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คํานํา 
 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือรายงานการดําเนินการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 ซ่ึงเป็นภาระหน้าท่ีสําคัญท่ีทางโรงเรียนต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีกําหนดไว้ในมาตรา 48 ว่าให้
สถานศึกษามีการจัดทํารายงานประจําปี เพ่ือเสนอต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน ซ่ึงจะ
นําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนดวงพรได้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร โดยให้มีความสมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ สามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุขเหมาะสมตามวัย 
และเป็นพ้ืนฐานทักษะในการดําเนินชีวิตในสังคมต่อไป โรงเรียนจึงได้ดําเนินการจัดให้มีการประกันคุณภาพ
ภายใน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมทุกฝ่ายท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

โรงเรียนขอขอบพระคุณสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 คณะกรรมการ
สถานศึกษา คณะครูโรงเรียนดวงพร ตลอดจนผู้ให้การสนับสนุน ท่ีได้ให้คําแนะนําปรึกษาและร่วมกันสรุปผลการ
ดําเนินงานให้สําเร็จลุล่วงด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาจัดการศึกษาของโรงเรียนดวงพรต่อไป 
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บทท่ี 1 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนดวงพร ต้ังอยู่เลขท่ี  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     
 เปิดสอนต้ังแต่ระดับชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
 เนื้อท่ี 15 ไร่ 

เขตพ้ืนท่ีบริการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1     
 
ประวัติโรงเรียน 

โรงเรียนดวงพร เป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ปทุมธานีเขต 1 ได้รับอนุญาตให้จัดต้ังโรงเรียนต้ังแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 ตามใบอนุญาตเลขท่ี    
ปท.003/2546 โดยเปิดรับนักเรียนระดับอนุบาล 1 - 3 ต่อมาในปีการศึกษา 2551 ได้ขยายหลักสูตรเพ่ิมเติม
ระดับชั้นประถมศึกษา และเปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนอนุบาลดวงพร เป็น โรงเรียนดวงพร ตามใบอนุญาตเลขท่ี 
ศธ.04086.027/2550 เม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 

โรงเรียนได้มีการก่อสร้างอาคารและขยายอาคารเรียน บนเนื้อท่ีท้ังหมด 15 ไร่ นับต้ังแต่ปี 2546 ดังนี้ 

ปีการศึกษา 2546  โรงเรียนดวงพรมีอาคาร 1 หลัง สําหรับนักเรียนระดับอนุบาล 
ปีการศึกษา 2547  ก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง สําหรับรองรับนักเรียนระดับอนุบาลเพ่ิมเติม 
ปีการศึกษา 2551  ก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง และโรงอาหาร 1 หลัง สําหรับรองรับนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 2 และระดับอนุบาล 3  
ปีการศึกษา 2552  ก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง และโรงอาหาร 1 หลัง สําหรับรองรับนักเรียนใน

ระดับประถมศึกษา 1 – 6  
ปีการศึกษา 2554 ขยายห้องเรียนระดับอนุบาล เพ่ิมพ้ืนท่ีกิจกรรมเสริมทักษะ และปรับปรุงภูมิทัศน์

ภายในโรงเรียน มีลานเสริมสร้างทักษะทางด้านร่างกาย 
ปีการศึกษา 2555 สร้างเรือนเพาะเห็ด 1 หลัง 
ปีการศึกษา 2556 ก่อสร้างอาคารธุรการ 1 หลัง และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน บ่อทราย และ

เครื่องเล่น 
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แผนท่ีโรงเรียน 
 

 
 

 

2. ข้อมูลด้านการบริหาร 
 1. ผู้อํานวยการ     นางพิมพ์พิศา  อู่ทรัพย์ 
  โทรศัพท์  08-1627-0364 
  Email   pimpisa@duangporn.ac.th 
  วุฒิการศึกษาสูงสุด    ปริญญามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา 
  ดํารงตําแหน่งต้ังแต่   2546 จนถึงสิ้นปีการศึกษา 2556 เป็นเวลา 11 ปี 
 2. รองผู้อํานวยการ นางอรุณี รัตนพันธ์ 
  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญามหาบัณฑิต สาขาศึกษาศาสตร์ 
  โทรศัพท์  08-1711-5497 
  Email   arunee@duangporn.ac.th 
  รับผิดชอบกลุ่ม  ฝ่ายบริหารวิชาการ (ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 
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 3. นางขวัญฤทัย สวัสด์ิทัส 
  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 ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
 
3. ข้อมูลนักเรียน 
 3.1 จํานวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังสิ้น 364 คน จําแนกตามระดับชั้นท่ีเปิดสอน  

ระดับช้ันเรียน จํานวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉล่ีย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
อนุบาลปีท่ี 1 3 32 33 65  
อนุบาลปีท่ี 2 3 30 25 55  
อนุบาลปีท่ี 3 3 26 38 64  
รวมอนุบาล 9 88 94 184  

ประถมศึกษาปีท่ี 1 2 19 20 39  
ประถมศึกษาปีท่ี 2 2 21 14 35  
ประถมศึกษาปีท่ี 3 2 15 25 40  
ประถมศึกษาปีท่ี 4 1 9 14 23  
ประถมศึกษาปีท่ี 5 1 12 12 24  
ประถมศึกษาปีท่ี 6 1 8 10 19  

รวมประถม 9 85 95 180  
รวมท้ังหมด 18 173 189 364  

 
 3.2 จํานวนนักเรียนท่ีมีน้ําหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  253 คน  คิดเป็นร้อยละ 69.50 
 3.4 จํานวนนักเรียนท่ีมีความบกพร่องเรียนร่วม 0 คน  คิดเป็นร้อยละ 0 
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 3.5 จํานวนนักเรียนท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ 0 คน  คิดเป็นร้อยละ 0 
 3.6 จํานวนนักเรียนปัญญาเลิศ 0 คน  คิดเป็นร้อยละ 0 
 3.7 จํานวนนักเรียนท่ีต้องการความช่วยเหลือพิเศษ 0 คน  คิดเป็นร้อยละ 0 
 3.8 จํานวนนักเรียนท่ีลาออกกลางคัน 9 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.47 
 3.9 จํานวนนักเรียนท่ีซํ้าชั้น 0 คน  คิดเป็นร้อยละ 0 
 3.10 จํานวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร 
  ระดับการศึกษาปฐมวัย จํานวน 64 คน 
  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประถมศึกษา จํานวน 19 คน 
 3.11 อัตราส่วนครูต่อนักเรียน 
  ระดับการศึกษาปฐมวัย 1 : 20  
  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประถมศึกษา 1 : 23 
 



4. ขอ้มูลครู 

ที่ ชื่อ-ชื่อสกุล 
อายุ 
(ป)ี 

อายุงาน 
ตําแหน่ง 

/วิทยฐานะ 
วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

จํานวนครั้ง/ชั่วโมง 
ที่รับการพัฒนา/ป ี

1 นางสาว ประภาพรรณ แตงอ่อน 33 7 ครู ป.ตรี การศึกษาปฐมวัย อนุบาลปีที่ 1 33 
2 นางสาว แก้วฤทัย ชื่นยุติธรรม 25 2 ครู ป.ตรี การศึกษาปฐมวัย อนุบาลปีที่ 1 39 
3 นางสาว อรปรียา อุปชัย 36 10 ครู ป.ตรี การศึกษาปฐมวัย อนุบาลปีที่ 1 39 
4 นางสาว จันทร์นภา จันทนานนท์ 29 7 ครู ป.ตรี การศึกษาปฐมวัย อนุบาลปีที่ 2 39 
5 นางสาว พัดชา มะลิซ้อน 25 2 ครู ป.ตรี การศึกษาปฐมวัย อนุบาลปีที่ 2 24 
6 นางสาว แคทศิริญา ฉลองคุณ 23 1 ครู ป.ตรี การศึกษาปฐมวัย อนุบาลปีที่ 2 39 
7 นาง ขวัญฤทัย   สวัสดิ์ทัส 41 11 ครู ป.ตรี การประถมศึกษา อนุบาลปีที่ 3 36 
8 นางสาว สิริพรรณ มีแสงนิล 28 7 ครู ป.ตรี การศึกษาปฐมวัย อนุบาลปีที่ 3 42 
9 นางสาว บุษบัน คําผัด 27 3 ครู ป.ตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร ์ 48 
10 นางสาว ภานุมาศ เขียวมงคล 29 4 ครู ป.ตรี พลศึกษา สุขศึกษา 48 
11 นาย กัมพล คําผ่องศรี 30 4 ครู ป.ตรี ศิลปกรรม ทัศนศิลป์ 54 
12 นางสาว ขวัญชนก อ่อนนุ่ม 28 3 ครู ป.ตรี นาฏศิลป์และการแสดง นาฏศิลป์ 6 
13 นางสาว ธงสมบูรณ์ พิมพ์แพนชัย 25 3 ครู ป.ตรี นาฏศิลป์และการแสดง นาฏศิลป์ 68 
14 นางสาว ธีรนันท์ สุรินทร์ 25 2 ครู ป.ตรี คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 54 
15 นาย เอกชัย แนบขุนทด 25 2 ครู ป.ตรี สังคม สังคม 44 
16 นางสาว ยุภา ไชยมะณี 24 1 ครู ป.ตรี เทคโนโลย ี คอมพิวเตอร ์ 54 
17 นางสาว ปนัดดา เขตสมุทร 24 1 ครู ป.ตรี สังคม สังคม 12 
18 นางสาว โสภิณภา บุญตาม 33 1 ครู ป.ตรี/ป.บัณฑิต บริหารธุรกิจ ภาษาไทย 30 
19 นาย ดัสกร หกลา 29 1 ครู ป.ตรี พลศึกษา สุขศึกษา พละ 24 
 จํานวนครูที่สอนตรงตามวิชาเอก 17 คน คิดเป็นร้อยละ 89.47 
 จํานวนครูที่สอนตรงความถนัด  2 คน คิดเป็นร้อยละ 10.53 
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5. ข้อมูลอาคารสถานที่ 
  โรงเรียนมีอาคารเรียน 3 หลัง โรงอาหาร 2 หลัง สนามเด็กเล่น 2 แห่ง ลานเอนกประสงค์ 2 แห่ง 
สนามกีฬา 2 แห่ง และห้องประชุม 2 ห้อง 
 
6.  ข้อมูลงบประมาณ 

 
งบดําเนินการ / เงินเดือน เงินค่าจ้าง  คิดเป็นร้อยละ 71.40 ของรายรับ 
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  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 บาทข้ึนไปต่อปี ประชากรเฉลี่ยต่อครัวเรือนเท่ากับ 4 คน ประเพณี และ 
ศิลปะวัฒนธรรม ท้องถ่ินท่ีเป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไปคือ การแข่งเรือ  

8. โอกาสและข้อจํากัดของโรงเรียน 
  8.1  โอกาส 

- ต้ังอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ท่ีสําคัญและเป็นประโยชน์  เช่น  แหล่งโบราณสถาน/โบราณวัตถุ สถานท่ี
ท่องเท่ียว 

- ต้ังอยู่ในเมือง อยู่ใกล้สถานท่ีราชการ / โรงพยาบาล / หน่วยงานอ่ืนๆ 
- ต้ังอยู่ในเขตท่ีอยู่อาศัยหนาแน่น / ใกล้ตลาด / แหล่งชุมชน / ใกล้ห้างสรรพสินค้า  
- ปลอดภัยต่อยาเสพติด/แหล่งเริงรมย์/แหล่งการพนัน มอมเมาเยาวชน 
- สภาพแวดล้อมดี / ปลอดโปร่ง / ไม่แออัด บรรยากาศร่มรื่น  เหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
- ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน ผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษา ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
- ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน/มีสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน 
- มีวิทยากรในท้องถ่ิน/ผู้นําในท้องถ่ินท่ีมีความรู้ 
- ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ เพ่ือบริการชุมชนด้านสุขภาพ/กีฬา/สวัสดิภาพ 
- การคมนาคมสะดวก มีรถรับจ้าง/รถประจําทางผ่าน 
- มีรถรับส่งระหว่างโรงเรียนกับบ้าน 
- บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีความเอาใจใส่ ดูแลปฏิบัติงานในหน้าท่ีเป็นอย่างดี 
- ส่งเสริมคุณภาพบุคลากรให้มีจรรยาบรรณครู 
- สนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากร 
- ผู้ปกครองมีศรัทธา / ทัศนคติ / ความเชื่อม่ัน ท่ีดีต่อโรงเรียน 

 

รายรับ บาท รายจ่าย บาท 
เงินงบประมาณ   4,249,377.84 งบดําเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 10,479,429.00 

เงินนอกงบประมาณ 1,338,542.00 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 1,511,302.00 

เงินอ่ืนๆ 9,090,040.01 งบอ่ืนๆ 2,687,228.85 

รวม 14,677,959.85 รวม 14,677,959.85 
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 ข้อจํากัด และจุดอ่อน  
-   ต้ังอยู่ในชุมชนท่ีมีโรงเรียนเอกชน / โรงเรียนเทศบาล / โรงเรียนรัฐบาล หลายแห่ง 
- ขาดการนิเทศติดตามจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

9. โครงสร้างหลักสูตร 
 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 ระยะเวลาเรียน 

โรงเรียนดวงพร จัดการอบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้กับนักเรียนอายุ 3 – 5 ปี ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนดวงพร 2546 โดยจัดการเรียนเป็น 2 ภาคเรียน รวม 200 วัน ต่อปีการศึกษา 
ในแต่ละวันใช้เวลาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประมาณ  5 – 6 ชั่วโมง 
 สาระการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ของหลักสูตรมีองค์ประกอบท่ีสําคัญ 2 ส่วน คือ ประสบการณ์สําคัญ และสาระท่ีควร
เรียนรู้ ซ่ึงท้ังสองส่วนนี้ ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมให้เด็กเกิดพัฒนาการอย่างครบทุกด้าน และมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ท่ีอยู่รอบตัว ซ่ึงครูผู้สอนจะจัดการเรียนการสอนในลักษณะหน่วยการเรียนแบบ    
บูรณาการ หรือเลือกใช้วิธีการแบบอ่ืน ท่ีสอดคล้องกับปรัชญา และหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยต้องปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ตลอดจนฝึกทักษะท่ีจําเป็นในการดํารงชีวิต เช่น ทักษะการเคลื่อนไหว 
ทักษะทางสังคม ทักษะทางภาษา ทักษะทางการคิด เป็นต้น 

1. ประสบการณ์สําคัญ 
 ประสบการณ์สําคัญเป็นสิ่งท่ีจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับการพัฒนาเด็กทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 

สังคมและสติปัญญา ประกอบด้วยทักษะ กระบวนการสําคัญสําหรับการสร้างองค์ความรู้ของเด็กปฐมวัย ให้เด็ก
ได้มีปฏิสัมพันธ์กับวัตถุ สิ่งของ บุคคลต่างๆ ท่ีอยู่รอบตัว โดยใช้ประสบการณ์สําคัญต่อไปนี้ 

 1.1 ประสบการณ์สําคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย 
  1.1.1 กล้ามเนื้อใหญ่ 
   - การทําท่าทางเลียนแบบ และเล่นบทบาทสมมุติ 
   - การเล่น 
   - การออกกําลังกาย 
   - การเคลื่อนไหวอยู่กับท่ี และการเคลื่อนไหวเคลื่อนท่ี 
   - การเคลื่อนไหวพร้อมใช้วัสดุอุปกรณ์ 
  1.1.2 กล้ามเนื้อเล็ก 
   - การป้ันและประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ด้วยดินน้ํามัน แป้งโด เศษวัสดุ ฯลฯ 
   - การเขียนภาพและการเล่นกับสี 
   - การต่อของ บรรจุ เท และแยกชิ้นส่วน 
   - การเล่น เครื่องเล่นสัมผัส 
 1.2 ประสบการณ์สําคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์ จิตใจ 
  1.2.1 ดนตรี 
   - การแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี 
   - การเล่นเครื่องเล่นดนตรีง่ายๆ เช่น เครื่องดนตรีประเภทเคาะ ตี ฯลฯ 
   - การร้องเพลง 
  1.2.2 สุนทรียภาพ 
   - การชื่นชมและสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม 
   - สนุกสนานกับเรื่องตลก ขําขัน และเรื่องราว เหตุการณ์ท่ีสนุกสนานต่างๆ 
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  1.2.3 การเล่น 
   - การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ 
   - การเล่นอิสระ 
   - การเล่นในห้องเรียน และนอกห้องเรียน 
  1.2.4 คุณธรรม จริยธรรม 
   - การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือ 
 1.3 ประสบการณ์สําคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการทางสังคม 
  - การวางแผน ตัดสินใจเลือก ลงมือปฏิบัติ 

- การมีประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเคารพความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
- การแก้ปัญหาในการเล่น 
- การปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของตนเอง และร่วมกับผู้อ่ืน 
- การมีโอกาสได้รับความรู้สึก ความสนใจ และความต้องการของตนเองและผู้อ่ืน 
- การมีประสบการณ์ทางการเล่นร่วมกับเด็กอ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 
- การมีประสบการณ์ทางวัฒนธรรมท้องถ่ินและความเป็นไทย 
- การทํางานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

 1.4 ประสบการณ์สําคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญา 
  1.4.1 การคิด 
   - การรู้จักสิ่งต่างๆ ด้วยการมอง ฟัง สัมผัส ชิมรส และดมกลิ่น 
   - การเลียบแบบการกระทํา และเสียงต่างๆ 
   - การเชื่อมโยงภาพ ภาพถ่าย และรูปแบบต่างๆ กับสิ่งของหรือสถานท่ีจริง 
   - การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อ วัสดุ 
   - การรับรู้และแสดงความรู้สึกผ่านวัสดุ ของเล่น และผลงาน 
  1.4.2 ภาษา 
   - การแสดงความรู้สึกด้วยคําพูด 

- การพูดกับผู้ อ่ืนเก่ียวกับประสบการณ์ของตนเอง หรือเล่าเรื่องราวเก่ียวกับ
ตนเอง 

- การอธิบายเก่ียวกับสิ่งของ เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ 
- การสนุกกับการฟังเรื่องราวนิทาน คําคล้องจอง คํากลอน 
- การสนุกกับการเขียนในหลายรูปแบบผ่านประสบการณ์ท่ีสื่อความหมายต่อเด็ก

ตามธรรมชาติ เขียนภาพ เขียนขีดเข่ีย เขียนคล้ายตัวอักษร เขียนเหมือน
สัญลักษณ์ เขียนแผนภูมิ แผนภาพ แผนท่ี 

- การสนุกกับการอ่านในหลายรูปแบบ ผ่านประสบการณ์ท่ีสื่อความหมายตาม
ธรรมชาติ อ่านภาพ นิทานหรือสัญลักษณ์ 

  1.4.3 คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
   1.4.3.1 การสังเกต การจําแนก และการเปรียบเทียบ ได้ 
     - การสํารวจ และอธิบายความเหมือน ความต่างของสิ่งต่างๆ 
     - การจับคู่ การจําแนก และการจัดกลุ่ม 
     - การคาดคะเนสิ่งต่างๆ 
     - การต้ังสมมติฐาน 
     - การทดลองสิ่งต่างๆ 
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     - การสืบค้นข้อมูล 
     - การใช้หรืออธิบายสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
     - การเปรียบเทียบ เช่น ยาว-สั้น ขรุขระ-เรียบ ฯลฯ 
     - การเรียงลําดับสิ่งต่างๆ 
   1.4.3.2 จํานวน 
     - การเปรียบเทียบจํานวน มากกว่า น้อยกว่า เท่ากัน 
     - การนับสิ่งต่างๆ 
     - การจับคู่หนึ่งต่อหนึ่ง 
   1.4.3.3 มิติสัมพันธ์ (พ้ืนท่ี / ระยะ) 
     - การต่อเข้าด้วยกัน การแยกออก การบรรจุและการเทออก 
     - การสังเกตสิ่งต่างๆ และสถานท่ีจากมุมมองท่ีต่างกัน 

- การมีประสบการณ์และการอธิบายในเรื่องตําแหน่งของสิ่งต่างๆ ท่ี
สัมพันธ์กัน เช่น บน-ล่าง ข้ึน-ลง ฯลฯ 

- การสังเกตสิ่งต่างๆ และสถานท่ีจากมุมมองท่ีต่างกัน 
- การมีประสบการณ์และการอธิบายในเรื่องทิศทางการเคลื่อนท่ีของคน

และสิ่งต่างๆ เช่น บน-ล่าง ข้ึน-ลง ฯลฯ 
- การสื่อความหมายของมิติสัมพันธ์ด้วยภาพวาด ภาพถ่าย และรูปภาพ 

   1.4.3.4 เวลา 
     - การเริ่มต้นและการหยุด การกระทําโดยสัญญาณ 

- การมีประสบการณ์และเปรียบเทียบเวลา เช่น ตอนเช้า ตอนเย็น เม่ือ
วานนี้ พรุ่งนี้ ฯลฯ  

- การสังเกตความเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล 
- การมีประสบการณ์และการเรียงลําดับเหตุการณ์ต่างๆ 
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 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สาระการเรียนรู ้

ระดับประถมศึกษา 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

เวลา/ปี 
ชมเรียน/
สัปดาห์ 

เวลา/
ภาค 

ชมเรียน/
สัปดาห์ 

เวลา/
ภาค 

ชมเรียน/
สัปดาห์ 

เวลา/
ภาค 

ชมเรียน/
สัปดาห์ 

เวลา/
ภาค 

ชมเรียน/
สัปดาห์ 

เวลา/
ภาค 

ชมเรียน/
สัปดาห์ 

ภาษาไทย 200 5 200 5 200 5 160 4 160 4 160 4 

คณิตศาสตร์ 200 5 200 5 200 5 160 4 160 4 160 4 

วิทยาศาสตร์ 80 2 80 2 80 2 80 2 80 2 80 2 

สังคมศึกษา 80 2 80 2 80 2 80 2 80 2 80 2 

ประวัติศาสตร์ 40 1 40 1 40 1 40 1 40 1 40 1 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 2 80 2 80 2 80 2 80 2 80 2 

ศิลปะ 80 2 80 2 80 2 80 2 80 2 80 2 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40 1 40 1 40 1 80 2 80 2 80 2 

ภาษาต่างประเทศ 40 1 40 1 40 1 80 2 80 2 80 2 

รวมเวลาเรียนท้ังป ี 840  840  840  840  840  840  

รายวิชาเพ่ิมเติม             

คอมพิวเตอร์ 40 1 40 1 40 1 40 1 40 1 40 1 

อาเซียนศึกษา 40 1 40 1 40 1 40 1 40 1 40 1 

ภาษาจีน 40 1 40 1 40 1 40 1 40 1 40 1 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน             

ลูกเสือเนตรนารี 40 1 40 1 40 1 40 1 40 1 40 1 

แนะแนว 40 1 40 1 40 1 40 1 40 1 40 1 

ชุมนุม 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 

รวมเวลาเรียน 1,080 27 1,080 27 1,080 27 1,080 27 1,080 27 1,080 27 

 
10. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
 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 
 สถานศึกษามีคอมพิวเตอร์ท้ังหมด 65  เครื่อง 
 ใช้เพ่ือการเรียนการสอน 47  เครื่อง 
 ใช้เพ่ือการบริหารจัดการ  19  เครื่อง 
 10.4 แหล่งติดต้ังอินเทอร์เน็ต 

มีการติดต้ังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประเภทไร้สาย (Wireless) ภายในอาคาร ห้องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์ในสํานักงาน อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์พกพา สามารถเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ โดยขออนุญาต
ผู้ดูแลระบบ 
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 10.5 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  
แหล่งการเรียนรู้ สถิติการใช้งาน (ครั้งต่อ)ปี 

สนามเด็กเล่น 200 
ลานกิจกรรม 200 
ห้องสื่อการเรียนการสอน 200 
ห้องดนตรี 320 
บริเวณรอบโรงเรียน 200 
ป้ายนิเทศ/บอร์ด 200 
โรงอาหาร 200 

 
 10.6  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   

- วัดเกิดการอุดม  
- วัดพระธรรมกาย 
- วัดกลางคลองสาม  
- คันทรีเพลส คลองเจ็ด  
- สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ 
- สวนเสือศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
- สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) 
- สํานักงานทรัพยากรธรณี 
- พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
- พิพิธภัณฑ์จิตรกรรม 3 มิติ 

 10.7 ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้  
 - ร้อยตรวจโท สมโภช จํานวนนา สถานีตํารวจภูธร ประตูน้ําจุฬาลงกรณ์ ให้ความรู้เรื่อง การปฏิบัติ

หน้าท่ีของตํารวจและความรู้เรื่องยาเสพติด  
 - บริษัทสหพัฒนาพิบูล จํากัด เจ้าหน้าท่ีให้ความรู้เรื่อง ข้ันตอนการล้างมือประโยชน์ของการล้างมือ 
 - ดัชมิล เจ้าหน้าท่ีให้ความรู้เรื่อง โปรตีนในนมเปรี้ยว 
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11. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 11.1 รางวัล 

ระดับสถานศึกษา - ได้รับรางวัลผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) ได้มาตรฐานคุณภาพการจัด
ศึกษา จากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 - ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ. 2554-2558)  
  จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ

มหาชน) ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานด้านปฐมวัย และประถมศึกษา ต้ังแต่วันท่ี 
29 สิงหาคม 2556 จากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 - ได้รับรางวัลผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) ได้มาตรฐานคุณภาพการจัด
ศึกษา 2555 ระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 รวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้มากกว่า
ร้อยละ 50 จากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 - เป็นโรงเรียนอกชนท่ีมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัย ดีมาก ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดีมาก จากสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

ระดับผู้บริหาร - ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ข้ันท่ี 5 เบญจมดิเรกคุณากรณ์ 
 - ได้รับประกาศนียบัตรในการสนับสนุนการประเมินมาตรฐานศีลธรรม 
ระดับครู - ไม่มี 
ระดับนักเรียน 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดร้ับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
ระดับการศึกษาปฐมวัย   
เด็กหญิงปภาวรินทร ์ มีทรัพย ์ เหรียญเงิน เล่านิทานประกอบสื่อ สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ

บริหารการศึกษาสถานศึกษา
เอกชน ปทุมธานี 

เด็กหญิงยศวด ี ข่วยเต้า เหรียญทอง การแข่งขันโครงการ 
เด็กชายพิพัฒน์   บุญมาก 
เด็กชายอรรถพงศ์ การเจรญิกุลวงษ์ 
เด็กหญิงอภิษฎา บุตรเลน เหรียญเงิน กายบริหาร 
เด็กหญิงปภาวรินทร ์ พ่อลีละ 
เด็กหญิงภรณภัทร อุ่นมา 
เด็กหญิงณัฐวรรณ นักทํานา 
เด็กหญิงสุวภัทร เมยมงคล 
.เด็กหญิงพิชชาพร ถนอมพืช 
เด็กชายจิราย ุ สงวนพวก 
เด็กชายจักรภัทร   บุญเทียม 
เด็กชายจิราย ุ จันทวาศ 
เด็กชายวชิรวิทย์   ท้วมบริบูรณ ์
เด็กชายชัชพงษ์ วุฒิ เหรียญทอง มารยาท 
เด็กหญิงชญานิศ สร้อยเพชร 
เด็กหญิงธิดารัตน์ อาจปร ุ เหรียญทอง แข่งขันประกอบอาหาร 
เด็กหญิงชลติา พรหมมา 
เด็กหญิงนันท์นลิน แอมาน 
เด็กชายทศพร ธรรมสถิตย ์ เหรียญทองแดง ป้ันดินนํ้ามัน 
เด็กชายศิริชัย หมวกอินทร์ 
เด็กหญิงศิริรักษ์ เสรีนุกุล 
เด็กหญิงเมลิซา่ มีสวัสดิ ์ เหรียญทอง สร้างภาพด้วย ฉีก ตัด 
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ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดร้ับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
เด็กหญิงธารสิา ลายประจักษ์ 
เด็กหญิงพรรษรัตน์ เพชรปวีณ ์
เด็กหญิงกัญฐภา โพธิพันธ์ เหรียญทองแดง แข่งขันพูดภาษาอังกฤษสามัญ 
เด็กชายศรณัภัทร บุญนารอด ชมเชย ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
เด็กหญิงศิรประภา จาง เหรียญทองแดง แข่งขันพูดภาษาจีน 
เด็กหญิงปภาวรินทร ์ มีทรัพย ์ เหรียญเงิน การเล่านิทานประกอบส่ือปฐมวัย 
เด็กชายทศพร ธรรมสถิตย ์ เหรียญเงิน การป้ันดินนํ้ามัน ปฐมวัย 
เด็กชายศิริชัย หมวกอินทร์ 
เด็กหญิงศิรประภา จาง 
เด็กหญิงพรรษรัตน์ เพชรปวีณ ์ เหรียญทองแดง การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด 

ปะ กระดาษ ปฐมวัย เด็กหญิงพิชชาพร ถนอมพืช 
เด็กหญิงเมลิซา่ มีสวัสดิ ์
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เด็กชายเอกชัย ดีเอม เหรียญทองแดง การแสดงทางวิทยาศาสตร ์

(Science Show) 
 ป.4 – ป.6 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 
 

เด็กชายอติเทพ บัวพุด 
เด็กชายฌานทัศน์ เจริญเกียรติอาชา 
เด็กชายสิทธิโชค จาริพิบูล เหรียญทองแดง โครงการงานวิทยาศาสตร์ 

ประเภทการทดลอง 
 ป.4 – ป.6 

เด็กชายกชนนท์ แสงผึ้ง 
เด็กหญิงจรรยาพร สีทับทิม 
เด็กหญิงนิชาภัทร อยู่ญาติวงศ์ เหรียญเงิน การท่องอาขยานทํานองเสนาะ 

ป.4 – ป.6 
เด็กหญิงกุลกริยา เฉลิมชัย เหรียญทอง การแข่งขันแอโรบิก  

 ป.1- ป.6 เด็กหญิงกัลยกร กิจเจตนี 
เด็กหญิงกชพร ร่มศร ี
เด็กชายวิรัชสณัห์ จันทร์โฮง  
เด็กชายกฤตเมธ ลาภศรีมงคล 
เด็กหญิงพรรณปพร บุญอุดม 
เด็กหญิงมณีญา ศรีมาตรา 
เด็กหญิงศิวัชญา สุจิตรประเสริฐ 
เด็กหญิงสิริรักษ์ ปานเนตรแก้ว 
เด็กหญิงเจลดา จ๋ิวร ี
เด็กหญิงเพียงขวัญ พงษ์ปราโมทย ์
เด็กหญิงนันทิชา รินทร 
เด็กหญิงนรศิรา คงเผ่า 
เด็กหญิงดุษณ ี จ้ินสุริวงษ์ 
เด็กหญิงณัชชา มีชัยอุดมเดช 
เด็กหญิงกาญจนวรรณ อาจศัตร ู เหรียญทอง การประกวดหนังสือเล่มเล็ก  
เด็กหญิงวิลาวัลย ์ โพธ์ิเงิน 
เด็กหญิงศิศริา พันธ์มาด ี
เด็กหญิงมัชฌมิา ชอบยิ้มหอม เหรียญทองแดง การวาดภาพระบายสี  

 ป. 4 - ป.6 
เด็กหญิงเป่ียมรัก เพ็ชรกิจ เหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย 

 ป.1 - ป.3 
 

เด็กชายภูมภิัทร สุจิตรประเสริฐ 
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ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดร้ับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
เด็กหญิงวัสฎากร บัวลําพอง เหรียญเงิน การประกวดมารยาทไทย 

 ป.4 - ป.6 เด็กชายธรรมฤทธ์ิ จิตรเพียรค้า 
เด็กหญิงศุจินันท์ จันทร์พลับ เหรียญเงิน ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 

ประเภทหญิง 
 ป.1 - ป.6 

เด็กหญิงอธิชา แก้วไสย ์ เหรียญเงิน ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
ประเภทหญิง 
 ป.1 - ป.6 

เด็กชายอุภัยภัทร ไชยชาต ิ เหรียญเงิน ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
ประเภทชาย 
 ป.1 - ป.6 

เด็กหญิงนวพร มีอิศระ เหรียญเงิน ขับร้องเพลงไทยสากล  
ประเภทหญิง ป.1 - ป.6 

เด็กหญิงวิภาวรรณ ทองเมืองหลวง เหรียญทอง ขับร้องเพลงไทยสากล  
ประเภทหญิง ป.1 - ป.6 

เด็กหญิงปาริฉัตร สุขด ี เหรียญเงิน การใช้โปรแกรมนําเสนอ 
(Presentation) ป.4-ป.6 

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
บริหารการศึกษาสถานศึกษา
เอกชน ปทุมธานี 

เด็กหญิงวศินี ศิริหิรญั 
เด็กหญิงณัชชา เช้ือชูชาติ เหรียญทองแดง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

(E-book)  ป.4-ป.6 เด็กหญิงภัทรจาริน ร่มศร ี
เด็กชายพัทธรสิษฐ์ นามเมือง เหรียญทอง Impromptu Speech Level 1 

