี ย นรู้อย่ า งเป็ น ธรรมชาติ ได้ ต ลอดเวลา และสามารถจัด ทํ า สารสนเทศ เพื่ อใช้ เป็ น ข้ อมู ล ในการพั ฒนาเด็ ก
รายบุคคล
3. แนวทางการพัฒนา
สถานศึ กษาจะพัฒ นาบุคลากร ให้ ป ฏิ บัติ ห น้ าที่ อย่า งมี ประสิ ทธิ ภ าพ และพั ฒ นาครูผู้ ส อน โดย
มุ่งเน้นให้นําผลการประเมินการจัดประสบการณ์มาเป็นข้อมูลในการพัฒนาเด็กรายบุคคล
รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดวงพร ปีการศึกษา 2556

หน้า 73

มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ที่

ตัวบ่งชี้

6.1 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
6.2 ผูบ้ ริหารมีวสิ ัยทัศน์ ภาวะผู้นํา และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนา
เด็กปฐมวัย
6.3 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการ
ประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
6.4 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
6.5 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
6.6 ผู้บริหารให้คําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
การศึกษา ปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
6.7 เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา
ปฐมวัย
เฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

ระดับ
คุณภาพ
5
5

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลกร
- กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา

5
5
5
5
5
5
ดีเยี่ยม

1. วิธีการพัฒนา
สถานศึกษาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยส่งครูและผู้บริหารเข้ารับการอบรม สัมมนา
ทักษะทางวิชาการและการบริหารการจัดการศึกษากับหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายนอก
2. ผลการพัฒนา
จากการเข้าร่วมอบรม สัมมนา ดังกล่าว ทําให้ผู้บริหารเข้าใจปรัชญา และหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย มีความเป็นผู้นํา มีวิสัยทัศน์ และมีความริเริ่มในการพัฒนาเด็กปฐมวัย บริหารจัดการโดยมีส่วนร่วม
ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาในวิชาชีพ และเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการของบุคลากรภายในสถานศึกษา
เป็นผลให้ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษา ในระดับดีเยี่ยม
3. แนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาจัดให้มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ
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มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา
ที่

ตัวบ่งชี้

7.1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนําสู่การปฏิบัตไิ ด้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
7.2 มีระบบและกลไกให้ผู้มสี ่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัด
การศึกษาปฐมวัย
7.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย
7.4 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและ
ท้องถิ่น
7.5 จัดสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน
เฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

ระดับ
คุณภาพ
5
5
5
5

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)
โครงการจัดทําและพัฒนา
หลักสูตร
โครงการสายสัมพันธ์ชุมชน บ้าน
และโรงเรียน
- กิจกรรมปฐมนิเทศ
- กิจกรรมให้ความรูผ้ ู้ปกครอง
- กิจกรรมพบปะผู้ปกครอง

5
5
ดีเยี่ยม

1. วิธีการพัฒนา
สถานศึกษาจัดทําและพัฒนาหลักสูตร โดยให้ครูผู้สอนจัดทําแผนการจัดประสบการณ์ เพื่อพัฒนา
เด็กทั้ง 4 ด้าน ให้สอดคล้องกับศักยภาพของเด็กและความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนเปิดเรียน
ปีการศึกษา 2555 โดยใช้รูปแบบผังมโนทัศน์ในการกําหนดกิจกรรม จัดโครงการสายสัมพันธ์ บ้านและโรงเรียน
มีการปฐมนิเทศ และให้ความรู้ผู้ปกครอง ให้ตระหนักถึงความสําคัญและเข้าใจหลักการของการศึกษาปฐมวัย
และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเป็นแนวทางเดียวกัน
2. ผลการพัฒนา
จากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นผลให้สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่เหมาะสมกับผู้เรียน
และชุมชน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม ด้วยการแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาอย่างเหมาะสม
3. แนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาจะจัดให้ผู้ปกครอง และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น
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มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ที่

ตัวบ่งชี้

8.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
8.2 จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่
มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
8.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ
8.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
8.5 นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
8.6 จัดทํารายงานประจําปีทเี่ ป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
เฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

ระดับ
คุณภาพ
5

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)

5
5
5
5
5
5
ดีเยี่ยม

1. วิธีการพัฒนา
สถานศึ ก ษาโดยความร่ ว มมื อ ของคณะกรรมการบริ ห ารโรงเรี ย น จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2554 – 2557 และแผนปฏิบัติงานประจําปี 2556 กําหนดมาตรฐานและเป้าหมายในการพัฒนา
คุ ณ ภาพของสถานศึ ก ษาตามตั ว ชี้ วั ด ความสํ า เร็ จ จั ด ทํ า โครงการและกิ จ กรรม เพื่ อ ให้ เ กิ ด ผลตามตั ว ชี้ วั ด
ความสําเร็จ มีคําสั่งแต่งตั้งให้มีผู้รับผิดชอบดําเนินการ ในแต่ละโครงการ / กิจกรรม จัดทําสารสนเทศ อย่าง
ครบถ้วน เพียงพอต่อการดําเนินงาน แต่งตั้งกรรมการ ติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
ประเมินผลการดําเนินงาน จัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปี โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน นําผลการประเมินไปพิจารณาวางแผน จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในปีต่อไป
2. ผลการพัฒนา
สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายใน ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง มีผลการดําเนินการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
3. แนวทางการพัฒนา
สถานศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร ในสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรใน
ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ที่

ระดับ
คุณภาพ

ตัวบ่งชี้

9.1 เป็นแหล่งเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรใน
สถานศึกษา
9.2 มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
เฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

5
4
5
ดีเยี่ยม

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)
โครงการสายสัมพันธ์ชุมชน บ้าน
และโรงเรียน
กิจกรรมปฐมนิเทศ
กิจกรรมให้ความรูผ้ ู้ปกครอง
โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่

1. วิธีการพัฒนา
สถานศึกษาจัดโครงการสายสัมพันธ์ชุมชน บ้านและโรงเรียน และโครงการปรับปรุงสถานที่ จัดให้มี
แหล่งเรียนรู้ และเชิญปราชญ์ชาวบ้านมาถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. ผลการพัฒนา
จากการจัดทําโครงการและกิจกรรม เป็นผลให้สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและ
ได้รับความร่วมมือจากปราชญ์ชาวบ้านมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เด็ก
3. แนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาเชิญปราชญ์ชาวบ้าน มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่เด็กและชุมชนเพิ่มขึ้น
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มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษา
ปฐมวัย
ที่

ระดับ
คุณภาพ

ตัวบ่งชี้

10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น จัดโครงการ
กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และ
จุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
10.2 ผลการดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
เฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

5

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)
โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม

5
5
ดีเยี่ยม

1. วิธีการพัฒนา
สถานศึกษาจัดทําโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็ก ที่มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ พันธกิจ เป้าหมาย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของสถานศึกษา เช่น โครงการยิ้มง่ายไหว้สวย โดยความร่วมมือของทุกฝ่าย มีการ
ดําเนินการตามโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาว่าด้วย การไหว้สวย มารยาทงาม ของเด็ก และจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
2. ผลการพัฒนา
จากการดําเนินงาน เป็นผลให้เด็กมีสัมมาคารวะ มีกิริยามารยาท เรียบร้อย บรรลุตามเป้าหมายที่
กําหนดไว้ ในระดับดีเยี่ยม
3. แนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาจัดทําโครงการส่งเสริมให้เด็กมีอัตลักษณ์ตามที่สถานศึกษากําหนดได้อย่างยั่งยืน
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มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา
ที่