(สามัญ) 
เด็กชายอภิวัฒน์ บํารุงบุญ เหรียญเงิน Impromptu Speech Level 2 

(สามัญ)) 
เด็กชายอิศราวุธ ใจหล้า เหรียญเงิน Story Telling 2 

ป.4 – ป.6 
เด็กชายเมทาวัฒน์ เสนา เหรียญทองแดง อัจฉริยภาพ ป.1 – ป.3 
เด็กชายกชนนท์ แสงผึ้ง เหรียญทองแดง ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 

ประเภททดลอง เด็กชายสิทธิโชค จาริพิบูล 
เด็กชายกิตติ์พิพัฒน์ จริตวงษ์ 
เด็กชายเอกชัย ดีเอม เหรียญเงิน การแข่งขันการแสดงทาง

วิทยาศาสตร์ (Sci-Show) เด็กชายธนวณิช จันแพ 
เด็กชายอติเทพ บัวพุด 
เด็กหญิงนภสัสร  บุญธรรม เหรียญเงิน นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ 
เด็กหญิงฐิตริัตน์  คงสุข 
เด็กหญิงพัทรนันท์  ลมมลูตร ี
เด็กหญิงธีรนันท์  สุกิน 
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร   เครือมาล ี
เด็กหญิงกัญญ์นภสั   นามพุทธา 
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  กาฬเนตร 
เด็กหญิงปภสัสรา  สอดแจ่ม เหรียญทองแดง วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 
เด็กหญิงมัชฌมิา  ชอบยิ้มหอม เหรียญทองแดง วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 
เด็กหญิงนิชาภัทร    อยู่ญาติวงศ์ เหรียญทอง การท่องอาขยานทํานองเสนาะ 

ป.1 –ป.3 
 



รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดวงพร ปีการศึกษา 2556 หน้า 15  

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดร้ับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
เด็กชายภูมภิัทร   สุจิตรประเสริฐ เหรียญเงิน มารยาท ป.1 –ป.3 

 เด็กหญิงเป่ียมรัก    เพ็ชรกิจ 
เด็กหญิงวัสฎากร    บัวลําพอง เหรียญทอง มารยาท ป.4 –ป.6 

 เด็กชายธรรมฤทธ์ิ   จิตรเพียรค้า 
เด็กชายณัฐภณ    สุดาชม เหรียญทองแดง เล่านิทานคุณธรรม 
เด็กหญิงกชพร ร่มศร ี เหรียญเงิน กายบริหาร  
เด็กชายกฤตเมธ ลาภศรีมงคล 
เด็กหญิงกัลป์ยกร กิจเจตนี 
เด็กหญิงกุลกริยา เฉลิมชัย 
เด็กหญิงณัชชา มีชัยอุดมเดช 
เด็กหญิงดุษณ ี จ้ินสุริวงษ์ 
เด็กหญิงนรศิรา คงเผ่า 
เด็กหญิงนันทิชา รินทร 
เด็กหญิงพรรณปพร บุญอุดม 
เด็กหญิงมณีญา ศรีมาตรา 
เด็กชายวิรัชสณัห์ จันทร์โฮง 
เด็กหญิงศิวัชญา สุจิตรประเสริฐ 
เด็กหญิงสิริรักษ์ ปานเนตรแก้ว 
เด็กหญิงเจลดา จ๋ิวร ี
เด็กหญิงเพียงขวัญ พงษ์ปราโมทย ์
เด็กชายเตวิช      เพ่ิมพูน เหรียญทองแดง ผูกเง่ือน 
เด็กชายภรูิวัจน์    เกิดแก้ว 
เด็กชายกสิน      นิยมสวัสดิ ์
เด็กชายอภิวรรณ์    ทองเมืองหลวง 
เด็กชายรสิกี  วิวัชพงษ์ 
เด็กชายกีรติ     เศรษฐสุข 
เด็กชายฌานทัศน์  เจริญเกียติอาชา เหรียญเงิน เข็มทิศ 
เด็กชายพีรพงศ์     บุญมาก 
เด็กชายภูวเนตร     แก้วมาลา 
เด็กชายมนพล    เพ็ชรกิจ 
เด็กชายรชต      ตันติพงศา 
เด็กชายกษิดิ์เดช   คําแพ่ง 

 
เด็กหญิงกิมิทา   ซ้ายหนองขาม เหรียญเงิน ตอบปัญหาสุขศึกษา 

และพลศึกษา เด็กชายกษิดิ์เดช   ลาภศรีมงคล 
เด็กหญิงวิภาวรรณ   ทองเมืองหลวง เหรียญทอง เพลงไทยสากล 
เด็กหญิงอธิชา      แก้วไสย ์ เหรียญทอง เพลงไทยลูกทุ่ง 
เด็กหญิงพรรษชล   พงษ์ศรีเจริญสุช เหรียญทอง เพลงพระราชนิพนธ์ 
เด็กหญิงศุจิน้นท์       จันทร์พลับ เหรียญทอง เพลงสากล 
เด็กหญิงกัลยากร    กิจเจตนี เหรียญทองแดง การสร้าง web page  

ป.4 – ป.6 เด็กหญิงณัฐกุล     จิวเสถียรพงศ์ 
 
 
 



11.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลสําเร็จ (ปีการศึกษา 2555) 
  ระดับการศึกษาปฐมวัย 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีดําเนินการ ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
โครงการวันสําคัญ วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้เด็กเข้าใจหลักการของศาสนา และปฏิบัติตามหลักการของ
ศาสนา 

2. เพื่อให้ครู  เด็ก ผู้ปกครองได้ร่วมปฏิบัติกิจกรรมและมีความเข้าใจอัน
ดีต่อกัน  

3. เพื่อให้ครูและเด็กร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  และมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ เด็กเข้าร่วมโครงการทุกคน 
เชิงคุณภาพ เด็กร้อยละ 85 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟงัคําสั่งสอนของ
ครูอาจารย ์พ่อแม่ มีความกตัญญูกตเวทีต่อมีพระคุณ ประพฤติตนตาม
ประเพณีวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 

วิธีดําเนินการ 
1. ขั้นเตรียม 
 - ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัติ 
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 - ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน มอบหมายหน้าที่

ผู้รับผิดชอบ 
 - ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาํหนดไว้ 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละกิจกรรม 
4. สรุปผลการดําเนินงาน 
 

1. ร้อยละ 85 ของเด็ก มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อ
ฟังคุณครู อาจารย์พ่อแม่ 

100 
 กิจกรรมวันไหว้ครู 
 กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
 กิจกรรมวันแม่ 
 กิจกรรมวันลอยกระทง 
 กิจกรรมวันพ่อ 
กิจกรรมวันคริสต์มาส 
 กิจกรรมวันปีใหม่ 
กิจกรรมวันเด็ก 

2. ร้อยละ 85 ของเด็ก ประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 

100 

3. ร้อยละ 85 ของเด็ก มีความร่าเริงแจ่มใส 100 
4. ร้อยละ 85 ของเด็ก ชื่นชมธรรมชาติ 100 
5. ร้อยละ 85 ของเด็ก ทํางานร่วมกับผู้อื่น 100 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้เด็กมีวินัยและมีความรับผิดชอบ 
2. เพื่อให้เด็กเชื่อฟังคําสั่งสอนของครูอาจารย์ พ่อแม่ มีความกตัญญู

กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
3. เพื่อให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งหัน 
4. เพื่อให้เด็กประพฤติตนตามหลักวัฒนธรรมไทย และหลักศาสนา

พุทธ 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ เด็กเข้าร่วมโครงการทุกคน 
เชิงคุณภาพ เด็กร้อยละ 85 ควบคุมอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย เชื่อฟัง
คําสั่งสอนของพ่อแม่ มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรม
ชาวพุทธ 

วิธีดําเนินการ 
1. ขั้นเตรียม 
 - ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัติ 
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 - ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน มอบหมายหน้าที่

ผู้รับผิดชอบ 
 - ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาํหนดไว้ 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละกิจกรรม 
4. สรุปผลการดําเนินงาน 
 
 

1. ร้อยละ 85 ของเด็ก มีวินัย เชื่อฟังคําสอน
ของพ่อแม่ มีความกตัญญูกตเวที 

100 
 กิจกรรมกราบเท้าพ่อแม่ก่อนนอน 
 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง 
 กิจกรรมสมุดบันทึกความดี 
 กิจกรรมวิถีชาวพุทธ 

2. ร้อยละ 85 ของเด็ก มีความซื่อสัตย์สุจริต 
ช่วยเหลือแบ่งปัน 

100 

3. ร้อยละ 85 ของเด็ก ประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทย และศาสนาพุทธ 

100 

 
 
 



งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เปา้หมาย วิธีดําเนินการ(ย่อๆ) ตัวชี้วดัความสําเร็จ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็ก วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาให้เด็กมีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออก 
2. เพื่อให้เด็กสามารถควบคุมตนเอง ชื่นชมศิลปะ ดนตรี และการ

เคลื่อนไหว 
3. เพื่อให้เด็กทํากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อยา่งมีความสุข 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ เด็กเข้าร่วมโครงการทุกคน 
เชิงคุณภาพ เด็กร้อยละ 85 ร่าเริงแจ่มใส มีความมั่นใจในตนเอง กล้า
แสดงออก สามารถควบคุมอารมณ์ตนเอง ชื่นชมศิลปะ ดนตรี และการ
เคลื่อนไหวและสามารถทํากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

วิธีดําเนินการ 
1. ขั้นเตรียม 
 - ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัติ 
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 - ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน มอบหมายหน้าที่

ผู้รับผิดชอบ 
 - ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาํหนดไว้ 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละกิจกรรม 
4. สรุปผลการดําเนินงาน 

1. ร้อยละ 85 ของเด็ก มีความร่าเริงแจ่มใส 100 
 กิจกรรมมอบเกียรติบัตร 
 กิจกรรมงานปิดภาค 
กิจกรรมกีฬาสี 

2. ร้อยละ 85 ของเด็ก มีความมั่นใจ 99.55 
3. ร้อยละ 85 ของเด็ก ควบคุมอารมณ์ตนเอง

ได้ 
99.55 

4. ร้อยละ 85 ของเด็ก ชื่นชมศิลปะ ดนตรี
และการเคลื่อนไหว 

100 

5. ร้อยละ 85 ของเด็ก ทํากจิกรรมร่วมกบั
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

100 

  

โครงการส่งเสริมวิชาการ วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว 
2. เพื่อให้เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจาร

ประสบการณ์เรียนรู้ 
3. เพื่อให้เด็กมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และภาษา 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ เด็กเข้าร่วมโครงการทุกคน 
เชิงคุณภาพ เด็กร้อยละ 85 ร่าเริงแจ่มใส รักการเรียน ชื่นชม ศิลปะ 
และรักธรรมชาติสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว มีความมั่นใจ มีความซื่อสัตย์
สุจริต มีทักษะทางคณิตศาสตร์ และมีทักษะทางภาษา 
 เด็กร้อยละ 80 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่
เกิดจากประสบการณ์เรียนรู้ 

วิธีดําเนินการ 
1. ขั้นเตรียม 
 - ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัติ 
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 - ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน มอบหมายหน้าที่

ผู้รับผิดชอบ 
 - ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาํหนดไว้ 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละกิจกรรม 
4. สรุปผลการดําเนินงาน 

1. ร้อยละ 85 ของเด็ก มีความร่าเริงแจ่มใส 100 
กิจกรรมทัศนศึกษา 
 กิจกรรมตลาดนัดดวงพร 
 กิจกรรมวันวิชาการ 
 กิจกรรมเชิญวิทยากร  

2. ร้อยละ 85 ของเด็ก มีความมั่นใจ 99.55 
3. ร้อยละ 85 ของเด็ก ชื่นชม ศิลปะ และ

ธรรมชาติ 
100 

4. ร้อยละ 85 ของเด็ก มีความซื่อสัตย ์สุจริต 100 
5. ร้อยละ 85 ของเด็ก สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว 100 
6. ร้อยละ 80 ของเด็ก มีความคิดรวบยอด

เกี่ยวกบัสิ่งต่างๆ ที่เกิดประสบการณ์เรียนรู้ 
100 

7. ร้อยละ 85 ของเด็ก มีทักษะทางภาษา 99.55 
8. ร้อยละ 85 ของเด็ก มีทักษะขบวนการทาง

คณิตศาสตร์ 
99.55 



งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เปา้หมาย วิธีดําเนินการ(ย่อๆ) ตัวชี้วดัความสําเร็จ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
โครงการนิทานเพื่อนรัก วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้เด็กรักการอา่นและมีทักษะทางภาษา มีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ เด็กเข้าร่วมโครงการทุกคน 
เชิงคุณภาพ เด็กร้อยละ 85 มีทักษะทางภาษา มีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ 

วิธีดําเนินการ 
1. ขั้นเตรียม 
 - ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัติ 
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 - ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน มอบหมายหน้าที่

ผู้รับผิดชอบ 
 - ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาํหนดไว้ 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละกิจกรรม 
4. สรุปผลการดําเนินงาน 

1. ร้อยละ 85 ของเด็ก มีทักษะทางภาษา 99.55 
 2. ร้อยละ 85 ของเด็ก มีจินตนาการและ

ความคิดสร้างสรรค์ 
98.64 

โครงการส่งเสริมสุขภาพ วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาให้เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน และมี

สมรรถภาพตามเกณฑ์ 
2. เพื่อให้เด็กสามารถหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ เด็กเข้าร่วมโครงการทุกคน 
เชิงคุณภาพ เด็กร้อยละ 75 มีน้ําหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ และมี
สมรรถภาพตามเกณฑ์ 
 เด็กร้อยละ 80 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน และ
สามารถหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค 

วิธีดําเนินการ 
1. ขั้นเตรียม 
 - ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัติ 
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 - ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน มอบหมายหน้าที่

ผู้รับผิดชอบ 
 - ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาํหนดไว้ 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละกิจกรรม 
4. สรุปผลการดําเนินงาน 

1. ร้อยละ 75 ของเด็ก มีน้ําหนัก ส่วนสูง และ
สมรรถภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 

76.92 
กิจกรรมตรวจสุขภาพประจําป ี
กิจกรรมตรวจสุขภาพปากและฟัน 
กิจกรรมอาหารกลางวัน 
กิจกรรม ฟ.ฟันสะอาด 

2. ร้อยละ 80 ของเด็ก มีสุขนิสัย ในการดูแล
สุขภาพตนเอง 

99.55 

3. ร้อยละ 80 ของเด็ก หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่
เสี่ยงต่อโรค 

98.64 

โครงการจัดทําและพัฒนา
หลักสูตร 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาให้สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษาปฐมวยัของ

สถานศึกษาและนําสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณสถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ได้รับการปรับปรุงโดย
ความร่วมมือของทุกฝ่าย 
เชิงคุณภาพ สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา
และนําสู่การปฏิบัติได้อยา่งมีประสิทธภิาพ 

วิธีดําเนินการ 
1. ขั้นเตรียม 
 - ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัติ 
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 - ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน มอบหมายหน้าที่

ผู้รับผิดชอบ 
 - ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาํหนดไว้ 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละกิจกรรม 
4. สรุปผลการดําเนินงาน 
 

1.  สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษาและนําสู่การปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ในระดับ 5 

 
5 

 



งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เปา้หมาย วิธีดําเนินการ(ย่อๆ) ตัวชี้วดัความสําเร็จ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาให้ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

2. เพื่อพัฒนาให้ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัด
การศึกษา 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ ครูเข้าร่วมโครงการทุกคน 
เชิงคุณภาพ ครูร้อยละ 80 เข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของ
การจัดการศึกษา ใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลพัฒนาการของเด็ก
อย่างหลากหลายและสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง
และจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
 ครูร้อยละ 85 วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตน
รับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์ใช้ สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 
 ครู ร้อยละ 90 จัด ทําแผนการจัดประสบการณ์ ที่
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และสามารถจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ที่หลากหลาย 

วิธีดําเนินการ 
1. ขั้นเตรียม 
 - ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัติ 
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 - ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน มอบหมายหน้าที่

ผู้รับผิดชอบ 
 - ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาํหนดไว้ 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละกิจกรรม 
4. สรุปผลการดําเนินงาน 
 
 

1. ร้อยละ 80 ของครูที่เข้าใจปรัชญาหลักการ 
และธรรมชาติของการศึกษา 

100 
กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา 
กิจกรรมประกวดสื่อการสอน 
กิจกรรมวิจยัในชั้นเรียน 
กิจกรรมนิเทศการสอน 

2. ร้อยละ 90 ของครูที่จัดทําแผนการจัด
ประสบการณ์ ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย และสามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย 
สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

100 

3. ร้อยละ 85 ของครูที่ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 

100 

4. ร้อยละ 80 ของครูที่ใช้เครื่องมือการวัดและ
ประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย
และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่
ผู้ปกครอง 

100 

5. ร้อยละ 85 ของครูที่วิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลใน
การปรับการจัดประสบการณ์ 

100 

6. ร้อยละ 80 ของครูที่จัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการ
เรียนรู้ได้ตลอดเวลา 

100 

7. ร้อยละ 100 ของครูที่มีวุฒิและความรู้
ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย 

100 

8. ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย อยู่ในระดับ 5 

5 

9. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ภาวะผู้นําและความคิด
ริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย อยู่ในระดับ 
5 

 
5 

10. ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและ
ใช้ข้อมูลการประเมินหรือการวิจัยเป็นฐานคิด
ทั้งด้านวิชาการและการจัดการ อยู่ในระดับ 5 

 
5 

11. ผู ้บร ิหารสามารถบร ิหารจ ัดการ
การศ ึกษาให ้บรรล ุ เป ้าหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา อยู่ในระดับ 4 

 
5 



งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เปา้หมาย วิธีดําเนินการ(ย่อๆ) ตัวชี้วดัความสําเร็จ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
   12. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ให้มีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับ 4 
5 

13. ผู ้บร ิหารให ้คําแนะนำ คําปร ึกษาทาง
ว ิชาการและเอาใจใส ่การจัดการศึกษา
ปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา  อยู่ใน
ระดับ 4 

 
5 

14. เด ็ก ผ ู้ปกครอง และช ุมชนพ ึงพอใจผลการ
บร ิหารจ ัดการศ ึกษาปฐมวัย อยู่ในระดับ 4 

5 

15. สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมสร้างความ
ตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย อยู่ในระดับ 4 

 
5 

16. ร้อยละ 90 ของครูที่บริหารจัดการชั้นเรียน
ที่สร้างวินัยเชิงบวก 

 
100 

โครงการส่งเสริมคุครูดีดวงพร วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาให้ครูมีคุณธรรม จริยธรรม 
2. เพื่อพัฒนาให้ครูมีวินัยในตนเองประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ ครูเข้าร่วมโครงการทุกคน 
เชิงคุณภาพ ครูและบุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยในตนเอง
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
 

วิธีดําเนินการ 
1. ขั้นเตรียม 
 - ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัติ 
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 - ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน มอบหมายหน้าที่

ผู้รับผิดชอบ 
 - ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาํหนดไว้ 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละกิจกรรม 
4. สรุปผลการดําเนินงาน 

1. ครูเข้าร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กําหนด อยู่ในระดับ 5 

5 
กิจกรรมสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม 
กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม 

 
  



งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เปา้หมาย วิธีดําเนินการ(ย่อๆ) ตัวชี้วดัความสําเร็จ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
โครงการประกันคุณภาพภายใน วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ 
2. เพื่อจัดเตรียมข้อมูลสําหรับการจัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาประจําปขีองโรงเรียน   
3. เพี่อจัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปีของโรงเรียน  

และรายงานผลต่อต้นสังกัด 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ สถานศึกษามีการจัดเตรียมข้อมูลและจดัทํารายงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปีของโรงเรียนได้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
เชิงคุณภาพ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ 
สามารถจัดเตรียมข้อมูล และจัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจําปขีองโรงเรียนรายงานผลต่อต้นสังกัดได้อย่างมี
คุณภาพในระดับดีมาก 

วิธีดําเนินการ 
1. ขั้นเตรียม 
 - ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัติ 
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 - ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน มอบหมายหน้าที่

ผู้รับผิดชอบ 
 - ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาํหนดไว้ 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละกิจกรรม 
4. สรุปผลการดําเนินงาน 

1. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน ที่
เป็นระบบตามกฎกระทรวงอยู่ในระดับ 5 

 
5  

     

โครงการสายสัมพันธ์ชุมชน บ้าน 
และโรงเรียน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้โรงเรียน นักเรียน  ผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาและ

ชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
2. เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
3. เพื่อให้ชุมชนเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ สถานศึกษากับนักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาและชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เป็นแหล่งวิทยาการใน
การแสวงหาความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
เชิงคุณภาพ ครูร้อยละ 90 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกบัเด็ก และผู้ปกครอง 
 ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกจิกรรมการเรียนการ
สอน ชุมชนเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

วิธีดําเนินการ 
1. ขั้นเตรียม 
 - ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัติ 
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 - ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน มอบหมายหน้าที่

ผู้รับผิดชอบ 
 - ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาํหนดไว้ 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละกิจกรรม 
4. สรุปผลการดําเนินงาน 

1. ร้อยละ 90 ของครูที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกบั
เด็ก และผู้ปกครอง 

100 

กิจกรรมปฐมนิเทศ 
กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง 
กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน 
 

2. สถานศึกษามีกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมตระหนัก
และเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวยัอยู่ใน
ระดับ 4 

5 

3. สถานศึกษาสร้างการมีส่วนร่วมและ
แสวงหาการร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน
และท้องถิ่น อยู่ในระดับ 4 

5 

4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ระหวา่ง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับ 4 

4 

5. สถานศึกษาให้บริการอาคารสถานที่ และ
พื้นที่ภายในแก่ชุมชน 

5 

6. สถานศึกษาให้ความร่วมมือกับการทํา
กิจกรรมของชุมชน 

5 



งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เปา้หมาย วิธีดําเนินการ(ย่อๆ) ตัวชี้วดัความสําเร็จ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
2.เพื่อให้แก่นักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียน ได้ตระหนักถึงประโยชน์

และคุณค่าของอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน และ
ช่วยกันดูแลรักษาใหอ้ยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ สถานศึกษามีอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมที่พร้อม
ใช้งานเสมอ 
เชิงคุณภาพ สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมภายในที่ปลอดภัย ร่มรื่น มี
สิ่งอํานวยความสะดวก เป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก
อย่างรอบด้าน  

วิธีดําเนินการ 
1. ขั้นเตรียม 
 - ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัติ 
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 - ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน มอบหมายหน้าที่

ผู้รับผิดชอบ 
 - ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาํหนดไว้ 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละกิจกรรม 
4. สรุปผลการดําเนินงาน 

1. เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
เด็กและบุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน อยู่
ในระดับ 4 

5 
 

2. สถานศึกษาจัดสิ่งอาํนวยความสะดวก เพื่อ
พัฒนาเด็กอยา่งรอบด้าน อยู่ในระดับ 4 

5 

โครงการยิ้มง่ายไหว้สวย วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อปลูกฝังมารยาทในการไหว้และส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียนให้

โดดเด่น 
2. เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าและความสําคัญในความมีสัมมาคารวะ 

เคารพนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ เด็กเข้าร่วมโครงการทุกคน 
เชิงคุณภาพ เด็กร้อยละ 90 มีกิริยามารยาท มีสัมมาคารวะ แสดง
ความเคารพนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ด้วยการไหว้ได้อย่างสวยงาม 

วิธีดําเนินการ 
1. ขั้นเตรียม 
 - ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัติ 
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 - ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน มอบหมายหน้าที่

ผู้รับผิดชอบ 
 - ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาํหนดไว้ 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละกิจกรรม 
4. สรุปผลการดําเนินงาน 

1. ร้อยละ 90 ของเด็กที่มีสุขภาพจิตดี มี
กิริยามารยาทงาม แสดงความเคารพต่อ
ผู้ใหญ่ได้อย่างสวยงาม 

100 
 

โครงการวินัยดีศรีดวงพร วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมระเบียบวินัย และค่านิยมที่ดีของการมีระเบียบวินัย

ให้แก่นักเรียน 
2. เพื่อให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนได้ตามระเบียบวินัยที่กําหนดและ

อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ เด็กเข้าร่วมโครงการทุกคน 
เชิงคุณภาพ เด็กร้อยละ 85 ประพฤติปฏิบัติตนได้ตามระเบียบวินัยที่
สถานศึกษากําหนดและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

วิธีดําเนินการ 
1. ขั้นเตรียม 
 - ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัติ 
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 - ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน มอบหมายหน้าที่

ผู้รับผิดชอบ 
 - ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาํหนดไว้ 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละกิจกรรม 
4. สรุปผลการดําเนินงาน 

1. ร้อยละ 85 ของเด็กที่ปฏิบัติตามระเบยีบ
วินัยของโรงเรียน 

100 
 



งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เปา้หมาย วิธีดําเนินการ(ย่อๆ) ตัวชี้วดัความสําเร็จ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเห็นความสําคัญของ
การรักษาสิ่งแวดล้อม 

2. เพื่อปลูกฝังนิสัยรักและห่วงใยสิ่งแวดล้อมให้แก่นักเรียน ครู บุคลากร
ในโรงเรียน 

3. เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ เสริมทักษะทาง
ภาษาให้เด็ก 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ เด็กเข้าร่วมโครงการทุกคน 
เชิงคุณภาพ สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ 
 เด็กร้อยละ 90 บําเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
 เด็กร้อยละ 85 มีทักษะทางภาษา 

วิธีดําเนินการ 
1. ขั้นเตรียม 
 - ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัติ 
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 - ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน มอบหมายหน้าที่

ผู้รับผิดชอบ 
 - ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาํหนดไว้ 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละกิจกรรม 
4. สรุปผลการดําเนินงาน 
 

1. ร้อยละ 90 ของเด็กที่บําเพ็ญประโยชน์เพื่อ
ส่วนรวม 

100 
กิจกรรมผู้พิชิตขยะ 
กิจกรรมต้นไม้พูดได้ 2. ร้อยละ 85 ของเด็กมีทักษะทางภาษา 99.55 

3. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ 
อยู่ในระดับ 4 

5 



 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีดําเนินการ ตัวชี้วดัความสําเร็จ 
ผลการ 

ดําเนินงาน 
โครงการวันสําคัญ 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 มีความเอือ้อาทรผู้อื่นและกตัญญู
กตเวทีทํางานร่วมกับผู้อื่นได้กล้าแสดงออก สามารถสร้างผลงาน
ด้านศิลปะ มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ปฏิบัติตามของศาสนามี
ความรักและภูมิใจในความเป็นไทย และยอมรับวัฒนธรรมที่
แตกต่าง 

- ร้อยละ 90 ของผู้เรียนสามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กฬีา/นันทนาการตาม
จินตนาการ 

วิธีดําเนินการ 
1. ขั้นเตรียม 
 - ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัติ 
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 - ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน มอบหมาย

หน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
 - ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาํหนดไว้ 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละ

กิจกรรม 
4. สรุปผลการดําเนินงาน 
 

1. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน สามารถสร้างผลงานจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
กีฬา นันทนาการตามจินตนาการ 

98.85 
กิจกรรมวันไหว้ครู 
กิจกรรมวันสุนทรภู ่
กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
กิจกรรมวันแม่ 
กิจกรรมวันลอยกระทง 
กิจกรรมวันพอ่ 
กิจกรรมวันคริสต์มาส 
กิจกรรมวันปีใหม่ 
กิจกรรมวันเด็ก 

2. ร้อยละ 85 ของผู้เรียน กล้าแสดงออก 88.51 
3. ร้อยละ 85 ของผู้เรียน มีความวินัยมีความรักชาติ 

ศาสน์ กษัตริย ์และภูมิใจในความเป็นไทย 
95.4 

4. ร้อยละ 85 ของผู้เรียน มีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น 
และกตัญญูกตเวที 

87.93 

5. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วม
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

99.43 

6. ร้อยละ 75 ของผู้เรียน มีนิสัยรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้และสื่อต่างๆรอบตัว 

87.93 

7. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน มีทักษะในการอา่น ฟัง ดู 
พูด เขียน และตั้งคําถามเพื่อค้นควา้หาความรู้
เพิ่มเติม 

89.08 

8. ร้อยละ 85 ของผู้เรียน ทํางานอย่างมีความสุข 
มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง   

98.85 

9. ร้อยละ 85 ของผู้เรียน ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ 94.83 
  



งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีดําเนินการ ตัวชี้วดัความสําเร็จ 
ผลการ 

ดําเนินงาน 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

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

วิธีดําเนินการ 
1. ขั้นเตรียม 
 - ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัติ 
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 - ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน มอบหมาย

หน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
 - ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาํหนดไว้ 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละ

กิจกรรม 
4. สรุปผลการดําเนินงาน 
 

1. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนทีเห็นคุณค่าในตนเองและ
กล้าแสดงออก 

88.51 

กิจกรรมบันทึกความดี กิจวัตร 10 
ประการ 
กิจกรรมหน้าเสาธง 
กิจกรรมส่งเสริมมารยาท 

2. ร้อยละ 85 ของผู้เรียน มีมนุษยสัมพันธท์ี่ดีและให้
เกียรติผู้อื่น 

91.95 

3. ร้อยละ 85 ของผู้เรียน สามารถสร้างผลงานจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ 
กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ 

98.85 

4. ร้อยละ 80 ร้อยละของผู้เรียน มีความรักและ
ภูมิใจในความเป็นไทยและมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

98.28 

5. ร้อยละ 85 ร้อยละของผู้เรียน เอือ้อาทรผู้อื่นและ
กตัญญูกตเวที 

87.93 

โ คร งกา ร ส่ ง เ ส ริ ม ศักยภาพ
นักเรียน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้

และสื่อต่างๆ  มีทักษะในการตั้งคําถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติม และสามารถสรุปความคิดจากสิ่งที่เ รียนรู้รวมทั้งมี
ความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

2. เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถของตนเองได้เต็มที่ ทุกด้าน 
3. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักการวางแผนการทํางานจนสําเร็จ 
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนําเสนอแนวคิดด้วยวิธีการของตนเองและ

ยอมรับความสามารถของผู้อื่น 
6. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และนําความรู้ที่ได้รับ

ไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 
เชิงคุณภาพ  
- ร้อยละ 75 ของผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่ง
เรียนรู้และสื่อต่างๆ สามารถสรุปความคิดจากสิ่งที่เรียนรู้ นําเสนอ
วิธีการแก้ปัญหาด้วยวธิีการของตนเอง และสามารถวางแผนการทํางาน
จนสําเร็จ 

วิธีดําเนินการ 
1. ขั้นเตรียม 
 - ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัติ 
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 - ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน มอบหมาย

หน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
 - ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กําหนดไว้ 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละ

กิจกรรม 
4. สรุปผลการดําเนินงาน 
 

1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทีเห็นคุณค่าในตนเองและ
กล้าแสดงออก 

88.51 

กิจกรรมรักการอ่าน 
กิจกรรมงานปิดภาค 
กิจกรรมกีฬาสี 
 

2. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนสามารถสร้างผลงานจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมด้านดนตรี 

98.85 

3. ร้อยละ 85 ของผู้เรียน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้
เกียรติผู้อื่น 

91.95 

4. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน สามารถแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ 

87.93 

5. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน มีทักษะในการตั้งคําถาม
เพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 

89.08 

6. ร้อยละ 75 ของผู้เรียน สามารถสรุปความคิดจาก
สิ่งที่ได้อ่าน 

85.06 

7. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน ทํางานอย่างมีความสุข มุ่ง
มันพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 

98.85 

8. ร้อยละ 85 ของผู้เรียน สามารถทํางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 

94.83 

  



งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีดําเนินการ ตัวชี้วดัความสําเร็จ 
ผลการ 

ดําเนินงาน 
 - ร้อยละ 80 ของผู้เรียน มีทักษะในการตั้งคําถามเพื่อค้นคว้าหา

ความรู้เพิ่มเติม สามารถเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน และทํางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
- ร้อยละ 85 ของผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเองและกล้าแสดงออก 
และสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติ
ผู้อื่น 
- ร้อยละ 90 ของผู้เรียนสามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านดนตรี และสามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านกีฬานันทนาการ 

   

โครงการส่งเสริมวิชาการ วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ 

ได้ด้วยตนเอง 
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีทักษะในการตั้งคําถาม เพื่อค้นคว้าหาความรู้

เพิ่มเติม 
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อการเรียนรู้ต่อกัน 
4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากสิ่งที่พบเห็น และนําเสนอวิธี

คิดด้วยวิธีการของตนเอง 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณผู้เรียนเข้าร่วมกจิกรรมทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีทักษะในการตั้งคําถาม เพื่อค้นคว้าหา

ความรู้เพิ่มเติม สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อการเรียนรู้ต่อกัน 
และทํางานอย่างมีความสุข 

- ร้อยละ 85 ของผู้เรียน ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีความรู้สึกที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต 