ตัวบ่งชี้

11.1 จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัย
11.2 ผลการดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
เฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

ระดับ
คุณภาพ

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)

5
5
5
ดีเยี่ยม

1. วิธีการพัฒนา
สถานศึกษาจัดโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมผู้พิชิตขยะ ฝึกให้เด็กดูแลรักษาความสะอาด
ด้วยการไม่ทิ้งขยะและช่วยเก็บขยะในพื้นที่รับผิดชอบเป็นประจํา จัดกิจกรรมต้นไม้พูดได้ โดยจัดทําป้ายข้อมูล
ของต้นไม้ และคําสอนต่างๆ ติดไว้ตามต้นไม้ทั่วสถานศึกษา จัดโครงการประกันคุณภาพภายใน เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. ผลการพัฒนา
จากการดําเนินงาน เป็นผลให้ สถานศึกษามีความสะอาด สวยงาม ปราศจากมลภาวะ เป็นแหล่ง
เรียนรู้ทางธรรมชาติ สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาการศึกษาได้ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา คือ ได้พัฒนา
เด็ก พัฒนาครู พัฒนาสถานศึกษา และพัฒนากระบวนการบริหารจัดการปฏิรูปการศึกษา
3. แนวทางการพัฒนา
สถานศึ ก ษาจั ด ทํ า โครงการ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายและแนวทางการปฏิ รู ป การศึ ก ษา ในปี
การศึกษา 2556
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
ที่

ตัวบ่งชี้

1.1 มีสุขนิสยั ในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายสม่าํ เสมอ
1.2 มีน้ําหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลีย่ งตนเองจากสภาวะที่
เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบตั ิเหตุ และปัญหาทางเพศ
1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผอู้ ื่น
1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
กีฬานันทนาการ
เฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

ระดับ
คุณภาพ
5
2
5
4
5
5
5
ดีเยี่ยม

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)
โครงการวันสําคัญ
- กิจกรรมวันสุนทรภู่
- กิจกรรมวันลอยกระทง
- กิจกรรมวันปีใหม่
- กิจกรรมวันเด็ก
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
- กิจกรรมนั่งสมาธิ
โครงการส่งเสริมศักยภาพผูเ้ รียน
- กิจกรรมวันปิดภาค
- กิจกรรมกีฬาสี
โครงการส่งเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมตรวจสุขภาพประจําปี
- กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน
- กิจกรรมอาหารกลางวัน
- กิจกรรม ฟ.ฟันสะอาด

1. วิธีการพัฒนา
สถานศึกษาจัดโครงการส่งเสริ มสุขภาพ ด้วยการตรวจสุขภาพทั่วไปประจําปี โดยโรงพยาบาล
แพทย์รังสิต และตรวจสุขภาพฟันโดยครูประจําชั้น จัดกิจกรรม ฟ.ฟันสะอาด ให้ผู้เรียนแปรงฟันหลังรับประทาน
อาหารกลางวัน และดื่มน้ําหลังการดื่มนมทุกครั้ง จัดรายการอาหารประจําวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ติดตาม
ดูแลให้ผู้เรียนได้รับสารอาหารที่พอเพียงต่อร่างกาย จัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา ชุมนุมกีฬา เพื่อส่งเสริม
ผู้เรียนได้ออกกําลังกายอย่างทั่วถึง มีทักษะในการป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุ จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสี เพื่อ
สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และความมีน้ําใจเป็นนักกีฬา จัดให้ผู้เรียนได้แสดงออกทางด้านศิลปะ นาฏศิลป์
และดนตรี ในกิจกรรมวันสําคัญต่างๆ และในกิจกรรมวันปิดภาค จัดกิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเรียนภาคบ่าย เพื่อให้
ผู้เรียนสํารวจตนเอง อันจะทําให้ผู้เรียนได้รู้ถึงคุณค่าของตนเอง
2. ผลการพัฒนา
จากการดํ า เนิ น งานดั ง กล่ า ว เป็ น ผลให้ ผู้ เ รี ย นมี สุ ขนิ สั ย ในการดู แลสุ ขภาพของตนให้ มีสุ ขภาพ
แข็งแรง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รู้จักป้องกันตนเองจากอุบัติภัย มีสุนทรียภาพ และผลงานทางด้านศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป์ และกีฬา อยู่ในระดับดีเยี่ยม
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
สถานศึกษาสร้างความตระหนักในเรื่องการดูแลสุขภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
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มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
ที่
2.1
2.2
2.3
2.4

ตัวบ่งชี้
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวที
ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
เฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

ระดับ
คุณภาพ
5
5
5
5
5
ดีเยี่ยม

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)
โครงการวันสําคัญ
- กิจกรรมไหว้ครู
- กิจกรรมวันเข้าพรรษา
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
- กิจกรรมวันลอยกระทง
- กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
- กิจกรรมวันปีใหม่
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
- กิจกรรมกราบเท้าพ่อแม่ก่อนนอน
- กิจกรรมบันทึกความดี
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- กิจกรรมส่งเสริมมารยาทงาม
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย

1. วิธีการพัฒนา
สถานศึ กษาจั ดโครงการวั นสํ า คั ญ โครงการส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ย ธรรม และโครงการส่ งเสริ ม
ประชาธิปไตย กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมวันเข้าพรรษา กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรม
วันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมวันปีใหม่ กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมบันทึกความดี กิจกรรมส่งเสริมมารยาทงาม เพื่อ
ฝึกให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรของสถานศึกษา
2. ผลการพัฒนา
จากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นผลให้ผู้เรียน มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ กตัญญู เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มี
ความเป็นประชาธิปไตย เห็นคุณค่าและร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับดีเยี่ยม
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
สถานศึ กษาจั ดโครงการและกิ จกรรม เพื่ อส่ งเสริ มให้ ผู้ เ รี ย นมี คุณลั กษณะอั น พึงประสงค์ อย่ า ง
ต่อเนื่อง
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มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ที่

ระดับ
คุณภาพ

ตัวบ่งชี้

3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว
3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคําถามเพื่อค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม
3.3 เรียนรูร้ ่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้
ระหว่างกัน
3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนําเสนอผลงาน
เฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

5
4
5
4
5
ดีเยี่ยม

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)
โครงการวันสําคัญ
- กิจกรรมวันสุนทรภู่
โครงการส่งเสริมศักยภาพผูเ้ รียน
- กิจกรรมรักการอ่าน
โครงการส่งเสริมวิชาการ
- กิจกรรมทัศนศึกษา
- กิจกรรมทักษะทางวิชาการ
- กิจกรรมเชิญวิทยากร

1. วิธีการพัฒนา
สถานศึกษาจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมทักษะทางวิชาการ กิจกรรมเชิญ
วิทยากร กิจกรรมรักการอ่าน ให้ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน แสวงหาความรู้จากสื่อต่างๆ รอบตัว
ให้สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเป็นกลุ่ม รวมทั้งการนําเสนอผลงานด้วยเทคโนโลยีที่ได้เรียนรู้
2. ผลการพัฒนา
จากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นผลให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้จากสื่อต่างๆ รอบตัว
รู้จักการทํางานเป็นกลุ่ม และสามารถนําเสนอผลงานจากเทคโนโลยีที่ได้เรียนรู้ อยู่ในระดับดีมาก
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
สถานศึกษาจัดโครงการและกิจกรรม ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้จากสิ่งรอบตัว
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มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ
สมเหตุผล และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ที่

ตัวบ่งชี้

4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือ
เขียน ตามความคิดของตนเอง
4.2 นําเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
4.3 กําหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ
4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
เฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

ระดับ
คุณภาพ
5
5
5
5
5
ดีเยี่ยม

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)
โครงการส่งเสริมศักยภาพผูเ้ รียน
- กิจกรรมงานปิดภาค
โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ
- กิจกรรมทัศนศึกษา
- กิจกรรมทักษะทางวิชาการ
- กิจกรรมเชิญวิทยากร

1. วิธีการพัฒนา
สถานศึกษาจัดกิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมทักษะทางวิชาการ การเชิญวิทยากร รวมทั้งกิจกรรม
วันปิดภาค เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความคิดริเริ่ม จากสิ่งที่ได้รับการจากการอ่าน การฟัง และการดู สามารถสร้างสรรค์
ผลงานตามความคิ ดของตน สามารถนําเสนอด้ว ยวิธี การของตนเองได้ และยั งสามารถคาดการณ์ ตัดสิ นใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล
2. ผลการพัฒนา
จากผลการดํ า เนิ น งานดั งกล่ า ว เป็ น ผลให้ ผู้เ รี ย นความสามารถคิ ดได้ อย่ า งเป็ น ระบบ
สร้างสรรค์ และสามารถตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ อยู่ในระดับดีมาก

อย่ า ง

3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
สถานศึกษาจัดโครงการและกิจกรรม ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดที่สร้างสรรค์อย่างเป็น
ระบบ
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มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จําเป็นตามหลักสูตร
ที่
5.1
5.2
5.3
5.4

ตัวบ่งชี้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์
เฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

ระดับ
คุณภาพ
4
5
5
5
5
ดีเยี่ยม

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)

1. วิธีการพัฒนา
สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาแกนกลาง พ.ศ. 2551
นําหลักสูตรสู่กระบวนการเรียนรู้ ดําเนินการ วัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตร ประเมินผลการอ่าน
คิดวิเคราะห์ และเขียน และประเมินสมรรถนะสําคัญทั้ง 5 ด้าน ตามระเบียบการวัดผล
2. ผลการพัฒนา
จากผลการดําเนินงานดังกล่าว เป็นผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระ มีสมรรถนะ
สําคัญตามหลักสูตร มีผลการประเมิน อ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน และผลทดสอบระดับอยู่ในระดับดีเยี่ยม
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
สถานศึกษาจัดหาแหล่งเรียนรู้ภายนอก ให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่หลากหลาย
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มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ที่

ตัวบ่งชี้

6.1
6.2
6.3
6.4

วางแผนการทํางาน และดําเนินการจนสําเร็จ
ทํางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
มีความรูส้ ึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรูเ้ กี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจ
เฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

ระดับ
คุณภาพ
5
5
5
5
5
ดีเยี่ยม

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)
โครงการวันสําคัญ
- กิจกรรมวันสุนทรภู่
- กิจกรรมวันลอยกระทง
- กิจกรรมวันคริสต์มาส/ปีใหม่
โครงการส่งเสริมศักยภาพผูเ้ รียน
- กิจกรรมงานปิดภาค
- กิจกรรมกีฬาสี
โครงการส่งเสริมวิชาการ
- กิจกรรมตลาดนัดดวงพร
- กิจกรรมทักษะทางวิชาการ
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย

1. วิธีการพัฒนา
สถานศึกษาจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย โครงการส่งเสริม
วิ ช าการ และโครงการวั น สํ า คั ญ โดยจั ด กิ จ กรรมทั กษะวิ ช าการ กิ จ กรรมตลาดนั ด ดวงพร กิ จ กรรมกี ฬาสี
กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันคริสต์มาส / ปีใหม่ และกิจกรรมงานปิดภาค เพื่อเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้วางแผนและร่วมกันทํางานเป็นขั้นตอน จนสําเร็จ เกิดความภาคภูมิใจ และมีเจตคติที่ดีต่อการ
ทํางานที่สุจริต
2. ผลการพัฒนา
จากผลการดําเนินงานดังกล่าว เป็นผลให้ผู้เรียนทํางานร่วมกับเพื่อนได้อย่างมีสุข มีความภาคภูมิใจ
และรักการทํางาน เกิดเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพที่สุจริต อยู่ในระดับดีเยี่ยม
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
สถานศึกษาจัดโครงการและกิจกรรม ส่งเสริมให้ผู้เรียนร่วมกันทํางานเป็นกลุ่ม รู้จักวิธีการทํางาน
อย่างเป็นระบบ รวมทั้งการใช้วิจารณญาณในการประเมินผลงาน
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มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ที่

ระดับ
คุณภาพ

ตัวบ่งชี้

7.1 ครูมีการกําหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผเู้ รียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
7.3 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรูท้ ี่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา
7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้ รียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
7.6 ครูให้คําแนะนํา คําปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการ
เรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน
7.8 ครูประพฤติปฏิบัตติ นเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา
7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาทีไ่ ด้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ
เฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

5
5
5
5
5

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
- กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา
- กิจกรรมประกวดสื่อการสอน
- กิจกรรมวิจยั ในชั้นเรียน
โครงการส่งเสริมครูดีดวงพร
- กิจกรรมสวดมนต์ ปฏิบตั ิธรรม
- กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณครู
- กิจกรรมนิเทศการสอน

5
5
5
5
5
ดีเยี่ยม

1. วิธีการพัฒนา
สถานศึกษาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยจัดการประชุม อบรม สัมมนา ในสถานศึกษา
และจัดส่งครูเข้าอบรม สัมมนาตามโครงการที่หน่วยงานนอกจัดอย่างสม่ําเสมอ เพื่อให้ครูสามารถจัดแผนจัดการ
การเรียนรู้ มีการวัดและประเมินผล ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ได้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน จัด
โครงการนิเทศการสอน เพื่อพัฒนากระบวนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การใช้สื่อประกอบการสอน การวิจัยเพื่อ
การเรียนรู้ จัดโครงการสายสัมพันธ์ บ้าน ชุมชน โรงเรียน มีกิจกรรมปฐมนิเทศ และให้ความรู้ผู้ปกครอง เพื่อให้
ทุกฝ่ายทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผลการพัฒนา
จากการดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรดังกล่ าว เป็นผลให้ ครูมีความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้เต็มตามศักยภาพของตนเอง ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีได้อย่าง
เหมาะสม วัดและประเมินผลพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน
นําผลการประเมินมาพัฒนาผู้เรียน และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีเยี่ยม
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
สถานศึ ก ษาพั ฒ นาครู ผู้ ส อน ให้ ป ฏิ บั ติ ง านตามบทบาทหน้ า ที่ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด
ประสิทธิผล
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มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ที่

ตัวบ่งชี้

8.1 ผู้บริหารมีวสิ ัยทัศน์ ภาวะผู้นํา และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
8.2 ผูบ้ ริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมิน
หรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่
กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจาย
อํานาจ
8.5 ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา
8.6 ผู้บริหารให้คําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
เฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

ระดับ
ร่องรอยความพยายาม
คุณภาพ
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)
5
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร
5
- กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา
5
5
5
5
5
ดีเยี่ยม

1. วิธีการพัฒนา
สถานศึ ก ษาส่ ง ผู้ บ ริ ห ารเข้ า รั บ การอบรม สั ม มนา ตามที่ ห น่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด และหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องจัดขึ้น
2. ผลการพัฒนา
จากผลการดําเนินงานดังกล่าว เป็นผลให้ผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีความรู้ความสามารถในการ
จั ด การบริ ห ารการศึ ก ษา สามารถให้ คํ า แนะนํ า แก่ ค ณะครู ไ ด้ มี ค วามมุ่ ง มั่ น ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งเต็ ม
ความสามารถ เต็มเวลา เป็นแบบที่ดีแก่บุคลากร การบริหารงานเป็นที่พอใจของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อยู่ในระดับ
ดีเยี่ยม
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหารพัฒนาศักยภาพการบริหารสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ที่