- ร้อยละ 75 ของผู้เรียน สามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้
และสื่อต่างๆ ได้ด้วยตนเองสามารถความคิดจากสิ่งที่พบเห็น 
สามารถนําเสนอวิธีคิดด้วยวิธีการของตนเอง และทํางานจนสําเร็จ 

วิธีดําเนินการ 
1. ขั้นเตรียม 
 - ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัติ 
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 - ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน มอบหมาย

หน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
 - ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาํหนดไว้ 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละ

กิจกรรม 
4. สรุปผลการดําเนินงาน 
 

1. ร้อยละ 75 ของผู้เรียน สามารถแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ 

87.93 
กิจกรรมทัศนศึกษา 
กิจกรรมตลาดนัดดวงพร 
กิจกรรมทักษะทางวิชาการ 
กิจกรรมเชิญวิทยากร 

2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน มีทักษะในการตั้งคําถาม
เพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 

87.93 

3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน สามารถแลกเปลี่ยน
ความคิดเพื่อการเรียนรู้ต่อกัน 

97.70 

4. ร้อยละ 75 ของผู้เรียน สามารถสรุปเรื่องที่พบ
เห็นและสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิด
ของตนเองได้ 

85.06 

5. ร้อยละ 75 ของผู้เรียน สามารถนําเสนอวิธีคิด วิธี
แก้ปัญหาด้วยวิธีการของตนเอง 

90.23 

6. ร้อยละ 75 ของผู้เรียน สามารถสร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยตนเอง 

91.38 

7. ร้อยละ 75 ของผู้เรียน สามารถวางแผนการ
ทํางานจนสําเร็จ 

86.78 

8. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน ทํางานอย่างมีสุข 98.85 
9. ร้อยละ 85 ของผู้เรียน สามารถทํางานร่วมกับ

ผู้อื่นได้ 
94.83 

10. ร้อยละ 85 ของผู้เรียน มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต 

97.13 



งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีดําเนินการ ตัวชี้วดัความสําเร็จ 
ผลการ 

ดําเนินงาน 
โครงการส่งเสริมสุขภาพ 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 

วิธีดําเนินการ 
1. ขั้นเตรียม 
 - ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัติ 
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 - ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน มอบหมาย

หน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
 - ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาํหนดไว้ 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละ

กิจกรรม 
4. สรุปผลการดําเนินงาน 
 

1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพ 

100 
กิจกรรมตรวจสุขภาพประจําป ี
กิจกรรมตรวจสุขภาพปากและฟัน 
กิจกรรมอาหารกลางวัน 
กิจกรรม ฟ.ฟันสะอาด 
 

2. ร้อยละ 65 ของผู้เรียน มีน้ําหนัก ส่วนสูง และ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 

54.60 

3. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน รู้จักหลีกเลี่ยงต่อสภาวะ
เสี่ยงต่อโรคภัย 

98.28 

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ผู้เรียนยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข 
2. เพื่อให้ผู้เรียนยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง 
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น ทํางานร่วมกับ

ผู้อื่นได้ 
4. เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเองและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
-  ร้อยละ 85 ของผู้เ รียนยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้
เกียรติผู้อื่นยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและสามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ และเห็นคุณค่าในตนเองและกล้าแสดงออก 

วิธีดําเนินการ 
1. ขั้นเตรียม 
 - ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัติ 
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 - ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน มอบหมาย

หน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
 - ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาํหนดไว้ 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละ

กิจกรรม 
4. สรุปผลการดําเนินงาน 

1. ร้อยละ 85 ของผู้เรียน เห็นคุณค่าในตนเองและ
กล้าแสดงออก 

88.51 

 2. ร้อยละ 85 ของผู้เรียน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้
เกียรติผู้อื่น 

91.95 

3. ร้อยละ 85 ของผู้เรียน สามารถยอมรับฟังความ
คิดเห็นที่แตกต่าง 

95.40 

4. ร้อยละ 85 ของผู้เรียน สามารถทํางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 

94.83 



งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีดําเนินการ ตัวชี้วดัความสําเร็จ 
ผลการ 

ดําเนินงาน 
โครงการพัฒนาบุคลากร วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้บุคลากร มีวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถปรับปรุง
คุณภาพของงานและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้บุคลากรนําความรู้จากการพัฒนาไปปรับปรุงแก้ไขการเรียน
การสอน 

3. เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน ให้คําแนะนํา เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ พัฒนาปรับปรุงกระบวนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 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

วิเคราะห์มาออกแบบ วางแผน และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง   
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา  
ประเมินผลผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายใช้กระบวนการวิจัยใน
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องใช้สื่อและ
เทคโนโลยีเหมาะสม และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้เรียน 
เป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

- ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นํา บริหารจัดการสถานศึกษาและ
พัฒนาผู้เรียน โดยใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาอยู่ในระดับดีมาก 

- ผู้บริหารมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ครอบคลุมภารกิจทั้ง 
4 ด้านจนบรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง และให้คําแนะนํา คําปรึกษาทางทาง
วิชาการ เอาใจใส่การจัดการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ 

วิธีดําเนินการ 
1. ขั้นเตรียม 
 - ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัติ 
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 - ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน มอบหมาย

หน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
 - ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาํหนดไว้ 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละ

กิจกรรม 
4. สรุปผลการดําเนินงาน 

1. ร้อยละ 80 ของครู เข้าใจเป้าหมายของหลักสูตร  
กําหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

100 
กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา 
กิจกรรมผลิตสื่อการเรียนการสอน 
กิจกรรมวิจยัในชั้นเรียน 
กิจกรรมนิเทศการสอน 

2. ร้อยละ 80 ของครู สามารถวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล   

100 

3. ร้อยละ 75 ของครู สามารถนําผลการวิเคราะห์มา
ออกแบบ วางแผน และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง   
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
สติปัญญา  

91.67 

4. ร้อยละ 75 ของครู ใ ช้ สื่อและเทคโนโลยี ที่
เหมาะสม และนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการ
ในการจัดการเรียนรู้ 

83.33 

5. ร้อยละ 75 ของครู สามารถประเมินผลที่มุ่งเน้น
พัฒนาการของผู้เรียนด้วยวธิีการที่หลากหลาย 

91.67 

6. ร้อยละ 80 ของครู ให้คําแนะนํา คําปรึกษาและ
แก้ไขปัญหาผู้เรียนอยา่งทั่วถึง  

100 

7. ร้อยละ 75 ของครู สามารถใช้กระบวนการวิจยัใน
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง  

83.33 

8. ร้อยละ 80 ของครู ประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอยา่งที่ดีของผู้เรียน  เป็นสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา 

100 

9. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นํา มีความสามารถ
ทางวิชาการ และมีความคิดริเริ่มในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียน อยู่ในระดับ 
4 

5 

10. ผู้บริหารใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมและ
ใช้ผลการประเมินเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน 
อยู่ในระดับ 4 

5 

11. ผู้บริหารมีประสิทธภิาพในการบริหารจดัการ 
ครอบคลุมภารกิจทั้ง 4 ด้านให้บรรลุเป้าหมาย
ตามที่กําหนดไว ้อยู่ในระดับ 5 

5 



งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีดําเนินการ ตัวชี้วดัความสําเร็จ 
ผลการ 

ดําเนินงาน 
   12. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร อยู่

ในระดับ 5 
5 

   13. ผู้บริหารมีส่วนเกี่ยวข้อง พึงพอใจผลการบริหาร
การจัดการศึกษา อยู่ในระดับ 4 

5 

14. ผู้บริหารให้คําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการ และ
เอาใจใส่การจัดการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ อยู่ใน
ระดับ 5 

5 

โครงการส่งเสริมครูดดีวงพร 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 
 - ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาํหนดไว้ 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละ

กิจกรรม 
4. สรุปผลการดําเนินงาน 

1. ร้อยละ 80 ของครู คุณธรรมจริยธรรม มีสมาธิ
และความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่
ตามมาตรฐานวิชา ชีพอย่ าง มุ่ง มั่นเต็มเวลา
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

100 
กิจกรรมสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม 
กิจกรรมอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
 



งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีดําเนินการ ตัวชี้วดัความสําเร็จ 
ผลการ 

ดําเนินงาน 
โครงการประกันคุณภาพภายใน วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ 

2. เพื่อให้คุณภาพการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

3. เพื่อให้ได้รับทราบผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ สถานศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาโดยบุคลากรภายในโรงเรียน ภายใต้ความร่วมมือ
ของหน่วยงานต้นสังกัดครบทุกขั้นตอน 
เชิงคุณภาพ สถานศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษา จัดทําและ
ดําเนินการตามแผน จัดระบบขอ้มูลสารสนเทศ ใช้สารสนเทศในการ
บริหารจัดการ นําผลการประเมินคุณภาพไปใช้ในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และจัดทํารายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

วิธีดําเนินการ 
1. ขั้นเตรียม 
 - ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัติ 
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 - ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน มอบหมาย

หน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
 - ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาํหนดไว้ 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละ

กิจกรรม 
4. สรุปผลการดําเนินงาน 

1. สถานศึกษามีการดําเนินการตามระบบประกัน
คุณภาพภายในตามกฎกระทรวง อยู่ในระดับ 5 

5 
 

โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้มีหลักสูตรสถานศึกษา 
2. เพื่อให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง 
3. เพื่อให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครอง

และชุมชน 
4.  เพื่อให้มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียนโดยมีการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ มีหลักสูตรสถานศึกษาครบถว้นทุกสาระการเรียนรู้ 
เชิงคุณภาพ หลักสูตรมีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง 
ความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน  และมีความเหมาะสมกบั
ศักยภาพของผู้เรียนตามวัย 

วิธีดําเนินการ 
1. ขั้นเตรียม 
 - ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัติ 
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 - ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน มอบหมาย

หน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
 - ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาํหนดไว้ 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละ

กิจกรรม 
4. สรุปผลการดําเนินงาน 

1. สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสม
กับบริบทอยู่เสมอ อยู่ในระดับ 5 

5 

 2. สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมให้ผู้เรียนได้เลือก
ตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ อยู่
ในระดับ 4 

5 



 งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีดําเนินการ ตัวชี้วดัความสําเร็จ 
ผลการ 

ดําเนินงาน 
.โครงการสายสัมพันธ์บา้นและ
โรงเรียน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชน ผู้ปกครอง 
2. เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารและความรู้กับชุมชน 
3. เพื่อร่วมมือกับชุมชนในการจัดการศึกษา 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ สถานศึกษาสร้างความสัมพันธก์ับผู้ปกครอง ชุมชน
ใกล้เคียงสถานศึกษาและองค์กรส่วนท้องถิ่น 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถานศึกษา กับผู้ปกครอง 
- มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้

ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อ
พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

วิธีดําเนินการ 
1. ขั้นเตรียม 
 - ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัติ 
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 - ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน มอบหมาย

หน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
 - ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาํหนดไว้ 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละ

กิจกรรม 
4. สรุปผลการดําเนินงาน 

1. ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
อยู่ในระดับ 4 

4 

กิจกรรมปฐมนิเทศ 
กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง 
กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน 

2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง อยู่ใน
ระดับ 4 

4 

3. มีการส ร้างและพัฒนาแหล่ง เ รียน รู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนา
บุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องอยูใ่น
ระดับ 4 

5 

โครงการปรับปรุงอาคารสถานที ่ วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนที่มั่นคงแข็งแรง 

สะอาดปลอดภัย สิ่งอํานวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้
การได้ดี 

2. เพื่ อ ให้ มีแห ล่งเ รียน รู้ สําหรับ ผู้ เ รียนและบุคลากรภายใน
สถานศึกษา 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมสถานศึกษา 
ได้รับการดูแลรักษาและปรับปรุงให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
เชิงคุณภาพ มีอาคารเ รียน ที่ มั่นคงแข็ งแรง สะอาดและ
ปลอดภัย มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และสิ่งอํานวยความสะดวก
พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี มีสภาพแวดล้อมร่มรื่น สวยงามและมี
แหล่งเรียนรู้สําหรับผู้เรียน 

วิธีดําเนินการ 
1. ขั้นเตรียม 
 - ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัติ 
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 - ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน มอบหมาย

หน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
 - ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาํหนดไว้ 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละ

กิจกรรม 
4. สรุปผลการดําเนินงาน 

1. สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคาร
เรียนมั่นคง  สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอํานวย
ความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สําหรับ
ผู้เรียน  อยู่ในระดับ 5 

5 

กิจกรรมดูแลซ่อมบํารุง ปรับปรุง
เพิ่มเติม 
กิจกรรมเรารักโรงเรียน 
กิจกรรมสร้างเสริมแหล่งเรียนรู้ 

2. มีการสร้างแหล่งเรียนรู้ อยู่ในระดับ 5 5 
3. ร้อยละ 85 ของผู้ เ รียนมีคุณลักษณะอันพึ ง

ประสงค์ 
98.28 

4. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง 88.51 
5. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า ในการ

อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
99.43 

 



หน้า 32 รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดวงพร ปีการศึกษา 2556 

12. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบท่ีผ่านมา (ปี 2555) 
 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
การประเมินคุณภาพภายใน  

ผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 

ผลการติดตาม ตรวจสอบ
โดยหน่วยงานต้นสังกัด 

ด้านท่ี 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ดีเย่ียม ดีเย่ียม 
มาตรฐานท่ี 1  เด็กมีพัฒนาการทางดา้นร่างกาย ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
ด้านท่ี 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ดีเย่ียม ดีมาก 
มาตรฐานท่ี 5  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 6  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

ดีเยี่ยม ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 7  แนวการจัดการศึกษา ดีเยี่ยม ดีมาก 
มาตรฐานท่ี 8  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ี

กําหนดในกฎกระทรวง 
ดีเยี่ยม ดีมาก 

ด้านท่ี 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ดีเย่ียม ดีเย่ียม 
มาตรฐานท่ี 9  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็น

สังคมแห่งการเรียนรู ้ 
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

ด้านท่ี 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ดีเย่ียม ดีมาก 
มาตรฐานท่ี 10  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ 

และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 
ดีเยี่ยม ดีมาก 

ด้านท่ี 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม ดีเย่ียม ดีมาก 
มาตรฐานท่ี 11  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏริูป

การศึกษา 
ดีเยี่ยม ดีมาก 

 
 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
การประเมินคุณภาพภายใน  

ผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 

ผลการติดตาม ตรวจสอบ
โดยหน่วยงานต้นสังกัด 

ด้านท่ี 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ดีมาก ดีมาก 
มาตรฐานท่ี 1  ผู้เรยีนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรยีภาพ ดีเยี่ยม ดีมาก 
มาตรฐานท่ี 2  ผู้เรยีนมีคณุธรรม  จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 3  ผู้เรยีนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู ้

และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 4  ผู้เรยีนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมสีติสมเหตผุล และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเน่ือง 

ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 5  ผู้เรยีนมีความรู้และทักษะท่ีจําเป็นตามหลักสูตร ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 6  ผู้เรยีนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางาน

ร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเน่ือง 

 

ดีเยี่ยม ดีมาก 
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มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
การประเมินคุณภาพภายใน  

ผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 

ผลการติดตาม ตรวจสอบ
โดยหน่วยงานต้นสังกัด 

ด้านท่ี 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ดีเย่ียม ดีมาก 
มาตรฐานท่ี 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 
ดีเยี่ยม 

ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 8  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผล 
ดีเยี่ยม ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 9  คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้กครอง ชุมชนปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

ดีเยี่ยม ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 10  สถานศึกษามีการจัดหลักสตูร กระบวนการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอยา่งรอบด้าน  

ดีเยี่ยม ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริม
ให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  

ดีเยี่ยม ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 12  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 

ดีเยี่ยม ดีมาก 

ด้านท่ี 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ดีเย่ียม ดีมาก 
มาตรฐานท่ี 13  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็น

สังคมแห่งการเรียนรู ้ 
ดีเยี่ยม 

ดีมาก 
ด้านท่ี 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ดีเย่ียม ดีมาก 
มาตรฐานท่ี 14  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสยัทัศน์ ปรัชญา

และจุดเน้นท่ีกําหนดข้ึน  
ดีเยี่ยม ดีมาก 

ด้านท่ี 5 มาตรฐานด้านการส่งเสริม ดีเย่ียม ดีมาก 
มาตรฐานท่ี 15  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป

การศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงข้ึน 

ดีเยี่ยม ดีมาก 
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13.  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐาน 

ผลประเมิน 
อิงเกณฑ์ 

ผลประเมิน 
อิงสถานศึกษา 

ค่าเฉลี่ย 
ผลการรับรอง

มาตรฐาน
คุณภาพ ค่าเฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
ด้านผู้เรียน       
มาตรฐานท่ี 1    
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมแลค่านิยม
ท่ีพึงประสงค์ 

3.25 ดี 4.00 ดีมาก 3.63 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี 2   
ผู้ เ รี ยน มีสุ ขนิ สั ย  สุ ขภาพกายและ
สุขภาพจิตท่ีดี 

3.24 ดี 4.00 ดีมาก 3.62 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี 3   
ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย
ด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

3.29 ดี 4.00 ดีมาก 3.65 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี 4   
ผู้ เ รี ยน มีความสามารถ ในการ คิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์มีวิจารณญาณ 
มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและ
มีวิสัยทัศน์ 

 
3.01 

 

 
ดี 

 
4.00 

 
ดีมาก 

 
3.51 

 
ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี 5    
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจําเป็นตาม
หลักสูตร 

3.13 ดี 4.00 ดีมาก 3.57 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี 6   
ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 
2.83 

 
ดี 

 
4.00 

 
ดีมาก 

 
3.42 

 
ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี 7   
ผู้เรียนมีทักษะในการทํางาน รักการ
ทํางาน  สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้
และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

 
2.90 

 
ดี 

 
4.00 

 
ดีมาก 

 
3.45 

 
ได้มาตรฐาน 
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มาตรฐาน 

ผลประเมิน 
อิงเกณฑ์ 

ผลประเมนิ 
อิงสถานศึกษา ค่า 

เฉลี่ย 

ผลการรับรอง
มาตรฐาน
คุณภาพ ค่าเฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
ด้านคร ู       
มาตรฐานท่ี 8  
ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรง
กับงานท่ีรับผิดชอบและมีครูเพียงพอ 

3.89 ดีมาก 4.00 ดีมาก 3.95 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี 9  
ครูมีความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ 

 
3.86 

 
ดี 

 
4.00 

 
ดีมาก 

 
3.43 

 
ได้มาตรฐาน 

ด้านผู้บริหาร       
มาตรฐานท่ี 10   
ผู้ บริหาร มีภาวะผู้ นํ าและมีความ 
สามารถในการบริหารจัดการ 

3.89 ดีมาก 4.00 ดีมาก 3.95 
 

ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี 11   
สถานศึกษามีการจัดองค์กร /
โครงสร้างและการบริหารงานอย่าง
เ ป็นระบบ   ครบวงจร ให้บรรลุ
เป้าหมายการศึกษา 

 
3.86 

 
ดีมาก 

 
4.00 

 
ดีมาก 

 
3.93 

 
ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี 12   
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการ
เรียนการสอนโดยเน้นผู้ เรียนเป็น
สําคัญ 

4.00 ดีมาก 4.00 ดีมาก 4.00 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี 13  
สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับ
ผู้เรียนและท้องถ่ิน มีสื่อการเรียนการ
สอนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 
4.00 

 
ดีมาก 

 
4.00 

 
ดีมาก 

 
4.00 

 

 
ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี 14  
สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนา
การศึกษา 

 
2.87 

 
ดี 

 
4.00 

 
ดีมาก 

 
3.44 

 
ได้มาตรฐาน 

ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ.   � ได้  � ไม่ได้ 
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14. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกรอบสอง 
 จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดย
สถานศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด 
 ข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบสอง 
 ด้านผู้เรียน 

1) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

2)  มีทักษะในการทํางาน รักการทํางานสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ โดยจัดให้มีมุมประสบการณ์
ต่างๆ ในห้องเรียนให้เหมาะสม เช่น มุมหนังสือ มุมวิทยาศาสตร์   

3)  จัดกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนทํางานเป็นทีมในกิจกรรมสร้างสรรค์ ร่วมกันประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นของ
เล่นของใช้  ร่วมกันพัฒนาห้องเรียนแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ร่วมกันจัดเก็บอุปกรณ์ รวมถึงร่วมกัน
รักษาความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้ท้ังส่วนตัวและส่วนรวม 

 ด้านคร ู
1)   ควรได้รับการพัฒนาความสามารถด้านการนําผลการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนมาปรับ

พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างจริงจังด้วยการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาในชั้นเรียน   
2)   ควรได้รับการอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะของครูในการจัดกิจกรรมพัฒนาของผู้เรียนท้ัง 4 ด้านและนํา

เทคนิควิธีการท่ีได้รับมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างจริงจัง 
ด้านสถานศึกษา 
1) ควรจัดให้มีการประเมินระบบกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน ในการ

พัฒนาการศึกษาได้แก่ การจัดให้มีการประเมินบุคลากรผู้รับผิดชอบงานสัมพันธ์ชุมชนว่าได้
ดําเนินการให้เป็นไปตามบทบาทหน้าท่ีหรือไม่ อย่างไร แล้วนําผลการประเมินมาใช้ตัดสินใจ 

2) ปรับปรุงระบบกลไกในการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 
พร้อมท้ังจัดให้มีเครือข่ายผู้ปกครอง เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาให้
เข้มแข็งยิ่งข้ึน 
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15.  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับการศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (2 – 5 ปี) 
น้ําหนัก
คะแนน 

คะแนน
ท่ีได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพ้ืนฐาน    
ตัวบ่งชี้ท่ี 1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5.00 4.50 ดีมาก 
ตัวบงชี้ท่ี 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 5.00 4.50 ดีมาก 
ตัวบงชี้ท่ี 4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 10.00 8.50 ดี 
ตัวบงชี้ท่ี 5  เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในข้ันต่อไป 10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบงชี้ท่ี 6  ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นสําคัญ 35.00 31.00 ดี 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา

สถานศึกษา 
15.00 13.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 4.66 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ท่ี 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 
2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ท่ี 11  ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 
2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม 100 91.66 ดีมาก 
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

� สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา         �  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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16. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 จุดเด่น 
 ด้านผลการจัดการศึกษา 

1) เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย มีการเจริญเติบโตสมวัย มีน้ําหนักและส่วนสูงเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย มีสมรรถภาพทางร่างกาย และสมรรถภาพทางกลไกสมวัย สามารถเล่นและ
ออกกําลังกายได้โดยไม่เหนื่อย สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่วตามวัย เด็กมีสุขนิสัยสมวัยดีมาก 
รู้จักดูแลตนเองให้มีสุขนิสัยท่ีดี เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัยดีมาก สามารถบอกความต้องการ 
ความพอใจ สามารถตัดสินใจเลือกสิ่งต่างๆ ได้ บอกความภาคภูมิใจเม่ือทําสิ่งใดได้ มีสุนทรียภาพสมวัย ชื่นชอบ
ด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว และชื่นชอบธรรมชาติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เด็กมีวินัยและรู้ผิด
ชอบสมวัย สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี เด็กมีความใฝ่รู้สมวัย และมีความพร้อมศึกษาต่อในข้ันต่อไปดีมาก 
ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน รู้จักการแก้ปัญหาในการเล่น มีทักษะในการคิด การใช้ภาษา มีทักษะในการอ่าน 
ในการเขียนสื่อความหมาย ภาษาท่าทาง สัญลักษณ์ มีความรู้เก่ียวกับวิธีระวังรักษาร่างกายให้สะอาด ปลอดภัย 
รู้จักแสดงความคิดเห็น มีความรู้เรื่องธรรมชาติรอบตัว สิ่งของเครื่องใช้ ยานพาหนะ และการสื่อสารท่ีใช้ใน
ชีวิตประจําวัน ดีมาก 

2) สถานศึกษามีผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์
ของการจัดต้ังสถานศึกษา คือ “ไหว้สวย มารยาทงาม” มีผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ “โรงเรียนส่งเสริมมารยาท” และมีผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือ
ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา คือ “โครงการส่งเสริมสุขภาพ” (กิจกรรมส่งเสริมการด่ืมนม) สถานศึกษา
ดําเนินการได้ดีมาก 

ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
1) ผู้บริหารสถานศึกษามีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ มีความเป็นผู้นํา เป็นผู้บริหารมือ

อาชีพ คณะกรรมการสถานศึกษามีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ส่งเสริมการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมให้สะอาด ร่มรื่น 
สวยงาม สถานศึกษามีครูเพียงพอและครูมีคุณภาพมาก ครูทุกคนมีคุณลักษณะเหมาะสมท่ีจะทํางานกับเด็ก การ
จัดสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารและภายในอาคารเอ้ือต่อการเรียนรู้ ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ มีครูเวรรับ-
ส่งเด็กประจํารถทุกวัน มีอุปกรณ์ดับเพลิง มีเครื่องตัดไฟ และมีทางหนีไฟท่ีสามารถหนีไฟได้อย่างรวดเร็วและ
ปลอดภัย รวมท้ังสถานศึกษามีประสิทธิภาพในมาตรการด้านความปลอดภัยและการป้องกันการบาดเจ็บในเด็กดี
มาก 

2) ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา คือเด็กได้รับการพัฒนาท้ัง 4 ด้าน อย่างครบถ้วน เด็กสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพ ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นสําคัญ รวมท้ังผู้บริหารได้
พัฒนาการบริหารได้สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
- ไม่มี 
ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด และพัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษาดีมาก มีการส่งเสริมพัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตาม
หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีครอบคลุมการ
ดําเนินงานตามกฎกระทรวงฯ อย่างเด่นชัด 
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จุดท่ีควรพัฒนา 
ด้านผลการจัดการศึกษา 
1) เด็กถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ได้น้อย เช่น การทํางานศิลปะวาดภาพระบายสีตาม

จินตนาการ เด็กรู้จักทดลองวิธีการเล่นใหม่ๆ แต่ไม่หลากหลาย เด็กวาดรูปขีดเขียนได้ แต่เด็กบางคนอธิบายไม่ได้ 
ไม่กล้าอธิบาย เพราะกลัวว่าจะผิด 

ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
- ไม่มี 
ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
1) การจัดกิจกรรมให้เด็กแสดงความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อ่ืน เช่น กล่าวแสดงความชื่นชนยินดี 

ในผลงานของตนเองและของเพ่ือน 
2) การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กแสดงความคิดอย่างอิสระ เพ่ือพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ และ

จินตนาการของเด็ก 
3) การนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กทุกด้านไปใช้ เพ่ือการพัฒนาเด็กและพัฒนาแนวทางการ

จัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
- ไม่มี 

ข้อเสนอแนะ 
ด้านผลการจัดการศึกษา 
1) เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย มีการเจริญเติบโตสมวัย มีน้ําหนักและส่วนสูงและมี

สมรรถภาพทางร่างกายและสมรรถภาพกลไกสมวัย รวมท้ังมีสุขนิสัยสมวัย รู้จักดูแลตนเองให้มีสุขนิสัยท่ีดีดีมาก
อยู่แล้ว แต่ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านสุขนิสัยให้ติดตัวเด็กอย่างถาวร ได้แก่ การล้างมือและแปรงฟันท่ีถูกวิธี ให้
เด็กล้างมือก่อนรับประทานอาหาร และหลังเข้าห้องน้ํา มีการแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร เป็นต้น โดยควร
ดําเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

2) เด็กมีพัฒนาการทางอารมณ์ และจิตใจสมวัยดีมากอยู่แล้ว สามารถบอกความต้องการ ความ
พอใจ สามารถตัดสินใจเลือกสิ่งต่างๆ ได้ เด็กมีความสุขกับการเล่นและปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับเพ่ือน และมีความ
ชื่นชอบ ด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว และชื่นชอบธรรมชาติ แต่ครูควรส่งเสริมให้เด็กบางคนท่ีไม่แสดง
ความรู้สึกสนใจในกิจกรรม ขาดสมาธิในการฟังหรือฟังได้ไม่ชัดเจน ได้มีความรู้สึกสนใจฟัง และแสดงความรู้สึก
ในการเข้าร่วมกิจกรรมได้มากข้ึน โดยให้เด็กฝึกสมาธิทุกวันก่อนทํากิจกรรม และครูเล่านิทานให้มีชีวิตชีวา พูดให้
ชัดถ้อยชัดคํา สลับด้วยการใช้คําถามง่ายๆ เก่ียวกับเนื้อหาของนิทาน และอาจให้เด็กเล่าย้อนกลับบ้าง เพ่ือให้
เด็กสนใจและต้ังใจฟัง และมีสมาธิในการฟังยิ่งข้ึน โดยควรดําเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

3) เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัยดีอยู่แล้ว เด็กมีวินัยและรับผิดชอบ รวมท้ังสามารถปรับตัวเข้า
กับสังคมได้สมวัย สามารถปฏิบัติตามกิจวัตรประจําวันของห้องเรียนได้ เด็กรู้จักขออนุญาตเม่ือต้องการ ใช้ของ
ของเพ่ือน แต่เด็กควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุน เรื่องการปฏิบัติตนของเด็กขณะท่ีครูสอน สนใจฟังครู ไม่เย้า
แหย่เพ่ือน ครูควรจัดให้เด็กนั่งแยกจากกลุ่ม ให้เห็นความแตกต่างว่า เพ่ือนนั่งเรียบร้อยอย่างไร และฝึกฝนให้
รู้จักการเป็นผู้นํา และผู้ตามท่ีดีเพ่ิมมากข้ึน โดยควรดําเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

4) เด็กมีจินตนาการความคิดสร้างสรรค์สมวัยดี แต่เด็กยังถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ได้น้อย เช่น
การทํางานศิลปะวาดภาพระบายสีตามจินตนาการ เด็กส่วนมากถ่ายทอดความคิดได้เพียงเส้นยาวๆ วงกลม และ
รูปสามเหลี่ยม และการป้ันดินน้ํามัน เด็กบางคนป้ันได้สวยงาม มีองค์ประกอบของสิ่งท่ีป้ันค่อนข้างสมบูรณ์ เด็ก
รู้จักทดลองวิธีการเล่นใหม่ๆ แต่ไม่หลากหลาย เด็กวาดรูปขีดเขียนได้ แต่เด็กบางคนอธิบายไม่ได้ว่าหมายถึงอะไร 
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และไม่กล้าอธิบาย เพราะกลัวว่าจะผิด ครูควรทําวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือศึกษาหาสาเหตุและแก้ไข เพ่ือพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก ให้เด็กมีโอกาสได้แสดงความสามารถได้อย่างสร้างสรรค์ต่อไป 

5) เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในข้ันต่อไปดีมากอยู่แล้ว เด็กมีทักษะพ้ืนฐานตามพัฒนาการทุกด้าน
สมวัย ท้ังด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา รวมท้ังมีความรู้พ้ืนฐานสมวัย แต่ครู
ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ด้านให้มีความหลากหลาย และเสริมความรู้พ้ืนฐาน เพ่ือเตรียมความ
พร้อมสําหรับเด็กในการศึกษาต่อข้ันต่อไป โดยควรดําเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

6) สถานศึกษามีผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์
ของการจัดต้ังสถานศึกษาดีมากอยู่แล้ว แต่ควรเน้นย้ําให้เด็กปฏิบัติเรื่องการไหว้สวย มารยาทงามจนเป็นลักษณะ
นิสัยประจําตัวเด็กอย่างถาวร โดยครูควรดําเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

7) สถานศึกษามีผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษาดีมากอยู่แล้ว คือ “โรงเรียนส่งเสริมมารยาท” แต่สถานศึกษาควรฝึกมารยาทไทย ให้เด็กปฐมวัยได้
ปฏิบัติ ตามโครงการ/กิจกรรมท่ีกําหนดอย่างสมํ่าเสมอ มีกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ในวันสําคัญต่างๆ 
เพ่ือส่งเสริมจุดเน้น จุดเด่นของสถานศึกษาให้ชัดเจนยิ่งข้ึน โดยควรดําเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

8) สถานศึกษามีผลการดําเนินงานโครงการพิเศษ เพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาดีมากอยู่
แล้ว ได้แก่ โครงการส่งเสริมสุขภาพ (กิจกรรมส่งเสริมการด่ืมนม) แต่สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ถึงคุณค่าและประโยชน์ของการด่ืมนม ให้เด็กเกิดความตระหนักและเห็นความสําคัญของการด่ืมนม โดยควร
ดําเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

ด้านบริหารจัดการศึกษา 
1) ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษามีคุณภาพดีมากอยู่แล้ว แต่

ผู้บริหารควรดําเนินงานให้สถานศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดย 
 1.1 ควรรับครูปฐมวัยเพ่ิม เพ่ือให้มีสัดส่วนจํานวนครู : เด็ก เป็นไปตามเกณฑ์ 
 1.2 ควรปรับปรุงศาลาท่ีพักสําหรับผู้ปกครองให้มีมุมความรู้ ข่าวสาวต่างๆ ขณะรอรับเด็ก 
 1.3 ควรจัดท่ีพักสําหรับเด็กป่วยให้เป็นสัดส่วน แยกจากระดับประถมศึกษา โดยควร

ดําเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
2) สถานศึกษามีผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนว

ทางการปฏิรูปการศึกษาดีมากอยู่แล้ว แต่สถานศึกษาควรส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โดยการจัดกิจกรรมให้มีความ
แปลกใหม่ มีความหลากหลาย และพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมทันสมัยมากข้ึน โดยควรดําเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
ครูควรจัดกิจกรรมให้เด็กแสดงความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อ่ืน เช่น กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีใน

ผลงานของตนเองและของเพ่ือน และจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กแสดงความคิดอย่างอิสระ เพ่ือพัฒนาการคิด
สร้างสรรค์ และจินตนาการของเด็ก และครูควรนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กทุกด้านไปใช้ เพ่ือการพัฒนา
เด็กและพัฒนาแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยยึดเป้าหมายของการจัดประสบการณ์ของสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษามีประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายในดีมากอยู่แล้ว แต่ควรส่งเสริม

พัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการ
ประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีครอบคลุมการดําเนินงานตามกฎกระทรวงฯ โดยควร
ดําเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  

กําหนดระยะเวลาในการพัฒนาทุกด้าน ภายใน 2 ปี 
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นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) ของสถานศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
- ไม่มี 

 
17. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาประถมศึกษา  
น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนน 
ท่ีได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพ้ืนฐาน    
ตัวบ่งชี้ท่ี 1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 10.00 9.17 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 10.00 9.84 ดีมาก 
ตัวบงชี้ท่ี 3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.38 ดีมาก 
ตัวบงชี้ท่ี 4  ผู้เรียนคิดเป็น ทําเป็น 10.00 8.79 ดี 
ตัวบงชี้ท่ี 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 11.90 พอใช้ 
ตัวบงชี้ท่ี 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 10.00 8.00 ดี 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ

ต้นสังกัด 
5.00 4.62 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ท่ี 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน์ พันธกิจ

และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ท่ี 11  ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 86.70 ดี 
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

� สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา         �  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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18. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 จุดเด่น 
 ด้านผลการจัดการศึกษา 

1)  ผู้เรียนมีสุขภาพและสุขภาพจิตท่ีดี มีน้ําหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ มี
ร่างกายแข็งแรง ร่าเริงแจ่มใส ผู้เรียนปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติดและสิ่งมอมเมา สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
งานด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ มีการเรียนดนตรีสากล คือ ออร์แกนไฟฟ้า และเมโลเดียน ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ มีสัมมาคารวะ สุภาพเรียบร้อย มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
สามารถค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง
ร่วมกับผู้อ่ืนท้ังในและนอกสถานศึกษาได้ดีมาก 

2) สถานศึกษามีผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน /วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์
ของการจัดต้ังสถานศึกษา คือ “ไหว้สวย มารยาทงาม” มีผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ “โรงเรียนส่งเสริมมารยาท”   และมีผลการดําเนินโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา  ท่ีสถานศึกษาดําเนินการได้ ดีมาก คือ “โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม(การ
ออม)” 

ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
1) สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาดีมาก ท้ังด้าน

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษา ประสิทธิภาพของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมท้ัง การพัฒนาสถานศึกษาให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีสะอาด สวยงาม ร่ม
รื่น ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย 

2) สถานศึกษามีผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน ท่ีสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา ดีมาก โดยเฉพาะด้านสุขภาพผู้เรียน และความมุ่งม่ันในการสอนของครู 

ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
-  ไม่มี 
ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษามีประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพภายในดีมาก มีการพัฒนาของระบบการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีครอบคลุมการดําเนินงานตามกฎกระทรวงฯ อย่างชัดเจน 

จุดท่ีควรพัฒนา 
ด้านผลการจัดการศึกษา 
1) การพัฒนาในด้านความสามารถในการคิดของผู้เรียน ผู้เรียนไม่กล้าคิดเองอย่างอิสระแต่มักจะ

คิดตามกัน 
2) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ อยู่ในระดับคุณภาพต้องปรับปรุง

และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ 

ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
- ไม่มี 
ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
สถานศึกษาขาดการติดตาม นําผลจากการประเมินผลงานของครูไปพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ และ

ครูบางคนไม่สามารถพัฒนาตนเองให้ครบตามเกณฑ์ 
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ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
- ไม่มี 

ข้อเสนอแนะ 
ด้านผลการจัดการศึกษา 
1) ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ดีมากอยู่แล้ว ผู้เรียนมีน้ําหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพ

ทางกายตามเกณฑ์ มีร่างกายแข็งแรง ร่าเริงแจ่มใส ผู้เรียนปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติดและสิ่งมอมเมา 
สนใจเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ มีการเรียนดนตรีสากล คือ ออร์แกนไฟฟ้าและเมโลเดียน มี
ผลงานได้รับรางวัลการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ เพลงไทยสากล เพลงไทยลูกทุ่ง และนาฏศิลป์ไทยรังสรรค์ แต่
สถานศึกษาควรส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมในชมรมต่างๆ เช่น ชมรมดนตรี-นาฏศิลป์ ชมรมกีฬาและ
นันทนาการ ชมรมศิลปะ ชมรมคนรักสุขภาพ ชมรม To Be Number One ฯลฯ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพ
กายสุขภาพจิตท่ีดียิ่งข้ึน โดยควรดําเนินงานอย่างมีระบบและต่อเนื่อง 

2) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ดีมากอยู่แล้ว แต่ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ท้ังด้านการเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง การเป็นนักเรียนท่ีดี
ของโรงเรียน การบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมให้มีการพัฒนามากข้ึน เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียนและเยาวชน
ท่ัวไป โดยควรดําเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

3) ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องดีมากอยู่แล้ว ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้จากการอ่าน
และการใช้เทคโนโลยี รวมท้ังได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อ่ืนท้ังในและนอกสถานศึกษาดีมาก  แต่
สถานศึกษาควรส่งเสริมการใช้ห้องสมุด การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอก
สถานศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านความใฝ่รู้ และเรียนรู้ของผู้เรียน โดยควรดําเนินงานอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

4) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาในด้านความสามารถในการคิด โดยจัดทําโครงงานทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และจัดกิจกรรมการทดลองในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 

5) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาการสอบ O – NET ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมีระดับคุณภาพตํ่ากว่า
ระดับดี ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงข้ึน โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยครูควร
เน้นการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการทดลอง การทําโครงงาน การศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอกสถานศึกษา 
การจัดค่ายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ การเข้าค่ายศิลปะ การส่งเสริมการประกวด/ แข่งขันด้านศิลปะ ดนตรี - 
นาฏศิลป์ และกีฬา มีการสอนซ่อมเสริม และมีการทดสอบบ่อยๆ เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความต่ืนตัวในการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และมีความพร้อมในการสอบ O – NET 

6) ผู้เรียนควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงข้ึนต้ังแต่ระดับดีข้ึนไป 
โดยสถานศึกษาขอความร่วมมือกับต้นสังกัดในการพัฒนาแบบทดสอบรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนได้
ฝึกทดสอบจากแบบทดสอบท่ีมีความหลากหลาย ผู้บริหารมีการนิเทศ ติดตามผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนอย่างต่อเนื่อง และสถานศึกษามีการบรรจุครูให้ครบทุกวิชาเอก รวมท้ังคณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผู้ปกครองให้การส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

7) สถานศึกษามีผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ของการจัดต้ังสถานศึกษาดีมากอยู่แล้ว แต่ควรเน้นย้ําให้ผู้เรียนปฏิบัติเรื่องการไหว้สวยมารยาทงาม จนเป็น
ลักษณะนิสัยประจําตัวผู้เรียนอย่างถาวร โดยควรดําเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

8) สถานศึกษามีผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนของสถานศึกษาดีมากอยู่แล้ว 
คือ “โรงเรียนส่งเสริมมารยาท” แต่สถานศึกษาควรฝึกมารยาทไทยในวันสําคัญต่างๆ เพ่ือส่งเสริมจุดเน้น จุดเด่น
ของสถานศึกษาให้เด่นชัดยิ่งข้ึน โดยควรดําเนินอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
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9) สถานศึกษามีผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ดีมากอยู่
แล้ว คือ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (การออม) แต่สถานศึกษาควรพัฒนาให้ผู้เรียนได้ดําเนินการ
บริหารจัดการเรื่องการออมในรูปคณะกรรมการ มีครูเป็นท่ีปรึกษา ในรูปของ Mini Bank โดยให้ผู้เรียนในช่วง
ชั้นท่ี 2 เป็นคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้จัดการ เหรัญญิก และคณะกรรมการ เป็นต้น โดยควรดําเนินงาน
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
1) สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ และการพัฒนาสถานศึกษาดีมากอยู่แล้ว ท้ัง

ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษา ประสิทธิภาพของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมท้ังบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาโดยเฉพาะ
คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และสถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ท่ีโดดเด่น เช่น ห้องนั่ง
สมาธิ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ฯลฯ จึงควรใช้
ประโยชน์ให้คุ้มค่า มีการประชาสัมพันธ์ผลงานของสถานศึกษาโดยผ่านการสื่อสารจาก “ดวงพรสาร” และ  
Website ของสถานศึกษา ให้ต้นสังกัด และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังผู้ปกครองและชุมชนทราบ มีการจัด
งานวิชาการให้ผู้ปกครองเข้าเยี่ยมชมกิจกรรม เพ่ือความภาคภูมิใจท่ีได้ส่งบุตรหลานมาเรียนท่ีสถานศึกษาแห่งนี้ 
โดยควรดําเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
1) สถานศึกษาควรนําผลจากการประเมินผลงานของครูไปพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ มีการจัดการ

อบรม สัมมนาครู เก่ียวกับการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ การนิเทศชั้นเรียน การสังเกตการสอน และการ
ประเมินคุณภาพข้อสอบอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การดําเนินการของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ 

2) ครูควรได้รับการพัฒนาเรื่องการออกแบบการเรียนรู้ การจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ การจัดเตรียมและใช้สื่อเหมาะสมกับกิจกรรม นําภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน และการศึกษาค้นคว้า วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยสถานศึกษาขอความร่วมมือจากต้นสังกัดในการจัดอบรม 
สัมมนา และมีการนิเทศ ติดตามผลการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง 

ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษามีประสิทธิภาพของระบบการประกันคุณภาพภายในดีมากอยู่แล้ว แต่ควรส่งเสริม

พัฒนาการของระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกัน
คุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีครอบคลุมการดําเนินงานตามกฎกระทรวงฯ โดยควรดําเนินการ
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

กําหนดระยะเวลาในการพัฒนาทุกด้าน ภายใน 2 ปี 
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19. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 สภาพปัญหาในการจัดการศึกษา 
จากผลการวิเคราะห์สภาพของสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการสถานศึกษา สามารถ

สรุปสภาพปัญหาได้ดังนี้ 

 ด้านชุมชน 
1) โรงเรียนต้ังอยู่ในชุมชนท่ีมีโรงเรียนท่ีเปิดสอนในระดับเดียวกันหลายแห่ง ทําให้จํานวนนักเรียน

มีอัตราเพ่ิมข้ึนน้อยลง 
2) การจราจรติดขัดในช่วงเช้าและเย็น ซ่ึงเป็นเวลารับ-ส่งนักเรียน เนื่องจากมีผู้อาศัยอยู่ในชุมชน

เป็นจํานวนมาก  
 ด้านครูผู้สอน 

1) ครูผู้สอนบางส่วนยังขาดประสบการณ์ในการทําวิจัยในชั้นเรียน 
2) ครูผู้สอน มีการเปลี่ยนงาน ทําให้ต้องปรับเปลี่ยนแผนการทํางานอยู่เสมอ 

 ด้านผู้บริหาร 
1) ผู้บริหารไม่สามารถทํางานบริหารได้อย่างเต็มท่ี เนื่องจากยังขาดบุคลากรในตําแหน่งท่ี

รับผิดชอบท่ีเหมาะสม จําเป็นต้องรับผิดชอบงานเอง  
 ด้านนักเรียน 

1) นักเรียนบางส่วนยังมีพัฒนาการด้านร่างกายไม่เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 
ด้านสถานศึกษา 

1) โรงเรียนมุ่งเน้นในการพัฒนาเด็ก ทําให้มีการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือเอ้ือต่อการเรียนการสอน
อย่างเต็มท่ี ไม่ว่าจะเป็นการจ้างบุคลากร ปรับปรุงสถานท่ี และปัจจัยอ่ืนๆ ทําให้ต้องใช้งบประมาณจํานวนมาก 
 
 จุดเด่นในการจัดการศึกษา 

ด้านชุมชน 
1) ต้ังอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ท่ีสําคัญและเป็นประโยชน์  เช่น  แหล่งโบราณสถาน/โบราณวัตถุ 

สถานท่ีท่องเท่ียว  
2) ปลอดภัยจากยาเสพติด/แหล่งเริงรมย์/แหล่งการพนัน มอมเมาเยาวชน 
3) สภาพแวดล้อม มีบรรยากาศร่มรื่น ปลอดโปร่ง ไม่แออัด เหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
4) ได้รับความร่วมมือ การสนับสนุนจากชุมชน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต่างๆ  
5) ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในจัดกิจกรรมของโรงเรียนท่ีโรงเรียนจัดข้ึน และมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดี 
6) สถานศึกษาเป็นท่ียอมรับของชุมชนและหน่วยงานต่างๆ เข้ามาใช้บริการพ้ืนท่ี และอาคาร

ภายในสถานศึกษา 
7) การคมนาคมสะดวก มีรถประจําทางผ่านหลายสาย อาทิ รถตู้ รถเมล์ รถสองแถว  
8) สถานศึกษา สามารถรองรับนักเรียนท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณชุมชนโดยรอบ 

ด้านครูผู้สอน 
1) ปลูกฝังเด็กให้มีวินัย มีเหตุผล กล้าแสดงออกในสิ่งท่ีถูกต้อง 
2) รู้เป้าหมายหลักสูตร/การศึกษา ทําให้วางแผนพัฒนาคุณภาพอย่างมีระบบ 
3) วิเคราะห์หลักสูตรและจัดทําแผนการเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนเป็นสําคัญ 
4) นําผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับพัฒนาคุณภาพให้ดีข้ึน 
5) ประเมินพัฒนาการนักเรียนตามสภาพจริง 
6) จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณภาพนักเรียน และจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการพัฒนาเด็ก 
7) ดูแล เอาใจใส่ นักเรียนท่ัวถึง  
8) พัฒนากระบวนการคิดของเด็ก ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
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9) มีการทํางานร่วมกันเป็นทีม  
10) มีความรู้เข้าใจ/ทักษะเก่ียวกับการพัฒนาเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเป็นอย่างดี 
11) มีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้ปกครอง ชุมชน และนักเรียน 

 ด้านผู้บริหาร 
1) มีความรู้ ความเข้าใจในเป้าหมายของการจัดศึกษาระดับปฐมวัย และทักษะเก่ียวกับการพัฒนา

เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเป็นอย่างดี 
2) มีวิสัยทัศน์และภาวะผู้นํา ท้ังด้านวิชาการ และการบริหาร 
3) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
4) มีคุณธรรม จริยธรรม และมนุษยสัมพันธ์ดี 
5) สร้างขวัญและกําลังใจให้กับบุคลากรในโรงเรียน 
6) ตระหนักและส่งเสริมให้ครูผู้สอน มีความก้าวหน้าในวิชาชีพครู 
7) บริหารงานโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม ใช้หลักธรรมาภิบาล 
8) บริหารงานบุคคลและงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ด้านนักเรียน 
1) มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี รู้จักชื่นชมผลงานด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
2) นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติตามหลักธรรม และวัฒนธรรมชาวพุทธ  
3) มีสัมมาคารวะตามแบบวัฒนธรรมไทย 
4) มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีต่อเพ่ือน คุณครู และผู้ปกครองของเพ่ือนๆ 
5) มีจินตนาการ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
6) รู้จักการเป็นผู้นําและผู้ตาม ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และรู้จักการทํางานเป็นทีม 
7) มีความกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตามวัย 

 ด้านสถานศึกษา 
1) จัดสถานศึกษา / โครงสร้างการบริหารงานโดยบุคลากรมีส่วนร่วม 
2) มีการประกันคุณภาพภายใน อย่างเป็นระบบ 
3) มีการดูแลเรื่องความปลอดภัย  
4) ส่งเสริมความสัมพันธ์และให้ความร่วมมือกับชุมชน 
5) มีสภาพแวดล้อมท่ีร่มรื่น มีแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน 
6) มุ่งส่งเสริมคุณภาพให้เด็กเป็นคนดีของครอบครัวและสังคม 
7) มีสื่อเทคโนโลยีท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
8) อาคารเรียน อาคารห้องประกอบ และสื่อการเรียนการสอนสะอาดพร้อมใช้ 
9) เน้นการส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  

จุดท่ีควรพัฒนา 
ด้านครูผู้สอน 

1) ความตระหนักในความสําคัญ และคุณค่าของตนเองท่ีมีต่อองค์กร 
 ด้านผู้บริหาร 

1) การสร้างความตระหนักให้ครู เห็นคุณค่าของตนเองท่ีมีต่อองค์กร 
 ด้านนักเรียน 

1) ตระหนักในเรื่องความประหยัด และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) สุขนิสัยในการดูแลสุขตนเอง 

 ด้านสถานศึกษา 
1) การจัดหาภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน 
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บทที่ 2 
แผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา 

 
1. การบริหารจัดการศึกษา 

โรงเรียนดวงพร แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่ายบริหาร
งบประมาณ ฝ่ายบริหารบุคคล และฝ่ายบริหารท่ัวไป ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร และเทคนิคการบริหารแบบ
การพัฒนาตามกระบวนการ P D C A 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 

 

คณะกรรมการบรหิาร 
ผู้รับใบอนุญาต 

ผู้อํานวยการ/ผู้จัดการ 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 
(นางอรุณี รัตนพันธ์) 

ฝ่ายบริหารบุคลากร 
(นางสาวอรปรียา อปุชัย) 

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
(นายถนัด พีระประสมพงศ์) 

ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
(นางสาวนิตยา ภูมิผักแว่น) 

•  งานตราสาร/ระเบียบ
ข้อบังคับ 

•  งานทะเบียน / เอกสาร
การศึกษานักเรียน 

• การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ 

• งานวัดและประเมินผล 

•  วางแผนอัตรากาํลัง 
• งานบรรจุแต่งต้ัง / ถอดถอน 

/ ทะเบียนเอกสารบุคลากร 
• งานส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
• การดําเนินการทางวินัยและ

การลงโทษ 

•  งานธุรการ 
•  งานปกครอง 
• งานกิจกรรมนักเรียน 
• อาคารสถานท่ี 
• งานประชาสัมพันธ ์
• การพัฒนาระบบและ

เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
• พัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายใน 

• งานการเงิน 
• งานงบประมาณและบัญชี 
• งานพัสดุ 
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2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 ปรัชญา 
  การให้การศึกษา ด้วยความเอาใจใส่ เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาผู้เรียน ให้เจริญเติบโต มีพัฒนาการท่ี
สมบูรณ์ มีศักยภาพท่ีเหมาะสมตามวัย สามารถปฏิบัติตน เป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม และประเทศชาติในอนาคต 
 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

ไหว้สวย มารยาทงาม 

 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
โรงเรียนส่งเสริมมารยาท 

 วิสัยทัศน์ 
ภายในปี 2557 โรงเรียนดวงพร มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้คู่คุณธรรม ภายใต้สภาพแวดล้อม ท่ีเอ้ือต่อ

การเรียนรู้ โดยความร่วมมือของชุมชน 
 พันธกิจ 

1. ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีดีงามสอดคล้องกับหลักสูตร 
2. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ และทักษะท่ีจําเป็นตามหลักสูตร 
3. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย และใช้

แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า 
4. พัฒนาและจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถ่ิน 
5. พัฒนาบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ให้สะอาดและปลอดภัย 
6. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
7. ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยี สื่อวัสดุอุปกรณ์มาใช้จัดการเรียนการสอน 
8. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 
9. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง 
10. ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น 

  
 เป้าหมาย  
  ระดับการศึกษาปฐมวัย 

1. เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม อารมณ์และจิตใจ เหมาะสมกับวัย 
2. เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา และทักษะการดําเนินชีวิตประจําวันเหมาะสมตามวัย 
3. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียน ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  
4. สถานศึกษามีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถ่ินอย่างคุ้มค่า 
5. สถานศึกษามีหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถ่ิน 
6. สถานศึกษามีบรรยากาศ และสภาพแวดล้อม ทีเอ้ือต่อการส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียน และปลอดภัย 
7. ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียน 
8. มีนวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยี ประกอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการอย่างพอเพียง 
9. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีได้เหมาะสม 
10. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีรับผิดชอบ 
11. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพในท่ีเข้มแข้ง 
12. สถานศึกษามีอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่น 
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  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีดีงามสอดคล้องกับหลักสูตร 
2. ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะท่ีจําเป็นตามหลักสูตร 
3. ผู้เรียนได้รับพัฒนาคุณภาพในด้านวิชาการ 
4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพในด้านร่างกาย 
5. สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถ่ินพัฒนาผู้เรียนอย่างคุ้มค่า 
6. สถานศึกษามีหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถ่ิน 
7. สถานศึกษามีบรรยากาศ และสภาพแวดล้อม ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
8. ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
9. มีนวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยี สื่อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการจัดการเรียนรู้อย่างพอเพียง 
10. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีได้เหมาะสม 
11. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีรับผิดชอบ 
12. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภายในท่ีเข้มแข็ง 
13. สถานศึกษามีอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่น 

 
3.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

จากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ทางสถานศึกษาได้ดําเนินการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
ด้านผลการจัดการศึกษา 

1. จัดกิจกรรมการล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหาร และการแปรงฟันหลังรับประทาน
อาหารอย่างต่อเนื่องทุกวัน 

2. ให้ครูผู้สอนใช้เทคนิคในการเก็บเด็กด้วยวิธีการต่างๆ รวมท้ังการฝึกสมาธิอยู่เป็นกิจวัตร 
สําหรับเด็กท่ีมีสมาธิสั้น ได้แนะนําผู้ปกครองให้นําไปปรึกษาแพทย์ เพ่ือให้ช่วยกันดูแลทุกฝ่าย  

3. จัดให้ครูฝึกเล่านิทาน โดยสมมุติให้เพ่ือนครูเป็นเด็ก และช่วยกันติชม เสนอแนะเพ่ือปรับปรุง
พัฒนา 

4. ให้ครูนําเด็กท่ีไม่นิ่ง มานั่งเรียนข้างๆ ครู เพ่ือให้ช่วยดูเพ่ือนท่ีไม่ตั้งใจเรียน 
5. ฝึกการเป็นผู้นําและผู้ตามให้เด็กในการทํางานเป็นกลุ่ม ด้วยการเลือกหัวหน้ากลุ่มในขณะท่ีจัด

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์เสรี กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมเคลื่อนไหว 
6. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน ผ่านกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เกมการศึกษา 

กิจกรรมสร้างสรรค์เสรี กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเคลื่อนไหว และเสริมความรู้พ้ืนฐาน เพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการศึกษาข้ันสูงข้ึนเป็นประจําทุกวัน 

7. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน ผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยให้เด็กได้วางแผนการจัด
กิจกรรมด้วยตนเองเป็นประจํา มีการเก็บข้อมูล เพ่ือประเมินพัฒนาการเป็นรายบุคคลเป็นระยะๆ และนําผล
รายงานในท่ีประชุม ผู้อํานวยการให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ปัญหา การจัดประสบการณ์ส่งเสริม
พัฒนาการอย่างสมํ่าเสมอ และได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 

8. ฝึกการแสดงความเคารพอย่างสุภาพให้กับเด็กเป็นประจํา โดยเด็กจะทําการไหว้ครูและผู้ใหญ่
ในลักษณะ “เท้าชิด ศีรษะก้ม พนมมือ” แล้วกล่าวคําว่า “สวัสดีครับ/ค่ะ” 

9. จัดประกวดมารยาทไทย ในกิจกรรมวันสําคัญ วันไหว้ครู วันพ่อ วันแม่ วันลอยกระทง 
10. ให้เด็กรับประทานนมเป็นประจําทุกวันท้ังเช้าและบ่าย และอธิบายถึงประโยชน์และคุณค่าของ

นม ท้ังจากคําพูดและเพลงประกอบขณะด่ืมนม 
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ด้านการบริหารการจัดการศึกษา 
1. จัดหาครูให้เหมาะสมกับจํานวนเด็ก เป็นไปตามเกณฑ์ 
2. จัดมุมความรู้สําหรับผู้ปกครองท่ีมารอรับเด็ก ให้มีข่าวสาร สารคดี เพ่ิมมากข้ึน 
3. จัดห้องพยาบาลสําหรับเด็กอนุบาลโดยเฉพาะ 
4. จัดโครงการพัฒนาบุคลากร จัดอบรมครูภายในโรงเรียน และส่งเข้ารับการอบรมภายนอก จัด

ให้มีการเยี่ยมชั้นเรียนและนิเทศการสอนอย่างต่อเนื่อง 
ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

ให้ความรู้แก่ครูผู้สอนเก่ียวกับการเขียนแผนการสอน การจัดหาสื่อการเรียนรู้ การทําวิจัย โดยเน้น
ให้ครูบันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ตรงกับสภาพจริง และกําหนดให้ทําการวิจัยเพ่ือการส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
โรงเรียนดําเนินการประกันคุณภาพภายในครบถ้วนตามกฎกระทรวงอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว 
 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ด้านผลการจัดการศึกษา 

1. จัดชมรมตามความสนใจของนักเรียน ได้แก่ ชมรมดนตรีสากล ชมรมนาฏศิลป์ ชมรมศิลปะ 
ชมรมกีฬา 

2. จัดให้มีการออกกําลังกายประกอบเพลง ในกิจกรรมหน้าเสาธง 
3. จัดโครงการวันสําคัญ ในกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียน ประกอบด้วยกิจกรรม

วันไหว้ครู วันเข้าพรรษา วันแม่ และวันพ่อ และให้นักเรียนบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ในวันสําคัญ 
4. ปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการให้ข้อคิดและแนวปฏิบัติในกิจกรรมหน้าเสาธง แบ่ง

พ้ืนท่ีให้นักเรียนดูแลความสะอาดเรียบร้อยในเขตรับผิดชอบของแต่ละชั้นเรียน และรายงานผลการปฏิบัติทุกเช้า 
5. ให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตนตามหลักพุทธศาสนาในกิจกรรมหน้าเสาธง และ

สอดแทรกในการจัดเรียนรู้ในชั้นเรียน จัดให้มีการสวดมนต์ นั่งสมาธิ ก่อนเข้าเรียนในช่วงบ่าย 
6. กําหนดให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานทุกสาระการเรียนรู้อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 

โครงงาน (มีการตรวจสอบโครงงานโดยฝ่ายบริหารทุกห้องเรียน) 
7. กําหนดให้ครูผู้สอนแจ้งเรื่องการทดลองในวิชาวิทยาศาสตร์ให้ผู้บริหารทราบทุกระดับชั้น (มี

การตรวจสอบการปฏิบัติโดยฝ่ายบริหาร) 
8. กําหนดให้ครูแจ้งชื่อแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ท่ีจะนํามาใช้เพ่ือการเรียนรู้ ต่อฝ่าย

บริหารทุกภาคเรียน เพ่ือจัดทําข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา สําหรับติดตามการปฏิบัติของครูไว้เป็นหลักฐาน 
9. จัดค่ายวิชาการให้กับนักเรียนทุกคนท่ีเข้าร่วม 
10. จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะด้านวิชาการ ท้ังในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีและ

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. จัดโครงการพัฒนาบุคลากร จัดอบรมครูภายในโรงเรียน และส่งครูเข้ารับการอบรมจาก

ภายนอก จัดให้มีการเยี่ยมชั้นเรียนและนิเทศการสอนอย่างสมํ่าเสมอต่อเนื่อง 
ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

1. จัดกิจกรรมนิเทศการสอน นําผลจากการนิเทศมาพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะแก่ครูเป็น
รายบุคคล 

2. ตรวจสอบและประเมินแผนการสอน รวมท้ังข้อสอบวัดผลทุกภาคเรียน 
3. ให้ความรู้ครูผู้สอนเก่ียวกับการเขียนแผนการสอน การจัดหาสื่อการเรียนรู้ การทําวิจัย เน้นให้

ครูบันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ตรงกับสภาพจริง 
4. เยี่ยมชั้นเรียน เพ่ือสังเกตสภาพการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างองค์

ความรู้ 
5. จัดหาสื่อการเรียน สื่อเทคโนโลยี เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ครูผู้สอน 

ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
ดําเนินการประกันคุณภาพภายในครบถ้วนตามกฎกระทรวงอย่างต่อเนื่อง 

4.  กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ท่ี 3 สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 

5.  การดําเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 

 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งช้ี) 

โครงการวันสําคัญ • เพื่อพัฒนาให้เด็กมีวินัย รับผิดชอบ 
• เพื่อพัฒนาให้เด็กเช่ือฟังคําส่ังสอน

ของครูอาจารย์ พ่อแม่ มีความกตัญญู
กตเวทีต่อมีพระคุณ 

• เพื่อให้เด็กประพฤติตนตามประเพณี
วัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนับถือ 

เชิงปรมิาณ : เด็กเข้าร่วมโครงการทุกคน 
เชิงคุณภาพ : 
• เด็กร้อยละ 85 มีวินัย รับผิดชอบ เช่ือฟัง

คําส่ังสอนของครูอาจารย์ พ่อแม่ มีความ
กตัญญูกตเวทีต่อมีพระคุณ ประพฤติตน
ตามประเพณีวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ี
ตนนับถือ  

• เ ด็ก ร้อยละ 90 ช่ืนชมศิลปะ และ รัก
ธรรมชาติ 

2.1 
2.4 
3.1 
3.3 
3.4 

กิจกรรมวันไหว้ครู   
กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
กิจกรรมวันแม่   
กิจกรรมวันลอยกระทง 
กิจกรรมวันพ่อ 
กิจกรรมวันคริสต์มาส   
กิจกรรมวันปีใหม่ 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
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กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งช้ี) 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม • เพื่อพัฒนาให้เด็กมีวินยั รับผิดชอบ 
• เพื่อพัฒนาให้เด็กเช่ือฟังคําส่ังสอน

ของครูอาจารย์ พ่อแม่ มีความกตัญญู
กตเวทีต่อมีพระคุณ 

• เพื่ อพัฒนาให้ เด็กมีความซ่ือสัตย์
สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน 

เชิงปรมิาณ : เด็กเข้าร่วมโครงการทุกคน 
เชิงคุณภาพ : 
• เด็กร้อยละ 85 ควบคุมอารมณ์ได้เหมาะสม

กับวยั เช่ือฟังคําส่ังสอนของพ่อแม่ มีวินยั 
และความรับผิดชอบ มีความซ่ือสัตย์ สุจริต 
ประพฤติตนตามวัฒนธรรมชาวพุทธ 

3.1 
3.2 
3.4 

กิจกรรมกราบเท้าพ่อแม่ก่อนนอน 
กิจกรรมเก่งดีมีวินัย 
กิจกรรมสมุดบันทึกความดี 
กิจกรรมวิถีชาวพุทธ 

โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็ก • เพื่อพัฒนาให้เด็กมีความม่ันใจใน
ตนเอง กล้าแสดงออก 

• เพื่อให้เด็กสามารถควบคุมอารมณ์
ตนเอง ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี และการ
เคล่ือนไหว 

• เพื่อให้เด็กทํากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข 

เชิงปรมิาณ : เด็กเข้าร่วมโครงการทุกคน 
เชิงคุณภาพ : 
• เด็กร้อยละ 85 มีความม่ันใจในตนเอง กล้า

แสดงออก มีความร่าเริงแจ่มใส สามารถ
ควบคุมอารมณ์ตนเอง สามารถทํากิจกรรม
ร่วมกับผู้อื่นได้อยา่งมีความสุข 

• เด็กร้อยละ 90 ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี และ
การเคล่ือนไหว 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
3.3 

กิจกรรมมอบเกียรติบัตร 
กิจกรรมงานปิดภาค 
กิจกรรมกีฬาสี 

โครงการส่งเสริมวิชาการ • เพื่อพัฒนาให้เด็กมีความสนใจ เรียนรู้
ส่ิงต่างๆ รอบตัว 

• เพื่ อ ให้ เ ด็ ก มี คว าม คิด รวบยอด
เ กี่ ย ว กั บ ส่ิ ง ต่ า ง ๆ  ท่ี เ กิ ด จ า ก
ประสบการณ์เรียนรู้ 

• เพื่อให้เด็กมีทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ และภาษา 

เชิงปรมิาณ : เด็กเข้าร่วมโครงการทุกคน 
เชิงคุณภาพ : 
• เด็กร้อยละ 85 ร่าเริงแจ่มใส รักการเรียน 

สนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตัว มีความม่ันใจ มีความ
ซ่ือสัตย์สุจริต รู้จักประหยัด และมีทักษะ
ทางภาษา และมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
ส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์เรียนรู้ 

• เด็กร้อยละ 90 ช่ืนชม ศิลปะ รักธรรมชาติ 

2.1, 2.2, 2.4 
3.2 

4.1, 4.2, 4.3, 
4.4 

กิจกรรมทัศนศึกษา 
กิจกรรมตลาดนัดดวงพร 
กิจกรรมวันวิชาการ 
กิจกรรมเชิญวิทยากร  

โครงการนิทานเพื่อนรัก • เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน
และมีความรู้ คติเตือนใจจากส่ือ
นิทาน 

• เพื่อส่งเสริมบุตรหลาน และผู้ปกครอง
เกิดความสัมพันธก์ันในครอบครัว 

เชิงปรมิาณ : เด็กเข้าร่วมโครงการทุกคน 
เชิงคุณภาพ : 
• เด็กร้อยละ 85 มีทักษะทางภาษา มี

จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ มี
คุณธรรม จริยธรรม และเช่ือฟังพ่อแม่ และ
ครู 

4.3 
4.5  

โครงการส่งเสริมสุขภาพ • เพื่อพัฒนาให้เด็กมีสุขนิสัยในการ
ดู แ ล สุ ข ภ า พ ข อ ง ต น  แ ล ะ มี
สมรรถภาพตามเกณฑ์ 

• เพื่อให้เด็กสามารถหลีกเล่ียงสภาวะท่ี
เส่ียงต่อโรค 

เชิงปรมิาณ : เด็กเข้าร่วมโครงการทุกคน 
เชิงคุณภาพ : 
• เด็กร้อยละ 75 มีน้ําหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ 

และมีสมรรถภาพตามเกณฑ์  
• เด็กร้อยละ 80 มีสุขนิสัยในการดูแล

สุขภาพของตน และสามารถหลีกเล่ียง
สภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค 

1.1 
1.3 
1.4 

 

กิจกรรมตรวจสุขภาพประจําปี 
กิจกรรมตรวจสุขภาพปากและฟัน 
กิจกรรมอาหารกลางวัน 
กิจกรรม ฟ.ฟันสะอาด  
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 กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งช้ี) 

โครงการจัดทําและพัฒนาหลักสูตร • เพื่อพัฒนาให้สถานศึกษามีหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
แ ล ะ นํ า สู่ ก า ร ป ฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

เชิงปรมิาณ : สถานศึกษามีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีได้รับการปรับปรุงโดยความ
ร่วมมือของทุกฝ่าย 
เชิงคุณภาพ : 
• สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน ท่ี

เป็นระบบตามกฎกระทรวง ในระดับ
คุณภาพ 5 

7.1 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร • เพื่อพัฒนาให้ครูจัดทําแผนการจัด
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ท่ี ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  และ
สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย 

• เพื่อพัฒนาให้ครูเข้าใจปรัชญา 
หลักการ และธรรมชาติของการจัด
การศึกษา 

เชิงปรมิาณ : ครูเข้าร่วมโครงการทุกคน 
เชิงคุณภาพ :  
• ครูร้อยละ 80 เข้าใจปรัชญา หลักการ และ

ธรรมชาติของการจัดการศึกษา 
• ครู ร้อยละ 90 จัดทําแผนการจัด

ประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตร
ก า ร ศึกษ าป ฐมวั ย  และ สา มา ร ถจั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย 

• ครูร้อยละ 85 วิจยัและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับ
การจัดประสบการณ์ ใช้ส่ือและเทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการของ
เด็ก 

5.1, 5.2, 5.4, 
5.6 

6.1, 6.2, 6.3, 
6.4 

6.5, 6.6, 6.7 

กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา 
กิจกรรมประกวดส่ือการสอน 
กิจกรรมวิจยัในช้ันเรียน 
กิจกรรมนิเทศการสอน 

โครงการส่งเสริมคุณธรรมครูดีดวงพร • เพื่อพัฒนาให้ครูมีคุณธรรม จริยธรรม 
• เพื่อพัฒนาให้ครูมีวินัยในตนเอง

ประพฤติปฏบิัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 

เชิงปรมิาณ : ครูเข้าร่วมโครงการทุกคน 
เชิงคุณภาพ : 
• ครูเข้าร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา

กําหนดได้ระดับคุณภาพ 5 

 
กิจกรรมสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม 
กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม 

 
โครงการประกันคุณภาพภายใน • เพื่อให้โรงเรียนมีการประกันคุณภาพ

ภายในอย่างเป็นระบบ 
• เพื่อจัดเตรียมข้อมูลสําหรับการจัดทํา

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจําปีของโรงเรียน 

• เพี่อจัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจําปขีองโรงเรียน  และ
รายงานผลต่อต้นสังกัด 

เชิงปรมิาณ : สถานศึกษามีการจัดเตรียม
ข้อมูลและจัดทํารายงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจําปขีองโรงเรียนได้ครบถ้วน
สมบูรณ์ 
เชิงคุณภาพ : 
• สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน

อย่างเป็นระบบ สามารถจัดเตรียมข้อมูล 
และจัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจําปขีองโรงเรียน รายงานผล
ต่อต้นสังกัดได้อย่างมีคุณภาพ ในระดับ
คุณภาพ 5 

8.1-8.6 
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กลยุทธ์ท่ี 3 สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งช้ี) 

โครงการสายสัมพันธ์ชุมชน บ้าน  
และโรงเรียน 

• เพื่อให้โรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน
มีความสัมพันธอ์ันดีต่อกัน 

• เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

• เพื่อให้ชุมชนเป็นแหล่งแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกัน 

เชิงปริมาณ : สถานศึกษากับนักเรียน 
ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและ
ชุมชนมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน เป็นแหล่ง
วิ ท ย าก า ร ในก า รแสว งหาคว าม รู้ แ ล ะ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ :  
• ครูร้อยละ 90 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกบัเด็ก และ

ผู้ปกครอง 
• ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกจิกรรม

การเรียนการสอน 
• ชุมชนเป็นแหล่งแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั 

5.8 
7.4 
9.2 กิจกรรมปฐมนิเทศ 

กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง 
กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน 

โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ี • เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียน 

• เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านส่ิงแวดล้อม
ให้ แก่ นั ก เ รี ยน  ค รู  บุ คลากร ใน
โรงเรียนผู้ปกครอง และชุมชน 

• เพื่อปลูกฝังนิสัยรักและห่วงใย
ส่ิงแวดล้อมให้แก่นกัเรียน ครู 
บุคลากรในโรงเรียน 

เชิงปรมิาณ : ร้อยละ 90 ของสภาพพร้อมใช้
งานของอาคารสถานท่ี 
เชิงคุณภาพ :  
• สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อ

พัฒนาการของเด็กและบุคลากร ชุมชน 
ระดับคุณภาพ 4 

• สถานศึกษาจัดส่ิงอาํนวยความสะดวก เพื่อ
พัฒนาเด็กอยา่งรอบด้าน ระดับคุณภาพ 4 

9.1, 7.5 
 

 
 กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งช้ี) 

โครงการยิ้มง่ายไหว้สวย • เพื่อปลูกฝังมารยาทในการไหว้และสืบ
ทอดอัตลักษณ์ของโรงเรียนดวงพร 

• เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าและ
ความสําคัญในการไหวข้องไทยใน
ลักษณะต่างๆ 

เชิงปรมิาณ : เด็กเข้าร่วมโครงการทุก
คน 
เชิงคุณภาพ : เด็กร้อยละ 90 มีมารยาท
ในการไหว้และสืบทอดอัตลักษณ์ของ
โรงเรียนดวงพร 

มฐ.10 
พ.1.4.1  

 
 กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งช้ี) 

โครงการรักษ์ส่ิงแวดล้อม • เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนเห็นความสําคัญของการรักษา
ส่ิงแวดล้อม 

• เพื่อปลูกฝังนิสัยรักและห่วงใย
ส่ิงแวดล้อมให้แก่นกัเรียน ครู บุคลากร
ในโรงเรียน 

• เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ทาง
ธรรมชาติ เสริมทักษะทางภาษาให้
ผู้เรียน 

เชิงปรมิาณ : เด็กเข้าร่วมโครงการทุก
คน 
เชิงคุณภาพ :  
• สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ทาง

ธรรมชาติ ระดับคุณภาพ 4 
• เด็กร้อยละ 90 บาํเพ็ญประโยชน์เพื่อ

ส่วนรวม 
• เด็กร้อยละ 85 มีทกัษะทางภาษา 
 

พ.1.3.1 
พ.1.3.2 

4.3 
กิจกรรมผู้พิชิตขยะ 
กิจกรรมต้นไม้พูดได้ 
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 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

กลยุทธ์ระดับโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

โครงการวันสําคัญ วัตถุประสงค์ 
• เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง 

ด้านการปฏิบัติตามวัฒนธรรม
ประเพณีไทยและตามหลักปฏิบัติของ
ศาสนา 

• เพื่อให้ผู้เรียนรู้หลักการของศาสนา  
ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

เชิงปรมิาณ : ครู ผู้เรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 รวมท้ัง
ผู้ปกครองท่ีสนใจ เข้าร่วมกจิกรรมวันสําคัญ   

 
กิจกรรมไหว้ครู 
กิจกรรมวันสุนทรภู ่
กิจกรรมวันแม่ 
กิจกรรมวันลอยกระทง 
กิจกรรมวันพอ่ 
กิจกรรมวันคริสต์มาส 
กิจกรรมวันปีใหม่ 
กิจกรรมวันเด็ก 

เชิงคุณภาพ :  
ร้อยละ 85 ของผู้เรียนท่ีมีความมีวินยั ความรักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย ์และปฏบิัติตามของศาสนา มีความรักและภูมิใจใน
ความเป็นไทย 

2.1 

ร้อยละ 85 ของผู้เรียนท่ีเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวที 2.2 
ร้อยละ 80 ของผู้เรียนท่ีมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และส่ือต่างๆ รอบตัว 

3.1 

ร้อยละ 80 ของผู้เรียนท่ีมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขยีน 
และต้ังคําถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 

3.2 

ร้อยละ 85 ของผู้เรียนท่ีทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ 6.3 
ร้อยละ 85 ของผู้เรียนท่ีตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษแ์ละ
พัฒนาส่ิงแวดล้อม 

2.4 

ร้อยละ 90 ของผู้เรียนท่ีสามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กฬีา/นันทนาการตาม
จินตนาการ 

1.6 

ร้อยละ 85 ของผู้เรียนท่ีทํางานอยา่งมีความสุข มุ่งม่ันพัฒนา
งาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง   

6.2 

ร้อยละ 85 ของนักเรียนยอมรับวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 2.3 
โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 

วัตถุประสงค์ 
• เพื่อให้ผู้เรียนยึดม่ันในหลักธรรม มี

วินัยและมีความรับผิดชอบ 
• เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้มีมารยาทดี มีสัมมา

คารวะตามวัฒนธรรมไทย 
• เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนทําความดี เพื่อ

ตนเอง ผู้อื่น และส่วนรวม 

เชิงปรมิาณ : ผู้เรียนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 95 ร่วมกิจกรรม  
เชิงคุณภาพ :  

กิจกรรมบันทึกความดี 
กิจกรรมหน้าเสาธง 
 

ร้อยละ 85 ของผู้เรียนท่ีเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวที 2.2 
ร้อยละ 85 ของผู้เรียนท่ีมีความรักและภูมิใจในความเป็นไทย 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

2.1 

ร้อยละ 85 ของนักเรียนท่ีมีมนุษยสัมพนัธ์ที่ดีและให้เกยีรติ
ผู้อื่น 

1.5 

ร้อยละ 85 ของนักเรียนทีเห็นคุณค่าในตนเองและกล้า
แสดงออก 

1.4 

โครงการส่งเสริม
ศักยภาพนักเรียน 

วัตถุประสงค์ 
• เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้

ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้และส่ือ
ต่างๆ  มีทักษะในการต้ังคําถามเพือ่
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม และสามารถ
สรุปความคิดจากส่ิงท่ีเรียนรู้รวมท้ังมี
ความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

• เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถของ
ตนเองได้เต็มท่ี ทุกด้าน 

• เพื่อให้ ผู้เรียนรู้จักการวางแผนการ
ทํางานจนสําเร็จ 

• เพื่อให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
• เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนําเสนอแนวคิด

ด้วยวิธีการของตนเองและยอมรับ
ความสามารถของผู้อื่น 

• เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน

เชิงปรมิาณ : ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตามความสนใจ
และความสามารถของตนเอง 

 

กิจกรรมทักษะทาง
วิชาการ 
กิจกรรมงานปิดภาค 
กิจกรรมกีฬาสี 

เชิงคุณภาพ :  
ร้อยละ 80 ของนักเรียนท่ีมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน 
และต้ังคําถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 

3.1 

ร้อยละ 80 ของนักเรียนท่ีสามารถเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปล่ียนคามคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 

3.3 

ร้อยละ 80 ของนักเรียนท่ีสามารถสรุปเร่ืองท่ีพบเห็นและ
ส่ือสารโดยการพูดหรือเขยีนตามความคิดของตนเองได้ 

4.1 

ร้อยละ 75 ของนักเรียนท่ีสามารถวางแผนการทํางาน และ
ทํางานจนสําเร็จ 

6.1 

ร้อยละ 85 ของนักเรียนท่ีสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้  6.3 
ร้อยละ 85 ของนักเรียนทีเห็นคุณค่าในตนเองและกล้า
แสดงออก 

1.4 

ร้อยละ 90 ของนักเรียนสามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านดนตรี กีฬา นันทนาการ 

1.6 

ร้อยละ 85 ของนักเรียนท่ีทํางานอย่างมีความสุข มุ่งมัน
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 

6.2 
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กลยุทธ์ระดับโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

ชีวิตประจําวัน ร้อยละ 85 ของนักเรียนท่ีมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีและให้เกยีรติ
ผู้อื่น 

1.5 

โครงการส่งเสริม
วิชาการ 

วัตถุประสงค์ 
• เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้

จากแหล่งเรียนรู้และส่ือต่างๆ ได้ด้วย
ตนเอง 

• เพื่ อให้ ผู้ เ รียนได้ มีทักษะในการต้ัง
คําถาม เพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 

• เพื่อ ให้ ผู้ เ รียนสามารถแลกเปล่ียน
ความคิดเพื่อการเรียนรู้ต่อกัน 

• เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจาก
ส่ิงท่ีพบเห็น และนําเสนอวิธีคิดด้วย
วิธีการของตนเอง 

เชิงปรมิาณ : ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน  
เชิงคุณภาพ :  

กิจกรรมทัศนศึกษา 
กิจกรรมตลาดนัดดวง
พร 
กิจกรรมรักการอ่าน 

ร้อยละ 80 ของนักเรียนท่ีสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากแหล่งเรียนรู้และส่ือต่างๆ 

3.1 

ร้อยละ 80 ของนักเรียนท่ีมีทักษะในการต้ังคําถามเพื่อ
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 

3.2 

ร้อยละ 80 ของนักเรียนท่ีสามารถแลกเปล่ียนความคิดเพื่อ
การเรียนรู้ต่อกัน 

3.3 

ร้อยละ 80 ของนักเรียนท่ีสามารถสรุปความคิดจากส่ิงท่ีพบ
เห็น 

4.1 

ร้อยละ 80 ของนักเรียนท่ีสามารถนําเสนอวิธีคิดด้วยวธิีการ
ของตนเอง 

4.2 

ร้อยละ 80 ของนักเรียนท่ีทํางานอย่างมีสุข 6.2 
ร้อยละ 80 ของนักเรียนท่ีสามารถวางแผนการทํางานจน
สําเร็จ 

6.1 

ร้อยละ 85 ของนักเรียนท่ีสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ 6.3 
ร้อยละ 85 ของนักเรียนท่ีมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 6.4 

โครงการส่งเสริม
สุขภาพ 

วัตถุประสงค์ 
• เพื่อให้ ผู้ เ รียนมีสุขนิสัยในการดูแล

สุขภาพ 
• เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักหลีกเล่ียงต่อสภาวะ

เส่ียงต่อโรคภัย-  เพื่อให้ ผู้ เรียนมีมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง 

• เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนตามสุข
บัญญัติ 10 ประการได้ 

• เพื่อให้ผู้เรียนมีนํ้าหนัก ส่วนสูง และ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 

• เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพฟัน 

เชิงปรมิาณ : ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตามความสนใจ
และความสามารถของตนเอง 

 

กิจกรรมตรวจสุขภาพ
ประจําป ี
กิจกรรมตรวจสุขภาพ
ปากและฟัน 
กิจกรรมแข็งแรงสมวัย 
กิจกรรม ฟ.ฟัน สะอาด 

เชิงคุณภาพ :  
ร้อยละ 85 ของนักเรียนท่ีมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 
ประการได้ 

1.1 

ร้อยละ 70 ของผู้เรียนท่ีมีน้ําหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์ 

1.2 

ร้อยละ 90 ของนักเรียนท่ีรู้จักหลีกเล่ียงต่อสภาวะเส่ียงต่อ
โรคภัย 

1.3 

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

วัตถุประสงค์ 
• เ พื่ อ ใ ห้ ผู้ เ รี ย น ยึ ด ม่ั น ใ น ร ะ บ อ บ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

• เพื่อให้ผู้เรียนยอมรับฟังความคิดเห็นท่ี
แตกต่าง 

• เพื่อให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและ
ให้เกียรติผู้อื่น ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ 

• เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเองและ
กล้าแสดงออกอยา่งเหมาะสม 

เชิงปรมิาณ : ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตามความ
สนใจและความสามารถของตนเอง 

 

เชิงคุณภาพ :  
 ร้อยละ 85 ของนักเรียนท่ีสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ 

ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่าง 
6.3 

ร้อยละ 85 ของนักเรียนทีเห็นคุณค่าในตนเองและกล้า
แสดงออก 

1.4 

ร้อยละ 85 ของนักเรียนท่ีมีมนุษยสัมพนัธ์ที่ดีและให้เกยีรติ
ผู้อื่น 

1.5 

ร้อยละ 85 ของนักเรียนท่ีสามารถยอมรับฟังความคิดเห็นท่ี
แตกต่าง 

2.3 
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 กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ระดับโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 

วัตถุประสงค์ 
• เพื่อให้ครูและบุคลากร มีวิสัยทัศน์ใน

การปฏิบัติหน้าท่ี สามารถปรับปรุง
คุณภาพของงานและปฏิบั ติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

• เพื่อให้บุคลากรนําความรู้จากการ
พัฒนาไปปรับปรุงแก้ไขการเรียนการ
สอน 

เชิงปรมิาณ : ผู้บริหารและครูเข้ารับการอบรมท้ังหมด  
เชิงคุณภาพ :  

กิจกรรมอบรม ประชุม 
สัมมนา 
กิจกรรมประกวดส่ือ
การสอน 
กิจกรรมวิจยัในช้ัน
เรียน 
กิจกรรมนิเทศการสอน 

ร้อยละ 80 ของครูท่ีเข้าใจเป้าหมายของหลักสูตร  กาํหนด
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

7.1 

ร้อยละ 85 ของครูที่สามารถวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล   7.2 
ร้อยละ 80 ของครูที่สามารถนําผลการวเิคราะห์มาออกแบบ 
วางแผน และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง   ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปญัญา   

7.3 

ร้อยละ 80 ของครูทีใ่ช้ส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และนํา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจดัการเรียนรู้ 

7.4 

ร้อยละ 80 ของครูที่สามารถประเมินผลท่ีมุ่งเน้นพัฒนาการ
ของผู้เรียนด้วยวธิีการท่ีหลากหลาย   

7.5 

ร้อยละ 85 ของครูทีใ่ห้คําแนะนํา คําปรึกษาและแก้ไขปัญหา
ผู้เรียนอย่างท่ัวถึง  

7.6 

ร้อยละ 80 ของครูที่สามารถใช้กระบวนการวิจยัในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนอยา่งต่อเน่ือง  

7.7 

ร้อยละ 80 ของครูประพฤติปฏิบัติตนเปน็แบบอยา่งท่ีดีของ
ผู้เรียน  เป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 

7.8 

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นํา มีความสามารถทางวิชาการ 
และมีความคิดริเร่ิมในการบริหารจัดการสถานศึกษาและ
พัฒนาผู้เรียน  ระดับดีมาก 

8.1 

ผู้บริหารใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ผลการ
ประเมินเป็นเคร่ืองมือในการบริหารงาน ระดับดีมาก 

8.2 

ผู้บริหารมีประสิทธภิาพในการบริหารจดัการ ครอบคลุม
ภารกิจท้ัง 4 ด้านให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีกําหนดไว้ระดับดี
เยี่ยม 

8.3 

ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับดีเยี่ยม 8.4 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 
ระดับดีมาก 

8.5 

ผู้บริหารให้คําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใส่
การจัดการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ ระดับดีเยี่ยม 

8.6 

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมครูดีดวงพร 

วัตถุประสงค์ 
• เพื่อให้ครูเป็นแบบอย่างท่ีดีของผู้เรียน 
• เพื่อให้ครูเป็นผู้มีวินัย  มีความเช่ือม่ัน

ในความดีของตนเอง   
• เพื่อครูมีความม่ันใจในการสอน 

เชิงปรมิาณ : ครูทุกคนได้รับการฝึกอบรม ให้มีวินัย มี
คุณธรรม จริยธรรม 

 

กิจกรรมสวดมนต์ 
ปฏิบัติธรรม 
กิจกรรมอบรม
คุณธรรม จริยธรรม 

เชิงคุณภาพ :  
ร้อยละ 85 ของครูที่มีคุณธรรมจริยธรรมประพฤติปฏบิัติตน
เป็นแบบอยา่งท่ีดีและเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา  

7.8 

โครงการประกัน
คุณภาพภายใน 

วัตถุประสงค์ 
• เพื่อให้มีระบบการประกันคุณภาพ

ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ 

• เพื่อให้คุณภาพการศึกษาได้รับการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 

• เพื่อให้ได้รับทราบผลการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน 

เชิงปรมิาณ : สถานศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาโดยบุคลากรภายในโรงเรียน ภายใต้
ความร่วมมือของหน่วยงานต้นสังกัด 

 

 
เชิงคุณภาพ :  
สถานศึกษามีการดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพ
ภายในตามกฎกระทรวง ในระดับดีเยี่ยม 

12.1-12.6 
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กลยุทธ์ระดับโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

โครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์ 
• เพื่อให้มีหลักสูตรสถานศึกษา 
• เพื่อให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับ

หลักสูตรแกนกลาง 
• เพื่อให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน 
• เพื่อให้มีหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับ

ศักยภาพของผู้เรียน โดยมีการพัฒนา
อย่างต่อเน่ือง 

เชิงปรมิาณ : มีหลักสูตรสถานศึกษาครบถ้วนทุกสาระการ
เรียนรู้ 

 

 เชิงคุณภาพ :  
สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับบริบทอยู่
เสมอ อยู่ในระดับดีเยีย่ม 

10.1 

สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมให้ผู้เรียนได้เลือกตามความถนัด 
ความสามารถและความสนใจ อยู่ในระดับดีมาก 

10.2 

 
 กลยุทธ์ท่ี 3 สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ระดับโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

โครงการสายสัมพันธ์
ชุมชน บ้าน และ
โรงเรียน 

วัตถุประสงค์ 
• เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง

ชุมชน  ผู้ปกครอง 
• เพื่อแลกเปล่ียนข่าวสารและความรู้กับ

ชุมชน 
• เพื่อร่วมมือกับชุมชนในการจัด

การศึกษา 

เชิงปรมิาณ : สถานศึกษาสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง  
ชุมชนใกล้เคียงสถานศึกษาและองค์กรส่วนท้องถิ่น 

 

เชิงคุณภาพ :  
กิจกรรมปฐมนิเทศ 
กิจกรรมให้ความรู้
ผู้ปกครอง 
กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน 

ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ในระดับดี
มาก 

9.3 

มีการถ่ายทอดความรู้ แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันระหวา่ง
สถานศึกษา กับผู้ปกครอง ในระดับดีมาก 

13.2 

มีการนําภูมปิัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจดัการเรียนรู้ ในระดับ
ดีมาก 

13.1 

 
 กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  

กลยุทธ์ระดับโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 

วัตถุประสงค์ 
• เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้มีมารยาทดี มีสัมมา

คารวะตามวัฒนธรรมไทย 

เชิงปรมิาณ :  ผู้เรียนเข้าร่วมกจิกรรมทุกคน  
เชิงคุณภาพ :  

กิจกรรมส่งเสริม
มารยาทงาม 

ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อันได้แก่
ข้อ 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (มีความรัก และภูมิใจในความ
เป็นชาติ ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา และแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย ์ข้อ 3. มีวินยั (เข้าแถว
ตรงเวลา แต่งกายเรียบร้อย ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
โรงเรียน) ข้อ 8. มีจิตสาธารณะ (เข้าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญตน
เพื่อส่วนรวม) 

2.1 

ร้อยละ 95 ของผู้เรียนมีกิริยามารยาทงาม แสดงถึงมารยาท
ทางสังคมท่ีเหมาะสม สวยงาม และถกูต้อง 

พ.1.4.1 
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 กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

กลยุทธ์ระดับโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

โครงการปรับปรุง
อาคารสถานท่ี 

วัตถุประสงค์ 
• เพื่อให้มีอาคารเรียนท่ีม่ันคงแข็งแรง  

สะอาดและปลอดภัย   
• เพื่อให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และ

ส่ิงอํานวยความสะดวก พอเพียง อยู่ใน
สภาพใช้การได้ดี 

• เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมร่มร่ืน สวยงาม 
• เพื่อให้มีแหล่งเรียนรู้สําหรับผู้เรียน 

เชิงปรมิาณ : อาคารสถานท่ีและบริเวณได้รับการดูแลรักษา
และปรับปรุง 

 

กิจกรรมดูแลซ่อมบํารุง 
ปรับปรุงเพิ่มเติม 
กิจกรรมเรารักโรงเรียน 
กิจกรรมสร้างเสริม
แหล่งเรียนรู้ 

เชิงคุณภาพ :  
มีห้องเรียน ห้องปฏบิัติการ  อาคารเรียนม่ันคง สะอาดและ
ปลอดภัย มีส่ิงอํานวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้
การได้ บริเวณสถานศึกษาร่มร่ืนดี มีแหล่งเรียนรู้ อยู่ในระดับ
ดีเยี่ยม 

11.1 

มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา และใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
และบุคลากรภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

13.1 

ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2.1 
ร้อยละ 85 ของผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง 1.4 
ร้อยละ 80 ของผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า ในการอนุรักษแ์ละ
พัฒนาส่ิงแวดล้อม 

2.4 
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บทท่ี 3 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
1. ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา 
• ผลสําเร็จโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา 

 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งช้ี) 

โครงการวันสําคัญ 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
โครงการส่งเสริมศักยภาพ
เด็ก 
โครงการส่งเสริมวิชาการ 
โครงการนิทานเพ่ือนรัก 
โครงการส่งเสริมสุขภาพ 

เชิงปริมาณ : เชิงปริมาณ :  
เด็กเข้าร่วมโครงการทุกคน เด็กได้เข้าร่วมโครงการทุกคน  
เชิงคุณภาพ : เชิงคุณภาพ :  
ร้อยละ 75 ของเด็กมีนํ้าหนักส่วนสูง
เป็นไปตามเกณฑ์ 

เด็กมีนํ้าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
ร้อยละ 88.59 

1.1 

ร้อยละ 80 ของเด็กมีสุขนิสัย ในการ
ดูแลสุขภาพของตน 

เด็กมสีุขนิสัย ในการดูแลสุขภาพของ
ตนร้อยละ 98.37 

1.3 

ร้อยละ 80 ของเด็กหลีกเลี่ยงต่อ
สภาวะท่ีเสี่ยงต่อโรค 

เด็กหลีกเลี่ยงต่อสภาวะท่ีเสีย่งต่อโรค
ร้อยละ 98.37 

1.4 

ร้อยละ 85 ของเด็กร่าเริง แจ่มใส เด็กร่าเริง แจ่มใส ร้อยละ 97.83 2.1 
ร้อยละ 85 ของเด็กมีความมั่นใจกล้า
แสดงออก 

เด็กมีความมั่นใจกล้าแสดงออกร้อยละ 
97.83 

2.2 

ร้อยละ 85 ของเด็กควบคุมอารมณ์
ตนเองได ้

เด็กควบคุมอารมณ์ตนเองได้ร้อยละ 
98.91 

2.3 

ร้อยละ 90 ของเด็กช่ืนชมศิลปะ รกั
ธรรมชาต ิ

เด็กช่ืนชมศิลปะ รักธรรมชาติทุกคน
ร้อยละ 99.46 

2.4 

ร้อยละ 85 ของเด็กมีวินัย รับผิดชอบ 
เช่ือฟังคําสั่งสอนของ พ่อแม่ และครู
อาจารย ์

เด็กมีวินัย รับผิดชอบ เช่ือฟังคําสั่ง
สอนของ พ่อแม่ และครูอาจารย์ทุก
คนร้อยละ 96.74 

3.1 

ร้อยละ 85 ของเด็กมีความซ่ือสัตย์
สุจรติ ช่วยเหลือแบ่งปัน 

เด็กมีความซ่ือสัตย์สุจริต ช่วยเหลอื
แบ่งปันทุกคนร้อยละ 99.46 

3.2 

ร้อยละ 85 ของเด็กเล่นและทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืน 

ของเด็กเล่นและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนทุก
คนร้อยละ 98.91 

3.3 

ร้อยละ 85 ของเด็กประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนับถือ 

เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย
และศาสนาท่ีตนนับถือทุกคนร้อยละ 
98.91 

3.4 

ร้อยละ 85 ของเด็กสนใจเรียนรู้สิ่ง
รอบตัว 

เด็กสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัวทุกคนรอ้ย
ละ 90.76 

4.1 

ร้อยละ 85 ของเด็กมีความคิดรวบยอด
เก่ียวกับสิ่งต่างๆ ท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์เรยีนรู ้

เด็กมีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่ง
ต่างๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์เรียนรู้
ทุกคนร้อยละ 98.91 

4.2 

ร้อยละ 85 ของเด็กมีทักษะทางภาษา เด็กมีทักษะทางภาษาร้อยละ 98.91 4.3 
ร้อยละ 85 ของเด็กมีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ 

เด็กมีจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ร้อยละ 98.91 

4.5 
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 กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งช้ี) 

โครงการจัดทําและพัฒนา
หลักสตูร 
โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม
ครูดีดวงพร 
โครงการประกันคุณภาพ
ภายใน 

เชิงปริมาณ : เชิงปริมาณ :  
สถานศึกษามีหลักสตูรท่ีได้รับการ
ปรับปรุงโดยความร่วมมือของทุกฝา่ย 

สถานศึกษามีหลักสตูรท่ีได้รับการ
ปรับปรุงโดยความร่วมมืออย่าง
ต่อเน่ือง 

 

เชิงคุณภาพ :   
ร้อยละ 80 ของครูเข้าใจปรัชญา
หลักการ และธรรมชาติของการจัด
การศึกษา 

คร ูเข้าใจปรัชญาหลักการ และ
ธรรมชาติของการจัดการศึกษาทุกคน 5.1 

ร้อยละ 90 ของครูจัดทําแผนการจัด
ประสบการณ์ ท่ีสอดคล้องกับ
หลักสตูรการศึกษาปฐมวัย และ
สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย สอดคล้องกับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 

คร ูจัดทําแผนการจัดประสบการณ์ ท่ี
สอดคล้องกับหลักสตูรการศึกษา
ปฐมวัย และสามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย สอดคล้องกับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ทุกคน 

5.2 

ร้อยละ 90 ของครูบริหารจัดการช้ัน
เรียนท่ีสร้างวินัยเชิงบวก 

คร ูบริหารจัดการช้ันเรียนท่ีสร้างวินัย
เชิงบวก ทุกคน 

5.3 

ร้อยละ 85 ของครูใช้สื่อและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับ
พัฒนาการของเด็ก  

คร ูใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กมาก
ทุกคน 

5.4 

ร้อยละ 85 ของครูวิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรยีนรู้ท่ีตน
รับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการ
จัดประสบการณ์  

ครูร้อยละ 97.78 วิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ท่ีตนรับผิดชอบและใช้
ผลในการปรับการจัดประสบการณ์ 
ทุกคน  

5.6 

ร้อยละ 80 ของครูจัดสิ่งแวดล้อมให้
เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 

คร ูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้
ได้ตลอดเวลา ทุกคน 

5.7 

ทุกคน ของครูมีวุฒิและความรู้
ความสามารถในด้านการศึกษา
ปฐมวัย 

คร ูมีวุฒิและความรูค้วามสามารถใน
ด้านการศึกษาปฐมวัย ทุกคน 5.9 

ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการ
จัดการศึกษาปฐมวัย ในระดบัดีเยีย่ม 

ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการ
จัดการศึกษาปฐมวัย ในระดบัดีเยีย่ม 

6.1 

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นํา และ
ความคิดรเิริ่มท่ีเน้นการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ในระดับดีเยีย่ม 

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นํา และ
ความคิดรเิริ่มท่ีเน้นการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ในระดับดีเยีย่ม 

6.2 

ผู้ บ ริ ห า ร ใช้ ห ลักกา ร บ ริ ห า ร แ บ บ 
มี ส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมนิ
หรือการวิจัยเป็นฐานคิดท้ังด้าน
วิชาการและการจัดการ ในระดบัดี
เยี่ยม 

ผู้ บ ริ ห า ร ใช้ ห ลักกา ร บ ริ ห า ร แ บ บ 
มี ส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมนิ
หรือการวิจัยเป็นฐานคิดท้ังด้าน
วิชาการและการจัดการ ในระดบัดี
เยี่ยม 

6.3 
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กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งช้ี) 

 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใน
ระดับดีมาก 

ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใน
ระดับดีเยี่ยม 

6.4 

ผู้บริหารส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ในระดบัดี
มาก 

ผู้บริหารส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ในระดบัดี
เยี่ยม 

6.5 

ผ ู้บร ิหารให ้คําแนะนำ  คําปร ึกษา
ทางว ิชาการและเอาใจใส ่การจัด
การศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและ
เต็มเวลา ในระดับดีมาก 

ผ ู้บร ิหารให ้คําแนะนำ  คําปร ึกษา
ทางว ิชาการและเอาใจใส ่การจัด
การศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและ
เต็มเวลา ในระดับดีเยี่ยม 

6.6 

เด็ก  ผู้ปกครอง  และชุมชนพึงพอใจ
ผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 
ในระดับดมีาก 

เด็ก  ผู้ปกครอง  และชุมชนพึงพอใจ
ผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 
ในระดับดเียี่ยม 

6.7 

สถานศึกษามีหลักสตูรการศึกษา
ปฐมวัยและนําสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในระดับดีเยีย่ม 

สถานศึกษามีหลักสตูรการศึกษา
ปฐมวัยและนําสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในระดับดีเยีย่ม 

7.1 

ครูเข้าร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษากําหนด ในระดับดีเยี่ยม 

ครูเข้าร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษากําหนด ในระดับดีเยี่ยม พ.1.1 

สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ
ภายใน ท่ีเป็นระบบตามกฎกระทรวง 
ในระดับดมีาก 

สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ
ภายใน ท่ีเป็นระบบตามกฎกระทรวง 
ในระดับดเียี่ยม 

8.1-8.6 

  
 กลยุทธ์ท่ี 3 สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งช้ี) 

โครงการสายสัมพันธ์ชุมชน 
บ้าน และโรงเรียน 
โครงการปรับปรุงอาคาร
สถานท่ี 

เชิงปริมาณ :   
ร้อยละ 90 ของนักเรียน ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน 
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกัน 

นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาและชุมชน แลกเปลี่ยน
เรียนรูร้่วมกันทุกคน 

 

เชิงคุณภาพ :   
ร้อยละ 90 ของครูมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดี
กับเด็ก และผู้ปกครอง 

ครูมีปฏสิัมพันธ์ท่ีดีกับเด็ก และ
ผู้ปกครองทุกคน 

5.8 

สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาการ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและ
ท้องถ่ิน ในระดับดีมาก 

สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาการ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและ
ท้องถ่ิน ในระดับดีเยี่ยม 

7.4 

สถานศึกษาจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวก เพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบดา้น 
ในระดับดมีาก 
 
 

สถานศึกษาจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวก เพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบดา้น 
ในระดับดเียี่ยม 

7.5 
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กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งช้ี) 

 มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ร่วมกัน 
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรท่ีเก่ียวข้อง ใน
ระดับดีมาก 

มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ร่วมกัน 
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรท่ีเก่ียวข้อง ใน
ระดับดีเยี่ยม 

9.2 

เป็นแหล่งเรียนรูเ้พ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ของเด็กและบุคลากรใน
สถานศึกษา ชุมชน ในระดับดเียี่ยม 

เป็นแหล่งเรียนรูเ้พ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ของเด็กและบุคลากรใน
สถานศึกษา ชุมชน ในระดับดเียี่ยม 

9.1 

 
 กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

เป้าหมาย  
(เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ  
(เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งช้ี) 

โครงการยิม้ง่ายไหว้สวย 
 

เชิงปริมาณ : เชิงปริมาณ :  
เด็กเข้าร่วมโครงการทุกคน เด็กได้เข้าร่วมโครงการทุกคน  
เชิงคุณภาพ :   
ร้อยละ 90 ของเด็กมีสุขภาพจิตดี มี
กิริยามารยาทงาม แสดงความเคารพ
ต่อผู้ใหญไ่ด้อย่างสวยงาม 

เด็กมสีุขภาพจิตดี มีกิรยิามารยาท
งาม แสดงความเคารพต่อผู้ใหญไ่ด้
อย่างสวยงามทุกคน 

พ.1.4.1 

ร้อยละ 85 ของเด็กปฏิบัติตาม
ระเบียบวินัยของโรงเรยีน 

เด็กปฏิบัติตามระเบียบวินัยของ
โรงเรียน ร้อยละ 96.74 

3.1 

 
 กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

เป้าหมาย  
(เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 

ผลสําเร็จ  
(เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งช้ี) 

โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม เชิงปริมาณ : เชิงปริมาณ :  
เด็กในโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทุกคน เด็กได้เข้าร่วมโครงการทุกคน  
เชิงคุณภาพ :   
ร้อยละ 90 ของเด็กบําเพ็ญประโยชน์
เพ่ือส่วนรวม 

เด็กบําเพ็ญประโยชน์เพ่ือส่วนรวม
ร้อยละ 95.29 

พ.1.3.1 

สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ทาง
ธรรมชาติ ในระดับดมีาก 

สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ทาง
ธรรมชาติ ในระดับดเียี่ยม 

พ.1.3.2 

ร้อยละ 85 ของเด็กมีทักษะทางภาษา เด็กมีทักษะทางภาษาร้อยละ 98.91 4.3 
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 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งช้ี) 

โครงการวันสําคัญ 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรยีน 
โครงการส่งเสริมวิชาการ 
โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

เชิงปริมาณ : ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ทุกคน ผู้ปกครองท่ีสนใจ เข้าร่วม
กิจกรรมวันสําคัญ   

เชิงปริมาณ : ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ทุกคน ผู้ปกครองท่ีสนใจ เข้าร่วม
กิจกรรมวันสําคัญ   

 

เชิงคุณภาพ :   
ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพ มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง สามารถปฏบัิติตนตามสุข
บัญญัติ 10 ประการได ้

ผู้เรยีนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถ
ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ
ได้ ร้อยละ 97.78 

1.1 

ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีนํ้าหนัก 
ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์ 

ผู้เรยีนมีนํ้าหนัก ส่วนสูง และ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ร้อย
ละ 50 

1.2 

ร้อยละ 90 ของผู้เรียนรู้จักหลีกเลีย่ง
ต่อสภาวะเสีย่งต่อโรคภัย 

ผู้เรยีนรู้จักหลีกเลี่ยงต่อสภาวะเสีย่ง
ต่อโรคภัย ได้ร้อยละ 99.44 

1.3 

ร้อยละ 87 ของผู้เรียนทีเห็นคุณค่า
ในตนเองและกลา้แสดงออก 

ผู้เรยีนทีเห็นคุณค่าในตนเองและกล้า
แสดงออกร้อยละ 87.78 

1.4 

ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีมนุษย
สัมพันธ์ท่ีดีและให้เกียรตผิู้อ่ืน 

ผู้เรยีนมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและให้
เกียรตผิู้อ่ืนร้อยละ 96.11 

1.5 

ร้อยละ 90 ของผู้เรียนสามารถสรา้ง
ผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมดา้น
ศิลปะ ดนตร/ีนาฏศิลป์ กีฬา/
นันทนาการตามจินตนาการ 

ผู้เรยีนสามารถสร้างผลงานจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตร/ี
นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตาม
จินตนาการร้อยละ 96.11 

1.6 

ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีความมีวินัย 
ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย ์และ
ปฏิบัติตามของศาสนา มีความรัก
และภมูิใจในความเป็นไทย 

ผู้เรยีนมีความมีวินัย ความรักชาติ 
ศาสน์ กษัตรยิ ์และปฏิบัตติามของ
ศาสนา มีความรักและภมูิใจในความ
เป็นไทยร้อยละ 95.56 

2.1 

ร้อยละ 85 ของผู้เรียนเอ้ืออาทรผูอ่ื้น
และกตญัญูกตเวที 

ผู้เรยีนเอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตญัญู
กตเวทีร้อยละ 98.33 

2.2 

ร้อยละ 85 ของผู้เรียนยอมรับ
วัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 

ผู้เรยีนยอมรับวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง
ร้อยละ 94.44 

2.3 

ร้อยละ 85 ของผู้เรียนตระหนัก รู้
คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

ผู้เรยีนตระหนัก รู้คณุค่า ร่วมอนุรกัษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อมร้อยละ 98.33 

2.4 

ร้อยละ 75 ของผู้เรียนมีนิสยัรักการ
อ่านและแสวงหาความรูด้้วยตนเอง
จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อ
ต่างๆ รอบตัว 

ผู้เรยีนมีนิสยัรักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ รอบตัว
ร้อยละ 95 

3.1 

ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีทักษะในการ
อ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคําถาม
เพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 

ผู้เรยีนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด 
เขียน และตั้งคําถามเพ่ือค้นคว้าหา
ความรู้เพ่ิมเติมร้อยละ 89.44 

3.2 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งช้ี) 

ร้อยละ 80 ของผู้เรียนสามารถเรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนคาม
คิดเห็นเพ่ือการเรยีนรู้ระหว่างกัน 

ผู้เรยีนสามารถเรียนรูร้่วมกันเป็น
กลุ่ม แลกเปลี่ยนคามคิดเห็นเพ่ือการ
เรียนรูร้ะหว่างกันร้อยละ 94.4 

3.3 

ร้อยละ 80 ของผู้เรียนสามารถสรปุ
เรื่องท่ีพบเห็นและสื่อสารโดยการพูด
หรือเขียนตามความคิดของตนเองได ้

ผู้เรยีนสามารถสรุปเรื่องท่ีพบเห็น
และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเองได้ร้อยละ 90 

4.1 

ร้อยละ 80 ของผู้เรียนสามารถ
นําเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วย
วิธีการของตนเอง 

ผู้เรยีนสามารถนําเสนอวิธีคิด วิธี
แก้ปัญหาด้วยวิธีการของตนเองร้อย
ละ 92.22 

4.2 

ร้อยละ 85 ของผู้เรียนสามารถ
สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง 

ผู้เรยีนสามารถสร้างสรรค์ผลงานดว้ย
ตนเองร้อยละ 93.89 

4.4 

ร้อยละ 80 ของผู้เรียนสามารถวาง
แผนการทํางาน และทํางานจนสําเร็จ 

ผู้เรยีนสามารถวางแผนการทํางาน 
และทํางานจนสาํเร็จร้อยละ 95.56 

6.1 

ร้อยละ 85 ของผู้เรียนทํางานอย่างมี
ความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภมูิใจ
ในผลงานของตนเอง   

ผู้เรยีนทํางานอย่างมีความสุข มุ่งมัน่
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของ
ตนเองร้อยละ 92.22 

6.2 

ร้อยละ 85 ของผู้เรียนทํางานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได ้

ผู้เรยีนทํางานร่วมกับผู้อ่ืนไดร้้อยละ 
95.56 

6.3 

ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีความรู้สึกท่ีดี
ต่ออาชีพสุจริต 

ผู้เรยีนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต
ร้อยละ 97.78 

6.4 

 

 กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งช้ี) 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 
โครงการส่งเสริมคุณธรรมครู
ดีดวงพร 
โครงการประกันคุณภาพ
ภายใน 
โครงการพัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษา 

เชิงปริมาณ : ผู้บริหารและครเูข้ารับ
การอบรมท้ังหมด 

เชิงปริมาณ : ผู้บริหารและครเูข้ารับ
การอบรมท้ังหมด 

 

เชิงคุณภาพ :   
ร้อยละ 80 ของครูเข้าใจเป้าหมาย
ของหลักสูตร  กําหนดเป้าหมายใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

ครูเข้าใจเป้าหมายของหลักสูตร  
กําหนดเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีนทุกคน 

7.1 

ร้อยละ 85 ของครูสามารถวิเคราะห์
ผู้เรยีนเป็นรายบุคคล   

ครูสามารถวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ทุกคน  

7.2 

ร้อยละ 80 ของครูสามารถนําผลการ
วิเคราะห์มาออกแบบ วางแผน และ
จัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนอง   ความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา   

ครูสามารถนําผลการวิเคราะห์มา
ออกแบบ วางแผน และจัดการเรยีนรู้
ท่ีตอบสนองความแตกตา่งระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา
ทุกคน 

7.3 

ร้อยละ 80 ของครูใช้สื่อและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม และนําภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู ้

ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
และนําภมูิปัญญาท้องถ่ินมาบูรณา
การในการจัดการเรียนรู้ทุกคน 

7.4 
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โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งช้ี) 

ร้อยละ 80 ของครูสามารถ
ประเมินผลท่ีมุ่งเน้นพัฒนาการของ
ผู้เรยีนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย   

ครูสามารถประเมินผลท่ีมุ่งเน้น
พัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ี
หลากหลายทุกคน 

7.5 

ร้อยละ 85 ของครูให้คําแนะนํา 
คําปรึกษาและแก้ไขปัญหาผูเ้รียน
อย่างท่ัวถึง  

ครูให้คําแนะนํา คําปรึกษาและแก้ไข
ปัญหาผูเ้รียนอยา่งท่ัวถึงทุกคน 

7.6 

ร้อยละ 80 ของครูสามารถใช้
กระบวนการวิจยัในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนอยา่ง
ต่อเน่ือง  

ครูสามารถใช้กระบวนการวิจัยในการ
พัฒนาการจัดการเรยีนรู้และพัฒนา
ผู้เรยีนอย่างต่อเน่ืองทุกคน 

7.7 

ร้อยละ 85 ของครูประพฤติปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างท่ีดีของผู้เรียน  
เป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 

ครูประพฤติปฏิบัตตินเป็นแบบอยา่ง
ท่ีดีของผู้เรียน  เป็นสมาชิกท่ีดีของ
สถานศึกษา ทุกคน 

7.8 

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นํา มี
ความสามารถทางวิชาการ และมี
ความคิดรเิริม่ในการบรหิารจัดการ
สถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียน  ระดับ
ดีเยี่ยม 

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นํา มี
ความสามารถทางวิชาการ และมี
ความคิดรเิริม่ในการบรหิารจัดการ
สถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียน  ระดับ
ดีเยี่ยม 

8.1 

ผู้บริหารใช้กระบวนการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมและใช้ผลการประเมินเป็น
เครื่องมือในการบรหิารงาน ระดับดี
เยี่ยม 

ผู้บริหารใช้กระบวนการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมและใช้ผลการประเมินเป็น
เครื่องมือในการบรหิารงาน ระดับดี
เยี่ยม 

8.2 

ผู้บริหารมีประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ ครอบคลมุภารกิจท้ัง 
4 ด้านให้บรรลเุป้าหมายตามท่ี
กําหนดไว้ ระดับดีเยี่ยม 

ผู้บริหารมีประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ ครอบคลมุภารกิจท้ัง 
4 ด้านให้บรรลเุป้าหมายตามท่ี
กําหนดไว้ ระดับดีเยี่ยม 

8.3 

ผู้บริหารส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรระดบัดีเยีย่ม 

ผู้บริหารส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรระดบัดีเยีย่ม 

8.4 

ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง พึงพอใจผลการ
บริหารการจัดการศึกษา ระดับดมีาก 

ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง พึงพอใจผลการ
บริหารการจัดการศึกษา ระดับดี
เยี่ยม 

8.5 

ผู้บริหารให้คําแนะนํา คําปรึกษาทาง
วิชาการ และเอาใจใส่การจัด
การศึกษาอย่างเตม็ศักยภาพ ระดบัดี
เยี่ยม 

ผู้บริหารให้คําแนะนํา คําปรึกษาทาง
วิชาการ และเอาใจใส่การจัด
การศึกษาอย่างเตม็ศักยภาพ ระดบัดี
เยี่ยม 

8.6 

ร้อยละ 85 ของครูมีสมาธิและความ
มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าท่ี
ตามมาตรฐานวิชาชีพ อย่างมุ่งมั่น 
เต็มเวลาประพฤติปฏิ บัติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี 

ครูมีสมาธิและความมุ่ งมั่นในการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ป ฏิ บั ติ ห น้ า ท่ี ต า ม
มาตรฐานวิชาชีพ อย่างมุ่งมั่น เต็ม
เ ว ล า ป ร ะ พ ฤ ติ ป ฏิ บั ติ ต น เ ป็ น
แบบอย่างท่ีดีทุกคน 

7.9 
 

สถานศึกษามีการดําเนินการตาม
ระบบประกันคุณภาพภายในตาม
กฎกระทรวง ในระดับดีมาก 
 

สถานศึกษามีการดําเนินการตาม
ระบบประกันคุณภาพภายในตาม
กฎกระทรวง ในระดับดีเยี่ยม 

12.1-12.6 



รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดวงพร ปีการศึกษา 2556 หน้า 67  

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งช้ี) 

สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาหลักสตูร
ให้เหมาะสมกับบริบทอยู่เสมอ อยูใ่น
ระดับดีเยี่ยม 

สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาหลักสตูร
ให้เหมาะสมกับบริบทอยู่เสมอ อยูใ่น
ระดับดีเยี่ยม 

10.1 

สถานศึกษามีรายวิชาเพ่ิมเติมให้
ผู้เรยีนไดเ้ลือกตามความถนัด 
ความสามารถและความสนใจ อยู่ใน
ระดับดีมาก 

สถานศึกษามีรายวิชาเพ่ิมเติมให้
ผู้เรยีนไดเ้ลือกตามความถนัด 
ความสามารถและความสนใจ อยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม 

10.2 

 
 กลยุทธ์ท่ี 3 สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงคุณภาพ  

และเชิงปริมาณ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งช้ี) 

โครงการสายสัมพันธ์ชุมชน 
บ้าน และโรงเรียน 

เชิงปริมาณ : สถานศึกษาสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง  ชุมชน
ใกล้เคียงสถานศึกษาและองค์กรสว่น
ท้องถ่ิน 

เชิงปริมาณ : สถานศึกษาสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง  ชุมชน
ใกล้เคียงสถานศึกษาและองค์กรสว่น
ท้องถ่ิน 

 

เชิงคุณภาพ : เชิงคุณภาพ :  
ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา ในระดับดีมาก 

ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา ในระดับดีมาก 

9.3 

มีการถ่ายทอดความรู้ แลกเปลีย่น
เรียนรูร้่วมกันระหว่างสถานศึกษา 
กับผู้ปกครอง ในระดบัดีเยีย่ม 

มีการถ่ายทอดความรู้ แลกเปลีย่น
เรียนรูร้่วมกันระหว่างสถานศึกษา 
กับผู้ปกครอง ในระดบัดีมาก 

13.2 

มีการนําภมูิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ใน
การจัดการเรยีนรู้ ในระดับดเียี่ยม 

มีการนําภมูิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ใน
การจัดการเรยีนรู้ ในระดับดเียี่ยม 

13.1 

 
 กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงคุณภาพ  

และเชิงปริมาณ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งช้ี) 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

เชิงปริมาณ : ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ทุกคน 

เชิงปริมาณ : ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ทุกคน 

 

เชิงคุณภาพ : เชิงคุณภาพ :  
ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีสัมมาคารวะ 
มีมารยาทงาม 

ผู้เรยีนมีสมัมาคารวะ มมีารยาทงาม
ร้อยละ 95.56 

2.1 
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 กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงคุณภาพ  

และเชิงปริมาณ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งช้ี) 

โครงการปรับปรุงอาคาร
สถานท่ี 

เชิงปริมาณ : อาคารสถานท่ีและ
บริเวณไดร้ับการดูแลรักษาและ
ปรับปรุง 

เชิงปริมาณ : อาคารสถานท่ีและ
บริเวณไดร้ับการดูแลรักษาและ
ปรับปรุง 

 

เชิงคุณภาพ :  เชิงคุณภาพ :   
สถานศึกษามีห้องเรียนห้องปฏิบัติการ 
อาคาร เ รี ยนมั่ น ค ง  สะอาดและ
ปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะดวก 
พอเ พียง อยู่ ในสภาพใช้การได้ ดี 
สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่ง
เรียนรู้สําหรับผู้ เรียน อยู่ในระดับดี
เยี่ยม 

สถานศึกษามีห้องเรียนห้องปฏิบัติการ 
อาคาร เ รี ยนมั่ นค ง  สะอาดและ
ปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะดวก 
พอเ พียง อยู่ ในสภาพใช้การได้ ดี 
สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่ง
เรียนรู้สําหรับผู้เรียน อยู่ในระดับดี
เยี่ยม 

11.1 
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2.  ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี 1 เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย 

ท่ี ตัวบ่งช้ี 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

1.1 มีนํ้าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 4 โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมตรวจสุขภาพ 
- กิจกรรมตรวจสุขภาพปากและฟัน 
- กิจกรรม ฟ.ฟันสะอาด 

1.2 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 5 
1.3 มีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพของตน 5 
1.4 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะท่ีเสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภยั และสิ่งเสพติด 5 
  
  

เฉลี่ย 5 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 

 
 1. วิธีการพัฒนา 
 สถานศึกษาจัดทําโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน ด้วยการตรวจสุขภาพประจําวัน โดยครูประจําชั้น 
และตรวจสุขภาพประจําปี โดยโรงพยาบาลแพทย์รังสิต ซ่ึงทําการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพฟัน นอกจากนี้
สถานศึกษาได้จัดกิจกรรม ฟ.ฟันสะอาด ด้วยการแปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวัน และด่ืมน้ําหลังการด่ืม
นมทุกครั้ง จัดกิจกรรมอาหารกลางวัน กําหนดรายการอาหารท่ีถูกต้องตามหลักโภชนาการเป็นรายปี จัด
กิจกรรมรณรงค์อุบัติเหตุและสิ่งเสพติด ด้วยการจัดป้ายนิเทศ และให้ความรู้เรื่อง อุบัติเหตุจากการเล่นของ
ตนเอง จดบันทึกอุบัติเหตุรายบุคคล 
 
 2.  ผลการพัฒนา  
 จากการดําเนินการดังกล่าว เป็นผลให้นักเรียนมีน้ําหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางร่ายกาย มี
ทักษะในการเคลื่อนไหวตามวัย มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน รู้จักระมัดระวังตนเอง ให้พ้นจากอุบัติเหตุ 
การเสี่ยงต่อการเกิดโรค รู้ถึงโทษ และไม่ข้องเก่ียวกับสิ่งเสพติด 
  
 3.  แนวทางการพัฒนา 
 สถานศึกษาสร้างความตระหนักให้เกิดแก่ครูผู้สอน และผู้ปกครอง ในเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายของเด็กอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ครูผู้สอนและผู้ปกครองดูแลนักเรียนให้ได้รับประทานอาหารท่ีถูก
หลักโภชนาการ และออกกําลังกายสมํ่าเสมอ 
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มาตรฐานท่ี 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจ 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 
ระดับ 

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 5 โครงการวันสําคัญ 
- กิจกรรมวันลอยกระทง 
- กิจกรรมวันปีใหม่ 
โครงการส่งเสริมศักยภาพ 
- กิจกรรมมอบเกียรติบัตร 
- กิจกรรมงานปิดภาค 
- กิจกรรมกีฬาสี 
โครงการส่งเสริมวิชาการ 
- กิจกรรมทัศนศึกษา 
- กิจกรรมตลาดนัดดวงพร 
- กิจกรรมวันวิชาการ 

2.2 มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 5 
2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได ้เหมาะสมกับวัย 5 
2.4 ช่ืนชมศิลปะ ดนตร ีการเคลื่อนไหว และรักธรรมชาต ิ 5 

 เฉลี่ย 5 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 

 

 
 1. วิธีการพัฒนา 
 สถานศึกษาจัดกิจกรรมวันปีใหม่ ให้เด็กเล่นกิจกรรมตามฐานทดสอบความสามารถ ในด้านต่างๆ 
ร่วมกับเพ่ือน แล้วมีการจับรางวัล จัดกิจกรรมกีฬาสี แบ่งเด็กเป็น 2 สี ร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ จัด
ประกวดกองเชียร์ มีการมอบเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลกองเชียร์ จัดกิจกรรมทัศนศึกษานําเด็กไปสวนสัตว์
เปิด ซาฟารีเวิร์ล มีนบุรี กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมตลาดนัดดวงพร ให้เด็กจําหน่ายสินค้าตามอัธยาศัย จัดกิจกรรม
วันปิดภาค ให้เด็กแสดงความสามารถทางด้านการแสดง และมีการมอบเกียรติบัตรให้เด็กท่ีจบการศึกษา 
 
 2.  ผลการพัฒนา  
 จากการดําเนินการดังกล่าว เป็นผลให้ เด็กมีพัฒนาการทางด้านสติปัญญา ด้านสังคม มีความร่าเริง
แจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ทางด้านดนตรี และการเคลื่อนไหว สามารถ
ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้อย่างเหมาะสมกับวัย ชื่นชมในคุณค่าและความงามของธรรมชาติ ในระดับดีเยี่ยม 
 
 
 3.  แนวทางการพัฒนา 
   สถานศึกษาจะจัดโครงการและกิจกรรม ให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านอารมณ์ และจิตใจ โดย
มุ่งเน้นให้เด็กมีความม่ันใจและกล้าแสดงออกเพ่ิมข้ึน  
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มาตรฐานท่ี 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 

ท่ี ตัวบ่งช้ี 
ระดับ 

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

3.1 มีวินัย รับผดิชอบ เช่ือฟังคําสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย ์ 5 โครงการวันสําคัญ 
- กิจกรรมไหว้ครู 
- กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
- กิจกรรมวันแม่ 
- กิจกรรมวันลอยกระทง 
- กิจกรรมวันพ่อ 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
- กิจกรรมน่ังสมาธิ 
- กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง 
- กิจกรรมกีฬาสี 
โครงการส่งเสริมวิชาการ 
- กิจกรรมตลาดนัดดวงพร 
- กิจกรรมวันวิชาการ 
โครงการนิทานเพ่ือนรัก 

3.2 มีความซ่ือสตัยส์ุจรติ ช่วยเหลือแบ่งปัน 5 
3.3 เล่นและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได ้ 5 
3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนับถือ 5 

 เฉลี่ย 5 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 

  

 
 1. วิธีการพัฒนา 
 สถานศึกษาจัดกิจกรรมวันแม่ วันพ่อ และวันไหว้ครู สร้างความตระหนักและรับรู้บทบาทหน้าท่ีของ
ตนเอง ในฐานะสมาชิกของครอบครัว จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ให้เด็กได้เรียนรู้และปฏิบัติตนตามศาสนาท่ีตน
นับถือ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มีกิจกรรมนั่งสมาธิ ให้เด็กสํารวมกาย ใจ ปฏิบัติตามข้อตกลงใน
ชั้นเรียน จัดกิจกรรมหน้าเสาธง ฝึกให้เด็กมีระเบียบ วินัย รู้จักหน้าท่ีของตนเอง เล่านิทานเพ่ือนรัก ปลูกฝังให้
เด็กมีความซ่ือสัตย์ สุจริต รู้จักแบ่งปัน และทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ จัดกิจกรรมกีฬาสี ให้เด็กฝึกความมีน้ําใจ รู้แพ้ 
รู้ชนะ รู้จักให้อภัย เพ่ือการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข จัดกิจกรรมตลาดนัดดวงพร ปลูกฝังให้เด็กมีความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต ในการใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน และจัดกิจกรรมวันวิชาการ ให้เด็กรู้จักการแบ่งปัน ช่วยเหลือซ่ึง
กันและกัน และมีพัฒนาการทางด้านสติปัญญา 
 
 2.  ผลการพัฒนา  
 จากการดําเนินการดังกล่าว เป็นผลให้ เด็กมีวินัย ความรับผิดชอบ เชื่อฟังคําสั่งสอนของพ่อ แม่ 
และครู มีความซ่ือสัตย์ สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน สามารถเล่นและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทย และศาสนาท่ีตนนับถือ 
 
 3.  แนวทางการพัฒนา 
 สถานศึกษาจัดโครงการและกิจกรรม ให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม โดยมุ่งเน้นให้เด็กมีวินัย ความ
รับผิดชอบในบทบาทหน้าท่ีของตนเองเพ่ิมข้ึน 
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มาตรฐานท่ี 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 

ท่ี ตัวบ่งช้ี 
ระดับ 

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู ้ 5 โครงการส่งเสริมวิชาการ 
- กิจกรรมทัศนศึกษา 
- กิจกรรมตลาดนัดดวงพร 
- กิจกรรมวันวิชาการ 
- กิจกรรมเชิญวิทยากร 
โครงการนิทานเพ่ือนรัก 
 

4.2 มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่างๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 5 
4.3 มีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย 5 
4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์ 5 
4.5 มีจินตนาการและความคิดสรา้งสรรค์  5 

 เฉลี่ย 5 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 

 
 1. วิธีการพัฒนา 
 สถานศึกษาจัดโครงการส่งเสริมวิชาการ มีกิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมตลาดนัดดวงพร และการ
เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง จากการปฏิบัติจริง และให้เด็กเกิดความ
สนใจในสิ่งรอบตัว จัดกิจกรรมวันวิชาการ และจัดโครงการนิทานเพ่ือนรัก ให้เด็กได้เรียนรู้เป็นกลุ่มตามฐานต่างๆ 
มีทักษะทางภาษา รู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
 
 2.  ผลการพัฒนา  
 จากการดําเนินการดังกล่าว เป็นผลให้ เด็กสนใจในการเรียนรู้สิ่งรอบตัว รู้จักซักถามสิ่งท่ีตนเอง
สนใจ มีความคิดรวบยอดในเรื่องต่างๆ สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้เหมาะสมตามวัย มีทักษะในการคิดตาม
หลักการวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ในระดับดีเยี่ยม 
 
 3.  แนวทางการพัฒนา 
 สถานศึกษาจัดโครงการและกิจกรรม ให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา โดยมุ่งเน้นพัฒนาให้เด็ก
เกิดความคิดรวบยอดและทักษะทางภาษาเพ่ิมข้ึน 
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มาตรฐานท่ี 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ท่ี ตัวบ่งช้ี 
ระดับ 

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 
5.1 ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย

และสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ ์
5 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
- กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา 
โครงการนิเทศการสอน 
โครงการสายสัมพันธ์ชุมชน บ้าน
และโรงเรียน 
-  กิจกรรมปฐมนิเทศ 
-  กิจกรรมให้ความรูผู้้ปกครอง 
-  กิจกรรมพบปะผู้ปกครอง 
 

5.2 ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณท่ี์สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรยีนรู้ท่ีหลากหลาย 
สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

5 

5.3 ครูบริหารจัดการช้ันเรยีนท่ีสรา้งวินัยเชิงบวก 5 
5.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 5 
5.5 ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย

และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 
5 

5.6 ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ท่ีตนรับผิดชอบและใช้ผลในการ
ปรับการจัดประสบการณ ์

5 

5.7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรยีนรูไ้ด้ตลอดเวลา 5 
5.8 ครูมีปฏสิัมพันธ์ท่ีดีกับเด็ก และผู้ปกครอง 5 
5.9 ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย 5 
5.10 ครูจัดทําสารนิทัศน์และนํามาไตรต่รองเพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนา

เด็ก 
5 

 เฉลี่ย 5 
 สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 
 

 1. วิธีการพัฒนา 
 สถานศึกษาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยจัดการประชุม อบรม สัมมนา ท้ังใน
สถานศึกษา และจัดส่งครูเข้าอบรม สัมมนาตามโครงการท่ีหน่วยงานนอกจัดอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้ครูสามารถ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ ได้สอดคล้องกับธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการนิเทศการสอน 
เพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การใช้สื่อประกอบการสอน การวิจัยเพ่ือ
การเรียนรู้ จัดโครงการสายสัมพันธ์ บ้าน ชุมชน โรงเรียน มีกิจกรรมปฐมนิเทศ และให้ความรู้ผู้ปกครอง เพ่ือให้
ทุกฝ่ายทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 2.  ผลการพัฒนา  
 จากการดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรดังกล่าว เป็นผลให้ ครูมีความสามารถในการจัด
ประสบการณ์การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ตรงตามหลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย จัดทํา
แผนการจัดประสบการณ์ท่ีหลากหลายได้สอดคล้องกับหลักสูตร และความแตกต่างระหว่างบุคคล ครูสามารถ
บริหารชั้นเรียนด้วยวินัยเชิงบวก สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดประสบการณ์ได้อย่างเหมาะสม วัดและ
ประเมินผลพัฒนาการของเด็กด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย และรายงานผู้ปกครองอย่างสมํ่าเสมอ รวมท้ังนําผลการ
ประเมินมาพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กได้ สร้างปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้ปกครองและเด็ก จัดสภาพแวดล้อมให้สามารถ
เรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติได้ตลอดเวลา และสามารถจัดทําสารสนเทศ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาเด็ก
รายบุคคล 
 