ตัวบ่งชี้

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกําหนด
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย
9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
เฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

ระดับ
คุณภาพ
5
5

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)
โครงการสายสัมพันธ์ชุมชน
บ้าน และโรงเรียน
- กิจกรรมปฐมนิเทศ

4
5
ดีเยี่ยม

1. วิธีการพัฒนา
สถานศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่ตามกฎกระทรวง
รวมทั้งนําเสนอผลการดําเนินการของสถานศึกษาให้ทราบเป็นระยะ และจัดโครงการสายสัมพันธ์ชุมชน บ้าน
และโรงเรียนให้ผู้ปกครอง และชุมเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
2. ผลการพัฒนา
จากผลการดําเนินงานดังกล่าว เป็นผลให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ได้แสดงบทบาทหน้าที่
อย่างที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล รวมทั้งผู้ปกครองและชุมชน ได้มีส่วนร่วมและเข้าใจ
แนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน อยู่ในระดับดีเยี่ยม
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
สถานศึกษาชี้แจงผลการดํ าเนิ นงาน และจัดให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมู ลในการจั ดการศึกษาของ
โรงเรียนระหว่างคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชนอย่างต่อเนื่อง
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มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
รอบด้าน
ที่

ตัวบ่งชี้

10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
10.2 จัดรายวิชาเพิม่ เติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด
ความสามารถและความสนใจ
10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน
10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจน
สรุปความรูไ้ ด้ด้วยตนเอง
10.5 นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการ
สอนอย่างสม่ําเสมอ
10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุก
คน
เฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

ระดับ
คุณภาพ
5
5

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)
โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา

5
5
5
5
5
ดีเยี่ยม

1. วิธีการพัฒนา
สถานศึ กษาจั ดโครงการพั ฒ นาหลั กสู ต ร โดยนํ า หลั ก สู ต รแกนกลาง พุ ทธศั กราช 2551 แก้ ไ ข
ปรับปรุง พุทธศักราช 2553 และหลักสูตรการศึกษาท้องถิ่นของจังหวัดปทุมธานี มาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนดวงพร โดยพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพผู้เรียนและชุมชน เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2555
2. ผลการพัฒนา
จากผลการดําเนินงานดังกล่าว เป็นผลให้ในปีการศึกษา 2556 สถานศึกษามีหลักสูตรที่สอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลาง เหมาะสมกับผู้เรียน และความต้องการของท้องถิ่น อยู่ในระดับดีเยี่ยม
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเป็นสากล เพื่อรองรับประชาคมอาเซี่ยนต่อไป
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มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
ที่

ตัวบ่งชี้

ระดับคุณภาพ

11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย
มีสิ่งอํานวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี
สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรูส้ ําหรับผู้เรียน
11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ของผู้เรียน
11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียน
เรียนรูด้ ้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
เฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)
โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่

5
5
5
5
ดีเยี่ยม

1. วิธีการพัฒนา
สถานศึกษาจัดโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมและ สาธารณูปโภคภายใน
สถานศึกษา อยู่ในสภาพพร้อมใช้ มี ความมั่นคง สะอาด และปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งจัดห้องสมุด ที่
บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับผู้เรียน และเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้
ของครูผู้สอน
2. ผลการพัฒนา
จากผลการดําเนินงานดังกล่าว เป็นผลให้สถานศึกษา สภาพแวดล้อมและ สาธารณูปโภคภายใน
สถานศึกษา มีความมั่นคง สะอาด และปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ มีแหล่งเรียนรู้เพื่อใช้ในการจัดการเรียนสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับดีเยี่ยม
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
สถานศึกษาดําเนินงานปรับปรุงอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
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มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ที่

ตัวบ่งชี้

12.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
12.2 จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่
มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
12.5 นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
12.6 จัดทํารายงานประจําปีทเี่ ป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
เฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

ระดับ
ร่องรอยความพยายาม
คุณภาพ
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)
5
โครงการประกันคุณภาพภายใน
5
5
5
5
5
5
ดีเยี่ยม

1. วิธีการพัฒนา
สถานศึ ก ษาโดยความร่ ว มมื อ ของคณะกรรมการบริ ห ารโรงเรี ย น จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2554 – 2557 และแผนปฏิบัติงานประจําปี 2556 กําหนดมาตรฐานและเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษาตามตัวชี้วัดความสําเร็จ จัดทําโครงการและกิจกรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด
ความสําเร็จ มีคําสั่งแต่งตั้งให้มีผู้รับผิดชอบดําเนินการ ในแต่ละโครงการ / กิจกรรม จัดทําสารสนเทศ อย่าง
ครบถ้ ว น เพีย งพอต่ อการดํ า เนิ น งาน แต่ งตั้ งกรรมการ ติด ตาม ตรวจสอบ การดํ าเนิ นงาน เป็น ระยะอย่ า ง
ต่อเนื่อง ประเมินผลการดําเนินงาน จัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปี โดยผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน นําผลการประเมินไปพิจารณาวางแผน จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีต่อไป
2. ผลการพัฒนา
สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายใน ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง มีผลการดําเนินการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด อยู่ในระดับดีเยี่ยม
3. แนวทางการพัฒนา
สถานศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร ในสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรใน
ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ที่

ระดับ
คุณภาพ

ตัวบ่งชี้

13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรูภ้ ายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผูเ้ รียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกีย่ วข้อง
13.2 มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
เฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

5
4

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)
โครงการสายสัมพันธ์ชุมชน
บ้านและโรงเรียน
- กิจกรรมให้ความรูผ้ ู้ปกครอง
- กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน

5
ดีเยี่ยม

1. วิธีการพัฒนา
สถานศึกษาจัดโครงการสายสัมพันธ์ชุมชน บ้านและโรงเรียน จัดให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้
โดยให้ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรภายนอก มาเป็นวิทยากร แลกเปลี่ยนให้ความรู้ รวมทั้งให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทํากิจกรรม
2. ผลการพัฒนา
จากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นผลให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน และทําให้ได้รับ
ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทํากิจกรรมของสถานศึกษา อยู่ในระดับ
ดีเยี่ยม
3. แนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ความรู้ให้กับผู้ปกครอง และชุมชนเพิ่มขึ้น รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของชุมชนมากขึ้น
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มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่กําหนดขึ้น
ที่

ตัวบ่งชี้

14.1

จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์
ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
ผลการดําเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์
ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
เฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

14.2

ระดับ
คุณภาพ
5

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)
โครงการส่งเสริมคุณธรรม
- กิจกรรมส่งเสริมมารยาท

5
5
ดีเยี่ยม

1. วิธีการพัฒนา
สถานศึกษาจัดทําโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ พันธกิจ เป้าหมาย
ปรัชญา วิสัยทั ศน์ และจุดเน้นของสถานศึ กษา โดยความร่วมมือของทุกฝ่าย มีการดําเนินการตามโครงการ
ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาว่าด้วย การไหว้สวย มารยาทงาม ของผู้เรียน และจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
2. ผลการพัฒนา
จากการดําเนินงาน เป็นผลให้ผู้เรียนมีสัมมาคารวะ มีกิริยามารยาท เรียบร้อย บรรลุตามเป้าหมาย
ที่กําหนดไว้ อยู่ในระดับดีเยี่ยม
3. แนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาจัดทําโครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ตามที่สถานศึกษากําหนดได้อย่างยั่งยืน
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มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
ที่

ตัวบ่งชี้

ระดับคุณภาพ

15.1 จัดโครงการ กิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา
15.2 ผลการดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย
เฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)

5
5
5
ดีเยี่ยม

1. วิธีการพัฒนา
สถานศึกษาจัดโครงการประกันคุณภาพใน โดยจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระยะยาว แผนปฏิบัติ
การประจําปี จัดโครงสร้างการบริหารองค์กรออกเป็น 4 ฝ่าย กําหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด ในโครงการและ
กิจกรรม เพื่อพัฒนาสถานศึกษา ตามแผนกลยุทธ์องค์กรทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2) พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 3) สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
และ 5) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีการติดตามการดําเนินการ ประเมินผล จัดทํารายงานเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด และสาธารณะชน อย่างเป็นระบบ
2. ผลการพัฒนา
จากผลการดํ า เนิ น งานดั ง กล่ า ว เป็ น ผลให้ ก ารพั ฒ นาสถานศึ ก ษา ตามกลยุ ท ธ์ อ งค์ ก ร เกิ ด
ประสิทธิผล เป็นที่พอใจของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อยู่ในระดับดีเยี่ยม
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
สถานศึ กษาดํา เนิน การพั ฒนาตามกลยุทธ์องค์กรด้ วยโครงการ/กิจ กรรม โดยใช้ กระบวนการที่
เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
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3. สรุปผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
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ค่าน้ําหนัก

คะแนนที่ได้

เทียบระดับคุณภาพ

ความหมาย

ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย
1.1 มีน้ําหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
1.2 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย
1.3 มีสุขนิสยั ในการดูแลสุขภาพของตน
1.4 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด
มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจ
2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกทีด่ ีต่อตนเอง
2.2 มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ เหมาะสมกับวัย
2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ
มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
3.1 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคําสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์
3.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน
3.3 เล่นและทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาทีต่ นนับถือ
มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้
4.2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์
การเรียนรู้
4.3 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
4.5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

163
181
181
181

184
184
184
184

88.59
98.37
98.37
98.37

180
180
182
183

184
184
184
184

97.83
97.83
98.91
99.46

178
183
182
182

184
184
184
184

96.74
99.46
98.91
98.91

167 184
182 184

90.76
98.91

20
5
1
1.5
1.5
1
5
1
1
1
2
5
2
1
1
1
5
1
1

19.53
4.82
0.89
1.48
1.48
0.98
4.93
0.98
0.98
0.99
1.99
4.91
1.93
0.99
0.99
0.99
4.86
0.91
0.99

5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

182 184
182 184
182 184

98.91
98.91
98.91

1
1
1

ร้อยละ/ระดับที่ได้

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

จํานวนนักเรียน / ครูที่
อยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป
จํานวนนักเรียน / ครู
ทั้งหมด

ระดับการศึกษาปฐมวัย

0.99
0.99
0.99

5
5
5

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
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คะแนนที่ได้

เทียบระดับคุณภาพ

ความหมาย

ร้อยละ/ระดับที่ได้

ค่าน้ําหนัก

ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
5.1 ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัด
การศึกษาปฐมวัยและสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการจัด
ประสบการณ์
5.2 ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
5.3 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก
5.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการ
ของเด็ก
5.5 ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่าง
หลากหลายและสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่
ผู้ปกครอง
5.6 ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้
ผลในการปรับการจัดประสบการณ์
5.7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรูไ้ ด้ตลอดเวลา
5.8 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง
5.9 ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย
5.10 ครูจัดทําสารนิทัศน์และนํามาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาเด็ก
มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
6.1 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
6.2 ผู้บริหารมีวสิ ัยทัศน์ ภาวะผู้นํา และความคิดริเริ่มที่เน้นการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย
6.3 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการ
ประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการ
จัดการ
6.4 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
6.5 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ
6.6 ผู้บริหารให้คําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่
การจัดการศึกษา ปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
6.7 เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัด
การศึกษาปฐมวัย

จํานวนนักเรียน / ครูที่
อยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป
จํานวนนักเรียน / ครู
ทั้งหมด

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

65
20

65.00
20.00

5
5

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

9

9

100

2

2.00

5

ดีเยี่ยม

9

9

100

2

2.00

5

ดีเยี่ยม

9
9

9
9

100
100

2
2

2.00
2.00

5
5

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

9

9

100

2

2.00

5

ดีเยี่ยม

9

9

100

2

2.00

5

ดีเยี่ยม

9
9
9
9

9
9
9
9

100
100
100
100

2
2
2
2

2.00
2.00
2.00
2.00

5
5
5
5

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

20

20.00

5

ดีเยี่ยม

5
5

3
3

3.00
3.00

5
5

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

5

3

3.00

5

ดีเยี่ยม

5

3

3.00

5

ดีเยี่ยม

5

3

3.00

5

ดีเยี่ยม

5

3

3.00

5

ดีเยี่ยม

5

2

2.00

5

ดีเยี่ยม
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ร้อยละ/ระดับที่ได้

ค่าน้ําหนัก

คะแนนที่ได้

เทียบระดับคุณภาพ

ความหมาย

มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา
7.1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนําสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.2 มีระบบและกลไกให้ผู้มสี ่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจ
การจัดการศึกษาปฐมวัย
7.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจ
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
7.4 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง
ชุมชนและท้องถิ่น
7.5 จัดสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน
มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
8.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
8.2 จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
8.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหาร
จัดการ
8.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
8.5 นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
8.6 จัดทํารายงานประจําปีทเี่ ป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน
ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
9.1 เป็นแหล่งเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากร
ในสถานศึกษา
9.2 มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย
10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่นจัด
โครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา
วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา
10.2 ผลการดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

จํานวนนักเรียน / ครูที่
อยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป
จํานวนนักเรียน / ครู
ทั้งหมด

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

5

20
4

20.00
4.00

5
5

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

5

4

4.00

5

ดีเยี่ยม

5

4

4.00

5

ดีเยี่ยม

5

4

4.00

5

ดีเยี่ยม

5

4
5

4.00
5.00

5
5

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

5
5

1
1

1.00
1.00

5
5

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

5

2

1.00

5

ดีเยี่ยม

5

0.5

0.50

5

ดีเยี่ยม

5

0.5

0.50

5

ดีเยี่ยม

5

1

1.00

5

ดีเยี่ยม

5
5

4.50
4.50

5
5

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

5

2.5

2.50

5

ดีเยี่ยม

4

2.5

2.00

4

ดีมาก

5
5

5.00
5.00

5
5

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

5

3

3.00

5

ดีเยี่ยม

5

2

2.00

5

ดีเยี่ยม
หน้า 97

ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษา
11.1 จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาปฐมวัย
11.2 ผลการดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
ค่าเฉลี่ยรวม

5
5

ความหมาย

เทียบระดับคุณภาพ

คะแนนที่ได้

ค่าน้ําหนัก

ร้อยละ/ระดับที่ได้

จํานวนนักเรียน / ครู
ทั้งหมด

จํานวนนักเรียน / ครูที่
อยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

5.00 5
5.00 5

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

5

3

3.00

5

ดีเยี่ยม

5

2

2.00

5

ดีเยี่ยม

100 99.03

5

ดีเยี่ยม

สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา คะแนนที่ได้ 99.03 ได้ระดับคุณภาพ 5 แปลคุณภาพได้ระดับ ดีเยี่ยม