 3.  แนวทางการพัฒนา 
 สถานศึกษาจะพัฒนาบุคลากร ให้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาครูผู้สอน โดย
มุ่งเน้นให้นําผลการประเมินการจัดประสบการณ์มาเป็นข้อมูลในการพัฒนาเด็กรายบุคคล 
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มาตรฐานท่ี 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ท่ี ตัวบ่งช้ี 
ระดับ 

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 
6.1 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 5 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลกร 

- กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา 6.2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นํา และความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนา
เด็กปฐมวัย 

5 

6.3 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมสี่วนร่วมและใช้ข้อมูลการ
ประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดท้ังด้านวิชาการและการจัดการ 

5 

6.4 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

5 

6.5 ผู้บริหารส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 5 
6.6 ผู้บริหารให้คําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด

การศึกษา ปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 
5 

6.7 เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

5 

 เฉลี่ย 5 
 สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 

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

ท่ี ตัวบ่งช้ี 
ระดับ 

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 
7.1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนําสู่การปฏิบัตไิด้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 
5 

โครงการจัดทําและพัฒนา
หลักสตูร 
โครงการสายสัมพันธ์ชุมชน บ้าน
และโรงเรียน 
- กิจกรรมปฐมนิเทศ 
- กิจกรรมให้ความรูผู้้ปกครอง 
- กิจกรรมพบปะผู้ปกครอง 

7.2 มีระบบและกลไกให้ผู้มสี่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

5 

7.3 จัดกิจกรรมเสริมสรา้งความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

5 

7.4 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและ
ท้องถ่ิน 

5 

7.5 จัดสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบดา้น 5 
 เฉลี่ย 5 
 สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 

 
 1. วิธีการพัฒนา 
 สถานศึกษาจัดทําและพัฒนาหลักสูตร โดยให้ครูผู้สอนจัดทําแผนการจัดประสบการณ์ เพ่ือพัฒนา
เด็กท้ัง 4 ด้าน ให้สอดคล้องกับศักยภาพของเด็กและความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยท่ีมีส่วนเก่ียวข้องก่อนเปิดเรียน
ปีการศึกษา 2555 โดยใช้รูปแบบผังมโนทัศน์ในการกําหนดกิจกรรม จัดโครงการสายสัมพันธ์ บ้านและโรงเรียน 
มีการปฐมนิเทศ และให้ความรู้ผู้ปกครอง ให้ตระหนักถึงความสําคัญและเข้าใจหลักการของการศึกษาปฐมวัย 
และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเป็นแนวทางเดียวกัน 
 
 2.  ผลการพัฒนา  
 จากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นผลให้สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน 
และชุมชน ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม ด้วยการแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ เก่ียวกับการจัด
การศึกษาอย่างเหมาะสม 
 
 3.  แนวทางการพัฒนา 
 สถานศึกษาจะจัดให้ผู้ปกครอง และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
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มาตรฐานท่ี 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ท่ี ตัวบ่งช้ี 
ระดับ 

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 
8.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 5  
8.2 จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ี

มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
5 

8.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ 5 
8.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานคุณภาพภายในตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
5 

8.5 นําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

5 

8.6 จัดทํารายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 5 
 เฉลี่ย 5 
 สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 

 
 1. วิธีการพัฒนา 
 สถานศึกษาโดยความร่วมมือของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2554 – 2557 และแผนปฏิบัติงานประจําปี 2556 กําหนดมาตรฐานและเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษาตามตัวชี้วัดความสําเร็จ จัดทําโครงการและกิจกรรม เพ่ือให้เกิดผลตามตัวชี้วัด
ความสําเร็จ มีคําสั่งแต่งต้ังให้มีผู้รับผิดชอบดําเนินการ ในแต่ละโครงการ / กิจกรรม จัดทําสารสนเทศ อย่าง
ครบถ้วน เพียงพอต่อการดําเนินงาน แต่งต้ังกรรมการ ติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 
ประเมินผลการดําเนินงาน จัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปี โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน นําผลการประเมินไปพิจารณาวางแผน จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในปีต่อไป 
 
 2.  ผลการพัฒนา  
 สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายใน ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง มีผลการดําเนินการ 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนด 
 
 3.  แนวทางการพัฒนา 
 สถานศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร ในสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรใน
ท้องถ่ิน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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มาตรฐานท่ี 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  

ท่ี ตัวบ่งช้ี 
ระดับ 

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 
9.1 เป็นแหล่งเรียนรูเ้พ่ือพัฒนาการเรยีนรู้ของเด็กและบุคลากรใน

สถานศึกษา 
5 

โครงการสายสัมพันธ์ชุมชน บ้าน
และโรงเรียน 

 กิจกรรมปฐมนิเทศ 
 กิจกรรมให้ความรูผู้้ปกครอง 
โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ี 

9.2 มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรท่ีเก่ียวข้อง 

4 

 เฉลี่ย 5 
 สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 

 
 1. วิธีการพัฒนา 
 สถานศึกษาจัดโครงการสายสัมพันธ์ชุมชน บ้านและโรงเรียน และโครงการปรับปรุงสถานท่ี จัดให้มี
แหล่งเรียนรู้ และเชิญปราชญ์ชาวบ้านมาถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
 

 2.  ผลการพัฒนา  
 จากการจัดทําโครงการและกิจกรรม เป็นผลให้สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและ
ได้รับความร่วมมือจากปราชญ์ชาวบ้านมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เด็ก 
 

 3.  แนวทางการพัฒนา 
 สถานศึกษาเชิญปราชญ์ชาวบ้าน มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่เด็กและชุมชนเพ่ิมข้ึน 
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มาตรฐานท่ี 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษา
ปฐมวัย 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 
ระดับ 

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

10.1 หลักสตูรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถ่ิน จัดโครงการ
กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลตุามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และ
จุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

5 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

10.2 ผลการดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 5 
 เฉลี่ย 5 
 สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 

 
 1. วิธีการพัฒนา 
 สถานศึกษาจัดทําโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็ก ท่ีมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ พันธกิจ เป้าหมาย 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของสถานศึกษา เช่น โครงการยิ้มง่ายไหว้สวย โดยความร่วมมือของทุกฝ่าย มีการ
ดําเนินการตามโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาว่าด้วย การไหว้สวย มารยาทงาม ของเด็ก และจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถ่ิน 
 

 2.  ผลการพัฒนา  
 จากการดําเนินงาน เป็นผลให้เด็กมีสัมมาคารวะ มีกิริยามารยาท เรียบร้อย บรรลุตามเป้าหมายท่ี
กําหนดไว้ ในระดับดีเยี่ยม 
 

 3.  แนวทางการพัฒนา 
 สถานศึกษาจัดทําโครงการส่งเสริมให้เด็กมีอัตลักษณ์ตามท่ีสถานศึกษากําหนดได้อย่างยั่งยืน 



รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดวงพร ปีการศึกษา 2556 หน้า 79  

 
มาตรฐานท่ี 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

ท่ี ตัวบ่งช้ี 
ระดับ 

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 

11.1 จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสรมิสนับสนุนตามนโยบายเก่ียวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

5 

 
11.2 ผลการดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 5 

 เฉลี่ย 5 
 สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 

 
 1. วิธีการพัฒนา 
 สถานศึกษาจัดโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมผู้พิชิตขยะ ฝึกให้เด็กดูแลรักษาความสะอาด 
ด้วยการไม่ท้ิงขยะและช่วยเก็บขยะในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเป็นประจํา จัดกิจกรรมต้นไม้พูดได้ โดยจัดทําป้ายข้อมูล
ของต้นไม้ และคําสอนต่างๆ ติดไว้ตามต้นไม้ท่ัวสถานศึกษา จัดโครงการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 2.  ผลการพัฒนา  
 จากการดําเนินงาน เป็นผลให้ สถานศึกษามีความสะอาด สวยงาม ปราศจากมลภาวะ เป็นแหล่ง
เรียนรู้ทางธรรมชาติ สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาการศึกษาได้ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา คือ ได้พัฒนา
เด็ก พัฒนาครู พัฒนาสถานศึกษา และพัฒนากระบวนการบริหารจัดการปฏิรูปการศึกษา 
 
 3.  แนวทางการพัฒนา 
 สถานศึกษาจัดทําโครงการ ให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ในปี
การศึกษา 2556 
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 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 มาตรฐานท่ี 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

ท่ี ตัวบ่งช้ี 
ระดับ 

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 
1.1 มีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายสม่าํเสมอ 5 โครงการวันสําคัญ 

- กิจกรรมวันสุนทรภู ่
- กิจกรรมวันลอยกระทง 
- กิจกรรมวันปีใหม ่
- กิจกรรมวันเด็ก 
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
- กิจกรรมน่ังสมาธิ 
โครงการส่งเสริมศักยภาพผูเ้รียน 
- กิจกรรมวันปิดภาค 
- กิจกรรมกีฬาส ี
โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมตรวจสุขภาพประจําปี 
- กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน 
- กิจกรรมอาหารกลางวัน 
- กิจกรรม ฟ.ฟันสะอาด 

1.2 มีนํ้าหนัก ส่วนสูง และมสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 2 
1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพตดิให้โทษและหลีกเลีย่งตนเองจากสภาวะท่ี

เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
5 

1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 4 
1.5 มีมนุษยสมัพันธ์ท่ีดีและให้เกียรติผูอ่ื้น 5 
1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 

กีฬานันทนาการ 
5 

  เฉลี่ย 5 
  สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 
   

 
 1. วิธีการพัฒนา 
  สถานศึกษาจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ ด้วยการตรวจสุขภาพท่ัวไปประจําปี โดยโรงพยาบาล
แพทย์รังสิต และตรวจสุขภาพฟันโดยครูประจําชั้น จัดกิจกรรม ฟ.ฟันสะอาด ให้ผู้เรียนแปรงฟันหลังรับประทาน
อาหารกลางวัน และด่ืมน้ําหลังการด่ืมนมทุกครั้ง จัดรายการอาหารประจําวันท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ ติดตาม
ดูแลให้ผู้เรียนได้รับสารอาหารท่ีพอเพียงต่อร่างกาย จัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา ชุมนุมกีฬา เพ่ือส่งเสริม
ผู้เรียนได้ออกกําลังกายอย่างท่ัวถึง มีทักษะในการป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุ จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสี เพ่ือ
สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และความมีน้ําใจเป็นนักกีฬา จัดให้ผู้เรียนได้แสดงออกทางด้านศิลปะ นาฏศิลป์ 
และดนตรี ในกิจกรรมวันสําคัญต่างๆ และในกิจกรรมวันปิดภาค จัดกิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเรียนภาคบ่าย เพ่ือให้
ผู้เรียนสํารวจตนเอง อันจะทําให้ผู้เรียนได้รู้ถึงคุณค่าของตนเอง 
 
 2.  ผลการพัฒนา  
  จากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นผลให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนให้มีสุขภาพ
แข็งแรง มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี รู้จักป้องกันตนเองจากอุบัติภัย มีสุนทรียภาพ และผลงานทางด้านศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ และกีฬา อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 
 3.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
  สถานศึกษาสร้างความตระหนักในเรื่องการดูแลสุขภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  
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มาตรฐานท่ี 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

ท่ี ตัวบ่งช้ี 
ระดับ 

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 
2.1 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 5  โครงการวันสาํคัญ 

- กิจกรรมไหว้คร ู
- กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาต ิ
- กิจกรรมวันลอยกระทง 
- กิจกรรมวันพ่อแห่งชาต ิ
- กิจกรรมวันปีใหม ่
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
- กิจกรรมกราบเท้าพ่อแม่ก่อนนอน 
- กิจกรรมบันทึกความด ี
- กิจกรรมหน้าเสาธง 
- กิจกรรมส่งเสริมมารยาทงาม 
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 

2.2 เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวที 5 
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 5 
2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 5 
  เฉลี่ย 5 
  สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 
   

  
 1. วิธีการพัฒนา 
 สถานศึกษาจัดโครงการวันสําคัญ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และโครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมวันเข้าพรรษา กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรม
วันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมวันปีใหม่ กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมบันทึกความดี กิจกรรมส่งเสริมมารยาทงาม เพ่ือ
ฝึกให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตรของสถานศึกษา 

 
 2.  ผลการพัฒนา  
  จากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นผลให้ผู้เรียน มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์ กตัญญู เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มี
ความเป็นประชาธิปไตย เห็นคุณค่าและร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 
 3.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 สถานศึกษาจัดโครงการและกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่าง
ต่อเนื่อง 
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มาตรฐานท่ี 3  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ท่ี ตัวบ่งช้ี 
ระดับ 

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 
3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมดุ แหล่ง

เรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว 
5 

โครงการวันสําคัญ 
- กิจกรรมวันสุนทรภู ่
โครงการส่งเสริมศักยภาพผูเ้รียน 
- กิจกรรมรักการอ่าน 
โครงการส่งเสริมวิชาการ 
- กิจกรรมทัศนศึกษา 
- กิจกรรมทักษะทางวิชาการ 
- กิจกรรมเชิญวิทยากร 

3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคําถามเพ่ือค้นคว้าหา
ความรู้เพ่ิมเติม 

4 

3.3 เรียนรูร้่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้
ระหว่างกัน 

5 

3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนําเสนอผลงาน 4 
  เฉลี่ย 5 
  สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 
 
 1. วิธีการพัฒนา 
  สถานศึกษาจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมทักษะทางวิชาการ กิจกรรมเชิญ
วิทยากร กิจกรรมรักการอ่าน ให้ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน แสวงหาความรู้จากสื่อต่างๆ รอบตัว 
ให้สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเป็นกลุ่ม รวมท้ังการนําเสนอผลงานด้วยเทคโนโลยีท่ีได้เรียนรู้ 
 2.  ผลการพัฒนา  
  จากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นผลให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้จากสื่อต่างๆ รอบตัว 
รู้จักการทํางานเป็นกลุ่ม และสามารถนําเสนอผลงานจากเทคโนโลยีท่ีได้เรียนรู้ อยู่ในระดับดีมาก 
 3.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 สถานศึกษาจัดโครงการและกิจกรรม ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้จากสิ่งรอบตัว 
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มาตรฐานท่ี 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ

สมเหตุผล และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ท่ี ตัวบ่งช้ี 
ระดับ 

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 
4.1 สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือ

เขียน ตามความคิดของตนเอง 
5 

โครงการส่งเสริมศักยภาพผูเ้รียน 
- กิจกรรมงานปิดภาค 
โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ 
- กิจกรรมทัศนศึกษา 
- กิจกรรมทักษะทางวิชาการ 
- กิจกรรมเชิญวิทยากร 

4.2 นําเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 5 
4.3 กําหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสนิใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล

ประกอบ 
5 

4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 5 
  เฉลี่ย 5 
  สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 
 
 1. วิธีการพัฒนา 
  สถานศึกษาจัดกิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมทักษะทางวิชาการ การเชิญวิทยากร รวมท้ังกิจกรรม
วันปิดภาค เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีความคิดริเริ่ม จากสิ่งท่ีได้รับการจากการอ่าน การฟัง และการดู สามารถสร้างสรรค์
ผลงานตามความคิดของตน สามารถนําเสนอด้วยวิธีการของตนเองได้ และยังสามารถคาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล 
 
 2.  ผลการพัฒนา  
  จากผลการดําเนินงานดังกล่าว เป็นผลให้ผู้เรียนความสามารถคิดได้อย่างเป็นระบบ อย่าง
สร้างสรรค์ และสามารถตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ อยู่ในระดับดีมาก 
 
 3.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 สถานศึกษาจัดโครงการและกิจกรรม ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดท่ีสร้างสรรค์อย่างเป็น
ระบบ  
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มาตรฐานท่ี 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจําเป็นตามหลักสูตร 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 
ระดับ 

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 
5.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตล่ะกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 4 

  

5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 5 
5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 5 
5.4 ผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 5 
  เฉลี่ย 5 
  สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 
 
 1. วิธีการพัฒนา 
  สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาแกนกลาง พ.ศ. 2551 
นําหลักสูตรสู่กระบวนการเรียนรู้ ดําเนินการ วัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตร ประเมินผลการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ และเขียน และประเมินสมรรถนะสําคัญท้ัง 5 ด้าน ตามระเบียบการวัดผล 
 
 2.  ผลการพัฒนา  
  จากผลการดําเนินงานดังกล่าว เป็นผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระ มีสมรรถนะ
สําคัญตามหลักสูตร มีผลการประเมิน อ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน และผลทดสอบระดับอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 
 3.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 สถานศึกษาจัดหาแหล่งเรียนรู้ภายนอก ให้ผู้เรียนได้รับความรู้ท่ีหลากหลาย 
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มาตรฐานท่ี 6  ผู้เรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติท่ีดีต่อ

อาชีพสุจริต และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 
ระดับ 

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 
6.1 วางแผนการทํางาน และดําเนินการจนสําเร็จ 5 โครงการวันสําคัญ 

- กิจกรรมวันสุนทรภู ่
- กิจกรรมวันลอยกระทง 
- กิจกรรมวันคริสต์มาส/ปีใหม ่
โครงการส่งเสริมศักยภาพผูเ้รียน 
- กิจกรรมงานปิดภาค 
- กิจกรรมกีฬาส ี
โครงการส่งเสริมวิชาการ 
- กิจกรรมตลาดนัดดวงพร 
- กิจกรรมทักษะทางวิชาการ 
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 

6.2 ทํางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 5 
6.3 ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได ้ 5 
6.4 มีความรูส้ึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรูเ้ก่ียวกับอาชีพท่ีตนเอง

สนใจ 
5 

  เฉลี่ย 5 
  สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 
   

 
 1. วิธีการพัฒนา 
  สถานศึกษาจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย โครงการส่งเสริม
วิชาการ และโครงการวันสําคัญ โดยจัดกิจกรรมทักษะวิชาการ กิจกรรมตลาดนัดดวงพร กิจกรรมกีฬาสี 
กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันคริสต์มาส / ปีใหม่ และกิจกรรมงานปิดภาค เพ่ือเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้วางแผนและร่วมกันทํางานเป็นข้ันตอน จนสําเร็จ เกิดความภาคภูมิใจ และมีเจตคติท่ีดีต่อการ
ทํางานท่ีสุจริต 
 
 2.  ผลการพัฒนา  
  จากผลการดําเนินงานดังกล่าว เป็นผลให้ผู้เรียนทํางานร่วมกับเพ่ือนได้อย่างมีสุข มีความภาคภูมิใจ
และรักการทํางาน เกิดเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพท่ีสุจริต อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 
 3.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 สถานศึกษาจัดโครงการและกิจกรรม ส่งเสริมให้ผู้เรียนร่วมกันทํางานเป็นกลุ่ม รู้จักวิธีการทํางาน
อย่างเป็นระบบ รวมท้ังการใช้วิจารณญาณในการประเมินผลงาน 
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มาตรฐานท่ี 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 
ระดับ 

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 
7.1 ครูมีการกําหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรยีนท้ังด้านความรู ้ทักษะ

กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์  
5 

 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
- กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา 
- กิจกรรมประกวดสื่อการสอน 
- กิจกรรมวิจยัในช้ันเรียน 
โครงการส่งเสริมครูดีดวงพร 
- กิจกรรมสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม 
- กิจกรรมอบรมคุณธรรม จรยิธรรม
และจรรยาบรรณคร ู
- กิจกรรมนิเทศการสอน 

7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรยีน 

5 

7.3 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรูท่ี้ตอบสนองความแตกตา่งระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา 

5 

7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมิ
ปัญญาของท้องถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรยีนรู ้

5 

7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 

5 

7.6 ครูให้คําแนะนํา คําปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรยีนท้ังด้านการ
เรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

5 

7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ในวิชาท่ีตน
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน 

5 

7.8 ครูประพฤติปฏิบัตตินเป็นแบบอยา่งท่ีดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สถานศึกษา 

5 

7.9 ครูจัดการเรยีนการสอนตามวิชาท่ีได้รับมอบหมายเตม็เวลา เต็ม
ความสามารถ  

5 

  เฉลี่ย 5 
  สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 
 
 1. วิธีการพัฒนา 
  สถานศึกษาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยจัดการประชุม อบรม สัมมนา ในสถานศึกษา 
และจัดส่งครูเข้าอบรม สัมมนาตามโครงการท่ีหน่วยงานนอกจัดอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้ครูสามารถจัดแผนจัดการ
การเรียนรู้ มีการวัดและประเมินผล ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ได้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน จัด
โครงการนิเทศการสอน เพ่ือพัฒนากระบวนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การใช้สื่อประกอบการสอน การวิจัยเพ่ือ
การเรียนรู้ จัดโครงการสายสัมพันธ์ บ้าน ชุมชน โรงเรียน มีกิจกรรมปฐมนิเทศ และให้ความรู้ผู้ปกครอง เพ่ือให้
ทุกฝ่ายทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 2.  ผลการพัฒนา  
  จากการดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรดังกล่าว เป็นผลให้ ครูมีความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้เต็มตามศักยภาพของตนเอง ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีได้อย่าง
เหมาะสม วัดและประเมินผลพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน 
นําผลการประเมินมาพัฒนาผู้เรียน และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีเย่ียม 
 
 3.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 สถานศึกษาพัฒนาครูผู้สอน ให้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
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มาตรฐานท่ี 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ท่ี ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 
8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นํา และความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียน 5 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร 
- กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา 

8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมสี่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมิน
หรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดท้ังด้านวิชาการและการจัดการ  

5 

8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ี
กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ  

5 

8.4 ผู้บริหารส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจาย
อํานาจ  

5 

8.5 ผู้เรยีน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 5 
8.6 ผู้บริหารให้คําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด

การศึกษาเตม็ศักยภาพและเต็มเวลา  
5 

  เฉลี่ย 5 
  สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 
 
 1. วิธีการพัฒนา 
  สถานศึกษาส่งผู้บริหารเข้ารับการอบรม สัมมนา ตามท่ีหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องจัดข้ึน 
 
 2.  ผลการพัฒนา  
  จากผลการดําเนินงานดังกล่าว เป็นผลให้ผู้มีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล มีความรู้ความสามารถในการ
จัดการบริหารการศึกษา สามารถให้คําแนะนําแก่คณะครูได้ มีความมุ่งม่ันในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็ม
ความสามารถ เต็มเวลา เป็นแบบท่ีดีแก่บุคลากร การบริหารงานเป็นท่ีพอใจของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย อยู่ในระดับ 
ดีเยี่ยม 
 
 3.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหารพัฒนาศักยภาพการบริหารสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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มาตรฐานท่ี 9  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

ท่ี ตัวบ่งชี้ 
ระดับ 

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 
9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีระเบียบกําหนด 5  โครงการสายสมัพันธ์ชุมชน 

บ้าน และโรงเรียน 
- กิจกรรมปฐมนิเทศ 

9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากํากับตดิตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย  

5 

9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามสี่วนรว่มในการพัฒนาสถานศึกษา  4 
  เฉลี่ย 5 
  สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 
 
 1. วิธีการพัฒนา 
  สถานศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เพ่ือชี้แจงบทบาทหน้าท่ีตามกฎกระทรวง 
รวมท้ังนําเสนอผลการดําเนินการของสถานศึกษาให้ทราบเป็นระยะ และจัดโครงการสายสัมพันธ์ชุมชน บ้าน
และโรงเรียนให้ผู้ปกครอง และชุมเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
 
 2.  ผลการพัฒนา  
  จากผลการดําเนินงานดังกล่าว เป็นผลให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ได้แสดงบทบาทหน้าท่ี
อย่างท่ีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล รวมท้ังผู้ปกครองและชุมชน ได้มีส่วนร่วมและเข้าใจ
แนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 
 3.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 สถานศึกษาชี้แจงผลการดําเนินงาน และจัดให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนระหว่างคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
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มาตรฐานท่ี 10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง

รอบด้าน  

ท่ี ตัวบ่งชี้ 
ระดับ 

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 
10.1 หลักสตูรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถ่ิน  5  โครงการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 
 

10.2 จัดรายวิชาเพ่ิมเตมิท่ีหลากหลายให้ผู้เรยีนเลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถและความสนใจ  

5 

10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน  

5 

10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจน
สรุปความรูไ้ด้ด้วยตนเอง  

5 

10.5 นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรบัปรุงการเรยีนการ
สอนอย่างสม่ําเสมอ  

5 

10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรยีนมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรยีนทุก
คน  

5 

  เฉลี่ย 5 
  สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 
 
 1. วิธีการพัฒนา 
  สถานศึกษาจัดโครงการพัฒนาหลักสูตร โดยนําหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 แก้ไข
ปรับปรุง พุทธศักราช 2553 และหลักสูตรการศึกษาท้องถ่ินของจังหวัดปทุมธานี มาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนดวงพร โดยพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพผู้เรียนและชุมชน เม่ือสิ้นปีการศึกษา 2555 
 
 2.  ผลการพัฒนา  
  จากผลการดําเนินงานดังกล่าว เป็นผลให้ในปีการศึกษา 2556 สถานศึกษามีหลักสูตรท่ีสอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลาง เหมาะสมกับผู้เรียน และความต้องการของท้องถ่ิน อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 
 3.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเป็นสากล เพ่ือรองรับประชาคมอาเซ่ียนต่อไป 
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มาตรฐานท่ี 11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  

ท่ี ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 
11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย 

มีสิ่งอํานวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การไดด้ี 
สภาพแวดล้อมรม่รื่น และมีแหล่งเรียนรูส้ําหรับผู้เรียน  

5 
 โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ี 

11.2 จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสรมิสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ของผู้เรียน  

5 

11.3 จัดห้องสมดุท่ีให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือให้ผู้เรียน
เรียนรูด้้วยตนเองและหรือเรยีนรู้แบบมีส่วนร่วม  

5 

  เฉลี่ย 5 
  สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 
 
 1. วิธีการพัฒนา 
  สถานศึกษาจัดโครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ี เพ่ือให้มีสภาพแวดล้อมและ สาธารณูปโภคภายใน
สถานศึกษา อยู่ในสภาพพร้อมใช้ มีความม่ันคง สะอาด และปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ รวมท้ังจัดห้องสมุดท่ี
บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับผู้เรียน และเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้
ของครูผู้สอน 
 
 2.  ผลการพัฒนา  
  จากผลการดําเนินงานดังกล่าว เป็นผลให้สถานศึกษา สภาพแวดล้อมและ สาธารณูปโภคภายใน
สถานศึกษา มีความม่ันคง สะอาด และปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ มีแหล่งเรียนรู้เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 
 3.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 สถานศึกษาดําเนินงานปรับปรุงอาคารสถานท่ี และสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
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มาตรฐานท่ี 12  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  

ท่ี ตัวบ่งชี้ 
ระดับ 

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 
12.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  5 โครงการประกันคุณภาพภายใน 
12.2 จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ี

มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
5 

12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  

5 

12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  

5 

12.5 นําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง  

5 

12.6 จัดทํารายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  5 
  เฉลี่ย 5 
  สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 
 
 1. วิธีการพัฒนา 
 สถานศึกษาโดยความร่วมมือของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2554 – 2557 และแผนปฏิบัติงานประจําปี 2556 กําหนดมาตรฐานและเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษาตามตัวชี้วัดความสําเร็จ จัดทําโครงการและกิจกรรม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด
ความสําเร็จ มีคําสั่งแต่งต้ังให้มีผู้รับผิดชอบดําเนินการ ในแต่ละโครงการ / กิจกรรม จัดทําสารสนเทศ อย่าง
ครบถ้วน เพียงพอต่อการดําเนินงาน แต่งต้ังกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินงาน เป็นระยะอย่าง
ต่อเนื่อง ประเมินผลการดําเนินงาน จัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปี โดยผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน นําผลการประเมินไปพิจารณาวางแผน จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีต่อไป 
 
 2.  ผลการพัฒนา  
 สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายใน ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง มีผลการดําเนินการ 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนด อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

 
 3.  แนวทางการพัฒนา 
 สถานศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร ในสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรใน
ท้องถ่ิน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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มาตรฐานท่ี 13  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  

ท่ี ตัวบ่งชี้ 
ระดับ 

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 
13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรูภ้ายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์

จากแหล่งเรยีนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมท้ังผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

5 
โครงการสายสัมพันธ์ชุมชน 
บ้านและโรงเรยีน 
- กิจกรรมให้ความรูผู้้ปกครอง 
- กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน 13.2 มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง

สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรท่ีเก่ียวข้อง  
4 

  เฉลี่ย 5 
  สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 
 
 1. วิธีการพัฒนา 
 สถานศึกษาจัดโครงการสายสัมพันธ์ชุมชน บ้านและโรงเรียน จัดให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ 
โดยให้ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรภายนอก มาเป็นวิทยากร แลกเปลี่ยนให้ความรู้ รวมท้ังให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการทํากิจกรรม  
 

 2.  ผลการพัฒนา  
 จากการดําเนินงานดังกล่าว เป็นผลให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน และทําให้ได้รับ
ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ในการจัดทํากิจกรรมของสถานศึกษา อยู่ในระดับ 
ดีเยี่ยม 
 

 3.  แนวทางการพัฒนา 
 สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ความรู้ให้กับผู้ปกครอง และชุมชนเพ่ิมข้ึน รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของชุมชนมากข้ึน 
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มาตรฐานท่ี 14  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นท่ีกําหนดข้ึน  

ท่ี ตัวบ่งชี้ 
ระดับ 

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 
14.1 จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสรมิให้ผู้เรยีนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ 

ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา  
5 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมมารยาท 

14.2 ผลการดําเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรยีนบรรลตุามเป้าหมายวิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา  

5 

  เฉลี่ย 5 
  สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 
 
 1. วิธีการพัฒนา 
 สถานศึกษาจัดทําโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ท่ีมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ พันธกิจ เป้าหมาย 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของทุกฝ่าย มีการดําเนินการตามโครงการ
ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาว่าด้วย การไหว้สวย มารยาทงาม ของผู้เรียน และจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถ่ิน 
 

 2.  ผลการพัฒนา  
 จากการดําเนินงาน เป็นผลให้ผู้เรียนมีสัมมาคารวะ มีกิริยามารยาท เรียบร้อย บรรลุตามเป้าหมาย
ท่ีกําหนดไว้ อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 

 3.  แนวทางการพัฒนา 
 สถานศึกษาจัดทําโครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ตามท่ีสถานศึกษากําหนดได้อย่างยั่งยืน 
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มาตรฐานท่ี 15  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริม

สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงข้ึน 

ท่ี ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมท่ีทํา) 
15.1 จัดโครงการ กิจกรรมเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการ

ปฏิรูปการศึกษา   
5 

  

15.2 ผลการดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย 5 
  เฉลี่ย 5 
  สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 
 
 1. วิธีการพัฒนา 
  สถานศึกษาจัดโครงการประกันคุณภาพใน โดยจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระยะยาว แผนปฏิบัติ
การประจําปี จัดโครงสร้างการบริหารองค์กรออกเป็น 4 ฝ่าย กําหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด ในโครงการและ
กิจกรรม เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา ตามแผนกลยุทธ์องค์กรท้ัง 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
2) พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 3) สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
และ 5) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีการติดตามการดําเนินการ ประเมินผล จัดทํารายงานเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด และสาธารณะชน อย่างเป็นระบบ  
 
 2.  ผลการพัฒนา  
  จากผลการดําเนินงานดังกล่าว เป็นผลให้การพัฒนาสถานศึกษา ตามกลยุทธ์องค์กร เกิด
ประสิทธิผล เป็นท่ีพอใจของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 
 3.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาตามกลยุทธ์องค์กรด้วยโครงการ/กิจกรรม โดยใช้กระบวนการท่ี
เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง 
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3. สรุปผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
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ด้านท่ี 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน       20 19.53 5 ดีเย่ียม 
มาตรฐานท่ี 1 เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย       5 4.82 5 ดีเย่ียม 
1.1 มีนํ้าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 163 184 88.59 1 0.89 4 ดีมาก 
1.2 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 181 184 98.37 1.5 1.48 5 ดีเยี่ยม 
1.3 มีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพของตน 181 184 98.37 1.5 1.48 5 ดีเยี่ยม 
1.4 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะท่ีเสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภยั และสิ่งเสพติด 181 184 98.37 1 0.98 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจ    5 4.93 5 ดีเย่ียม 
2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 180 184 97.83 1 0.98 5 ดีเยี่ยม 
2.2 มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 180 184 97.83 1 0.98 5 ดีเยี่ยม 
2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ เหมาะสมกับวัย 182 184 98.91 1 0.99 5 ดีเยี่ยม 
2.4 ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาต ิ 183 184 99.46 2 1.99 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม    5 4.91 5 ดีเย่ียม 
3.1 มีวินัย รับผดิชอบ เช่ือฟังคําสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย ์ 178 184 96.74 2 1.93 5 ดีเยี่ยม 
3.2 มีความซ่ือสตัยส์ุจรติ ช่วยเหลือแบ่งปัน 183 184 99.46 1 0.99 5 ดีเยี่ยม 
3.3 เล่นและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได ้ 182 184 98.91 1 0.99 5 ดีเยี่ยม 
3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนับถือ 182 184 98.91 1 0.99 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา    5 4.86 5 ดีเย่ียม 
4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู ้ 167 184 90.76 1 0.91 5 ดีเยี่ยม 
4.2 มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่างๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์

การเรยีนรู ้
182 184 98.91 1 0.99 5 ดีเยี่ยม 

4.3 มีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย 182 184 98.91 1 0.99 5 ดีเยี่ยม 
4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์ 182 184 98.91 1 0.99 5 ดีเยี่ยม 
4.5 มีจินตนาการและความคิดสรา้งสรรค์  182 184 98.91 1 0.99 5 ดีเยี่ยม 
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ด้านท่ี 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา    65 65.00 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

   
20 20.00 5 ดีเยี่ยม 

5.1 ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัด
การศึกษาปฐมวัยและสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการจัด
ประสบการณ ์

9 9 100 2 2.00 5 ดีเยี่ยม 

5.2 ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณท่ี์สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

9 9 100 2 2.00 5 ดีเยี่ยม 

5.3 ครูบริหารจัดการช้ันเรยีนท่ีสรา้งวินัยเชิงบวก 9 9 100 2 2.00 5 ดีเยี่ยม 
5.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการ

ของเด็ก 
9 9 100 2 2.00 5 ดีเยี่ยม 

5.5 ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่าง
หลากหลายและสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่
ผู้ปกครอง 

9 9 100 2 2.00 5 ดีเยี่ยม 

5.6 ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ท่ีตนรับผิดชอบและใช้
ผลในการปรับการจัดประสบการณ ์

9 9 100 2 2.00 5 ดีเยี่ยม 

5.7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรยีนรูไ้ด้ตลอดเวลา 9 9 100 2 2.00 5 ดีเยี่ยม 
5.8 ครูมีปฏสิัมพันธ์ท่ีดีกับเด็ก และผู้ปกครอง 9 9 100 2 2.00 5 ดีเยี่ยม 
5.9 ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย 9 9 100 2 2.00 5 ดีเยี่ยม 
5.10 ครูจัดทําสารนิทัศน์และนํามาไตรต่รองเพ่ือใช้ประโยชน์ใน

การพัฒนาเด็ก 
9 9 100 2 2.00 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

   
20 20.00 5 ดีเยี่ยม 

6.1 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย   5 3 3.00 5 ดีเยี่ยม 
6.2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นํา และความคิดริเริ่มท่ีเน้นการ

พัฒนาเด็กปฐมวัย 
  5 3 3.00 5 ดีเยี่ยม 

6.3 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมสี่วนร่วมและใช้ข้อมูลการ
ประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดท้ังด้านวิชาการและการ
จัดการ 

  5 3 3.00 5 ดีเยี่ยม 

6.4 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

  5 3 3.00 5 ดีเยี่ยม 

6.5 ผู้บริหารส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ 

  5 3 3.00 5 ดีเยี่ยม 

6.6 ผู้บริหารให้คําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่
การจัดการศึกษา ปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

  5 3 3.00 5 ดีเยี่ยม 

6.7 เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัด
การศึกษาปฐมวัย 

  5 2 2.00 5 ดีเยี่ยม 
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มาตรฐานท่ี 7 แนวการจัดการศึกษา     
 

20 20.00 5 ดีเยี่ยม 
7.1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนําสู่การ

ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    5 4 4.00 5 ดีเยี่ยม 

7.2 มีระบบและกลไกให้ผู้มสี่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจ
การจัดการศึกษาปฐมวัย 

    5 4 4.00 5 ดีเยี่ยม 

7.3 จัดกิจกรรมเสริมสรา้งความตระหนักรู้และความเข้าใจ
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 

    5 4 4.00 5 ดีเยี่ยม 

7.4 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง 
ชุมชนและท้องถ่ิน 

    5 4 4.00 5 ดีเยี่ยม 

7.5 จัดสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบดา้น     5 4 4.00 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 8 สถานศึกษามกีารประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

     
5 5.00 5 ดีเยี่ยม 

8.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา     5 1 1.00 5 ดีเยี่ยม 
8.2 จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

    5 1 1.00 5 ดีเยี่ยม 

8.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหาร
จัดการ 

    5 2 1.00 5 ดีเยี่ยม 

8.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

    5 0.5 0.50 5 ดีเยี่ยม 

8.5 นําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

    5 0.5 0.50 5 ดีเยี่ยม 

8.6 จัดทํารายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน 

    5 1 1.00 5 ดีเยี่ยม 

ด้านท่ี 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้      5 4.50 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 9 สถานศึกษามกีารสร้าง ส่งเสริม สนับสนนุ ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  

     
5 4.50 5 ดีเยี่ยม 

9.1 เป็นแหล่งเรียนรูเ้พ่ือพัฒนาการเรยีนรู้ของเด็กและบุคลากร
ในสถานศึกษา 

    5 2.5 2.50 5 ดีเยี่ยม 

9.2 มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรท่ีเก่ียวข้อง 

    4 2.5 2.00 4 ดีมาก 

ด้านท่ี 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา      5 5.00 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเนน้ของการศึกษาปฐมวัย 

     
5 5.00 5 ดีเยี่ยม 

10.1 หลักสตูรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถ่ินจัด
โครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา 
วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา 

    5 3 3.00 5 ดีเยี่ยม 

10.2 ผลการดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย     5 2 2.00 5 ดีเยี่ยม 
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ด้านท่ี 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม       5 5.00 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษา 

    
 

5 5.00 5 ดีเยี่ยม 

11.1 จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสรมิสนับสนุนตามนโยบายเก่ียวกับ
การจัดการศึกษาปฐมวัย 

    5 3 3.00 5 ดีเยี่ยม 

11.2 ผลการดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย     5 2 2.00 5 ดีเยี่ยม 
  

ค่าเฉลี่ยรวม    
100 99.03 5 ดีเยี่ยม 

 
สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา คะแนนท่ีได้ 99.03 ได้ระดับคุณภาพ 5  แปลคุณภาพได้ระดับ ดีเย่ียม 

 



รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดวงพร ปีการศึกษา 2556 หน้า 99  

 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 

จํา
นว

นผู้
เรีย

น 
/ ค

รูอ
ยู่

ใน
ระ

ดับ
 3

 ข
ึ้นไ

ป 
จํา

นว
นผู้

เรีย
น 

/ ค
รู

ทั้ง
หม

ด 

ร้อ
ยล

ะ/
ระ

ดับ
ที่ไ

ด้ 

ค่า
น้ํา

หนั
ก 

คะ
แน

นที่
ได้

 

เที
ยบ

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 

คว
าม

หม
าย

 

ด้านท่ี 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน       30 28.12 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 1 ผู้เรียนมสีุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรยีภาพ       5 4.53 5.00 ดีเยี่ยม 
1.1 มีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายสม่าํเสมอ 176 180 97.78 0.5 0.49 5.00 ดีเยี่ยม 
1.2 มีนํ้าหนัก ส่วนสูง และมสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 90 180 50.00 0.5 0.25 2.00 พอใช้ 
1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพตดิให้โทษและหลีกเลีย่งตนเองจาก

สภาวะท่ีเสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทาง
เพศ 

179 180 99.44 1 0.99 5.00 ดีเยี่ยม 

1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 158 180 87.78 1 0.88 4.00 ดีมาก 
1.5 มีมนุษยสมัพันธ์ท่ีดีและให้เกียรติผูอ่ื้น 173 180 96.11 1 0.96 5.00 ดีเยี่ยม 
1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 

กีฬานันทนาการ 
173 180 96.11 1 0.96 5.00 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 2 ผู้เรียนมีคณุธรรม  จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
   

5 4.82 5.00 ดีเยี่ยม 
2.1 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 172 180 95.55 2 1.91 5.00 ดีเยี่ยม 
2.2 เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวที 177 180 98.33 1 0.98 5.00 ดีเยี่ยม 
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 170 180 94.44 1 0.94 5.00 ดีเยี่ยม 
2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 177 180 98.33 1 0.98 5.00 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู ้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง    

5 4.62 5.00 ดีเยี่ยม 

3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมดุ 
แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว 

171 180 95.00 2 1.90 5.00 ดีเยี่ยม 

3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคําถามเพ่ือค้นคว้าหา
ความรู้เพ่ิมเติม 

161 180 89.44 1 0.89 4.00 ดีมาก 

3.3 เรียนรูร้่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้
ระหว่างกัน 

170 180 94.44 1 0.94 5.00 ดีเยี่ยม 

3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนําเสนอผลงาน 158 180 87.78 1 0.88 4.00 ดีมาก 
มาตรฐานท่ี 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาไดอ้ย่างมีสตสิมเหตุผล และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเน่ือง 

   
5 4.58 5.00 ดีเย่ียม 

4.1 สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน ฟัง และด ูและสื่อสารโดยการพูด
หรือเขียน ตามความคิดของตนเอง 

162 180 90 2 1.80 5.00 ดีเยี่ยม 

4.2 นําเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 166 180 92.22 1 0.92 5.00 ดีเยี่ยม 
4.3 กําหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสนิใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล

ประกอบ 
166 180 92.22 1 0.92 5.00 ดีเยี่ยม 

4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 169 180 93.89 1 0.94 5.00 ดีเยี่ยม 
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มาตรฐานท่ี 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจําเป็นตามหลักสูตร       5 4.80 5.00 ดีเย่ียม 
5.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตล่ะกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์     78.33 1 0.80 4.00 ดีมาก 
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์     100 1 1.00 5.00 ดีเยี่ยม 
5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์     99.44 2 2.00 5.00 ดีเยี่ยม 
5.4 ผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไปตามเกณฑ์     100 1 1.00 5.00 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถ
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจรติ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเน่ือง 

      5 4.77 5.00 ดีเย่ียม 

6.1 วางแผนการทํางาน และดําเนินการจนสําเร็จ 172 180 95.56 2 1.91 5.00 ดีเยี่ยม 
6.2 ทํางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของ

ตนเอง 
166 180 92.22 1 0.92 5.00 ดีเยี่ยม 

6.3 ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได ้ 172 180 95.56 1 0.96 5.00 ดีเยี่ยม 
6.4 มีความรูส้ึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรูเ้ก่ียวกับอาชีพท่ีตนเอง

สนใจ 
176 180 97.78 1 0.98 5.00 ดีเยี่ยม 

ด้านท่ี 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
   

50 49.60 5.00 ดีเย่ียม 
มาตรฐานท่ี 7 ครูปฏบัิติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

10 10.00 5.00 ดีเย่ียม 

7.1 ครูมีการกําหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรยีนท้ังด้านความรู ้ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์  

10 10 100 1 1.00 5.00 ดีเยี่ยม 

7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรยีน 

10 10 100 1 1.00 5.00 ดีเยี่ยม 

7.3 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรูท่ี้ตอบสนองความแตกตา่ง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา 

10 10 100 2 2.00 5.00 ดีเยี่ยม 

7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมิ
ปัญญาของท้องถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรยีนรู ้

10 10 100 1 1.00 5.00 ดีเยี่ยม 

7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรยีน ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 

10 10 100 1 1.00 5.00 ดีเยี่ยม 

7.6 ครูให้คําแนะนํา คําปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรยีนท้ังด้าน
การเรยีนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

10 10 100 1 1.00 5.00 ดีเยี่ยม 

7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ในวิชาท่ีตน
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน 

10 10 100 1 1.00 5.00 ดีเยี่ยม 

7.8 ครูประพฤติปฏิบัตตินเป็นแบบอยา่งท่ีดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สถานศึกษา 

10 10 100 1 1.00 5.00 ดีเยี่ยม 

7.9 ครูจัดการเรยีนการสอนตามวิชาท่ีได้รับมอบหมายเตม็เวลา เต็ม
ความสามารถ  

10 10 100 1 1.00 5.00 ดีเยี่ยม 
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มาตรฐานท่ี 8 ผู้บรหิารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล       

10 10.00 5.00 ดีเย่ียม 

8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นํา และความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนา
ผู้เรยีน     

5 1 1.00 5.00 ดีเยี่ยม 

8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมสี่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการ
ประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดท้ังด้านวิชาการและการจัดการ      

5 2 2.00 5.00 ดีเยี่ยม 

8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ี
กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ      

5 2 2.00 5.00 ดีเยี่ยม 

8.4 ผู้บริหารส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการ
กระจายอํานาจ      

5 2 2.00 5.00 ดีเยี่ยม 

8.5 ผู้เรยีน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัด
การศึกษา     

5 1 1.00 5.00 ดีเยี่ยม 

8.6 ผู้บริหารให้คําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
การศึกษาเตม็ศักยภาพและเต็มเวลา      

5 2 2.00 5.00 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล        

5 4.60 5.00 ดีเยี่ยม 

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีระเบียบ
กําหนด     

5 2 2.00 5.00 ดีเยี่ยม 

9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากํากับตดิตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย      

5 1 1.00 5.00 ดีเยี่ยม 

9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามสี่วนรว่มในการพัฒนาสถานศึกษา      4 2 1.60 4.00 ดีมาก 
มาตรฐานท่ี 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรยีนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอยา่งรอบด้าน        

10 10.00 5.00 ดีเย่ียม 

10.1 หลักสตูรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถ่ิน      5 2 2.00 5.00 ดีเยี่ยม 
10.2 จัดรายวิชาเพ่ิมเตมิท่ีหลากหลายให้ผู้เรยีนเลือกเรียนตามความ

ถนัด ความสามารถและความสนใจ      
5 2 2.00 5.00 ดีเยี่ยม 

10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน      

5 1 1.00 5.00 ดีเยี่ยม 

10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงจนสรปุความรูไ้ดด้้วยตนเอง      

5 1 1.00 5.00 ดีเยี่ยม 

10.5 นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรบัปรุงการ
เรียนการสอนอย่างสม่ําเสมอ      

5 2 2.00 5.00 ดีเยี่ยม 

10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรยีนมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง
ผู้เรยีนทุกคน      

5 2 2.00 5.00 ดีเยี่ยม 
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มาตรฐานท่ี 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ี
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนพัฒนาเต็มศักยภาพ        

10 10.00 5.00 ดีเย่ียม 

11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย 
มีสิ่งอํานวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การไดด้ี 
สภาพแวดล้อมรม่รื่น และมีแหล่งเรียนรูส้ําหรับผู้เรียน      

5 4 4.00 5.00 ดีเยี่ยม 

11.2 จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสรมิสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ของผู้เรียน      

5 3 3.00 5.00 ดีเยี่ยม 

11.3 จัดห้องสมดุท่ีให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือให้
ผู้เรยีนเรยีนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม      

5 3 3.00 5.00 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง       

5 5.00 5.00 ดีเยี่ยม 

12.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา      5 1 1.00 5.00 ดีเยี่ยม 
12.2 จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา      

5 1 1.00 5.00 ดีเยี่ยม 

12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา      

5 1 1.00 5.00 ดีเยี่ยม 

12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา      

5 0.5 0.50 5.00 ดีเยี่ยม 

12.5 นําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง      

5 0.5 0.50 5.00 ดีเยี่ยม 

12.6 จัดทํารายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน      5 1 1.00 5.00 ดีเยี่ยม 
ด้านท่ี 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้       10 9.00 5.00 ดีเย่ียม 
มาตรฐานท่ี 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้        

10 9.00 5.00 ดีเย่ียม 

13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรูภ้ายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมท้ังผู้
ท่ีเก่ียวข้อง     

5 5 5.00 5.00 ดีเยี่ยม 

13.2 มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา 
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรท่ีเก่ียวข้อง      

4 5 4.00 4.00 ดีมาก 

ด้านท่ี 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา       10 5.00 5.00 ดีเย่ียม 
มาตรฐานท่ี 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสยัทัศน์ 
ปรัชญาและจุดเน้นท่ีกําหนดข้ึน      

  5 5.00 5.00 ดีเย่ียม 

14.1 จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสรมิให้ผู้เรยีนบรรลุตามเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา      

5 3 3.00 5.00 ดีเยี่ยม 

14.2 ผลการดําเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรยีนบรรลตุามเป้าหมายวิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา      

5 2 2.00 5.00 ดีเยี่ยม 
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ด้านท่ี 5 มาตรฐานด้านการส่งเสริม       5 5.00 5.00 ดีเย่ียม 
มาตรฐานท่ี 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสรมิสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงข้ึน       

5 5.00 5.00 ดีเย่ียม 

15.1 จัดโครงการ กิจกรรมเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทาง
การปฏิรปูการศึกษา       

5 3 3.00 5.00 ดีเยี่ยม 

15.2 ผลการดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย     5 2 2.00 5.00 ดีเยี่ยม 
  ค่าเฉลี่ยรวม       100 96.72 5 ดีเย่ียม 

   สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา คะแนนท่ีได้ 96.72 ได้ระดับคุณภาพ 5 แปลคุณภาพได้ระดับ ดีเย่ียม 
 

4. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 ผลพัฒนาการเด็ก   ระดับชั้นอนุบาลปีท่ี 3   

พัฒนาการ 
จํานวนเด็ก 

ท่ีประเมิน 

จํานวน/ร้อยละของเด็กตามระดับ
คุณภาพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 
1. ด้านร่างกาย 64 64 - - 
2. ด้านอารมณ์-จิตใจ 64 64 - - 
3. ด้านสังคม 64 64 - - 
4. ด้านสติปัญญา 64 64 - - 

 
 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

จํานวนผู้เรียนได้
ระดับ 3 ขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จํานวนผู้เรียนได้รับผลการเรียน 
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภาษาไทย 26 7 2 2 1 - - - 35 92.1 
คณิตศาสตร ์ 19 10 6 2 1 - - - 35 92.1 
วิทยาศาสตร ์ 18 11 7 - 2 - - - 36 94.7 
สังคมศึกษา ฯ 3 14 12 7 2 - - - 29 76.3 
 - ประวัติศาสตร ์ 22 9 3 2 1 1 - - 34 89.5 
สุขศึกษา และพลศึกษา 26 7 3 1 1 - - - 36 94.7 
ศิลปะ 9 17 9 1 2 - - - 35 92.1 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 15 10 10 1 1 - 1 - 35 92.1 
ภาษาต่างประเทศ 14 6 8 3 3 3 1 - 28 73.7 
คอมพิวเตอร ์ 1 16 13 4 5 - - - 30 76.9 
ภาษาจีน 11 13 10 3 2 - - - 34 87.2 
อาเซียนศึกษา 9 14 13 1 2 - - - 36 92.3 
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

จํานวนผู้เรียนได้
ระดับ 3 ขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จํานวนผู้เรียนได้รับผลการเรียน 
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภาษาไทย 20 5 2 8 - - - - 27 77.1 
คณิตศาสตร ์ 9 6 2 8 5 5 - - 17 48.6 
วิทยาศาสตร ์ 5 7 5 3 6 9 - - 17 48.6 
สังคมศึกษา ฯ 5 3 7 9 6 5 - - 15 42.9 
 - ประวัติศาสตร ์ 15 6 4 7 3 - - - 25 71.4 
สุขศึกษา และพลศึกษา 16 5 5 4 5 - - - 26 74.3 
ศิลปะ 10 7 10 5 3 - - - 27 77.1 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 8 7 5 4 7 4 - - 20 57.1 
ภาษาต่างประเทศ 7 2 4 7 6 2 7 - 13 37.1 
คอมพิวเตอร ์ 10 7 8 9 1 - - - 25 71.4 
อาเซียนศึกษา 15 7 9 3 1 - - - 31 88.6 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

จํานวนผู้เรียนได้
ระดับ 3 ขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จํานวนผู้เรียนได้รับผลการเรียน 
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภาษาไทย 4 7 16 7 2 3 - - 27 69.2 
คณิตศาสตร ์ 13 8 7 6 5 - - - 28 71.8 
วิทยาศาสตร ์ 5 7 7 16 1 3 - - 19 48.7 
สังคมศึกษา ฯ 4 9 17 7 2 - - - 30 76.9 
 - ประวัติศาสตร ์ 14 8 10 2 4 1 - - 32 82.1 
สุขศึกษา และพลศึกษา 14 13 8 3 - 1 - - 35 89.7 
ศิลปะ 12 18 5 4 - - - - 35 89.7 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 8 13 12 4 2 - - - 33 84.6 
ภาษาต่างประเทศ 26 4 1 7 1 - - - 31 79.5 
คอมพิวเตอร ์ 23 13 3 1 - - - - 39 97.5 
อาเซียนศึกษา 23 13 3 1 - - - - 39 97.5 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

จํานวนผู้เรียนได้
ระดับ 3 ขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จํานวนผู้เรียนได้รับผลการเรียน 
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภาษาไทย 8 4 7 4 0 0 0 0 19 82.6 
คณิตศาสตร ์ 15 4 2 1 1 0 0 0 21 91.3 
วิทยาศาสตร ์ 1 0 1 11 5 5 0 0 2 8.7 
สังคมศึกษา ฯ 4 13 3 3 0 0 0 0 20 87.0 
 - ประวัติศาสตร ์ 6 9 2 5 1 0 0 0 17 73.9 
สุขศึกษา และพลศึกษา 18 5 0 0 0 0 0 0 23 100.0 
ศิลปะ 3 8 10 2 0 0 0 0 21 91.3 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 13 5 4 1 0 0 0 0 22 95.7 
ภาษาต่างประเทศ 10 7 5 0 1 0 0 0 22 95.7 
คอมพิวเตอร ์ 13 7 1 2 0 0 0 0 21 91.3 
อาเซียนศึกษา 13 7 1 2 0 0 0 0 21 91.3 
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

จํานวนผู้เรียนได้
ระดับ 3 ขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จํานวนผู้เรียนได้รับผลการเรียน 
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภาษาไทย 3 9 9 1 1 1 0 0 21 87.5 
คณิตศาสตร ์ 9 3 7 1 4 0 0 0 19 79.2 
วิทยาศาสตร ์ 1 1 4 5 6 5 2 0 6 25.0 
สังคมศึกษา ฯ 7 7 6 3 1 0 0 0 20 83.3 
 - ประวัติศาสตร ์ 8 7 3 4 0 2 0 0 18 75.0 
สุขศึกษา และพลศึกษา 14 5 4 1 0 0 0 0 23 95.8 
ศิลปะ 1 8 7 4 2 1 1 0 16 66.7 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 3 3 9 6 3 0 0 0 15 62.5 
ภาษาต่างประเทศ 5 5 11 1 0 2 0 0 21 87.5 
คอมพิวเตอร ์ 18 2 4 0 0 0 0 0 24 100.0 
อาเซียนศึกษา 18 2 4 0 0 0 0 0 24 100.0 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

จํานวนผู้เรียนได้
ระดับ 3 ขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จํานวนผู้เรียนได้รับผลการเรียน 
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภาษาไทย 5 3 4 3 2 2 0 0 12 63.2 
คณิตศาสตร ์ 4 5 3 3 3 0 1 0 12 63.2 
วิทยาศาสตร ์ 1 4 4 3 3 3 1 0 9 47.4 
สังคมศึกษา ฯ 8 4 3 2 2 0 0 0 15 78.9 
 - ประวัติศาสตร ์ 12 4 1 2 0 0 0 0 17 89.5 
สุขศึกษา และพลศึกษา 14 3 2 0 0 0 0 0 19 100.0 
ศิลปะ 5 4 3 5 2 0 0 0 12 63.2 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 8 4 1 3 3 0 0 0 13 68.4 
ภาษาต่างประเทศ 7 2 3 1 1 2 3 0 12 63.2 
คอมพิวเตอร ์ 12 3 2 2 0 0 0 0 17 89.5 
อาเซียนศึกษา 12 3 2 2 0 0 0 0 17 89.5 
 
5. ผลการประเมินคุณภาพระดับชาติ 
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

สาระวิชา จํานวนคน คะแนนเฉลีย่ 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
เฉลี่ย 

ร้อยละ 
จํานวน/ร้อยละของนักเรยีน 

ท่ีมีคะแนนสูงกว่าขีดจํากัดลา่ง 

คณิตศาสตร ์ 19 54.2 14.62 54.2 16 
ภาษาไทย 19 52.9 15.71 52.9 12 
วิทยาศาสตร ์ 19 42.9 9.32 42.9 13 
สังคมศึกษา ฯ 19 48.2 10.99 48.2 14 
สุขศึกษาและพลศึกษา 19 76.0 10.46 76.0 18 
ศิลปะ 19 61.3 14.68 61.3 16 
การงานอาชีพฯ 19 65.7 14.41 65.7 14 
ภาษาต่างประเทศ 19 45.7 18.22 45.7 11 
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6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับท้องถ่ิน 
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

วิชา 
จํานวน 

ผู้เข้าสอบ 
คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ตํ่าสุด 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ฐานนิยม 

1.ภาษาไทย 24 82 30 59.42 13.89 64 
2.คณิตศาสตร์ 24 74 21 39.88 14.67 24 
3.วิทยาศาสตร์ 24 76 24 42.00 15.51 38 
4.สังคมศึกษาฯ 24 89 32 62.08 15.70 54 
5.ภาษาอังกฤษ 24 80 22 53.50 17.37 76 
 
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

สาระวิชา จํานวนคน คะแนนเฉลีย่ 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
เฉลี่ย 

ร้อยละ 
จํานวน/ร้อยละของนักเรยีน 
ท่ีได้คะแนนระดับดีข้ึนไป 

ภาษาไทย 40 20.4 3.89 67.33 34 
คณิตศาสตร ์ 40 14.93 4.74 49.75 19 
วิทยาศาสตร ์ 40 17.98 4.97 59.92 32 
 
7. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ  

ระดับช้ัน จํานวนผู้เรียนท้ังหมด 
จํานวน/ร้อยละของผู้เรียนตามระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผา่น 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 39 36 3 0 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 35 34 1 0 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 40 40 0 0 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 23 23 0 0 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 24 22 2 0 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 19 17 2 0 0 
 
8. ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  

ระดับช้ัน จํานวนผู้เรียนท้ังหมด 
จํานวน/ร้อยละของผู้เรียนตามระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผา่น 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 39 29 9 1 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 35 21 14 0 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 40 29 11 0 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 23 19 4 0 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 24 17 7 0 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 19 12 7 0 0 
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9. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ระดับช้ัน 
จํานวนผู้เรียน 

ท้ังหมด 

จํานวน/ร้อยละของผู้เรียน 
ตามระดับคุณภาพ 

(กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน) 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 39 39 - 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 35 35 - 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 40 40 - 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 23 23 - 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 24 24 - 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 19 19 - 

รวม 180 180 - 
เฉลี่ยร้อยละ 100 100 - 

 
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) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
 มีนักเรียนได้ผลการประเมินในระดับเกณฑ์ดี จํานวน 180 คน คิดเป็นทุกคน 
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บทท่ี 4 
สรุปผลการพัฒนาและการนําไปใช้ 

 
1.  ผลการดําเนินงานในภาพรวม 
 ในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปีการศึกษา 2556 โครงการและกิจกรรมส่วนใหญ่ประสบ
ความสําเร็จเนื่องจาก 
 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการ มุ่งม่ันในการพัฒนาการศึกษา เอาใจใส่ติดตามดูแล การ
ดําเนินงานของโรงเรียนอย่างท่ัวถึงสมํ่าเสมอ ครูและบุคลากรมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี มีความศรัทธาในอาชีพ 
ดําเนินงานตามข้ันตอนด้วยความรอบคอบ เสียสละ กรรมการอํานวยการมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการจัด
การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือในการดําเนินงานทุกด้าน นักเรียนมีความเชื่อฟัง ปฏิบัติตามข้อตกลง
ของโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดข้ึน ด้วยความกระตือรือร้น ผู้ปกครองเอาใจใส่ดูแลบุตรหลาน ให้
ความร่วมมือกับโรงเรียนด้วยความเต็มใจ ให้ข้อเสนอแนะ และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ มาโดยตลอด ชุมชนและ
โรงเรียนร่วมมือกันเป็นอย่างดีในการทํากิจกรรม ท้ังในโรงเรียนและชุมชน สถานท่ีของโรงเรียนกว้างขวางร่มรื่น 
ปลอดภัย เอ้ือต่อการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรม 

2.  จุดเด่นและจุดท่ีควรพัฒนา  
      ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 1) ด้านคุณภาพผู้เรียน 
  จุดเด่น 
 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีสุนทรียภาพ 
  จุดท่ีควรพัฒนา 
 ผู้เรียนบางส่วนมีน้ําหนักเกินมาตรฐาน 
 2) ด้านการจัดการศึกษา 
  จุดเด่น 
 ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการ มีภาวะผู้นํา มีวิสัยทัศน์ และความสามารถในเชิง
วิชาการ และครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถ ความถนัดตามสาขาท่ีสอน 
  จุดท่ีควรพัฒนา 
 - 
 3) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
  จุดเด่น 
 ชุมชนให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการทํากิจกรรมดีมาก 
 จุดท่ีควรพัฒนา 
 - 
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 4)  ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
  จุดเด่น  
 ผู้เรียนมีกิริยามารยาทงดงาม เป็นท่ีกล่าวขวัญของผู้ปกครองและชุมชนท่ีรู้จักโรงเรียน 
 จุดท่ีควรพัฒนา  
 - 
 5)  ด้านมาตรการส่งเสริม 
  จุดเด่น 
 สถานศึกษามีระบบการบริหารท่ีสามารถนําไปเป็นแบบอย่างได้ 
 จุดท่ีควรพัฒนา  
  - 
3.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยจัดโครงการและกิจกรรม 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีชัดเจน และโดดเด่น เป็นไปตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา และจัด
โครงการและกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะให้กับผู้เรียน โดยเปิดโอกาสให้ชุมชม
เข้ามามีส่วนร่วมกับสถานศึกษา อย่างต่อเนื่อง 
 
4.  ความต้องการและการช่วยเหลือ  
 1. การตรวจเยี่ยมโรงเรียน และให้ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต้นสังกัด อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 
 2. การแจ้งข่าวสารของหน่วยงานต้นสังกัดให้ทันต่อเหตุการณ์ 
 



 
 

คําสั่งโรงเรียนดวงพร 
ท่ี......../2557 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี 2556 
-------------------------------------------------------------- 

อาศัยกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
ข้อ 6 ระบุว่า ให้สถานศึกษาจัดทํารายงานประจําปี ท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือพิจารณาและเปิดเผยรายงานนั้นต่อสาธารณชน 
เพ่ือให้การดําเนินงานดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ โรงเรียนจึงแต่งต้ังคณะทํางานดังนี้ 

1. นางพิมพ์พิศา อู่ทรัพย์ ผู้อํานวยการ ประธานกรรมการ 
2. นางอรุณี รัตนพันธ์ รองผู้อํานวยการ รองประธาน 
3. นายถนัด พีระประสมพงศ์ ผู้ช่วยผู้อํานวยการ กรรมการ 
4. นางขวัญฤทัย สวัสด์ิทัส ครู กรรมการ 
5. นางสาวนิตยา ภูมิผักแว่น บุคลากรครู กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าท่ี จัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําปีการศึกษา 2556 เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน ให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

ท้ังนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 
 

 
  
 
 (นางพิมพ์พิศา อู่ทรัพย์) 
 ผู้อํานวยการโรงเรียนดวงพร 



 
 

บันทึกการให้ความเห็นชอบ 
รายงานคุณภาพการศึกษาประจําปีของสถานศึกษา โดยคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

-------------------------------------------------------------- 

ได้ตรวจรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนดวงพรประจําปีการศึกษา 2556 แล้ว พบว่า เป็นการ
รายงานผลการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานท่ีโรงเรียนประกาศไว้ และตรงตาม
แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2556 สัมฤทธิ์ผลของตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐาน มีความสอดคล้องกับผลการ
ประเมินโครงการเพ่ือพัฒนามาตรฐานนั้นๆ คณะกรรมการพิจารณาโดยรอบคอบแล้ว ขอแสดงความชื่นชนต่อ
ผู้บริหาร และคณะครู ท่ีมีความวิริยะอุตสาหะในการปฏิบัติงาน 

จึงให้ความเห็นชอบ ณ วันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2557 
 
 
 
 (นายวรพล อู่ทรัพย์) 
 ประธานกรรมการบริหารสถานศึกษา 
 โรงเรียนดวงพร 

 
 