หน้า 98

รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดวงพร ปีการศึกษา 2556

รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดวงพร ปีการศึกษา 2556

เทียบระดับคุณภาพ

ความหมาย

30
5
176 180 97.78 0.5
90 180 50.00 0.5
179 180 99.44 1

28.12
4.53
0.49
0.25
0.99

5
5.00
5.00
2.00
5.00

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
พอใช้
ดีเยี่ยม

158 180 87.78 1
173 180 96.11 1
173 180 96.11 1

0.88 4.00 ดีมาก
0.96 5.00 ดีเยี่ยม
0.96 5.00 ดีเยี่ยม

ค่าน้ําหนัก

คะแนนที่ได้

ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
1.1 มีสุขนิสยั ในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายสม่าํ เสมอ
1.2 มีน้ําหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลีย่ งตนเองจาก
สภาวะทีเ่ สี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทาง
เพศ
1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผอู้ ื่น
1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
กีฬานันทนาการ
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
2.1 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
2.2 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวที
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด
แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว
3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคําถามเพื่อค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม
3.3 เรียนรูร้ ่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้
ระหว่างกัน
3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนําเสนอผลงาน
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูด
หรือเขียน ตามความคิดของตนเอง
4.2 นําเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
4.3 กําหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ
4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

ร้อยละ/ระดับที่ได้

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

จํานวนผู้เรียน / ครูอยู่
ในระดับ 3 ขึ้นไป
จํานวนผู้เรียน / ครู
ทั้งหมด

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5
2
1
1
1

4.82
1.91
0.98
0.94
0.98

5

4.62 5.00 ดีเยี่ยม

171 180 95.00 2

1.90 5.00 ดีเยี่ยม

161 180 89.44 1

0.89 4.00 ดีมาก

170 180 94.44 1

0.94 5.00 ดีเยี่ยม

158 180 87.78 1

0.88 4.00 ดีมาก

5

4.58 5.00 ดีเยี่ยม

2

1.80 5.00 ดีเยี่ยม

166 180 92.22 1
166 180 92.22 1

0.92 5.00 ดีเยี่ยม
0.92 5.00 ดีเยี่ยม

169 180 93.89 1

0.94 5.00 ดีเยี่ยม

172
177
170
177

180
180
180
180

162 180

95.55
98.33
94.44
98.33

90

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

หน้า 99

หน้า 100

เทียบระดับคุณภาพ

ความหมาย

ค่าน้ําหนัก

5
78.33 1
100 1
99.44 2
100 1

คะแนนที่ได้

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จําเป็นตามหลักสูตร
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถ
ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
6.1 วางแผนการทํางาน และดําเนินการจนสําเร็จ
6.2 ทํางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง
6.3 ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
6.4 มีความรูส้ ึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรูเ้ กี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจ
ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
7.1 ครูมีการกําหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผเู้ รียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
7.3 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรูท้ ี่ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา
7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
7.6 ครูให้คําแนะนํา คําปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้าน
การเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน
7.8 ครูประพฤติปฏิบัตติ นเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา
7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาทีไ่ ด้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ

ร้อยละ/ระดับที่ได้

จํานวนผู้เรียน / ครูอยู่
ในระดับ 3 ขึ้นไป
จํานวนผู้เรียน / ครู
ทั้งหมด

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

4.80
0.80
1.00
2.00
1.00

5.00
4.00
5.00
5.00
5.00

ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

5

4.77 5.00 ดีเยี่ยม

172 180 95.56 2

1.91 5.00 ดีเยี่ยม

166 180 92.22 1

0.92 5.00 ดีเยี่ยม

172 180 95.56 1

0.96 5.00 ดีเยี่ยม

176 180 97.78 1

0.98 5.00 ดีเยี่ยม

50 49.60 5.00 ดีเยี่ยม
10 10.00 5.00 ดีเยี่ยม
10

10

100

1

1.00 5.00 ดีเยี่ยม

10

10

100

1

1.00 5.00 ดีเยี่ยม

10

10

100

2

2.00 5.00 ดีเยี่ยม

10

10

100

1

1.00 5.00 ดีเยี่ยม

10

10

100

1

1.00 5.00 ดีเยี่ยม

10

10

100

1

1.00 5.00 ดีเยี่ยม

10

10

100

1

1.00 5.00 ดีเยี่ยม

10

10

100

1

1.00 5.00 ดีเยี่ยม

10

10

100

1

1.00 5.00 ดีเยี่ยม

รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดวงพร ปีการศึกษา 2556

มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
8.1 ผู้บริหารมีวสิ ัยทัศน์ ภาวะผู้นํา และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนา
ผู้เรียน
8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการ
ประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่
กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการ
กระจายอํานาจ
8.5 ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัด
การศึกษา
8.6 ผู้บริหารให้คําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบ
กําหนด
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย
9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
10.2 จัดรายวิชาเพิม่ เติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความ
ถนัด ความสามารถและความสนใจ
10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน
10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงจนสรุปความรูไ้ ด้ด้วยตนเอง
10.5 นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการ
เรียนการสอนอย่างสม่ําเสมอ
10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง
ผู้เรียนทุกคน

รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดวงพร ปีการศึกษา 2556

ความหมาย

เทียบระดับคุณภาพ

คะแนนที่ได้

ค่าน้ําหนัก

ร้อยละ/ระดับที่ได้

จํานวนผู้เรียน / ครูอยู่
ในระดับ 3 ขึ้นไป
จํานวนผู้เรียน / ครู
ทั้งหมด

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

10 10.00 5.00 ดีเยี่ยม
5

1

1.00 5.00 ดีเยี่ยม

5

2

2.00 5.00 ดีเยี่ยม

5

2

2.00 5.00 ดีเยี่ยม

5

2

2.00 5.00 ดีเยี่ยม

5

1

1.00 5.00 ดีเยี่ยม

5

2

2.00 5.00 ดีเยี่ยม

5

4.60 5.00 ดีเยี่ยม

5

2

2.00 5.00 ดีเยี่ยม

5

1

1.00 5.00 ดีเยี่ยม

4

2

1.60 4.00 ดีมาก

10 10.00 5.00 ดีเยี่ยม
5

2

2.00 5.00 ดีเยี่ยม

5

2

2.00 5.00 ดีเยี่ยม

5

1

1.00 5.00 ดีเยี่ยม

5

1

1.00 5.00 ดีเยี่ยม

5

2

2.00 5.00 ดีเยี่ยม

5

2

2.00 5.00 ดีเยี่ยม
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มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่
ส่งเสริมให้ผเู้ รียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย
มีสิ่งอํานวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี
สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรูส้ ําหรับผู้เรียน
11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ของผู้เรียน
11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
12.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
12.2 จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
12.5 นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
12.6 จัดทํารายงานประจําปีทเี่ ป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรูภ้ ายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้
ที่เกี่ยวข้อง
13.2 มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสยั ทัศน์
ปรัชญาและจุดเน้นที่กําหนดขึ้น
14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
14.2 ผลการดําเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์
ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
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ความหมาย

เทียบระดับคุณภาพ

คะแนนที่ได้

ค่าน้ําหนัก

ร้อยละ/ระดับที่ได้

จํานวนผู้เรียน / ครูอยู่
ในระดับ 3 ขึ้นไป
จํานวนผู้เรียน / ครู
ทั้งหมด

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

10 10.00 5.00 ดีเยี่ยม
5

4

4.00 5.00 ดีเยี่ยม

5

3

3.00 5.00 ดีเยี่ยม

5

3

3.00 5.00 ดีเยี่ยม

5

5.00 5.00 ดีเยี่ยม

5

1

1.00 5.00 ดีเยี่ยม

5

1

1.00 5.00 ดีเยี่ยม

5

1

1.00 5.00 ดีเยี่ยม

5

0.5 0.50 5.00 ดีเยี่ยม

5

0.5 0.50 5.00 ดีเยี่ยม

5

1 1.00 5.00 ดีเยี่ยม
10 9.00 5.00 ดีเยี่ยม
10 9.00 5.00 ดีเยี่ยม

5

5

5.00 5.00 ดีเยี่ยม

4

5

4.00 4.00 ดีมาก

10 5.00 5.00 ดีเยี่ยม
5

5.00 5.00 ดีเยี่ยม

5

3

3.00 5.00 ดีเยี่ยม

5

2

2.00 5.00 ดีเยี่ยม
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ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านการส่งเสริม
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น
15.1 จัดโครงการ กิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทาง
การปฏิรปู การศึกษา
15.2 ผลการดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย
ค่าเฉลี่ยรวม

5
5

ความหมาย

เทียบระดับคุณภาพ

คะแนนที่ได้

ค่าน้ําหนัก

ร้อยละ/ระดับที่ได้

จํานวนผู้เรียน / ครูอยู่
ในระดับ 3 ขึ้นไป
จํานวนผู้เรียน / ครู
ทั้งหมด

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

5

5.00 5.00 ดีเยี่ยม

5

5.00 5.00 ดีเยี่ยม

3

3.00 5.00 ดีเยี่ยม

2 2.00 5.00 ดีเยี่ยม
100 96.72 5 ดีเยี่ยม

สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา คะแนนที่ได้ 96.72 ได้ระดับคุณภาพ 5 แปลคุณภาพได้ระดับ ดีเยี่ยม
4. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัย
ผลพัฒนาการเด็ก ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3
พัฒนาการ
1.
2.
3.
4.

จํานวนเด็ก
ที่ประเมิน

ด้านร่างกาย
ด้านอารมณ์-จิตใจ
ด้านสังคม
ด้านสติปัญญา

64
64
64
64

จํานวน/ร้อยละของเด็กตามระดับ
คุณภาพ
ดี
64
64
64
64

พอใช้

ปรับปรุง

-

-

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
- ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
คอมพิวเตอร์
ภาษาจีน
อาเซียนศึกษา

4
26
19
18
3
22
26
9
15
14
1
11
9

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จํานวนผู้เรียนได้รับผลการเรียน
3.5 3 2.5 2 1.5 1
7 2 2 1
10 6 2 1
11 7
2
14 12 7 2
9 3 2 1 1
7 3 1 1
17 9 1 2
10 10 1 1
1
6 8 3 3 3 1
16 13 4 5
13 10 3 2
14 13 1 2
-
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0
-

จํานวนผู้เรียนได้
ระดับ 3 ขึ้นไป

คิดเป็น
ร้อยละ

35
35
36
29
34
36
35
35
28
30
34
36

92.1
92.1
94.7
76.3
89.5
94.7
92.1
92.1
73.7
76.9
87.2
92.3
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4
20
9
5
5
15
16
10
8
7
10
15

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
จํานวนผู้เรียนได้รับผลการเรียน
3.5 3 2.5 2 1.5
5 2 8
6 2 8 5 5
7 5 3 6 9
3 7 9 6 5
6 4 7 3
5 5 4 5
7 10 5 3
7 5 4 7 4
2 4 7 6 2
7 8 9 1
7 9 3 1
-

4
4
13
5
4
14
14
12
8
26
23
23

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
จํานวนผู้เรียนได้รับผลการเรียน
3.5 3 2.5 2 1.5
7 16 7 2 3
8 7 6 5
7 7 16 1 3
9 17 7 2
8 10 2 4 1
13 8 3
1
18 5 4
13 12 4 2
4 1 7 1
13 3 1
13 3 1
-

4
8
15
1
4
6
18
3
13
10
13
13

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
จํานวนผู้เรียนได้รับผลการเรียน
3.5 3 2.5 2 1.5
4 7 4 0 0
4 2 1 1 0
0 1 11 5 5
13 3 3 0 0
9 2 5 1 0
5 0 0 0 0
8 10 2 0 0
5 4 1 0 0
7 5 0 1 0
7 1 2 0 0
7 1 2 0 0

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
- ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
คอมพิวเตอร์
อาเซียนศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
- ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
คอมพิวเตอร์
อาเซียนศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
- ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
คอมพิวเตอร์
อาเซียนศึกษา
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1
7
-

1
-

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
-

0
-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

จํานวนผู้เรียนได้
ระดับ 3 ขึ้นไป

คิดเป็น
ร้อยละ

27
17
17
15
25
26
27
20
13
25
31

77.1
48.6
48.6
42.9
71.4
74.3
77.1
57.1
37.1
71.4
88.6

จํานวนผู้เรียนได้
ระดับ 3 ขึ้นไป

คิดเป็น
ร้อยละ

27
28
19
30
32
35
35
33
31
39
39

69.2
71.8
48.7
76.9
82.1
89.7
89.7
84.6
79.5
97.5
97.5

จํานวนผู้เรียนได้
ระดับ 3 ขึ้นไป

คิดเป็น
ร้อยละ

19
21
2
20
17
23
21
22
22
21
21

82.6
91.3
8.7
87.0
73.9
100.0
91.3
95.7
95.7
91.3
91.3
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4
3
9
1
7
8
14
1
3
5
18
18

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
จํานวนผู้เรียนได้รับผลการเรียน
3.5 3 2.5 2 1.5
9 9 1 1 1
3 7 1 4 0
1 4 5 6 5
7 6 3 1 0
7 3 4 0 2
5 4 1 0 0
8 7 4 2 1
3 9 6 3 0
5 11 1 0 2
2 4 0 0 0
2 4 0 0 0

4
5
4
1
8
12
14
5
8
7
12
12

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จํานวนผู้เรียนได้รับผลการเรียน
3.5 3 2.5 2 1.5
3 4 3 2 2
5 3 3 3 0
4 4 3 3 3
4 3 2 2 0
4 1 2 0 0
3 2 0 0 0
4 3 5 2 0
4 1 3 3 0
2 3 1 1 2
3 2 2 0 0
3 2 2 0 0

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
- ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
คอมพิวเตอร์
อาเซียนศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
- ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
คอมพิวเตอร์
อาเซียนศึกษา

1
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0
0

1
0
1
1
0
0
0
0
0
3
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

จํานวนผู้เรียนได้
ระดับ 3 ขึ้นไป

คิดเป็น
ร้อยละ

21
19
6
20
18
23
16
15
21
24
24

87.5
79.2
25.0
83.3
75.0
95.8
66.7
62.5
87.5
100.0
100.0

จํานวนผู้เรียนได้
ระดับ 3 ขึ้นไป

คิดเป็น
ร้อยละ

12
12
9
15
17
19
12
13
12
17
17

63.2
63.2
47.4
78.9
89.5
100.0
63.2
68.4
63.2
89.5
89.5

5. ผลการประเมินคุณภาพระดับชาติ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สาระวิชา
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

จํานวนคน

คะแนนเฉลีย่

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เฉลี่ย
ร้อยละ

จํานวน/ร้อยละของนักเรียน
ที่มีคะแนนสูงกว่าขีดจํากัดล่าง

19
19
19
19
19
19
19
19

54.2
52.9
42.9
48.2
76.0
61.3
65.7
45.7

14.62
15.71
9.32
10.99
10.46
14.68
14.41
18.22

54.2
52.9
42.9
48.2
76.0
61.3
65.7
45.7

16
12
13
14
18
16
14
11

รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดวงพร ปีการศึกษา 2556

หน้า 105

6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับท้องถิ่น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
จํานวน
คะแนน
คะแนน
วิชา
ผู้เข้าสอบ
สูงสุด
ต่ําสุด
1.ภาษาไทย
24
82
30
2.คณิตศาสตร์
24
74
21
3.วิทยาศาสตร์
24
76
24
4.สังคมศึกษาฯ
24
89
32
5.ภาษาอังกฤษ
24
80
22

คะแนน
เฉลี่ย
59.42
39.88
42.00
62.08
53.50

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
13.89
14.67
15.51
15.70
17.37

ฐานนิยม
64
24
38
54
76

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สาระวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

จํานวนคน

คะแนนเฉลีย่

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เฉลี่ย
ร้อยละ

จํานวน/ร้อยละของนักเรียน
ที่ได้คะแนนระดับดีขึ้นไป

40
40
40

20.4
14.93
17.98

3.89
4.74
4.97

67.33
49.75
59.92

34
19
32

7. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6

จํานวนผู้เรียนทั้งหมด
39
35
40
23
24
19

จํานวน/ร้อยละของผู้เรียนตามระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผา่ น
36
3
0
0
34
1
0
0
40
0
0
0
23
0
0
0
22
2
0
0
17
2
0
0

8. ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
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จํานวนผู้เรียนทั้งหมด
39
35
40
23
24
19

จํานวน/ร้อยละของผู้เรียนตามระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผา่ น
29
9
1
0
21
14
0
0
29
11
0
0
19
4
0
0
17
7
0
0
12
7
0
0
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9. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ระดับชั้น

จํานวนผู้เรียน
ทั้งหมด

ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
รวม
เฉลี่ยร้อยละ

39
35
40
23
24
19
180
100

จํานวน/ร้อยละของผู้เรียน
ตามระดับคุณภาพ
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
ผ่าน
ไม่ผ่าน
39
35
40
23
24
19
180
100
-

10. ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน
1) ด้านความสามารถในการสื่อสาร
มีนักเรียนได้ผลการประเมินในระดับเกณฑ์ดี จํานวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 97.22
2) ด้านความสามารถในการคิด
มีนักเรียนได้ผลการประเมินในระดับเกณฑ์ดี จํานวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 97.22
3) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา
มีนักเรียนได้ผลการประเมินในระดับเกณฑ์ดี จํานวน 180 คน คิดเป็นทุกคน
4) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
มีนักเรียนได้ผลการประเมินในระดับเกณฑ์ดี จํานวน 180 คน คิดเป็นทุกคน
5) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
มีนักเรียนได้ผลการประเมินในระดับเกณฑ์ดี จํานวน 180 คน คิดเป็นทุกคน
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บทที่ 4
สรุปผลการพัฒนาและการนําไปใช้
1. ผลการดําเนินงานในภาพรวม
ในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปีการศึกษา 2556 โครงการและกิจกรรมส่วนใหญ่ประสบ
ความสําเร็จเนื่องจาก
ผู้บ ริ ห ารมี วิ สั ยทั ศน์ ในการบริห ารจั ดการ มุ่งมั่ น ในการพัฒ นาการศึ กษา เอาใจใส่ ติ ดตามดู แล การ
ดําเนินงานของโรงเรียนอย่างทั่วถึงสม่ําเสมอ ครูและบุคลากรมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความศรัทธาในอาชีพ
ดําเนินงานตามขั้นตอนด้วยความรอบคอบ เสียสละ กรรมการอํานวยการมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการจัด
การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือในการดําเนินงานทุกด้าน นักเรียนมีความเชื่อฟัง ปฏิบัติตามข้อตกลง
ของโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น ด้วยความกระตือรือร้น ผู้ปกครองเอาใจใส่ดูแลบุตรหลาน ให้
ความร่วมมือกับโรงเรียนด้วยความเต็มใจ ให้ข้อเสนอแนะ และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ มาโดยตลอด ชุมชนและ
โรงเรียนร่วมมือกันเป็นอย่างดีในการทํากิจกรรม ทั้งในโรงเรียนและชุมชน สถานที่ของโรงเรียนกว้างขวางร่มรื่น
ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรม
2. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) ด้านคุณภาพผู้เรียน
จุดเด่น
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีสุนทรียภาพ
จุดที่ควรพัฒนา
ผู้เรียนบางส่วนมีน้ําหนักเกินมาตรฐาน
2) ด้านการจัดการศึกษา
จุดเด่น
ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการ มีภาวะผู้นํา มีวิสัยทัศน์ และความสามารถในเชิง
วิชาการ และครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถ ความถนัดตามสาขาที่สอน
จุดที่ควรพัฒนา
3) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
จุดเด่น
ชุมชนให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการทํากิจกรรมดีมาก
จุดที่ควรพัฒนา
-
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4) ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

จุดเด่น
ผู้เรียนมีกิริยามารยาทงดงาม เป็นที่กล่าวขวัญของผู้ปกครองและชุมชนที่รู้จักโรงเรียน
จุดที่ควรพัฒนา
5) ด้านมาตรการส่งเสริม
จุดเด่น
สถานศึกษามีระบบการบริหารที่สามารถนําไปเป็นแบบอย่างได้
จุดที่ควรพัฒนา
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยจัดโครงการและกิจกรรม
เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ชัดเจน และโดดเด่น เป็นไปตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา และจัด
โครงการและกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้กับผู้เรียน โดยเปิดโอกาสให้ชุมชม
เข้ามามีส่วนร่วมกับสถานศึกษา อย่างต่อเนื่อง
4. ความต้องการและการช่วยเหลือ
1. การตรวจเยี่ยมโรงเรียน และให้ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต้นสังกัด อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง
2. การแจ้งข่าวสารของหน่วยงานต้นสังกัดให้ทันต่อเหตุการณ์
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คําสั่งโรงเรียนดวงพร
ที่......../2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี 2556
-------------------------------------------------------------อาศัยกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
ข้อ 6 ระบุว่า ให้สถานศึกษาจัดทํารายงานประจําปี ที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษา หน่วยงานต้นสั งกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาและเปิดเผยรายงานนั้นต่อสาธารณชน
เพื่อให้การดําเนินงานดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะทํางานดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

นางพิมพ์พิศา
นางอรุณี
นายถนัด
นางขวัญฤทัย
นางสาวนิตยา

อู่ทรัพย์
รัตนพันธ์
พีระประสมพงศ์
สวัสดิ์ทัส
ภูมิผักแว่น

ผู้อํานวยการ
รองผู้อํานวยการ
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ
ครู
บุคลากรครู

ประธานกรรมการ
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มี ห น้ า ที่ จั ด ทํ า รายงานคุ ณ ภาพการศึ ก ษาประจํ า ปี ก ารศึ ก ษา 2556 เสนอต่ อ หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

(นางพิมพ์พิศา อู่ทรัพย์)
ผู้อํานวยการโรงเรียนดวงพร

บันทึกการให้ความเห็นชอบ
รายงานคุณภาพการศึกษาประจําปีของสถานศึกษา โดยคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
-------------------------------------------------------------ได้ตรวจรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนดวงพรประจําปีการศึกษา 2556 แล้ว พบว่า เป็นการ
รายงานผลการปฏิ บัติ งาน เพื่ อพั ฒ นาคุณภาพการศึ กษาตามมาตรฐานที่ โ รงเรีย นประกาศไว้ และตรงตาม
แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2556 สัมฤทธิ์ผลของตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐาน มีความสอดคล้องกับผลการ
ประเมินโครงการเพื่อพัฒนามาตรฐานนั้นๆ คณะกรรมการพิจารณาโดยรอบคอบแล้ว ขอแสดงความชื่นชนต่อ
ผู้บริหาร และคณะครู ที่มีความวิริยะอุตสาหะในการปฏิบัติงาน
จึงให้ความเห็นชอบ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557

(นายวรพล อู่ทรัพย์)
ประธานกรรมการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนดวงพร

