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รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานการด าเนินการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ส าคัญที่ทางโรงเรียนต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ก าหนดไว้ในมาตรา 48 ว่าให้
สถานศึกษามีการจัดท ารายงานประจ าปี เพ่ือเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งจะ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนดวงพรได้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร โดยให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขเหมาะสมตามวัย 
และเป็นพ้ืนฐานทักษะในการด าเนินชีวิตในสังคมต่อไป โรงเรียนจึงได้ด าเนินการจัดให้มีการประกันคุณภาพ
ภายใน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

โรงเรียนขอขอบพระคุณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 คณะกรรมการ
สถานศึกษา คณะครูโรงเรียนดวงพร ตลอดจนผู้ให้การสนับสนุน ที่ได้ให้ค าแนะน าปรึกษาและร่วมกันสรุปผลการ
ด าเนินงานให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาจัดการศึกษาของโรงเรียนดวงพรต่อไป 
 
  
 
 (นางพิมพ์พิศา อู่ทรัพย์) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนดวงพร 
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รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดวงพร ปีการศึกษา 2557 หน้า 1  

บทที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนดวงพร ตั้งอยู่เลขที่  11/11  หมู่  5 ต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน โทรศัพท์ 02-524-0863 , 02-901-0878  
 โทรสาร 02-901-0850 Email : info@duangporn.ac.th Website : www.duangporn.ac.th     
 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
 เนื้อท่ี 15 ไร่ 

เขตพ้ืนที่บริการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1     
 
ประวัติโรงเรียน 

โรงเรียนดวงพร เป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ปทุมธานีเขต 1 ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 ตามใบอนุญาตเลขที่    
ปท.003/2546 โดยเปิดรับนักเรียนระดับอนุบาล 1 - 3 ต่อมาในปีการศึกษา 2551 ได้ขยายหลักสูตรเพ่ิมเติม
ระดับชั้นประถมศึกษา และเปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนอนุบาลดวงพร เป็น โรงเรียนดวงพร ตามใบอนุญาตเลขที่ 
ศธ.04086.027/2550 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 

โรงเรียนได้มีการก่อสร้างอาคารและขยายอาคารเรียน บนเนื้อที่ท้ังหมด 15 ไร่ นับตั้งแต่ปี 2546 ดังนี้ 

ปีการศึกษา 2546  โรงเรียนดวงพรมีอาคาร 1 หลัง ส าหรับนักเรียนระดับอนุบาล 
ปีการศึกษา 2547  ก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง ส าหรับรองรับนักเรียนระดับอนุบาลเพ่ิมเติม 
ปีการศึกษา 2551  ก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง และโรงอาหาร 1 หลัง ส าหรับรองรับนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2 และระดับอนุบาล 3  
ปีการศึกษา 2552  ก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง และโรงอาหาร 1 หลัง ส าหรับรองรับนักเรียนใน

ระดับประถมศึกษา 1 – 6  
ปีการศึกษา 2554 ขยายห้องเรียนระดับอนุบาล เพ่ิมพ้ืนที่กิจกรรมเสริมทักษะ และปรับปรุงภูมิทัศน์

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

เครื่องเล่น 
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แผนที่โรงเรียน 
 

 
 

 

2. ข้อมูลด้านการบริหาร 
 1. ผู้อ านวยการ     นางพิมพ์พิศา  อู่ทรัพย์ 
  โทรศัพท์  08-1627-0364 
  Email   pimpisa@duangporn.ac.th 
  วุฒิการศึกษาสูงสุด    ปริญญามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา 
  ด ารงต าแหน่งตั้งแต ่  2546 จนถึงสิ้นปีการศึกษา 2557 เป็นเวลา 11 ปี 
 2. รองผู้อ านวยการ นางอรุณี รัตนพันธ์ 
  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญามหาบัณฑิต สาขาศึกษาศาสตร์ 
  โทรศัพท์  08-1711-5497 
  Email   arunee@duangporn.ac.th 
  รับผิดชอบกลุ่ม  ฝ่ายบริหารวิชาการ (ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
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 3. นางขวัญฤทัย สวัสดิ์ทัส 
  วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาประถมศึกษา 
  โทรศัพท์ 08-4767-5882 
  Email kwanruetai@duangporn.ac.th 
  รับผิดชอบกลุ่ม ฝ่ายบริหารวิชาการ (ระดับการศึกษาปฐมวัย) 
 4. นางสาวนิตยา ภูมิผักแว่น 
  วุฒิการศึกษาสูงสุด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี 
  โทรศัพท์ 08-7210-9622 
  Email nittaya@duangporn.ac.th 
  รับผิดชอบกลุ่ม ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
 5. นางสาวอรปรียา อุปชัย 
  วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
  โทรศัพท์ 08-1424-6951 
  Email Onpreeya@duangporn.ac.th 
  รับผิดชอบกลุ่ม ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 6. นายถนัด พีระประสมพงศ์ 
  วุฒิการศึกษาสูงสุด วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  โทรศัพท์ 08-1440-1903 
  Email thanat@duangporn.ac.th 
  รับผิดชอบกลุ่ม ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
3. ข้อมูลนักเรียน 
 3.1 จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 343 คน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
อนุบาลปีที่ 1 2 20 11 31 16 
อนุบาลปีที่ 2 3 33 29 62 21 
อนุบาลปีที่ 3 3 29 25 54 18 
รวมอนุบาล 8 82 65 147  

ประถมศึกษาปีที่ 1 2 19 21 40 20 
ประถมศึกษาปีที่ 2 2 19 23 42 21 
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 21 13 34 17 
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 14 21 35 18 
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 10 13 23 23 
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 10 11 21 21 

รวมประถม 10 93 103 195  
รวมทั้งหมด 18 175 168 343  

 
 3.2 จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 151 คน  คิดเป็นร้อยละ 44.02 
 3.4 จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม 0 คน  คิดเป็นร้อยละ 0 
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 3.5 จ านวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ 0 คน  คิดเป็นร้อยละ 0 
 3.6 จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ 0 คน  คิดเป็นร้อยละ 0 
 3.7 จ านวนนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ 0 คน  คิดเป็นร้อยละ 0 
 3.8 จ านวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน 11 คน  คิดเป็นร้อยละ 3.2 
 3.9 จ านวนนักเรียนที่ซ้ าชั้น 0 คน  คิดเป็นร้อยละ 0 
 3.10 จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
  ระดับการศึกษาปฐมวัย จ านวน 54 คน 
  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประถมศึกษา จ านวน 21 คน 
 3.11 อัตราส่วนครูต่อนักเรียน 
  ระดับการศึกษาปฐมวัย 1 : 18  
  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประถมศึกษา 1 : 15 



4. ข้อมูลครู 

ที ่ ช่ือ-ช่ือสกุล 
อาย ุ
(ปี) 

อายุงาน 
ต าแหน่ง 

/วิทยฐานะ 
วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน 

จ านวนครั้ง/ช่ัวโมง 
ที่รับการพัฒนา/ป ี

1 นางสาว ประภาพรรณ แตงอ่อน 34 8 คร ู ป.ตร ี การศึกษาปฐมวัย อนุบาลปีท่ี 1 6 ครั้ง/36 ชม. 
2 นางสาว แก้วฤทัย ช่ืนยุติธรรม 26 3 คร ู ป.ตร ี การศึกษาปฐมวัย อนุบาลปีท่ี 1 8 ครั้ง/66 ชม. 
3 นางสาว จันทร์นภา จันทนานนท ์ 30 8 คร ู ป.ตร ี การศึกษาปฐมวัย อนุบาลปีท่ี 2 6 ครั้ง/54 ชม. 
4 นางสาว พัดชา มะลิซ้อน 26 3 คร ู ป.ตร ี การศึกษาปฐมวัย อนุบาลปีท่ี 2 10 ครั้ง/76 ชม. 
5 นางสาว พรพิรุฬห ์ อภวิิชาณาณ 24 1 คร ู ป.ตร ี การศึกษาปฐมวัย อนุบาลปีท่ี 2 6 ครั้ง/48 ชม. 
6 นาง ขวัญฤทัย   สวัสดิ์ทสั 41 12 คร ู ป.ตร ี การประถมศึกษา อนุบาลปีท่ี 3 7 ครั้ง/54 ชม. 
7 นางสาว สิริพรรณ มีแสงนิล 29 8 คร ู ป.ตร ี การศึกษาปฐมวัย อนุบาลปีท่ี 3 8 ครั้ง/60 ชม. 
8 นางสาว สุดารตัน ์ กุลบุตร 24 1 คร ู ป.ตร ี การศึกษาปฐมวัย อนุบาลปีท่ี 3 7 ครั้ง/8 ชม. 
9 นาย พิศิษญ์ ฉลาดการณ ์ 24 1 คร ู ป.ตร ี การศึกษาปฐมวัย อนุบาล 5 ครั้ง/30 ชม. 
10 นางสาว ภานุมาศ เขียวมงคล 30 5 คร ู ป.ตร ี พลศึกษา สุขศึกษา 4 ครั้ง/80 ชม. 
11 นาย กัมพล ค าผ่องศร ี 31 5 คร ู ป.ตร ี ศิลปกรรม ทัศนศิลป ์ 4 ครั้ง/48 ชม. 
12 นางสาว ธีรนันท์ สุรินทร ์ 26 3 คร ู ป.ตร ี คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 3 ครั้ง/76 ชม. 
13 นาย เอกชัย แนบขุนทด 26 3 คร ู ป.ตร ี สังคม สังคม 6 ครั้ง/110 ชม. 
14 นางสาว ยุภา ไชยมะณ ี 25 2 คร ู ป.ตร ี เทคโนโลย ี คอมพิวเตอร ์ 6 ครั้ง/98 ชม. 
15 นางสาว ปนัดดา เขตสมุทร 25 2 คร ู ป.ตร ี สังคม สังคม 5 ครั้ง/98 ชม. 
16 นางสาว โสภณิภา บุญตาม 34 2 คร ู ป.ตรี/ป.บัณฑิต บริหารธรุกิจ ภาษาไทย 2 ครั้ง/62 ชม. 
17 นาย ดัสกร หกลา 30 2 คร ู ป.ตร ี พลศึกษา สุขศึกษา พละ 1 ครั้ง/56 ชม. 
18 นางสาว วรรณยุร ี สมเขาล้าน 27 2 คร ู ป.ตร ี คหกรรม การงาน 2 ครั้ง/62 ชม. 
19 นางสาว อุสรา วรรณอดุม 24 1 คร ู ป.ตร ี ภาษาไทย ภาษาไทย 3 ครั้ง/68 ชม. 
20 นางสาว พรทิพา งามแฉล้ม 24 1 คร ู ป.ตร ี ประถมศึกษา คณิตศาสตร ์ 4 ครั้ง/86 ชม. 
21 นางสาว หัทยา วงศ์วิหค 24 1 คร ู ป.ตร ี นาฏศิลปไ์ทย นาฏศิลปไ์ทย 4 ครั้ง/74 ชม. 
22 นางสาว สาวิตร ี เจตน ี 24 1 คร ู ป.ตร ี สุขศึกษา สุขศึกษา 5 ครั้ง/86 ชม. 
23 นางสาว ประกายทิพย ์ สอนสระค ู 24 1 คร ู ป.ตร ี วิทยาศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ 4 ครั้ง/30 ชม. 
 จ านวนครูที่สอนตรงตามวิชาเอก 21 คน คิดเป็นร้อยละ 95.45 
 จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด  22 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
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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 

 
งบด าเนินการ / เงินเดือน เงินค่าจ้าง  คิดเป็นร้อยละ 79.74 ของรายรับ 
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 7.77 ของรายรับ 

7.  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นหมู่บ้าน มีประชากรประมาณ 30,000 กว่าคน บริเวณ

ใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่ วัด หมู่บ้าน ตลาด อาชีพหลักของชุมชน คือ อาชีพรับจ้าง และค้าขาย คิดเป็น
ร้อยละ 80 เนื่องจากอยู่ใกล้กับแหล่งนิคมอุตสาหกรรม ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 99 
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 240,000 บาทขึ้นไปต่อปี ประชากรเฉลี่ยต่อครัวเรือนเท่ากับ 4 คน ประเพณี และ 
ศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่นท่ีเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปคือ การแข่งเรือ  

8. โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
 8.1  โอกาส 

- ตั้งอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญและเป็นประโยชน์  เช่น  แหล่งโบราณสถาน/โบราณวัตถุ สถานที่
ท่องเที่ยว 

- ตั้งอยู่ในเมือง อยู่ใกล้สถานที่ราชการ / โรงพยาบาล / หน่วยงานอื่นๆ 
- ตั้งอยู่ในเขตที่อยู่อาศัยหนาแน่น / ใกล้ตลาด / แหล่งชุมชน / ใกล้ห้างสรรพสินค้า  
- ปลอดภัยต่อยาเสพติด/แหล่งเริงรมย์/แหล่งการพนัน มอมเมาเยาวชน 
- สภาพแวดล้อมดี / ปลอดโปร่ง / ไม่แออัด บรรยากาศร่มรื่น  เหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
- ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน ผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน/มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
- มีวิทยากรในท้องถิ่น/ผู้น าในท้องถิ่นท่ีมีความรู้ 
- ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ เพ่ือบริการชุมชนด้านสุขภาพ/กีฬา/สวัสดิภาพ 
- การคมนาคมสะดวก มีรถรับจ้าง/รถประจ าทางผ่าน 
- มีรถรับส่งระหว่างโรงเรียนกับบ้าน 
- บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีความเอาใจใส่ ดูแลปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นอย่างด ี
- ส่งเสริมคุณภาพบุคลากรให้มีจรรยาบรรณครู 
- สนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากร 
- ผู้ปกครองมีศรัทธา / ทัศนคต ิ/ ความเชื่อมั่น ที่ดีต่อโรงเรียน 

 

รายรับ บาท รายจ่าย บาท 
เงินงบประมาณ   4,445,505.28 งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 12,471,235.28 

เงินนอกงบประมาณ 1,273,209.00 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 1,214,469.00 

เงินอ่ืนๆ 9,921,370.00 งบอ่ืนๆ 1,954,380.00 

รวม 15,640,084.28 รวม 15,640,084.28 
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 ข้อจ ากัด และจุดอ่อน  
-   ตั้งอยู่ในชุมชนที่มีโรงเรียนเอกชน / โรงเรียนเทศบาล / โรงเรียนรัฐบาล หลายแห่ง 
- ขาดการนิเทศติดตามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

9. โครงสร้างหลักสูตร 
 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 ระยะเวลาเรียน 

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

สาระการเรียนรู้ของหลักสูตรมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 2 ส่วน คือ ประสบการณ์ส าคัญ และสาระที่ควร
เรียนรู้ ซึ่งทั้งสองส่วนนี้ ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมให้เด็กเกิดพัฒนาการอย่างครบทุกด้าน และมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่อยู่รอบตัว ซึ่งครูผู้สอนจะจัดการเรียนการสอนในลักษณะหน่วยการเรียนแบบ    
บูรณาการ หรือเลือกใช้วิธีการแบบอ่ืน ที่สอดคล้องกับปรัชญา และหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยต้องปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ตลอดจนฝึกทักษะที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต เช่น ทักษะการเคลื่อนไหว 
ทักษะทางสังคม ทักษะทางภาษา ทักษะทางการคิด เป็นต้น 

1. ประสบการณ์ส าคัญ 
 ประสบการณ์ส าคัญเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการพัฒนาเด็กทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 

สังคมและสติปัญญา ประกอบด้วยทักษะ กระบวนการส าคัญส าหรับการสร้างองค์ความรู้ของเด็กปฐมวัย ให้เด็ก
ได้มีปฏิสัมพันธ์กับวัตถุ สิ่งของ บุคคลต่างๆ ที่อยู่รอบตัว โดยใช้ประสบการณ์ส าคัญต่อไปนี้ 

 1.1 ประสบการณ์ส าคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย 
  1.1.1 กล้ามเนื้อใหญ ่
   - การท าท่าทางเลียนแบบ และเล่นบทบาทสมมุติ 
   - การเล่น 
   - การออกก าลังกาย 
   - การเคลื่อนไหวอยู่กับที่ และการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ 
   - การเคลื่อนไหวพร้อมใช้วัสดุอุปกรณ์ 
  1.1.2 กล้ามเนื้อเล็ก 
   - การปั้นและประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ด้วยดินน้ ามัน แป้งโด เศษวัสดุ ฯลฯ 
   - การเขียนภาพและการเล่นกับสี 
   - การต่อของ บรรจุ เท และแยกชิ้นส่วน 
   - การเล่น เครื่องเล่นสัมผัส 
 1.2 ประสบการณ์ส าคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์ จิตใจ 
  1.2.1 ดนตรี 
   - การแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี 
   - การเล่นเครื่องเล่นดนตรีง่ายๆ เช่น เครื่องดนตรีประเภทเคาะ ตี ฯลฯ 
   - การร้องเพลง 
  1.2.2 สุนทรียภาพ 
   - การชื่นชมและสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม 
   - สนุกสนานกับเรื่องตลก ข าขัน และเรื่องราว เหตุการณ์ที่สนุกสนานต่างๆ 
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  1.2.3 การเล่น 
   - การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ 
   - การเล่นอิสระ 
   - การเล่นในห้องเรียน และนอกห้องเรียน 
  1.2.4 คุณธรรม จริยธรรม 
   - การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ 
 1.3 ประสบการณ์ส าคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการทางสังคม 
  - การวางแผน ตัดสินใจเลือก ลงมือปฏิบัติ 

- การมีประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น 
- การแก้ปัญหาในการเล่น 
- การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของตนเอง และร่วมกับผู้อื่น 
- การมีโอกาสได้รับความรู้สึก ความสนใจ และความต้องการของตนเองและผู้อ่ืน 
- การมีประสบการณ์ทางการเล่นร่วมกับเด็กอ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 
- การมีประสบการณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทย 
- การท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

 1.4 ประสบการณ์ส าคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญา 
  1.4.1 การคิด 
   - การรู้จักสิ่งต่างๆ ด้วยการมอง ฟัง สัมผัส ชิมรส และดมกลิ่น 
   - การเลียบแบบการกระท า และเสียงต่างๆ 
   - การเชื่อมโยงภาพ ภาพถ่าย และรูปแบบต่างๆ กับสิ่งของหรือสถานที่จริง 
   - การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อ วัสดุ 
   - การรับรู้และแสดงความรู้สึกผ่านวัสดุ ของเล่น และผลงาน 
  1.4.2 ภาษา 
   - การแสดงความรู้สึกด้วยค าพูด 

- การพูดกับผู้ อ่ืนเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง หรือเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ
ตนเอง 

- การอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ 
- การสนุกกับการฟังเรื่องราวนิทาน ค าคล้องจอง ค ากลอน 
- การสนุกกับการเขียนในหลายรูปแบบผ่านประสบการณ์ที่สื่อความหมายต่อเด็ก

ตามธรรมชาติ เขียนภาพ เขียนขีดเขี่ย เขียนคล้ายตัวอักษร เขียนเหมือน
สัญลักษณ์ เขียนแผนภูมิ แผนภาพ แผนที่ 

- การสนุกกับการอ่านในหลายรูปแบบ ผ่านประสบการณ์ที่สื่อความหมายตาม
ธรรมชาติ อ่านภาพ นิทานหรือสัญลักษณ์ 

  1.4.3 คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
   1.4.3.1 การสังเกต การจ าแนก และการเปรียบเทียบ ได้ 
     - การส ารวจ และอธิบายความเหมือน ความต่างของสิ่งต่างๆ 
     - การจับคู่ การจ าแนก และการจัดกลุ่ม 
     - การคาดคะเนสิ่งต่างๆ 
     - การตั้งสมมตฐิาน 
     - การทดลองสิ่งต่างๆ 
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     - การสืบค้นข้อมูล 
     - การใช้หรืออธิบายสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
     - การเปรียบเทียบ เช่น ยาว-สั้น ขรุขระ-เรียบ ฯลฯ 
     - การเรียงล าดับสิ่งต่างๆ 
   1.4.3.2 จ านวน 
     - การเปรียบเทียบจ านวน มากกว่า น้อยกว่า เท่ากัน 
     - การนับสิ่งต่างๆ 
     - การจับคู่หนึ่งต่อหนึ่ง 
   1.4.3.3 มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่ / ระยะ) 
     - การต่อเข้าด้วยกัน การแยกออก การบรรจุและการเทออก 
     - การสังเกตสิ่งต่างๆ และสถานที่จากมุมมองที่ต่างกัน 

- การมีประสบการณ์และการอธิบายในเรื่องต าแหน่งของสิ่งต่างๆ ที่
สัมพันธ์กัน เช่น บน-ล่าง ขึ้น-ลง ฯลฯ 

- การสังเกตสิ่งต่างๆ และสถานที่จากมุมมองที่ต่างกัน 
- การมีประสบการณ์และการอธิบายในเรื่องทิศทางการเคลื่อนที่ของคน

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

   1.4.3.4 เวลา 
     - การเริ่มต้นและการหยุด การกระท าโดยสัญญาณ 

- การมีประสบการณ์และเปรียบเทียบเวลา เช่น ตอนเช้า ตอนเย็น เมื่อ
วานนี้ พรุ่งนี้ ฯลฯ  

- การสังเกตความเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล 
- การมีประสบการณ์และการเรียงล าดับเหตุการณ์ต่างๆ 
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 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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 

การงานอาชพีและเทคโนโลย ี 40 1 40 1 40 1 80 2 80 2 80 2 

ภาษาตา่งประเทศ 40 1 40 1 40 1 80 2 80 2 80 2 

รวมเวลาเรียนทั้งป ี 840  840  840  840  840  840  

รายวิชาเพิ่มเติม             

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 

หน้าที่พลเมือง 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 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์   10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 

รวมเวลาเรียน 1,120 28 1,120 28 1,120 28 1,120 28 1,120 28 1,120 28 

 
10. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
 10.1 ห้องสมุดมีขนาด 100 ตารางเมตร จ านวนหนังสือค้นคว้าในห้องสมุด 20,000 เล่ม 
 การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบเอกสาร 
 10.2 ห้องปฏิบัติการ 
 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 ห้อง 
 ห้องปฏิบัติการทางภาษา จ านวน 1 ห้อง 
 ห้องนาฏศิลป์/ ดนตรี จ านวน 3 ห้อง   
 ห้องพยาบาล จ านวน 1 ห้อง 
 ห้องวิชาการ จ านวน 1 ห้อง 
 ห้องสื่อการเรียนการสอน จ านวน 2 ห้อง 
 10.3 คอมพิวเตอร์ 
 สถานศึกษามีคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 65  เครื่อง 
 ใช้เพื่อการเรียนการสอน 47  เครื่อง 
 ใช้เพื่อการบริหารจัดการ  19  เครื่อง 
 10.4 แหล่งติดตั้งอินเทอร์เน็ต 

มีการติดตั้งเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประเภทไร้สาย (Wireless) ภายในอาคาร ห้องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์ในส านักงาน อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์พกพา สามารถเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ โดยขออนุญาต
ผู้ดูแลระบบ 
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 10.5 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  
แหล่งการเรียนรู้ สถิติการใช้งาน (ครั้งต่อ)ปี 

สนามเด็กเล่น 220 
ลานกิจกรรม 220 
ห้องสื่อการเรียนการสอน 200 
ห้องดนตรี 320 
บริเวณรอบโรงเรียน 200 
ป้ายนิเทศ/บอร์ด 200 
โรงอาหาร 220 

 
 10.6  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   

- วัดเกิดการอุดม  
- วัดพระธรรมกาย 
- วัดกลางคลองสาม  
- คิดส์ซาเนีย กรุงเทพฯ 
- วัดปัญญานันทาราม 
- ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร พระนครศรีอยุธยา 

 10.7 ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้  
 - พระธรรมวิทย์ ฐานธมฺโม พระวิทยากรเข้าค่ายคุณธรรม 
 - พระมหาสุกัน สุชาโต พระวิทยากรเข้าค่ายคุณธรรม 
 - ทรูปลูกปัญญา ให้ความรู้ เรื่องการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน 
 - โรงเรียนตะวันชัย ให้ความรู้ เรื่องการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยม 
 - รายการซูเปอร์จิ๋ว ให้ความรู้ เรื่องการอ่าน 
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11. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 11.1 รางวัล 

ระดับสถานศึกษา - ไม่มี 
ระดับผู้บริหาร - หนึ่งแสนครูดี จากคุรุสภา 1 คน 
ระดับครู - ไม่มี 
ระดับนักเรียน 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ไดร้ับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
ระดับการศึกษาปฐมวัย   
เด็กหญิงปัญญรตัน ์ ไหลไผ่ทอง ทอง ประกอบอาหารจานเดยีว สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ

บริหารการศึกษาสถานศึกษา
เอกชน ปทุมธาน ี

เด็กชายอรรถพงศ ์ การเจรญิกุลวงศ ์
เด็กชายสมัมา บุญยงค ์
เด็กหญิงสรัชนา วิชัยดิษฐ ทอง กายบริหาร 
เด็กหญิงพิมพ์ขนก สวัสดิ์ทสั 
เด็กหญิงกัญฐภา โพธิ์พันธุ ์
เด็กหญิงศภุิสรา วิเศษดอนหวาย 
เด็กหญิงแพรวขวัญ จิรเจษฎา 
เด็กหญิงกัลยภรณ ์ จันทรัง 
เด็กหญิงสาริศา เจียมเงิน 
เด็กหญิงรัชวลัคุ ์ ศิริพร 
เด็กหญิงอัญญาณีย ์ รวดเร็ว 
เด็กหญิงชาลสิา หนุนนาค 
เด็กหญิงภคัวลัญชญ ์ สมยันพล 
เด็กหญิงสุพิชฌาย ์ พงษป์ราโมทย ์
เด็กหญิงสุวณา เทว ี
เด็กหญิงนภชนก ฤกษ์โสภา 
เด็กหญิงธัญลักษณ ์ จเรรัชต ์
เด็กชายเดชาวัต รัตนานนท ์ ทอง วาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานเีขต 1 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เด็กชายกีรต ิ เศรษฐสุข ทอง มารยาทไทย ป.1-3 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ

บริหารการศึกษาสถานศึกษา
เอกชน ปทุมธาน ี
 

เด็กหญิงเปีย่มรัก เพ็ชรกิจ 
เด็กชายธรรมฤทธ์ิ จิตรเพียรค้า ทอง มารยาทไทย ป.4-6 
เด็กหญิงวัสฎากร บัวล าพอง 
เด็กชายธนชิต พงษ์ศรีเจริญสุข ทอง Impromptu Speech ป.4-6 
เด็กชายพัชธรสิษฐ์ นามเมือง ทอง Story Telling 
เด็กชายกิตติ์พิพัฒน์ จิตรวงษ ์ ทอง การแสดงทางวิทยาศาสตร ์
เด็กชายธรรมชัย เชิดชูศิลป ์
เด็กชายอภิวัฒน์ บ ารุงบุญ 
เด็กหญิงฐิติวรดา จอมทอง ทอง ท่องอาขยาน-ท านองเสนาะ 

ป.1-3 
เด็กชายศักดโิชต ิ สนั่นไหว ทอง วาดภาพระบายสี ป.1-3 
เด็กหญิงเพียงขวัญ พงษ์ปราโมทย ์ ทอง นาฏศิลปไ์ทยอนุรักษ ์
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร เครือมาล ี
เด็กหญิงวรรณภา สุขนุ่ม 
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ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ไดร้ับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
เด็กหญิงพัทธนันท์ ลมมลูตร ี
เด็กหญิงกัญญ์นภสั นามพุทรา 
เด็กหญิงฐิตริัตน ์ คงสุข 
เด็กหญิงพรรษชล พงษ์ศรีเจริญสุข ทอง ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
เด็กหญิงนวพร มีอิศระ ทอง การใช้โปรแกรมน าเสนอ 
เด็กชายณภัทร อุ่นมา 
เด็กหญิงณัฐกฤตา พรมมาศ ทอง ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ

ธรรมชาติในท้องถิ่น เด็กหญิงพรพรรณ บัวล าพอง 
เด็กหญิงเพชรรดา มั่นเจรญิ 
เด็กชายรัชชานนท์ พลพันธ์ ทอง ผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนลูก

บอล เด็กชายวีรภัทร ไผล่้อม 
เด็กชายเตวิช เพิ่มพูน 
เด็กชายธนกรณ ์ ศรีกระภา 
เด็กชายธีรพงศ ์ กมุทากรณ ์
เด็กชายชัยพิพัฒน ์ นามอาษา 
เด็กชายอภิวรรธน ์ ทองเมืองหลวง ทอง การใช้เข็มทิศและคาดคะเน 
เด็กชายชยากร คงลาภ 
เด็กชายโสณภัทร แก้วสมเดจ็ 
เด็กชายลัทธพล พลพันธ์ 
เด็กชายรชต ตันติพงศา 
เด็กชายณัฐภณ สุดาชม 
เด็กหญิงปณุิกา จันแพ ทอง แอโรบิค 
เด็กหญิงกัญญาณัฐ กันเกศ 
เด็กหญิงบุญญารักษ์ โต๊ะงาม 
เด็กหญิงธารชมพ ู กนิตศรีบ าเพญ็ 
เด็กหญิงสารณิ ี จิ้นสุริวงษ ์   
เด็กหญิงนันทิชา รินทร 
เด็กหญิงกัลยากร กิจเจตน ี
เด็กหญิงเจลดา จิ๋วร ี
เด็กหญิงพรรณปพร บุญอุดม 
เด็กหญิงนรศิรา คงเผ่า 
เด็กหญิงดุษณ ี จิ้นสุริวงษ ์
เด็กหญิงกุลกริยา เฉลิมชัย 
เด็กหญิงมณีญา ศรีมาตรา 
เด็กหญิงกชพร ร่มศร ี
เด็กหญิงศิวัชญา สุจิตรประเสริฐ 
เด็กชายกีรต ิ เศรษฐสุข ทอง มารยาทไทย ป.1-3 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานเีขต 1 เด็กหญิงเปีย่มรัก เพ็ชรกิจ 
เด็กหญิงฐิติวรดา จอมทอง ทอง ท่องอาขยายท านองเสนาะ ป.1-3 
เด็กหญิงพัทธนันท์ ลมมลูตร ี ทอง ท่องอาขยายท านองเสนาะ ป.4-6 
เด็กหญิงเพชรรดา มั่นเจรญิ ทอง ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ

ธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-6 เด็กหญิงพรพรรณ บัวล าพอง 
เด็กหญิงณัฐกฤตา พรมมาศ 
เด็กหญิงปณุิกา จันแพ ทอง แอโรบิก 



หน้า 14 รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดวงพร ปีการศึกษา 2557 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ไดร้ับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
เด็กหญิงกัญญาณัฐ กันเกศ 
เด็กหญิงบุญญารักษ์ โต๊ะงาม 
เด็กหญิงธารชมพ ู กนิตศรีบ าเพญ็ 
เด็กหญิงสารณิ ี จิ้นสุริวงษ ์
เด็กหญิงนันทิชา รินทร 
เด็กหญิงกัลยากร กิจเจตน ี
เด็กหญิงเจลดา จิ๋วร ี
เด็กหญิงพรรณปพร บุญอุดม 
เด็กหญิงนรศิรา คงเผ่า 
เด็กหญิงดุษณ ี จิ้นสุริวงษ ์
เด็กหญิงกุลกริยา เฉลิมชัย 
เด็กหญิงมณีญา ศรีมาตรา 
เด็กหญิงกชพร ร่มศร ี
เด็กหญิงศิวัชญา สุจิตรประเสริฐ 
เด็กชายรัชชานนท์ พลพันธ์ ทอง ผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนลูก

บอล เด็กชายวีรภัทร ไผล่้อม 
เด็กชายเตวิช เพิ่มพูน 
เด็กชายธนกรณ ์ ศรีกระภา 
เด็กชายธีรพงศ ์ กมุทากรณ ์
เด็กชายชัยพิพัฒน์ นามอาษา 
 
 



11.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ (ปีการศึกษา 2556) 
  ระดับการศึกษาปฐมวัย 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
โครงการวันส าคัญ วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้เด็กเข้าใจหลักการของศาสนา และปฏิบัติตามหลักการของ
ศาสนา 

2. เพื่อให้ครู  เด็ก ผู้ปกครองได้ร่วมปฏิบัตกิิจกรรมและมีความเข้าใจอัน
ดีต่อกัน  

3. เพื่อให้ครูและเด็กร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  และมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

เป้าหมาย 
เชิงปรมิาณ เด็กเข้าร่วมโครงการทุกคน 
เชิงคุณภาพ เด็กร้อยละ 85 มีวินัย รับผิดชอบ เช่ือฟงัค าสั่งสอนของ
ครูอาจารย ์พ่อแม ่มีความกตัญญูกตเวทีต่อมีพระคุณ ประพฤติตนตาม
ประเพณีวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 

วิธีด าเนินการ 
1. ขั้นเตรียม 
 - ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัต ิ
2. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 - ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน มอบหมายหน้าที่

ผู้รับผิดชอบ 
 - ด าเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่ก าหนดไว้ 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละกิจกรรม 
4. สรุปผลการด าเนินงาน 
 

1. ร้อยละ 85 ของเด็ก มีวินยั รับผิดชอบ เช่ือ
ฟังคุณครู อาจารย์พ่อแม ่

96.74 
 กิจกรรมวันไหว้ครู 
 กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
 กิจกรรมวันแม่ 
 กิจกรรมวันลอยกระทง 
 กิจกรรมวันพ่อ 
กิจกรรมวันคริสต์มาส 
 กิจกรรมวันปีใหม่ 
กิจกรรมวันเด็ก 

2. ร้อยละ 85 ของเด็ก ประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 

98.91 

3. ร้อยละ 85 ของเด็ก มีความร่าเริงแจ่มใส 97.83 
4. ร้อยละ 90 ของเด็ก ชื่นชมธรรมชาต ิ 99.46 
5. ร้อยละ 85 ของเด็ก ท างานร่วมกับผู้อื่น 98.91 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้เด็กมีวินัยและมีความรับผิดชอบ 
2. เพื่อให้เด็กเช่ือฟังค าสั่งสอนของครูอาจารย์ พ่อแม่ มีความกตัญญู

กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
3. เพื่อให้เด็กมีความซ่ือสัตย์สุจริต ชว่ยเหลอืแบ่งหัน 
4. เพื่อให้เด็กประพฤติตนตามหลักวัฒนธรรมไทย และหลักศาสนา

พุทธ 
เป้าหมาย 

เชิงปรมิาณ เด็กเข้าร่วมโครงการทุกคน 
เชิงคุณภาพ เด็กร้อยละ 85 ควบคุมอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย เช่ือฟัง
ค าสั่งสอนของพ่อแม่ มวีินัย มีความรับผดิชอบ มีความซ่ือสัตย์ สุจริต 
รู้จักช่วยเหลอืแบ่งปัน ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรม
ชาวพุทธ 

วิธีด าเนินการ 
1. ขั้นเตรียม 
 - ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัต ิ
2. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 - ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน มอบหมายหน้าที่

ผู้รับผิดชอบ 
 - ด าเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่ก าหนดไว้ 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละกิจกรรม 
4. สรุปผลการด าเนินงาน 
 
 

1. ร้อยละ 85 ของเด็ก มีวินยั เช่ือฟังค าสอน
ของพ่อแม่ มีความกตัญญกูตเวท ี

96.74 
 กิจกรรมกราบเท้าพ่อแม่ก่อนนอน 
 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง 
 กิจกรรมสมุดบันทึกความดี 
 กิจกรรมวิถีชาวพุทธ 

2. ร้อยละ 85 ของเด็ก มีความซ่ือสัตย์สจุริต 
ช่วยเหลือแบ่งปัน 

99.46 

3. ร้อยละ 85 ของเด็ก ประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทย และศาสนาพุทธ 

98.91 

 
 
 



งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค/์เปา้หมาย วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็ก วัตถุประสงค ์

1. เพื่อพัฒนาให้เด็กมีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออก 
2. เพื่อให้เด็กสามารถควบคุมตนเอง ชื่นชมศิลปะ ดนตรี และการ

เคลื่อนไหว 
3. เพื่อให้เด็กท ากิจกรรมร่วมกับผูอ้ื่นได้อยา่งมีความสุข 
เป้าหมาย 
เชิงปรมิาณ เด็กเข้าร่วมโครงการทุกคน 
เชิงคุณภาพ เด็กร้อยละ 85 ร่าเริงแจ่มใส มีความมั่นใจในตนเอง กล้า
แสดงออก สามารถควบคุมอารมณ์ตนเอง ชื่นชมศิลปะ ดนตรี และการ
เคลื่อนไหวและสามารถท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

วิธีด าเนินการ 
1. ขั้นเตรียม 
 - ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัต ิ
2. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 - ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน มอบหมายหน้าที่

ผู้รับผิดชอบ 
 - ด าเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่ก าหนดไว้ 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละกิจกรรม 
4. สรุปผลการด าเนินงาน 

1. ร้อยละ 85 ของเด็ก มีความร่าเริงแจ่มใส 97.83 
 กิจกรรมมอบเกียรติบัตร 
 กิจกรรมงานปิดภาค 
กิจกรรมกีฬาสี 

2. ร้อยละ 85 ของเด็ก มีความมั่นใจ 97.83 
3. ร้อยละ 85 ของเด็ก ควบคุมอารมณ์ตนเอง

ได้ 
98.91 

4. ร้อยละ 90 ของเด็ก ชื่นชมศิลปะ ดนตรี
และการเคลื่อนไหว 

99.46 

5. ร้อยละ 85 ของเด็ก ท ากจิกรรมร่วมกบั
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

98.91 

โครงการส่งเสริมวิชาการ วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้ส่ิงต่างๆ รอบตัว 
2. เพื่อให้เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิง่ต่างๆ ที่เกิดจาร

ประสบการณ์เรียนรู้ 
3. เพื่อให้เด็กมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และภาษา 
เป้าหมาย 
เชิงปรมิาณ เด็กเข้าร่วมโครงการทุกคน 
เชิงคุณภาพ เด็กร้อยละ 85 ร่าเริงแจ่มใส รักการเรียน ชื่นชม ศิลปะ 
และรักธรรมชาติสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว มีความมั่นใจ มีความซ่ือสัตย์
สุจริต มีทักษะทางคณิตศาสตร์ และมีทักษะทางภาษา 
 เด็กร้อยละ 80 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่
เกิดจากประสบการณ์เรียนรู ้

วิธีด าเนินการ 
1. ขั้นเตรียม 
 - ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัต ิ
2. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 - ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน มอบหมายหน้าที่

ผู้รับผิดชอบ 
 - ด าเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่ก าหนดไว้ 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละกิจกรรม 
4. สรุปผลการด าเนินงาน 

1. ร้อยละ 85 ของเด็ก มีความร่าเริงแจ่มใส 97.83 
กิจกรรมทัศนศึกษา 
 กิจกรรมตลาดนัดดวงพร 
 กิจกรรมวันวิชาการ 
 กิจกรรมเชิญวิทยากร  

2. ร้อยละ 85 ของเด็ก มีความมั่นใจ 97.83 
3. ร้อยละ 85 ของเด็ก ชื่นชม ศิลปะ และ

ธรรมชาติ 
98.91 

4. ร้อยละ 85 ของเด็ก มีความซ่ือสัตย ์สุจริต 99.46 
5. ร้อยละ 85 ของเด็ก สนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตัว 90.76 
6. ร้อยละ 85 ของเด็ก มีความคิดรวบยอด

เกี่ยวกบัสิ่งต่างๆ ที่เกิดประสบการณ์เรียนรู้ 
98.91 

7. ร้อยละ 85 ของเด็ก มีทักษะทางภาษา 98.91 
8. ร้อยละ 85 ของเด็ก มีทักษะขบวนการทาง

คณิตศาสตร์ 
98.91 



งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค/์เปา้หมาย วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
โครงการนิทานเพื่อนรัก วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้เด็กรักการอา่นและมีทกัษะทางภาษา มจีินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ 

เป้าหมาย 
เชิงปรมิาณ เด็กเข้าร่วมโครงการทุกคน 
เชิงคุณภาพ เด็กร้อยละ 85 มีทกัษะทางภาษา มีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ 

วิธีด าเนินการ 
1. ขั้นเตรียม 
 - ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัต ิ
2. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 - ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน มอบหมายหน้าที่

ผู้รับผิดชอบ 
 - ด าเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่ก าหนดไว้ 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละกิจกรรม 
4. สรุปผลการด าเนินงาน 

1. ร้อยละ 85 ของเด็ก มีทักษะทางภาษา 98.91 
 2. ร้อยละ 85 ของเด็ก มีจินตนาการและ

ความคิดสร้างสรรค์ 
98.91 

โครงการส่งเสริมสุขภาพ วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพัฒนาให้เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสขุภาพของตน และมี

สมรรถภาพตามเกณฑ ์
2. เพื่อให้เด็กสามารถหลกีเล่ียงสภาวะที่เสีย่งต่อโรค 
เป้าหมาย 
เชิงปรมิาณ เด็กเข้าร่วมโครงการทุกคน 
เชิงคุณภาพ เด็กร้อยละ 75 มีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ และมี
สมรรถภาพตามเกณฑ ์
 เด็กร้อยละ 80 มีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพของตน และ
สามารถหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค 

วิธีด าเนินการ 
1. ขั้นเตรียม 
 - ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัต ิ
2. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 - ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน มอบหมายหน้าที่

ผู้รับผิดชอบ 
 - ด าเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่ก าหนดไว้ 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละกิจกรรม 
4. สรุปผลการด าเนินงาน 

1. ร้อยละ 75 ของเด็ก มีน้ าหนกั สว่นสูง และ
สมรรถภาพเป็นไปตามเกณฑ ์

88.59 
กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าป ี
กิจกรรมตรวจสุขภาพปากและฟัน 
กิจกรรมอาหารกลางวัน 
กิจกรรม ฟ.ฟันสะอาด 

2. ร้อยละ 80 ของเด็ก มีสุขนิสัย ในการดูแล
สุขภาพตนเอง 

98.37 

3. ร้อยละ 80 ของเด็ก หลีกเล่ียงต่อสภาวะที่
เส่ียงต่อโรค 

98.37 

โครงการจัดท าและพัฒนา
หลักสูตร 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพัฒนาให้สถานศึกษามีหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัของ

สถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าหมาย 
เชิงปรมิาณสถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ได้รับการปรับปรุงโดย
ความร่วมมือของทุกฝ่าย 
เชิงคุณภาพ สถานศึกษามีหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา
และน าสู่การปฏิบัติได้อยา่งมีประสิทธภิาพ 

วิธีด าเนินการ 
1. ขั้นเตรียม 
 - ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัต ิ
2. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 - ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน มอบหมายหน้าที่

ผู้รับผิดชอบ 
 - ด าเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่ก าหนดไว้ 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละกิจกรรม 
4. สรุปผลการด าเนินงาน 
 

1.  สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ในระดับ 5 

5 

 



งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค/์เปา้หมาย วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร วัตถุประสงค ์

1. เพื่อพัฒนาให้ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

2. เพื่อพัฒนาให้ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัด
การศึกษา 

เป้าหมาย 
เชิงปรมิาณ ครูเข้าร่วมโครงการทุกคน 
เชิงคุณภาพ ครูร้อยละ 80 เข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของ
การจัดการศึกษา ใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลพัฒนาการของเด็ก
อย่างหลากหลายและสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง
และจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
 ครูร้อยละ 85 วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตน
รับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 
 ครูร้ อยละ 90 จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และสามารถจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ที่หลากหลาย 

วิธีด าเนินการ 
1. ขั้นเตรียม 
 - ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัต ิ
2. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 - ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน มอบหมายหน้าที่

ผู้รับผิดชอบ 
 - ด าเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่ก าหนดไว้ 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละกิจกรรม 
4. สรุปผลการด าเนินงาน 
 
 

1. ร้อยละ 80 ของครูที่เข้าใจปรัชญาหลักการ 
และธรรมชาติของการศึกษา 

100 
กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา 
กิจกรรมประกวดสื่อการสอน 
กิจกรรมวิจยัในชั้นเรียน 
กิจกรรมนิเทศการสอน 

2. ร้อยละ 90 ของครูที่จัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย และสามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

100 

3. ร้อยละ 85 ของครูทีใ่ช้ส่ือและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 

100 

4. ร้อยละ 80 ของครูที่ใช้เครื่องมือการวัดและ
ประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย
และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่
ผู้ปกครอง 

100 

5. ร้อยละ 85 ของครูทีว่ิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลใน
การปรับการจัดประสบการณ์ 

100 

6. ร้อยละ 80 ของครูที่จัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการ
เรียนรู้ได้ตลอดเวลา 

100 

7. ร้อยละ 100 ของครูทีมี่วุฒิและความรู้
ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย 

100 

8. ผูบ้ริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย อยู่ในระดับ 5 

5 

9. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ภาวะผู้น าและความคิด
ริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย อยู่ในระดับ 
5 

5 

10. ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและ
ใช้ข้อมูลการประเมินหรือการวิจัยเป็นฐานคิด
ทั้งด้านวิชาการและการจัดการ อยู่ในระดบั 5 

5 

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

5 



งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค/์เปา้หมาย วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
   12. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ให้มีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับ 4 
5 

13. ผู ้บร ิหารให ้ค าแนะนำ ค าปร ึ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 ของครูทีบ่ริหารจัดการชั้นเรยีน
ที่สร้างวินัยเชิงบวก 

100 

โครงการส่งเสริมคุครูดีดวงพร วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพัฒนาให้ครูมีคุณธรรม จริยธรรม 
2. เพื่อพัฒนาให้ครูมีวินัยในตนเองประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
เป้าหมาย 
เชิงปรมิาณ ครูเข้าร่วมโครงการทุกคน 
เชิงคุณภาพ ครูและบุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยในตนเอง
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
 

วิธีด าเนินการ 
1. ขั้นเตรียม 
 - ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัต ิ
2. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 - ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน มอบหมายหน้าที่

ผู้รับผิดชอบ 
 - ด าเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่ก าหนดไว้ 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละกิจกรรม 
4. สรุปผลการด าเนินงาน 

1. ครูเข้าร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด อยู่ในระดับ 5 

5 
กิจกรรมสวดมนต์ ปฏิบัตธิรรม 
กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม 

 
  



งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค/์เปา้หมาย วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
โครงการประกันคุณภาพภายใน วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ 
2. เพื่อจัดเตรียมข้อมูลส าหรับการจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาประจ าปขีองโรงเรียน   
3. เพี่อจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของโรงเรียน  

และรายงานผลต่อต้นสังกัด 
เป้าหมาย 
เชิงปรมิาณ สถานศึกษามกีารจัดเตรียมข้อมูลและจดัท ารายงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของโรงเรียนได้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
เชิงคุณภาพ สถานศึกษามกีารประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ 
สามารถจัดเตรียมข้อมูล และจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจ าปขีองโรงเรียนรายงานผลต่อต้นสังกัดได้อย่างมี
คุณภาพในระดับดีมาก 

วิธีด าเนินการ 
1. ขั้นเตรียม 
 - ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัต ิ
2. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 - ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน มอบหมายหน้าที่

ผู้รับผิดชอบ 
 - ด าเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่ก าหนดไว้ 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละกิจกรรม 
4. สรุปผลการด าเนินงาน 

1. สถานศึกษามกีารประกันคุณภาพภายใน ที่
เป็นระบบตามกฎกระทรวงอยู่ในระดับ 5 

5 
 

โครงการสายสัมพันธ์ชุมชน บ้าน 
และโรงเรียน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้โรงเรียน นักเรียน  ผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาและ

ชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
2. เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนรว่มในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
3. เพื่อให้ชุมชนเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
เป้าหมาย 
เชิงปรมิาณ สถานศึกษากับนักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาและชุมชนมีความสัมพันธ์ทีด่ีต่อกัน เป็นแหล่งวิทยาการใน
การแสวงหาความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
เชิงคุณภาพ ครูร้อยละ 90 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกบัเด็ก และผู้ปกครอง 
 ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกจิกรรมการเรียนการ
สอน ชุมชนเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกัน 

วิธีด าเนินการ 
1. ขั้นเตรียม 
 - ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัต ิ
2. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 - ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน มอบหมายหน้าที่

ผู้รับผิดชอบ 
 - ด าเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่ก าหนดไว้ 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละกิจกรรม 
4. สรุปผลการด าเนินงาน 

1. ร้อยละ 90 ของครูที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกบั
เด็ก และผู้ปกครอง 

100 

กิจกรรมปฐมนิเทศ 
กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง 
กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน 
 

2. สถานศึกษามกีลไกให้ผู้มีส่วนร่วมตระหนัก
และเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวยัอยู่ใน
ระดับ 4 

5 

3. สถานศึกษาสร้างการมีส่วนร่วมและ
แสวงหาการร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน
และท้องถิ่น อยู่ในระดับ 4 

5 

4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ระหวา่ง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับ 4 

5 

5. สถานศึกษาให้บรกิารอาคารสถานที่ และ
พื้นที่ภายในแก่ชุมชน 

5 

6. สถานศึกษาให้ความร่วมมือกับการท า
กิจกรรมของชุมชน 

5 



งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค/์เปา้หมาย วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
โครงการปรับปรุงอาคารสถานที ่ วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
2.เพื่อให้แก่นักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียน ได้ตระหนักถึงประโยชน์

และคุณค่าของอาคารสถานที ่และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน และ
ช่วยกันดแูลรักษาใหอ้ยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

เป้าหมาย 
เชิงปรมิาณ สถานศึกษามีอาคารสถานที ่และสภาพแวดล้อมที่พร้อม
ใช้งานเสมอ 
เชิงคุณภาพ สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมภายในที่ปลอดภัย ร่มร่ืน มี
สิ่งอ านวยความสะดวก เป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก
อย่างรอบด้าน  

วิธีด าเนินการ 
1. ขั้นเตรียม 
 - ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัต ิ
2. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 - ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน มอบหมายหน้าที่

ผู้รับผิดชอบ 
 - ด าเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่ก าหนดไว้ 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละกิจกรรม 
4. สรุปผลการด าเนินงาน 

1. เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
เด็กและบุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน อยู่
ในระดับ 4 

5 
 

2. สถานศึกษาจัดสิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อ
พัฒนาเด็กอยา่งรอบด้าน อยู่ในระดับ 4 

5 

โครงการยิ้มง่ายไหว้สวย วัตถุประสงค ์
1. เพื่อปลูกฝังมารยาทในการไหว้และส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียนให้

โดดเด่น 
2. เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าและความส าคัญในความมีสัมมาคารวะ 

เคารพนอบน้อมต่อผู้ใหญ ่
เป้าหมาย 
เชิงปรมิาณ เด็กเข้าร่วมโครงการทุกคน 
เชิงคุณภาพ เด็กร้อยละ 90 มีกิริยามารยาท มีสัมมาคารวะ แสดง
ความเคารพนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ด้วยการไหว้ได้อย่างสวยงาม 

วิธีด าเนินการ 
1. ขั้นเตรียม 
 - ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัต ิ
2. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 - ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน มอบหมายหน้าที่

ผู้รับผิดชอบ 
 - ด าเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่ก าหนดไว้ 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละกิจกรรม 
4. สรุปผลการด าเนินงาน 

1. ร้อยละ 90 ของเด็กที่มีสุขภาพจิตดี มี
กิริยามารยาทงาม แสดงความเคารพต่อ
ผู้ใหญ่ได้อย่างสวยงาม 

100 
 

โครงการวินัยดีศรีดวงพร วัตถุประสงค ์
1. เพื่อส่งเสริมระเบียบวินัย และค่านิยมทีด่ีของการมีระเบียบวินัย

ให้แก่นักเรียน 
2. เพื่อให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนได้ตามระเบียบวินยัที่ก าหนดและ

อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
เป้าหมาย 
เชิงปรมิาณ เด็กเข้าร่วมโครงการทุกคน 
เชิงคุณภาพ เด็กร้อยละ 85 ประพฤติปฏิบัติตนได้ตามระเบียบวินยัที่
สถานศึกษาก าหนดและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

วิธีด าเนินการ 
1. ขั้นเตรียม 
 - ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัต ิ
2. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 - ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน มอบหมายหน้าที่

ผู้รับผิดชอบ 
 - ด าเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่ก าหนดไว้ 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละกิจกรรม 
4. สรุปผลการด าเนินงาน 

1. ร้อยละ 85 ของเด็กที่ปฏิบัติตามระเบยีบ
วินัยของโรงเรียน 

96.74 
 



งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค/์เปา้หมาย วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค ์

1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเห็นความส าคัญของ
การรักษาสิ่งแวดล้อม 

2. เพื่อปลูกฝังนิสัยรักและห่วงใยสิ่งแวดล้อมให้แก่นักเรียน ครู บุคลากร
ในโรงเรียน 

3. เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ เสริมทักษะทาง
ภาษาให้เด็ก 

เป้าหมาย 
เชิงปรมิาณ เด็กเข้าร่วมโครงการทุกคน 
เชิงคุณภาพ สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ 
 เด็กร้อยละ 90 บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสว่นรวม 
 เด็กร้อยละ 85 มีทกัษะทางภาษา 

วิธีด าเนินการ 
1. ขั้นเตรียม 
 - ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัต ิ
2. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 - ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน มอบหมายหน้าที่

ผู้รับผิดชอบ 
 - ด าเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่ก าหนดไว้ 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละกิจกรรม 
4. สรุปผลการด าเนินงาน 
 

1. ร้อยละ 90 ของเด็กที่บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อ
ส่วนรวม 

95.29 
กิจกรรมผู้พิชิตขยะ 
กิจกรรมต้นไม้พูดได้ 2. ร้อยละ 85 ของเด็กมีทักษะทางภาษา 98.91 

3. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ 
อยู่ในระดับ 4 

5 



 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ วิธีด าเนินการ ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
โครงการวันส าคัญ วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง ด้านการปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมประเพณีไทยและตามหลักปฏิบัติของศาสนา 

2. เพื่อให้ผู้เรียนรู้หลักการของศาสนา ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

เป้าหมาย 
เชิงปรมิาณ ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละ 75 ของผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วย

ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ รอบตัว 
- ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้ง

ค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อมท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน 
และภูมิใจในผลงานของตนเอง 

- ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีวินัย มีความเอือ้อาทรผู้อื่นและกตัญญู
กตเวทีท างานร่วมกับผู้อื่นได้กล้าแสดงออก สามารถสร้างผลงาน
ด้านศิลปะ มีความรกัชาติ ศาสน ์กษัตรยิ์ปฏิบัติตามของศาสนามี
ความรักและภูมิใจในความเป็นไทย และยอมรับวัฒนธรรมที่
แตกต่าง 

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

วิธีด าเนินการ 
1. ขั้นเตรียม 
 - ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัต ิ
2. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 - ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน มอบหมาย

หน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
 - ด าเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่ก าหนดไว้ 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละ

กิจกรรม 
4. สรุปผลการด าเนินงาน 
 

1. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน สามารถสร้างผลงานจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
กีฬา นันทนาการตามจินตนาการ 

96.11 
กิจกรรมวันไหว้ครู 
กิจกรรมวันสุนทรภู ่
กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
กิจกรรมวันแม ่
กิจกรรมวันลอยกระทง 
กิจกรรมวันพอ่ 
กิจกรรมวันคริสต์มาส 
กิจกรรมวันปีใหม ่
กิจกรรมวันเด็ก 

2. ร้อยละ 87 ของผู้เรียน กล้าแสดงออก 87.78 
3. ร้อยละ 85 ของผู้เรียน มีความวินัยมีความรักชาติ 

ศาสน์ กษัตริย ์และภูมิใจในความเป็นไทย 
95.56 

4. ร้อยละ 85 ของผู้เรียน มีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น 
และกตัญญูกตเวท ี

98.33 

5. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วม
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

98.33 

6. ร้อยละ 75 ของผู้เรียน มีนิสัยรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้และสื่อต่างๆรอบตัว 

95 

7. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน มีทักษะในการอา่น ฟัง ดู 
พูด เขียน และตั้งค าถามเพื่อค้นควา้หาความรู้
เพิ่มเติม 

89.44 

8. ร้อยละ 85 ของผู้เรียน ท างานอย่างมีความสุข 
มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง   

92.22 

9. ร้อยละ 85 ของผู้เรียน ท างานร่วมกับผูอ้ื่นได้ 95.56 
  



งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ วิธีด าเนินการ ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้ผู้เรียนยึดมั่นในหลักธรรมมีวินัยและมีความรับผิดชอบ 
2. เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้มีมารยาทดี มีสัมมาคารวะตามวัฒนธรรมไทย 
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนท าความดี เพื่อตนเอง ผู้อื่น และส่วนรวม 
เป้าหมาย 
เชิงปรมิาณ ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 
เชิงคุณภาพ  
- ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีมี
ความรักและภูมิใจในความเป็นไทยเห็นคุณค่าในตนเองและกล้า
แสดงออกมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 

วิธีด าเนินการ 
1. ขั้นเตรียม 
 - ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัต ิ
2. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 - ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน มอบหมาย

หน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
 - ด าเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่ก าหนดไว้ 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละ

กิจกรรม 
4. สรุปผลการด าเนินงาน 
 

1. ร้อยละ 87 ของผู้เรียนทีเห็นคุณค่าในตนเองและ
กล้าแสดงออก 

87.88 

กิจกรรมบันทึกความดี กิจวัตร 10 
ประการ 
กิจกรรมหน้าเสาธง 
กิจกรรมส่งเสริมมารยาท 

2. ร้อยละ 85 ของผู้เรียน มีมนุษยสัมพันธท์ี่ดีและให้
เกียรติผู้อื่น 

96.11 

3. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน สามารถสร้างผลงานจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ 
กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ 

96.11 

4. ร้อยละ 85 ร้อยละของผู้เรียน มีความรกัและ
ภูมิใจในความเป็นไทยและมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

95.56 

5. ร้อยละ 85 ร้อยละของผู้เรียน เอือ้อาทรผู้อื่นและ
กตัญญูกตเวท ี

98.33 

โคร งกา รส่ ง เ ส ริ มศั กยภาพ
นักเรียน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้

และสื่อต่างๆ  มีทักษะในการตั้งค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติม และสามารถสรุปความคิดจากสิ่งที่ เรียนรู้รวมทั้งมี
ความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

2. เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถของตนเองได้เต็มที่ ทุกด้าน 
3. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักการวางแผนการท างานจนส าเร็จ 
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าเสนอแนวคิดด้วยวิธีการของตนเองและ

ยอมรับความสามารถของผู้อื่น 
6. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และน าความรู้ที่ได้รับ

ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 
เชิงคุณภาพ  
- ร้อยละ 75 ของผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่ง
เรียนรู้และสื่อต่างๆ สามารถสรุปความคิดจากสิ่งที่เรียนรู้ น าเสนอ
วิธีการแก้ปัญหาด้วยวธิีการของตนเอง และสามารถวางแผนการท างาน
จนส าเร็จ 

วิธีด าเนินการ 
1. ขั้นเตรียม 
 - ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัติ 
2. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 - ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน มอบหมาย

หน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
 - ด าเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่ก าหนดไว้ 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละ

กิจกรรม 
4. สรุปผลการด าเนินงาน 
 

1. ร้อยละ 87 ของผู้เรียนทีเห็นคุณค่าในตนเองและ
กล้าแสดงออก 

87.88 

กิจกรรมรักการอ่าน 
กิจกรรมงานปิดภาค 
กิจกรรมกีฬาสี 
 

2. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนสามารถสร้างผลงานจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมด้านดนตรี 

96.11 

3. ร้อยละ 85 ของผู้เรียน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้
เกียรติผู้อื่น 

96.11 

4. ร้อยละ 75 ของผู้เรียน สามารถแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ 

95 

5. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน มีทักษะในการตั้งค าถาม
เพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 

89.44 

6. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน สามารถสรุปความคิดจาก
สิ่งที่ได้อ่าน 

90 

7. ร้อยละ 85 ของผู้เรียน ท างานอย่างมีความสุข มุ่ง
มันพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 

92.22 

8. ร้อยละ 85 ของผู้เรียน สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 

95.56 

  



งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ วิธีด าเนินการ ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
 - ร้อยละ 80 ของผู้เรียน มีทักษะในการตั้งค าถามเพื่อค้นคว้าหา

ความรู้เพิ่มเติม สามารถเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน และท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
- ร้อยละ 85 ของผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเองและกล้าแสดงออก 
และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติ
ผู้อื่น 
- ร้อยละ 90 ของผู้เรียนสามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านดนตรี และสามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านกีฬานันทนาการ 

   

โครงการส่งเสริมวชิาการ วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ 

ได้ด้วยตนเอง 
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีทักษะในการตั้งค าถาม เพื่อค้นคว้าหาความรู้

เพิ่มเติม 
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อการเรียนรู้ต่อกัน 
4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากสิ่งที่พบเห็น และน าเสนอวิธี

คิดด้วยวิธีการของตนเอง 
เป้าหมาย 
เชิงปรมิาณผู้เรียนเข้าร่วมกจิกรรมทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีทักษะในการตั้งค าถาม เพื่อค้นคว้าหา

ความรู้เพิ่มเติม สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อการเรียนรู้ต่อกัน 
และท างานอย่างมีความสุข 

- ร้อยละ 85 ของผู้เรียน ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีความรู้สึกที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต 

- ร้อยละ 75 ของผู้เรียน สามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้
และสื่อต่างๆ ได้ด้วยตนเองสามารถความคิดจากสิ่งที่ พบเห็น 
สามารถน าเสนอวิธีคิดด้วยวิธีการของตนเอง และท างานจนส าเร็จ 

วิธีด าเนินการ 
1. ขั้นเตรียม 
 - ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัต ิ
2. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 - ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน มอบหมาย

หน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
 - ด าเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่ก าหนดไว้ 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละ

กิจกรรม 
4. สรุปผลการด าเนินงาน 
 

1. ร้อยละ 75 ของผู้เรียน สามารถแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ 

95 
กิจกรรมทัศนศึกษา 
กิจกรรมตลาดนัดดวงพร 
กิจกรรมทักษะทางวิชาการ 
กิจกรรมเชิญวิทยากร 

2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน มีทักษะในการตั้งค าถาม
เพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 

89.44 

3. ร้อยละ 80 ของผู้ เรียน สามารถแลกเปลี่ยน
ความคิดเพื่อการเรียนรู้ต่อกัน 

94.4 

4. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน สามารถสรุปเรื่องที่พบ
เห็นและสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิด
ของตนเองได้ 

90 

5. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน สามารถน าเสนอวิธีคิด วิธี
แก้ปัญหาด้วยวิธีการของตนเอง 

92.22 

6. ร้อยละ 85 ของผู้เรียน สามารถสร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยตนเอง 

93.89 

7. ร้อยละ 80 ของผู้ เรียน สามารถวางแผนการ
ท างานจนส าเร็จ 

95.56 

8. ร้อยละ 85 ของผู้เรียน ท างานอย่างมีสุข 92.22 
9. ร้อยละ 85 ของผู้เรียน สามารถท างานร่วมกับ

ผู้อื่นได้ 
95.56 

10. ร้อยละ 85 ของผู้เรียน มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต 

97.78 



งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ วิธีด าเนินการ ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
โครงการส่งเสริมสขุภาพ วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ 
2. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักหลีกเล่ียงต่อสภาวะเส่ียงต่อโรคภัย 
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการได้ 
5. เพื่อให้ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
6. เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพฟัน 
เป้าหมาย 
เชิงปรมิาณ ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
-  ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพปฏิบัติตนตาม

สุขบัญญัติ 10 ประการได้ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีสุขนิสัย
ในการดูแลสุขภาพฟัน 

- ร้อยละ 90 ของผู้เรียนรู้จักหลีกเล่ียงต่อสภาวะเส่ียงต่อโรคภัย 
- ร้อยละ 65 ของผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกาย

ตามเกณฑ ์

วิธีด าเนินการ 
1. ขั้นเตรียม 
 - ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัต ิ
2. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 - ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน มอบหมาย

หน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
 - ด าเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่ก าหนดไว้ 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละ

กิจกรรม 
4. สรุปผลการด าเนินงาน 
 

1. ร้อยละ 85 ของผู้ เรียน มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพ 

97.78 
กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าป ี
กิจกรรมตรวจสุขภาพปากและฟัน 
กิจกรรมอาหารกลางวัน 
กิจกรรม ฟ.ฟันสะอาด 
 

2. ร้อยละ 70 ของผู้เรียน มีน้ าหนัก ส่วนสูง และ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 

50 

3. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน รู้จักหลีกเลี่ยงต่อสภาวะ
เส่ียงต่อโรคภัย 

99.44 

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้ผู้เรียนยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข 
2. เพื่อให้ผู้เรียนยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง 
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น ท างานร่วมกับ

ผู้อื่นได้ 
4. เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเองและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
เป้าหมาย 
เชิงปรมิาณ ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
-  ร้อยละ 85 ของผู้ เรียนยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้
เกียรติผู้อื่นยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ และเห็นคุณค่าในตนเองและกล้าแสดงออก 

วิธีด าเนินการ 
1. ขั้นเตรียม 
 - ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัต ิ
2. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 - ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน มอบหมาย

หน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
 - ด าเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่ก าหนดไว้ 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละ

กิจกรรม 
4. สรุปผลการด าเนินงาน 

1. ร้อยละ 87 ของผู้เรียน เห็นคุณค่าในตนเองและ
กล้าแสดงออก 

87.88 

 2. ร้อยละ 85 ของผู้เรียน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้
เกียรติผู้อื่น 

96.11 

3. ร้อยละ 85 ของผู้เรียน สามารถยอมรับฟังความ
คิดเห็นที่แตกต่าง 

94.44 

4. ร้อยละ 85 ของผู้เรียน สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 

95.56 



งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ วิธีด าเนินการ ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
โครงการพัฒนาบุคลากร วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้บุคลากร มีวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถปรับปรุง
คุณภาพของงานและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้บุคลากรน าความรู้จากการพัฒนาไปปรับปรุงแก้ไขการเรียน
การสอน 

3. เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน ให้ค าแนะน า เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ พัฒนาปรับปรุงกระบวนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลมากขึ้น 

4. เพื่อเสริมขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของครู   
5. เพื่อพัฒนาศักยภาพในวิชาชีพให้แก่ครูให้ครูมีความสามารถในการ

วัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
เป้าหมาย 
เชิงปรมิาณ ผู้บริหารและครู เข้ารับการอบรมปีละไม่น้อยกว่า ปีละ 
20  ชั่วโมง/คน 
เชิงคุณภาพ   
- ร้อยละ 80 ของครู สามารถวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และให้

ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาผู้เรียนอย่างทั่วถึง 
- ร้อยละ 75 ของครู เข้าใจเป้าหมายของหลักสูตรสามารถน าผลการ

วิเคราะห์มาออกแบบ วางแผน และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง   
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา  
ประเมินผลผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายใช้กระบวนการวิจัยใน
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องใช้สื่อและ
เทคโนโลยีเหมาะสม และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้เรียน 
เป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

- ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า บริหารจัดการสถานศึกษาและ
พัฒนาผู้เรียน โดยใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาอยู่ในระดับดีมาก 

- ผู้บริหารมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ครอบคลุมภารกิจทั้ง 
4 ด้านจนบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง และให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางทาง
วิชาการ เอาใจใส่การจัดการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ 

วิธีด าเนินการ 
1. ขั้นเตรียม 
 - ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัต ิ
2. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 - ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน มอบหมาย

หน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
 - ด าเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่ก าหนดไว้ 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละ

กิจกรรม 
4. สรุปผลการด าเนินงาน 

1. ร้อยละ 80 ของคร ูเข้าใจเป้าหมายของหลักสูตร  
ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

100 
กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา 
กิจกรรมผลิตสื่อการเรียนการสอน 
กิจกรรมวิจยัในชั้นเรียน 
กิจกรรมนิเทศการสอน 

2. ร้อยละ 85 ของครู สามารถวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล   

100 

3. ร้อยละ 80 ของครู สามารถน าผลการวิเคราะห์มา
ออกแบบ วางแผน และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง   
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
สติปัญญา  

100 

4. ร้อยละ 80 ของครู  ใช้สื่ อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม และน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการ
ในการจัดการเรียนรู้ 

100 

5. ร้อยละ 80 ของครู สามารถประเมินผลที่มุ่งเน้น
พัฒนาการของผู้เรียนด้วยวธิีการที่หลากหลาย 

100 

6. ร้อยละ 85 ของครู ให้ค าแนะน า ค าปรกึษาและ
แก้ไขปัญหาผู้เรียนอยา่งทั่วถึง  

100 

7. ร้อยละ 80 ของครู สามารถใช้กระบวนการวิจยัใน
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง  

100 

8. ร้อยละ 85 ของครู ประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอยา่งที่ดีของผู้เรียน  เป็นสมาชกิทีด่ีของ
สถานศึกษา 

100 

9. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มภีาวะผู้น า มีความสามารถ
ทางวิชาการ และมีความคิดริเร่ิมในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียน อยู่ในระดับ 
4 

5 

10. ผู้บริหารใช้กระบวนการบริหารแบบมีสว่นร่วมและ
ใช้ผลการประเมินเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน 
อยู่ในระดับ 4 

5 

11. ผู้บริหารมีประสิทธภิาพในการบริหารจดัการ 
ครอบคลุมภารกิจทั้ง 4 ด้านให้บรรลุเป้าหมาย
ตามที่ก าหนดไว ้อยู่ในระดับ 5 

5 



งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ วิธีด าเนินการ ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
   12. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร อยู่

ในระดับ 5 
5 

   13. ผูบ้ริหารมีส่วนเกี่ยวข้อง พึงพอใจผลการบริหาร
การจัดการศึกษา อยู่ในระดับ 4 

5 

14. ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการ และ
เอาใจใส่การจัดการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ อยู่ใน
ระดับ 5 

5 

โครงการส่งเสริมครูดดีวงพร วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อให้ครูเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้เรียน 
2. เพื่อให้ครูเป็นผู้มีวินัย มีความเชื่อมั่นในความดีของตนเอง  
3. เพื่อครูมีความมั่นใจในการสอน 
เป้าหมาย 
เชิงปรมิาณ ครูเข้าร่วมโครงการทุกคน 
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 ของครูมีคุณธรรมจริยธรรมประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา และมี
ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานปฏิบัติหนา้ที่ตามมาตรฐานวิชาชพี อย่าง
มุ่งมั่น เต็มเวลา 

วิธีด าเนินการ 
1. ขั้นเตรียม 
 - ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัต ิ
2. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 - ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน มอบหมาย

หน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
 - ด าเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่ก าหนดไว้ 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละ

กิจกรรม 
4. สรุปผลการด าเนินงาน 

1. ร้อยละ 85 ของครู คุณธรรมจริยธรรม มีสมาธิ
และความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่
ตามมาตรฐานวิชาชีพอย่ างมุ่ งมั่น เต็มเวลา
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

100 
กิจกรรมสวดมนต์ ปฏิบัตธิรรม 
กิจกรรมอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
 



งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ วิธีด าเนินการ ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
โครงการประกันคุณภาพภายใน วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ 

2. เพื่อให้คุณภาพการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

3. เพื่อให้ได้รับทราบผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
เป้าหมาย 
เชิงปรมิาณ สถานศึกษาด าเนินการประกันคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาโดยบุคลากรภายในโรงเรียน ภายใต้ความร่วมมือ
ของหน่วยงานต้นสังกัดครบทุกขั้นตอน 
เชิงคุณภาพ สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษา จัดท าและ
ด าเนินการตามแผน จัดระบบขอ้มูลสารสนเทศ ใช้สารสนเทศในการ
บริหารจัดการ น าผลการประเมินคุณภาพไปใช้ในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และจัดท ารายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

วิธีด าเนินการ 
1. ขั้นเตรียม 
 - ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัต ิ
2. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 - ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน มอบหมาย

หน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
 - ด าเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่ก าหนดไว้ 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละ

กิจกรรม 
4. สรุปผลการด าเนินงาน 

1. สถานศึกษามีการด าเนินการตามระบบประกัน
คุณภาพภายในตามกฎกระทรวง อยู่ในระดับ 5 

5 
 

โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้มีหลักสูตรสถานศึกษา 
2. เพื่อให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง 
3. เพื่อให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครอง

และชุมชน 
4.  เพื่อให้มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียนโดยมีการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
เป้าหมาย 
เชิงปรมิาณ มีหลักสูตรสถานศึกษาครบถว้นทุกสาระการเรียนรู้ 
เชิงคุณภาพ หลักสูตรมีความสอดคล้องกับหลกัสูตรแกนกลาง 
ความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน  และมีความเหมาะสมกบั
ศักยภาพของผู้เรียนตามวัย 

วิธีด าเนินการ 
1. ขั้นเตรียม 
 - ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัต ิ
2. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 - ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน มอบหมาย

หน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
 - ด าเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่ก าหนดไว้ 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละ

กิจกรรม 
4. สรุปผลการด าเนินงาน 

1. สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสม
กับบริบทอยู่เสมอ อยู่ในระดับ 5 

5 

 2. สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมให้ผู้เรียนได้เลือก
ตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ อยู่
ในระดับ 4 

5 



 งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ วิธีด าเนินการ ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
.โครงการสายสัมพันธ์บา้นและ
โรงเรียน 

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

ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อ
พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

วิธีด าเนินการ 
1. ขั้นเตรียม 
 - ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัต ิ
2. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 - ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน มอบหมาย

หน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
 - ด าเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่ก าหนดไว้ 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละ

กิจกรรม 
4. สรุปผลการด าเนินงาน 

1. ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
อยู่ในระดับ 4 

5 

กิจกรรมปฐมนิเทศ 
กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง 
กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน 

2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง อยู่ใน
ระดับ 4 

5 

3. มีการสร้ า งและพัฒนาแหล่ ง เรี ยนรู้ ภายใน
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนา
บุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องอยูใ่น
ระดับ 4 

5 

โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนที่มั่นคงแข็งแรง 

สะอาดปลอดภัย สิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้
การได้ดี 

2. เพื่อ ให้มีแหล่งเรี ยนรู้ส าหรับผู้ เรี ยนและบุคลากรภายใน
สถานศึกษา 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมสถานศึกษา 
ได้รับการดูแลรักษาและปรับปรุงให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
เชิงคุณภาพ มีอาคารเรียนที่ มั่ นคงแข็ งแรง สะอาดและ
ปลอดภัย มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และสิ่งอ านวยความสะดวก
พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี มีสภาพแวดล้อมร่มร่ืน สวยงามและมี
แหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

วิธีด าเนินการ 
1. ขั้นเตรียม 
 - ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัต ิ
2. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 - ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน มอบหมาย

หน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
 - ด าเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่ก าหนดไว้ 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละ

กิจกรรม 
4. สรุปผลการด าเนินงาน 

1. สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคาร
เรียนมั่นคง  สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวย
ความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
ผู้เรียน  อยู่ในระดับ 5 

5 

กิจกรรมดูแลซ่อมบ ารุง ปรับปรุง
เพิ่มเติม 
กิจกรรมเรารักโรงเรียน 
กิจกรรมสร้างเสริมแหล่งเรียนรู้ 

2. มีการสร้างแหล่งเรียนรู้ อยู่ในระดับ 5 5 
3. ร้อยละ 85 ของผู้ เรียนมี คุณลักษณะอันพึ ง

ประสงค์ 
95.56 

4. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง 87.88 
5. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า ในการ

อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
98.33 
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12. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบท่ีผ่านมา (ปี 2556) 
 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
การประเมินคุณภาพภายใน  

ผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 

ผลการติดตาม ตรวจสอบ
โดยหน่วยงานต้นสังกัด 

ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ดีเยี่ยม  
มาตรฐานที่ 1  เด็กมีพัฒนาการทางดา้นร่างกาย ดีเยี่ยม  
มาตรฐานที่ 2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจ ดีเยี่ยม  
มาตรฐานที่ 3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ดีเยี่ยม  
มาตรฐานที่ 4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ดีเยี่ยม  
ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ดีเยี่ยม  
มาตรฐานที่ 5  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกดิ

ประสิทธิผล 
ดีเยี่ยม  

มาตรฐานที่ 6  ผู้บริหารปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

ดีเยี่ยม  

มาตรฐานที่ 7  แนวการจัดการศึกษา ดีเยี่ยม  
มาตรฐานที่ 8  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่

ก าหนดในกฎกระทรวง 
ดีเยี่ยม  

ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้ ดีเยี่ยม  
มาตรฐานที่ 9  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็น

สังคมแห่งการเรียนรู ้ 
ดีเยี่ยม  

ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศกึษา ดีเยี่ยม  
มาตรฐานที่ 10  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเปา้หมายตามปรัชญา วิสัยทัศน ์

และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 
ดีเยี่ยม  

ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม ดีเยี่ยม  
มาตรฐานที่ 11  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏริูป

การศึกษา 
ดีเยี่ยม  

 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
การประเมินคุณภาพภายใน  

ผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 

ผลการติดตาม ตรวจสอบ
โดยหน่วยงานต้นสังกัด 

ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ดีเยี่ยม  
มาตรฐานที่ 1  ผู้เรยีนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรยีภาพ ดีเยี่ยม  
มาตรฐานที่ 2  ผู้เรยีนมีคณุธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ดีเยี่ยม  
มาตรฐานที่ 3  ผู้เรยีนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ 

และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ดีเยี่ยม 

 

มาตรฐานที่ 4  ผู้เรยีนมีความสามารถในการคดิอย่างเป็นระบบ คดิสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมสีติสมเหตผุล และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

ดีเยี่ยม 
 

มาตรฐานที่ 5  ผู้เรยีนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ดีเยี่ยม  
มาตรฐานที่ 6  ผู้เรยีนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน

ร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติทีด่ีต่ออาชีพสุจริต และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 

ดีเยี่ยม 
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มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
การประเมินคุณภาพภายใน  

ผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 

ผลการติดตาม ตรวจสอบ
โดยหน่วยงานต้นสังกัด 

ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ดีเยี่ยม  
มาตรฐานที่ 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกดิ

ประสิทธิผล 
ดีเยี่ยม 

 
มาตรฐานที่ 8  ผู้บริหารปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผล 
ดีเยี่ยม 

 

มาตรฐานที่ 9  คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้กครอง ชุมชนปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

ดีเยี่ยม 
 

มาตรฐานที่ 10  สถานศึกษามีการจัดหลักสตูร กระบวนการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียนอยา่งรอบด้าน  

ดีเยี่ยม 
 

มาตรฐานที่ 11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  

ดีเยี่ยม 
 

มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

ดีเยี่ยม 
 

ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้ ดีเยี่ยม  
มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็น

สังคมแห่งการเรียนรู ้ 
ดีเยี่ยม 

 
ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศกึษา ดีเยี่ยม  
มาตรฐานที่ 14  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเปา้หมายตามวิสยัทัศน ์ปรัชญา

และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น  
ดีเยี่ยม  

ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านการส่งเสริม ดีเยี่ยม  
มาตรฐานที่ 15  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จดุเน้น แนวทางการปฏิรูป

การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 

ดีเยี่ยม  
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13.  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง ระดับการศึกษาปฐมวัย 
  

มาตรฐาน 

ผลประเมิน 
อิงเกณฑ ์

ผลประเมิน 
อิงสถานศึกษา 

ค่าเฉลี่ย 
ผลการรับรอง

มาตรฐาน
คุณภาพ ค่าเฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
ด้านผู้เรียน       
มาตรฐานที่ 1    
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมแลค่านิยม
ที่พึงประสงค ์

3.25 ดี 4.00 ดีมาก 3.63 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 2   
ผู้ เ รี ยนมีสุ ขนิ สั ย  สุ ขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี 

3.24 ดี 4.00 ดีมาก 3.62 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที ่3   
ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย
ด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

3.29 ดี 4.00 ดีมาก 3.65 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 4   
ผู้ เ รี ยนมี ค วามสามารถ ในการคิ ด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์มีวิจารณญาณ 
มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและ
มีวิสัยทัศน ์

 
3.01 

 

 
ดี 

 
4.00 

 
ดีมาก 

 
3.51 

 
ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 5    
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตร 

3.13 ดี 4.00 ดีมาก 3.57 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 6   
ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 
2.83 

 
ดี 

 
4.00 

 
ดีมาก 

 
3.42 

 
ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 7   
ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการ
ท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

 
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 ู       
มาตรฐานที่ 8  
ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรง
กับงานท่ีรับผิดชอบและมีครูเพียงพอ 

3.89 ดีมาก 4.00 ดีมาก 3.95 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 9  
ครูมีความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
3.86 

 
ดี 

 
4.00 

 
ดีมาก 

 
3.43 

 
ได้มาตรฐาน 

ด้านผู้บริหาร       
มาตรฐานที่ 10   
ผู้บริหารมีภาวะผู้ น าและมีความ 
สามารถในการบริหารจัดการ 

3.89 ดีมาก 4.00 ดีมาก 3.95 
 

ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 11   
สถานศึกษามีการจัดองค์กร  /
โครงสร้างและการบริหารงานอย่าง
เป็นระบบ   ครบวงจร ให้บรรลุ
เป้าหมายการศึกษา 

 
3.86 

 
ดีมาก 

 
4.00 

 
ดีมาก 

 
3.93 

 
ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 12   
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการ
เรียนการสอนโดยเน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคัญ 

4.00 ดีมาก 4.00 ดีมาก 4.00 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 13  
สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับ
ผู้เรียนและท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการ
สอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 
4.00 

 
ดีมาก 

 
4.00 

 
ดีมาก 

 
4.00 

 

 
ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 14  
สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนา
การศึกษา 

 
2.87 

 
ดี 

 
4.00 

 
ดีมาก 

 
3.44 

 
ได้มาตรฐาน 

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

1) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

2)  มีทักษะในการท างาน รักการท างานสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ โดยจัดให้มีมุมประสบการณ์
ต่างๆ ในห้องเรียนให้เหมาะสม เช่น มุมหนังสือ มุมวิทยาศาสตร์   

3)  จัดกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนท างานเป็นทีมในกิจกรรมสร้างสรรค์ ร่วมกันประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นของ
เล่นของใช้  ร่วมกันพัฒนาห้องเรียนแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ร่วมกันจัดเก็บอุปกรณ์ รวมถึงร่วมกัน
รักษาความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 

 ด้านคร ู
1)   ควรได้รับการพัฒนาความสามารถด้านการน าผลการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนมาปรับ

พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างจริงจังด้วยการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในชั้นเรียน   
2)   ควรได้รับการอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะของครูในการจัดกิจกรรมพัฒนาของผู้เรียนทั้ง 4 ด้านและน า

เทคนิควิธีการที่ได้รับมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างจริงจัง 
ด้านสถานศึกษา 
1) ควรจัดให้มีการประเมินระบบกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน ในการ

พัฒนาการศึกษาได้แก่ การจัดให้มีการประเมินบุคลากรผู้รับผิดชอบงานสัมพันธ์ชุมชนว่าได้
ด าเนินการให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที่หรือไม่ อย่างไร แล้วน าผลการประเมินมาใช้ตัดสินใจ 

2) ปรับปรุงระบบกลไกในการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 
พร้อมทั้งจัดให้มีเครือข่ายผู้ปกครอง เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาให้
เข้มแข็งยิ่งขึ้น 
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15.  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (2 – 5 ปี) 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5.00 4.50 ดีมาก 
ตัวบงชี้ที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 5.00 4.50 ดีมาก 
ตัวบงชี้ที่ 4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 10.00 8.50 ดี 
ตัวบงชี้ที่ 5  เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบงชี้ที่ 6  ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 35.00 31.00 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา

สถานศึกษา 
15.00 13.50 ดีมาก 

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

และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 
2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนว
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 มีน้ าหนักและส่วนสูงเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย มีสมรรถภาพทางร่างกาย และสมรรถภาพทางกลไกสมวั ย สามารถเล่นและ
ออกก าลังกายได้โดยไม่เหนื่อย สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่วตามวัย เด็กมีสุขนิสัยสมวัยดีมาก 
รู้จักดูแลตนเองให้มีสุขนิสัยที่ดี เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัยดีมาก  สามารถบอกความต้องการ 
ความพอใจ สามารถตัดสินใจเลือกสิ่งต่างๆ ได้ บอกความภาคภูมิใจเมื่อท าสิ่งใดได้ มีสุนทรียภาพสมวัย ชื่นชอบ
ด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว และชื่นชอบธรรมชาติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เด็กมีวินัยและรู้ผิด
ชอบสมวัย สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี เด็กมีความใฝ่รู้สมวัย และมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไปดีมาก 
ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน รู้จักการแก้ปัญหาในการเล่น มีทักษะในการคิด การใช้ภาษา มีทักษะในการอ่าน 
ในการเขียนสื่อความหมาย ภาษาท่าทาง สัญลักษณ์ มีความรู้เกี่ยวกับวิธีระวังรักษาร่างกายให้สะอาด ปลอดภัย 
รู้จักแสดงความคิดเห็น มีความรู้เรื่องธรรมชาติรอบตัว สิ่งของเครื่องใช้ ยานพาหนะ และการสื่อสารที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ดีมาก 

2) สถานศึกษามีผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งสถานศึกษา คือ “ไหว้สวย มารยาทงาม” มีผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ “โรงเรียนส่งเสริมมารยาท” และมีผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือ
ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา คือ “โครงการส่งเสริมสุขภาพ” (กิจกรรมส่งเสริมการดื่มนม) สถานศึกษา
ด าเนินการได้ดีมาก 

ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
1) ผู้บริหารสถานศึกษามีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ มีความเป็นผู้น า เป็นผู้บริหารมือ

อาชีพ คณะกรรมการสถานศึกษามีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมให้สะอาด  ร่มรื่น 
สวยงาม สถานศึกษามีครูเพียงพอและครูมีคุณภาพมาก ครูทุกคนมีคุณลักษณะเหมาะสมที่จะท างานกับเด็ก การ
จัดสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารและภายในอาคารเอ้ือต่อการเรียนรู้ ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ มีครูเวรรับ-
ส่งเด็กประจ ารถทุกวัน มีอุปกรณ์ดับเพลิง มีเครื่องตัดไฟ และมีทางหนีไฟที่สามารถหนีไฟได้อย่างรวดเร็วและ
ปลอดภัย รวมทั้งสถานศึกษามีประสิทธิภาพในมาตรการด้านความปลอดภัยและการป้องกันการบาดเจ็บในเด็กดี
มาก 

2) ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา คือเด็กได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน อย่างครบถ้วน เด็กสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพ ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ รวมทั้งผู้บริหารได้
พัฒนาการบริหารได้สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ไม่มี 
ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด และพัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษาดีมาก มีการส่งเสริมพัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตาม
หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ครอบคลุมการ
ด าเนินงานตามกฎกระทรวงฯ อย่างเด่นชัด 
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จุดที่ควรพัฒนา 
ด้านผลการจัดการศึกษา 
1) เด็กถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ได้น้อย เช่น การท างานศิลปะวาดภาพระบายสีตาม

จินตนาการ เด็กรู้จักทดลองวิธีการเล่นใหม่ๆ แต่ไม่หลากหลาย เด็กวาดรูปขีดเขียนได้ แต่เด็กบางคนอธิบายไม่ได้ 
ไม่กล้าอธิบาย เพราะกลัวว่าจะผิด 

ด้านการบริหารจัดการศึกษา ไม่มี 
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1) การจัดกิจกรรมให้เด็กแสดงความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน เช่น กล่าวแสดงความชื่นชนยินดี 

ในผลงานของตนเองและของเพ่ือน 
2) การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กแสดงความคิดอย่างอิสระ เพ่ือพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ และ

จินตนาการของเด็ก 
3) การน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กทุกด้านไปใช้ เพ่ือการพัฒนาเด็กและพัฒนาแนวทางการ

จัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
ด้านการประกันคุณภาพภายใน ไม่มี 

ข้อเสนอแนะ 
ด้านผลการจัดการศึกษา 
1) เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย มีการเจริญเติบโตสมวัย มีน้ าหนักและส่วนสูงและมี

สมรรถภาพทางร่างกายและสมรรถภาพกลไกสมวัย รวมทั้งมีสุขนิสัยสมวัย รู้จักดูแลตนเองให้มีสุขนิสัยที่ดีดีมาก
อยู่แล้ว แต่ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านสุขนิสัยให้ติดตัวเด็กอย่างถาวร ได้แก่ การล้างมือและแปรงฟันที่ถูกวิธี ให้
เด็กล้างมือก่อนรับประทานอาหาร และหลังเข้าห้องน้ า มีการแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร เป็นต้น โดยควร
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

2) เด็กมีพัฒนาการทางอารมณ์ และจิตใจสมวัยดีมากอยู่แล้ว สามารถบอกความต้องการ ความ
พอใจ สามารถตัดสินใจเลือกสิ่งต่างๆ ได้ เด็กมีความสุขกับการเล่นและปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับเพ่ือน และมีความ
ชื่นชอบ ด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว และชื่นชอบธรรมชาติ แต่ครูควรส่งเสริมให้เด็กบางคนที่ไม่แสดง
ความรู้สึกสนใจในกิจกรรม ขาดสมาธิในการฟังหรือฟังได้ไม่ชัดเจน ได้มีความรู้สึกสนใจฟัง และแสดงความรู้สึก
ในการเข้าร่วมกิจกรรมได้มากขึ้น โดยให้เด็กฝึกสมาธิทุกวันก่อนท ากิจกรรม และครูเล่านิทานให้มีชีวิตชีวา พูดให้
ชัดถ้อยชัดค า สลับด้วยการใช้ค าถามง่ายๆ เกี่ยวกับเนื้อหาของนิทาน และอาจให้เด็กเล่าย้อนกลับบ้าง เพ่ือให้
เด็กสนใจและตั้งใจฟัง และมีสมาธิในการฟังยิ่งข้ึน โดยควรด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

3) เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัยดีอยู่แล้ว เด็กมีวินัยและรับผิดชอบ รวมทั้งสามารถปรับตัวเข้า
กับสังคมได้สมวัย สามารถปฏิบัติตามกิจวัตรประจ าวันของห้องเรียนได้ เด็กรู้จักขออนุญาตเมื่อต้องการ ใช้ของ
ของเพ่ือน แต่เด็กควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุน เรื่องการปฏิบัติตนของเด็กขณะที่ครูสอน สนใจฟังครู ไม่เย้า
แหย่เพ่ือน ครูควรจัดให้เด็กนั่งแยกจากกลุ่ม ให้เห็นความแตกต่างว่า เพ่ือนนั่งเรียบร้อยอย่างไร และฝึกฝนให้
รู้จักการเป็นผู้น า และผู้ตามที่ดีเพ่ิมมากข้ึน โดยควรด าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

4) เด็กมีจินตนาการความคิดสร้างสรรค์สมวัยดี แต่เด็กยังถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ได้น้อย เช่น
การท างานศิลปะวาดภาพระบายสีตามจินตนาการ เด็กส่วนมากถ่ายทอดความคิดได้เพียงเส้นยาวๆ วงกลม และ
รูปสามเหลี่ยม และการปั้นดินน้ ามัน เด็กบางคนปั้นได้สวยงาม มีองค์ประกอบของสิ่งที่ปั้นค่อนข้างสมบูรณ์ เด็ก
รู้จักทดลองวิธีการเล่นใหม่ๆ แต่ไม่หลากหลาย เด็กวาดรูปขีดเขียนได้ แต่เด็กบางคนอธิบายไม่ได้ว่าหมายถึงอะไร 
และไม่กล้าอธิบาย เพราะกลัวว่าจะผิด ครูควรท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือศึกษาหาสาเหตุและแก้ไข เพ่ือพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก ให้เด็กมีโอกาสได้แสดงความสามารถได้อย่างสร้างสรรค์ต่อไป 
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5) เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไปดีมากอยู่แล้ว เด็กมีทักษะพ้ืนฐานตามพัฒนาการทุกด้าน
สมวัย ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา รวมทั้งมีความรู้พ้ืนฐานสมวัย แต่ครู
ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านให้มีความหลากหลาย และเสริมความรู้พ้ืนฐาน เพ่ือเตรียมความ
พร้อมส าหรับเด็กในการศึกษาต่อขั้นต่อไป โดยควรด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

6) สถานศึกษามีผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งสถานศึกษาดีมากอยู่แล้ว แต่ควรเน้นย้ าให้เด็กปฏิบัติเรื่องการไหว้สวย มารยาทงามจนเป็นลักษณะ
นิสัยประจ าตัวเด็กอย่างถาวร โดยครูควรด าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

7) สถานศึกษามีผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษาดีมากอยู่แล้ว คือ “โรงเรียนส่งเสริมมารยาท” แต่สถานศึกษาควรฝึกมารยาทไทย ให้เด็กปฐมวัยได้
ปฏิบัติ ตามโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดอย่างสม่ าเสมอ มีกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ในวันส าคัญต่างๆ 
เพ่ือส่งเสริมจุดเน้น จุดเด่นของสถานศึกษาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยควรด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

8) สถานศึกษามีผลการด าเนินงานโครงการพิเศษ เพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาดีมากอยู่
แล้ว ได้แก่ โครงการส่งเสริมสุขภาพ (กิจกรรมส่งเสริมการดื่มนม) แต่สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ถึงคุณค่าและประโยชน์ของการดื่มนม ให้เด็กเกิดความตระหนักและเห็นความส าคัญของการดื่มนม โดยควร
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

ด้านบริหารจัดการศึกษา 
1) ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษามีคุณภาพดีมากอยู่แล้ว แต่

ผู้บริหารควรด าเนินงานให้สถานศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดย 
 1.1 ควรรับครูปฐมวัยเพิ่ม เพ่ือให้มีสัดส่วนจ านวนครู : เด็ก เป็นไปตามเกณฑ ์
 1.2 ควรปรับปรุงศาลาที่พักส าหรับผู้ปกครองให้มีมุมความรู้ ข่าวสาวต่างๆ ขณะรอรับเด็ก 
 1.3 ควรจัดที่พักส าหรับเด็กป่วยให้เป็นสัดส่วน แยกจากระดับประถมศึกษา โดยควร

ด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
2) สถานศึกษามีผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนว

ทางการปฏิรูปการศึกษาดีมากอยู่แล้ว แต่สถานศึกษาควรส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โดยการจัดกิจกรรมให้มีความ
แปลกใหม่ มีความหลากหลาย และพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
เหมาะสมทันสมัยมากขึ้น โดยควรด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ครูควรจัดกิจกรรมให้เด็กแสดงความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน เช่น กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีใน

ผลงานของตนเองและของเพ่ือน และจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กแสดงความคิดอย่างอิสระ เพ่ือพัฒนาการคิด
สร้างสรรค์ และจินตนาการของเด็ก และครูควรน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กทุกด้านไปใช้ เพ่ือการพัฒนา
เด็กและพัฒนาแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยยึดเป้าหมายของการจัดประสบการณ์ของสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษามีประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายในดีมากอยู่แล้ว แต่ควรส่งเสริม

พัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ครอบคลุมการด าเนินงานตามกฎกระทรวงฯ โดยควร
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  

ก าหนดระยะเวลาในการพัฒนาทุกด้าน ภายใน 2 ปี 
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
- ไม่มี 
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17. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาประถมศึกษา  
น้ าหนัก

(คะแนน) 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.17 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.84 ดีมาก 
ตัวบงชี้ที่ 3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.38 ดีมาก 
ตัวบงชี้ที่ 4  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 8.79 ดี 
ตัวบงชี้ที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 11.90 พอใช้ 
ตัวบงชี้ที่ 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 10.00 8.00 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ

ต้นสังกัด 
5.00 4.62 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน์ พันธกิจ

และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 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 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 จุดเด่น 
 ด้านผลการจัดการศึกษา 

1)  ผู้เรียนมีสุขภาพและสุขภาพจิตที่ดี มีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ มี
ร่างกายแข็งแรง ร่าเริงแจ่มใส ผู้เรียนปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติดและสิ่งมอมเมา สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
งานด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ มีการเรียนดนตรีสากล คือ ออร์แกนไฟฟ้า และเมโลเดียน ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ มีสัมมาคารวะ สุภาพเรียบร้อย มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
สามารถค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง
ร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในและนอกสถานศึกษาได้ดีมาก 

2) สถานศึกษามีผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน /วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งสถานศึกษา คือ “ไหว้สวย มารยาทงาม” มีผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ “โรงเรียนส่งเสริมมารยาท” และมีผลการด าเนินโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา  ที่สถานศึกษาด าเนินการได้ ดีมาก คือ “โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (การ
ออม)” 

ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
1) สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาดีมาก ทั้งด้าน

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ประสิทธิภาพของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้ง การพัฒนาสถานศึกษาให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่สะอาด สวยงาม ร่ม
รื่น ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย 

2) สถานศึกษามีผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน ที่สอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา ดีมาก โดยเฉพาะด้านสุขภาพผู้เรียน และความมุ่งมั่นในการสอนของคร ู

ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ไม่มี 
ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษามีประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพภายในดีมาก มีการพัฒนาของระบบการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ครอบคลุมการด าเนินงานตามกฎกระทรวงฯ อย่างชัดเจน 

จุดที่ควรพัฒนา 
ด้านผลการจัดการศึกษา 
1) การพัฒนาในด้านความสามารถในการคิดของผู้เรียน ผู้เรียนไม่กล้าคิดเองอย่างอิสระแต่มักจะ

คิดตามกัน 
2) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ อยู่ในระดับคุณภาพต้องปรับปรุง

และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ 

ด้านการบริหารจัดการศึกษา ไม่มี 
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สถานศึกษาขาดการติดตาม น าผลจากการประเมินผลงานของครูไปพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ และ

ครูบางคนไม่สามารถพัฒนาตนเองให้ครบตามเกณฑ์ 
ด้านการประกันคุณภาพภายใน ไม่มี 
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ข้อเสนอแนะ 
ด้านผลการจัดการศึกษา 
1) ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ดีมากอยู่แล้ว ผู้เรียนมีน้ าหนัก 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
กายสุขภาพจิตที่ดียิ่งข้ึน โดยควรด าเนินงานอย่างมีระบบและต่อเนื่อง 

2) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ดีมากอยู่แล้ว แต่ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ทั้งด้านการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง การเป็นนักเรียนที่ดี
ของโรงเรียน การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมให้มีการพัฒนามากขึ้น เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนและเยาวชน
ทั่วไป โดยควรด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

3) ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องดีมากอยู่แล้ว ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้จากการอ่าน
และการใช้เทคโนโลยี รวมทั้งได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในและนอกสถานศึกษาดีมาก  แต่
สถานศึกษาควรส่งเสริมการใช้ห้องสมุด การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก
สถานศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านความใฝ่รู้ และเรียนรู้ของผู้เรียน โดยควรด าเนินงานอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

4) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาในด้านความสามารถในการคิด โดยจัดท าโครงงานทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และจัดกิจกรรมการทดลองในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 

5) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาการสอบ O – NET ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีระดับคุณภาพต่ ากว่า
ระดับดี ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยี โดยครูควร
เน้นการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการทดลอง การท าโครงงาน การศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
การจัดค่ายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ การเข้าค่ายศิลปะ การส่งเสริมการประกวด/ แข่งขันด้านศิลปะ ดนตรี - 
นาฏศิลป์ และกีฬา มีการสอนซ่อมเสริม และมีการทดสอบบ่อยๆ เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความตื่นตัวในการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และมีความพร้อมในการสอบ O – NET 

6) ผู้เรียนควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้นตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 
โดยสถานศึกษาขอความร่วมมือกับต้นสังกัดในการพัฒนาแบบทดสอบรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนได้
ฝึกทดสอบจากแบบทดสอบที่มีความหลากหลาย ผู้บริหารมีการนิเทศ ติดตามผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนอย่างต่อเนื่อง และสถานศึกษามีการบรรจุครูให้ครบทุกวิชาเอก รวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผู้ปกครองให้การส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

7) สถานศึกษามีผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งสถานศึกษาดีมากอยู่แล้ว แต่ควรเน้นย้ าให้ผู้เรียนปฏิบัติเรื่องการไหว้สวยมารยาทงาม จนเป็น
ลักษณะนิสัยประจ าตัวผู้เรียนอย่างถาวร โดยควรด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

8) สถานศึกษามีผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนของสถานศึกษาดีมากอยู่แล้ว 
คือ “โรงเรียนส่งเสริมมารยาท” แต่สถานศึกษาควรฝึกมารยาทไทยในวันส าคัญต่างๆ เพ่ือส่งเสริมจุดเน้น จุดเด่น
ของสถานศึกษาให้เด่นชัดยิ่งขึ้น โดยควรด าเนินอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

9) สถานศึกษามีผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ดีมากอยู่
แล้ว คือ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (การออม) แต่สถานศึกษาควรพัฒนาให้ผู้เรียนได้ด าเนินการ
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บริหารจัดการเรื่องการออมในรูปคณะกรรมการ มีครูเป็นที่ปรึกษา ในรูปของ Mini Bank โดยให้ผู้เรียนในช่วง
ชั้นที่ 2 เป็นคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้จัดการ เหรัญญิก และคณะกรรมการ เป็นต้น โดยควรด าเนินงาน
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
1) สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ และการพัฒนาสถานศึกษาดีมากอยู่แล้ว ทั้ง

ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ประสิทธิภาพของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาโดยเฉพาะ
คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และสถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่โดดเด่น เช่น ห้องนั่ง
สมาธิ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ฯลฯ จึงควรใช้
ประโยชน์ให้คุ้มค่า มีการประชาสัมพันธ์ผลงานของสถานศึกษาโดยผ่านการสื่อสารจาก “ดวงพรสาร” และ  
Website ของสถานศึกษา ให้ต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ปกครองและชุมชนทราบ มีการจัด
งานวิชาการให้ผู้ปกครองเข้าเยี่ยมชมกิจกรรม เพ่ือความภาคภูมิใจที่ได้ส่งบุตรหลานมาเรียนที่สถานศึกษาแห่งนี้ 
โดยควรด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1) สถานศึกษาควรน าผลจากการประเมินผลงานของครูไปพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ มีการจัดการ

อบรม สัมมนาครู เกี่ยวกับการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ การนิเทศชั้นเรียน การสังเกตการสอน และการ
ประเมินคุณภาพข้อสอบอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การด าเนินการของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ 

2) ครูควรได้รับการพัฒนาเรื่องการออกแบบการเรียนรู้ การจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ การจัดเตรียมและใช้สื่อเหมาะสมกับกิจกรรม น าภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน และการศึกษาค้นคว้า วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยสถานศึกษาขอความร่วมมือจากต้นสังกัดในการจัดอบรม 
สัมมนา และมีการนิเทศ ติดตามผลการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง 

ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษามีประสิทธิภาพของระบบการประกันคุณภาพภายในดีมากอยู่แล้ว แต่ควรส่งเสริม

พัฒนาการของระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ครอบคลุมการด าเนินงานตามกฎกระทรวงฯ โดยควรด าเนินการ
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

ก าหนดระยะเวลาในการพัฒนาทุกด้าน ภายใน 2 ปี 
 
19. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 สภาพปัญหาในการจัดการศึกษา 
จากผลการวิเคราะห์สภาพของสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสถานศึกษา สามารถ

สรุปสภาพปัญหาได้ดังนี้ 

 ด้านชุมชน 
1) โรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนที่มีโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับเดียวกันหลายแห่ง ท าให้จ านวนนักเรียน

มีอัตราเพิ่มขึ้นน้อยลง 
2) การจราจรติดขัดในช่วงเช้าและเย็น ซึ่งเป็นเวลารับ-ส่งนักเรียน เนื่องจากมีผู้อาศัยอยู่ในชุมชน

เป็นจ านวนมาก  
 ด้านครูผู้สอน 

1) ครูผู้สอนบางส่วนยังขาดประสบการณ์ในการท าวิจัยในชั้นเรียน 
2) ครูผู้สอน มีการเปลี่ยนงาน ท าให้ต้องปรับเปลี่ยนแผนการท างานอยู่เสมอ 
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 ด้านผู้บริหาร 
1) ผู้บริหารไม่สามารถท างานบริหารได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากยังขาดบุคลากรในต าแหน่งที่

รับผิดชอบที่เหมาะสม จ าเป็นต้องรับผิดชอบงานเอง  
 ด้านนักเรียน 

1) นักเรียนบางส่วนยังมีพัฒนาการด้านร่างกายไม่เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 
ด้านสถานศึกษา 

1) โรงเรียนมุง่เน้นในการพัฒนาเด็ก ท าให้มีการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือเอ้ือต่อการเรียนการสอน
อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการจ้างบุคลากร ปรับปรุงสถานที่ และปัจจัยอื่นๆ ท าให้ต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก 
 
 จุดเด่นในการจัดการศึกษา 

ด้านชุมชน 
1) ตั้งอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญและเป็นประโยชน์  เช่น  แหล่งโบราณสถาน/โบราณวัตถุ 

สถานที่ท่องเที่ยว  
2) ปลอดภัยจากยาเสพติด/แหล่งเริงรมย์/แหล่งการพนัน มอมเมาเยาวชน 
3) สภาพแวดล้อม มีบรรยากาศร่มรื่น ปลอดโปร่ง ไม่แออัด เหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
4) ได้รับความร่วมมือ การสนับสนุนจากชุมชน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต่างๆ  
5) ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในจัดกิจกรรมของโรงเรียนที่โรงเรียนจัดขึ้น และมีปฏิสัมพันธ์ที่ด ี
6) สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชนและหน่วยงานต่างๆ เข้ามาใช้บริการพ้ืนที่ และอาคาร

ภายในสถานศึกษา 
7) การคมนาคมสะดวก มีรถประจ าทางผ่านหลายสาย อาทิ รถตู้ รถเมล์ รถสองแถว  
8) สถานศึกษา สามารถรองรับนักเรียนที่อาศัยอยู่ในบริเวณชุมชนโดยรอบ 

ด้านครูผู้สอน 
1) ปลูกฝังเด็กให้มีวินัย มีเหตุผล กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
2) รู้เป้าหมายหลักสูตร/การศึกษา ท าให้วางแผนพัฒนาคุณภาพอย่างมีระบบ 
3) วิเคราะห์หลักสูตรและจัดท าแผนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
4) น าผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น 
5) ประเมินพัฒนาการนักเรียนตามสภาพจริง 
6) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพนักเรียน และจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการพัฒนาเด็ก 
7) ดูแล เอาใจใส่ นักเรียนทั่วถึง  
8) พัฒนากระบวนการคิดของเด็ก ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
9) มีการท างานร่วมกันเป็นทีม  
10) มีความรู้เข้าใจ/ทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเป็นอย่างดี 
11) มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครอง ชุมชน และนักเรียน 

 ด้านผู้บริหาร 
1) มีความรู้ ความเข้าใจในเป้าหมายของการจัดศึกษาระดับปฐมวัย และทักษะเกี่ยวกับการพัฒนา

เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเป็นอย่างดี 
2) มีวิสัยทัศน์และภาวะผู้น า ทั้งด้านวิชาการ และการบริหาร 
3) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
4) มีคุณธรรม จริยธรรม และมนุษยสัมพันธ์ดี 
5) สร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรในโรงเรียน 
6) ตระหนักและส่งเสริมให้ครูผู้สอน มีความก้าวหน้าในวิชาชีพครู 
7) บริหารงานโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม ใช้หลักธรรมาภิบาล 
8) บริหารงานบุคคลและงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ด้านนักเรียน 
1) มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตทีดี่ รู้จักชื่นชมผลงานด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
2) นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติตามหลักธรรม และวัฒนธรรมชาวพุทธ  
3) มีสัมมาคารวะตามแบบวัฒนธรรมไทย 
4) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน คุณครู และผู้ปกครองของเพ่ือนๆ 
5) มีจินตนาการ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
6) รู้จักการเป็นผู้น าและผู้ตาม ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และรู้จักการท างานเป็นทีม 
7) มีความกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตามวัย 

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

จุดที่ควรพัฒนา 
ด้านครูผู้สอน 

1) ความตระหนักในความส าคัญ และคุณค่าของตนเองที่มีต่อองค์กร 
 ด้านผู้บริหาร 

1) การสร้างความตระหนักให้ครู เห็นคุณค่าของตนเองที่มีต่อองค์กร 
 ด้านนักเรียน 

1) ตระหนักในเรื่องความประหยัด และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) สุขนิสัยในการดูแลสุขตนเอง 

 ด้านสถานศึกษา 
1) การจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพิ่มขึ้น 
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บทที่ 2 
แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 
1. การบริหารจัดการศึกษา 

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

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 

 
 
2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 ปรัชญา 
  การให้การศึกษา ด้วยความเอาใจใส่ เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาผู้เรียน ให้เจริญเติบโต มีพัฒนาการที่
สมบูรณ์ มีศักยภาพท่ีเหมาะสมตามวัย สามารถปฏิบัติตน เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และประเทศชาติในอนาคต 
 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

ไหว้สวย มารยาทงาม 

 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
โรงเรียนส่งเสริมมารยาท 

 วิสัยทัศน์ 
ภายในปี 2557 โรงเรียนดวงพร มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้คู่คุณธรรม ภายใต้สภาพแวดล้อม ที่เอ้ือต่อ

การเรียนรู้ โดยความร่วมมือของชุมชน 

คณะกรรมการบรหิาร 
ผู้รับใบอนุญาต 

ผู้อ านวยการ/ผู้จัดการ 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 
(นางอรุณี รัตนพันธ์) 

ฝ่ายบริหารบุคลากร 
(นางสาวอรปรียา อปุชัย) 

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
(นายถนัด พีระประสมพงศ์) 

ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
(นางสาวนิตยา ภูมิผกัแว่น) 

  งานตราสาร/ระเบียบ
ข้อบังคับ 

  งานทะเบียน / เอกสาร
การศึกษานกัเรียน 

 การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู ้

 งานวัดและประเมินผล 

  วางแผนอัตราก าลัง 
 งานบรรจุแต่งตั้ง / ถอดถอน 

/ ทะเบียนเอกสารบุคลากร 
 งานส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 การด าเนินการทางวินัยและ

การลงโทษ 

  งานธุรการ 
  งานปกครอง 
 งานกิจกรรมนักเรียน 
 อาคารสถานที ่
 งานประชาสัมพันธ ์
 การพัฒนาระบบและ

เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
 พัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายใน 

 งานการเงิน 
 งานงบประมาณและบัญช ี
 งานพัสดุ 



รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดวงพร ปีการศึกษา 2557 หน้า 47   

 พันธกิจ 
1. ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามสอดคล้องกับหลักสูตร 
2. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
3. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย และใช้

แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า 
4. พัฒนาและจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น 
5. พัฒนาบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ให้สะอาดและปลอดภัย 
6. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
7. ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยี สื่อวัสดุอุปกรณ์มาใช้จัดการเรียนการสอน 
8. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 
9. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง 
10. ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น 

  
 เป้าหมาย  
  ระดับการศึกษาปฐมวัย 

1. เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม อารมณ์และจิตใจ เหมาะสมกับวัย 
2. เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา และทักษะการด าเนินชีวิตประจ าวันเหมาะสมตามวัย 
3. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
4. สถานศึกษามีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า 
5. สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น 
6. สถานศึกษามีบรรยากาศ และสภาพแวดล้อม ทีเอ้ือต่อการส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียน และปลอดภัย 
7. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียน 
8. มีนวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยี ประกอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการอย่างพอเพียง 
9. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีได้เหมาะสม 
10. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบ 
11. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพในที่เข้มแข้ง 
12. สถานศึกษามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น 

  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามสอดคล้องกับหลักสูตร 
2. ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
3. ผู้เรียนได้รับพัฒนาคุณภาพในด้านวิชาการ 
4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพในด้านร่างกาย 
5. สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาผู้เรียนอย่างคุ้มค่า 
6. สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น 
7. สถานศึกษามีบรรยากาศ และสภาพแวดล้อม ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
8. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
9. มีนวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยี สื่อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการจัดการเรียนรู้อย่างพอเพียง 
10. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีได้เหมาะสม 
11. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบ 
12. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภายในที่เข้มแข็ง 
13. สถานศึกษามีอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่น 
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3.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
จากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ทางสถานศึกษาได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 
ด้านผลการจัดการศึกษา 

1. จัดกิจกรรมการล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหาร และการแปรงฟันหลังรับประทาน
อาหารอย่างต่อเนื่องทุกวัน 

2. ให้ครูผู้สอนใช้เทคนิคในการเก็บเด็กด้วยวิธีการต่างๆ รวมทั้งการฝึกสมาธิอยู่เป็นกิจวัตร 
ส าหรับเด็กที่มีสมาธิสั้น ได้แนะน าผู้ปกครองให้น าไปปรึกษาแพทย์ เพ่ือให้ช่วยกันดูแลทุกฝ่าย  

3. จัดให้ครูฝึกเล่านิทาน โดยสมมุติให้เพ่ือนครูเป็นเด็ก และช่วยกันติชม เสนอแนะเพ่ือปรับปรุง
พัฒนา 

4. ให้ครูน าเด็กท่ีไม่นิ่ง มานั่งเรียนข้างๆ ครู เพื่อให้ช่วยดูเพื่อนที่ไม่ตั้งใจเรียน 
5. ฝึกการเป็นผู้น าและผู้ตามให้เด็กในการท างานเป็นกลุ่ม ด้วยการเลือกหัวหน้ากลุ่มในขณะที่จัด

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์เสรี กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมเคลื่อนไหว 
6. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ผ่านกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เกมการศึกษา 

กิจกรรมสร้างสรรค์เสรี กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเคลื่อนไหว และเสริมความรู้พ้ืนฐาน  เพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการศึกษาข้ันสูงขึ้นเป็นประจ าทุกวัน 

7. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยให้เด็กได้วางแผนการจัด
กิจกรรมด้วยตนเองเป็นประจ า มีการเก็บข้อมูล เพ่ือประเมินพัฒนาการเป็นรายบุคคลเป็นระยะๆ และน าผล
รายงานในที่ประชุม ผู้อ านวยการให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ปัญหา การจัดประสบการณ์ส่งเสริม
พัฒนาการอย่างสม่ าเสมอ และได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

8. ฝึกการแสดงความเคารพอย่างสุภาพให้กับเด็กเป็นประจ า โดยเด็กจะท าการไหว้ครูและผู้ใหญ่
ในลักษณะ “เท้าชิด ศีรษะก้ม พนมมือ” แล้วกล่าวค าว่า “สวัสดีครับ/ค่ะ” 

9. จัดประกวดมารยาทไทย ในกิจกรรมวันส าคัญ วันไหว้ครู วันพ่อ วันแม่ วันลอยกระทง 
10. ให้เด็กรับประทานนมเป็นประจ าทุกวันทั้งเช้าและบ่าย และอธิบายถึงประโยชน์และคุณค่าของ

นม ทั้งจากค าพูดและเพลงประกอบขณะดื่มนม 
ด้านการบริหารการจัดการศึกษา 

1. จัดหาครูให้เหมาะสมกับจ านวนเด็ก เป็นไปตามเกณฑ์ 
2. จัดมุมความรู้ส าหรับผู้ปกครองที่มารอรับเด็ก ให้มีข่าวสาร สารคดี เพ่ิมมากข้ึน 
3. จัดห้องพยาบาลส าหรับเด็กอนุบาลโดยเฉพาะ 
4. จัดโครงการพัฒนาบุคลากร จัดอบรมครูภายในโรงเรียน และส่งเข้ารับการอบรมภายนอก จัด

ให้มีการเยี่ยมชั้นเรียนและนิเทศการสอนอย่างต่อเนื่อง 
ดา้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ให้ความรู้แก่ครูผู้สอนเกี่ยวกับการเขียนแผนการสอน การจัดหาสื่อการเรียนรู้ การท าวิจัย โดยเน้น
ให้ครูบันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ตรงกับสภาพจริง และก าหนดให้ท าการวิจัยเพ่ือการส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
โรงเรียนด าเนินการประกันคุณภาพภายในครบถ้วนตามกฎกระทรวงอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ด้านผลการจัดการศึกษา 

1. จัดชมรมตามความสนใจของนักเรียน ได้แก่ ชมรมดนตรีสากล ชมรมนาฏศิลป์ ชมรมศิลปะ 
ชมรมกีฬา 

2. จัดให้มีการออกก าลังกายประกอบเพลง ในกิจกรรมหน้าเสาธง 
3. จัดโครงการวันส าคัญ ในกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียน ประกอบด้วยกิจกรรม

วันไหว้ครู วันเข้าพรรษา วันแม่ และวันพ่อ และให้นักเรียนบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ในวันส าคัญ 
4. ปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการให้ข้อคิดและแนวปฏิบัติในกิจกรรมหน้าเสาธง แบ่ง

พ้ืนที่ให้นักเรียนดูแลความสะอาดเรียบร้อยในเขตรับผิดชอบของแต่ละชั้นเรียน และรายงานผลการปฏิบัติทุกเช้า 
5. ให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตนตามหลักพุทธศาสนาในกิจกรรมหน้าเสาธง และ

สอดแทรกในการจัดเรียนรู้ในชั้นเรียน จัดให้มีการสวดมนต์ นั่งสมาธิ ก่อนเข้าเรียนในช่วงบ่าย 
6. ก าหนดให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานทุกสาระการเรียนรู้อย่างน้อยภาคเรียนละ     

1 โครงงาน (มีการตรวจสอบโครงงานโดยฝ่ายบริหารทุกห้องเรียน) 
7. ก าหนดให้ครูผู้สอนแจ้งเรื่องการทดลองในวิชาวิทยาศาสตร์ให้ผู้บริหารทราบทุกระดับชั้น      

(มีการตรวจสอบการปฏิบัติโดยฝ่ายบริหาร) 
8. ก าหนดให้ครูแจ้งชื่อแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่จะน ามาใช้เพ่ือการเรียนรู้ ต่อฝ่าย

บริหารทุกภาคเรียน เพ่ือจัดท าข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา ส าหรับติดตามการปฏิบัติของครูไว้เป็นหลักฐาน 
9. จัดค่ายวิชาการให้กับนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วม 
10. จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะด้านวิชาการ ทั้งในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่และ

ระดับภาค 
11. ฝึกการแสดงความเคารพแบบสุภาพเป็นประจ า โดยนักเรียนจะได้ไหว้ครูและผู้ใหญ่ในลักษณะ 

“เท้าชิด ศีรษะก้ม พนมมือ” แล้วกล่าวค าว่า “สวัสดีครับ/ค่ะ” 
12. จัดประกวดมารยาทไทย ในวันไหว้ครู วันพ่อ วันแม่ วันลอยกระทง 
13. ฝึกให้นักเรียนรู้จักการออม โดยโรงเรียนเป็นผู้น าเงินฝากธนาคารให้ ส่วนการจัดให้มี Mini 

Bank นั้น ไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านเวลา 
ด้านการบริหารการจัดการศึกษา 

1. มีการแจ้งผลการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประชาสัมพันธ์ผลงานผ่านทาง
เว็บไซต์ และทางสังคมออนไลน์ สรุปผลแจ้งผู้ปกครองผ่าน “ดวงพรสาร” 

2. จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน 
3. จัดโครงการพัฒนาบุคลากร จัดอบรมครูภายในโรงเรียน และส่งครูเข้ารับการอบรมจาก

ภายนอก จัดให้มีการเยี่ยมชั้นเรียนและนิเทศการสอนอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง 
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. จัดกิจกรรมนิเทศการสอน น าผลจากการนิเทศมาพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะแก่ครูเป็น
รายบุคคล 

2. ตรวจสอบและประเมินแผนการสอน รวมทั้งข้อสอบวัดผลทุกภาคเรียน 
3. ให้ความรู้ครูผู้สอนเกี่ยวกับการเขียนแผนการสอน การจัดหาสื่อการเรียนรู้ การท าวิจัย เน้นให้

ครูบันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ตรงกับสภาพจริง 
4. เยี่ยมชั้นเรียน เพ่ือสังเกตสภาพการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างองค์

ความรู้ 
5. จัดหาสื่อการเรียน สื่อเทคโนโลยี เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ครูผู้สอน 
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ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
ด าเนินการประกันคุณภาพภายในครบถ้วนตามกฎกระทรวงอย่างต่อเนื่อง 

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

 

5.  การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 

 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

โครงการวันส าคัญ  เพื่อพัฒนาให้เด็กมีวินัย รับผิดชอบ 
 เพื่อพัฒนาให้เด็กเชื่อฟังค าสั่งสอน

ของครูอาจารย์ พ่อแม่ มีความกตัญญู
กตเวทีต่อมีพระคุณ 

 เพื่อให้เด็กประพฤติตนตามประเพณี
วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 

เชิงปรมิาณ : เด็กเข้าร่วมโครงการทุกคน 
เชิงคุณภาพ : 
 เด็กร้อยละ 85 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟัง

ค าสั่งสอนของครูอาจารย์ พ่อแม่ มีความ
กตัญญูกตเวทีต่อมีพระคุณ ประพฤติตน
ตามประเพณีวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่
ตนนับถือ  

 เด็กร้อยละ 90 ชื่ นชมศิลปะ และรัก
ธรรมชาติ 

2.1 
2.4 
3.1 
3.3 
3.4 

กิจกรรมวันไหว้ครู   
กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
กิจกรรมวันแม่   
กิจกรรมวันลอยกระทง 
กิจกรรมวันพ่อ 
กิจกรรมวันคริสต์มาส   
กิจกรรมวันปีใหม่ 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  เพื่อพัฒนาให้เด็กมีวินยั รับผิดชอบ 
 เพื่อพัฒนาให้เด็กเชื่อฟังค าสั่งสอน

ของครูอาจารย์ พ่อแม่ มีความกตัญญู
กตเวทีต่อมีพระคุณ 

 เพื่อพัฒนาให้ เด็กมีความซ่ือสัตย์
สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน 

เชิงปรมิาณ : เด็กเข้าร่วมโครงการทุกคน 
เชิงคุณภาพ : 
 เด็กร้อยละ 85 ควบคุมอารมณ์ได้เหมาะสม

กับวยั เช่ือฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ มวีินยั 
และความรับผิดชอบ มีความซ่ือสัตย์ สุจริต 
ประพฤติตนตามวัฒนธรรมชาวพุทธ 

3.1 
3.2 
3.4 

กิจกรรมกราบเท้าพ่อแม่ก่อนนอน 
กิจกรรมเก่งดีมีวินัย 
กิจกรรมสมุดบันทึกความดี 
กิจกรรมวิถีชาวพุทธ 

โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็ก  เพื่อพัฒนาให้เด็กมีความมั่นใจใน
ตนเอง กล้าแสดงออก 

 เพื่อให้เด็กสามารถควบคุมอารมณ์
ตนเอง ชื่นชมศิลปะ ดนตรี และการ
เคลื่อนไหว 

 เพื่อให้เด็กท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข 

เชิงปรมิาณ : เด็กเข้าร่วมโครงการทุกคน 
เชิงคุณภาพ : 
 เด็กร้อยละ 85 มีความมั่นใจในตนเอง กล้า

แสดงออก มีความร่าเริงแจ่มใส สามารถ
ควบคุมอารมณ์ตนเอง สามารถท ากิจกรรม
ร่วมกับผู้อื่นได้อยา่งมีความสุข 

 เด็กร้อยละ 90 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี และ
การเคลื่อนไหว 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
3.3 

กิจกรรมมอบเกียรติบัตร 
กิจกรรมงานปิดภาค 
กิจกรรมกีฬาสี 
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กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

โครงการส่งเสริมวิชาการ  เพื่อพัฒนาให้เด็กมีความสนใจ เรียนรู้
สิ่งต่างๆ รอบตัว 

 เพื่ อ ให้ เ ด็ ก มี ค ว าม คิดรวบยอด
เ กี่ ย ว กั บ สิ่ ง ต่ า ง ๆ  ที่ เ กิ ด จ า ก
ประสบการณ์เรียนรู้ 

 เพื่อให้เด็กมีทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ และภาษา 

เชิงปรมิาณ : เด็กเข้าร่วมโครงการทุกคน 
เชิงคุณภาพ : 
 เด็กร้อยละ 85 ร่าเริงแจ่มใส รักการเรียน 

สนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตัว มีความมั่นใจ มีความ
ซ่ือสัตย์สุจริต รู้จักประหยัด และ และมี
ความคิดรวบยอดเกีย่วกับสิ่งต่างๆ ที่เกดิ
จากประสบการณ์เรียนรู ้

 เด็กร้อยละ 90 ชื่นชม ศิลปะ รักธรรมชาติ 
มีทักษะทางภาษา กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และพคณิตศาสตร์ และมี
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

2.1, 2.2, 2.4 
3.2 

4.1, 4.2, 4.3, 
4.4 

กิจกรรมทัศนศึกษา 
กิจกรรมตลาดนัดดวงพร 
กิจกรรมวันวิชาการ 
กิจกรรมเชิญวิทยากร  

โครงการนิทานเพื่อนรัก  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน
และมีความรู้ คติเตือนใจจากสื่อ
นิทาน 

 เพื่อส่งเสริมบุตรหลาน และผู้ปกครอง
เกิดความสัมพันธก์ันในครอบครัว 

เชิงปรมิาณ : เด็กเข้าร่วมโครงการทุกคน 
เชิงคุณภาพ : 
 เด็กร้อยละ 90 มีทักษะทางภาษา มี

จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ มี
คุณธรรม จริยธรรม และเช่ือฟังพ่อแม ่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 

 เพื่อให้เด็กสามารถหลีกเลี่ยงสภาวะที่
เส่ียงต่อโรค 

เชิงปรมิาณ : เด็กเข้าร่วมโครงการทุกคน 
เชิงคุณภาพ : 
 เด็กร้อยละ 75 มีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ 

และมีสมรรถภาพตามเกณฑ์  
 เด็กร้อยละ 80 มีสุขนิสยัในการดูแล

สุขภาพของตน  
 เด็กร้อยละ 85 สามารถหลีกเลีย่งสภาวะที่

เส่ียงต่อโรค 

1.1 
1.3 
1.4 

 

กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปี 
กิจกรรมตรวจสุขภาพปากและฟัน 
กิจกรรมอาหารกลางวัน 
กิจกรรม ฟ.ฟันสะอาด  
 

 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

โครงการจัดท าและพัฒนาหลักสูตร  เพื่อพัฒนาให้สถานศึกษามีหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
แ ล ะ น า สู่ ก า ร ป ฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

เชิงปรมิาณ : สถานศึกษามหีลักสูตร
สถานศึกษาที่ได้รับการปรับปรุงโดยความ
ร่วมมือของทุกฝ่าย 
เชิงคุณภาพ : 
 สถานศึกษามกีารประกันคุณภาพภายใน ที่

เป็นระบบตามกฎกระทรวง ในระดับ
คุณภาพ 5 

7.1 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  เพื่อพัฒนาให้ครูจัดท าแผนการจัด
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  และ
สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

 เพื่อพัฒนาให้ครูเข้าใจปรัชญา 
หลักการ และธรรมชาติของการจัด
การศึกษา 

เชิงปรมิาณ : ครูเข้าร่วมโครงการทุกคน 
เชิงคุณภาพ :  
 ครูร้อยละ 80 เข้าใจปรัชญา หลักการ และ

ธรรมชาติของการจัดการศึกษา 
 ครูร้อยละ 90  จัดท าแผนการจัด

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

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 
กิจกรรมประกวดสื่อการสอน 
กิจกรรมวิจยัในชั้นเรียน 
กิจกรรมนิเทศการสอน 
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กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

 ครูร้อยละ 85 วิจยัและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับ
การจัดประสบการณ์ ใช้ส่ือและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการของ
เด็ก 

โครงการส่งเสริมคุณธรรมครูดีดวงพร  เพื่อพัฒนาให้ครูมีคุณธรรม จริยธรรม 
 เพื่อพัฒนาให้ครูมีวินัยในตนเอง

ประพฤติปฏบิัติตนเป็นแบบอย่างที่ด ี

เชิงปรมิาณ : ครูเข้าร่วมโครงการทุกคน 
เชิงคุณภาพ : 
 ครเูข้าร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา

ก าหนดได้ระดับคุณภาพ 5 

 
กิจกรรมสวดมนต์ ปฏิบัตธิรรม 
กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม 

 
โครงการประกันคุณภาพภายใน  เพื่อให้โรงเรียนมีการประกันคุณภาพ

ภายในอย่างเป็นระบบ 
 เพื่อจัดเตรียมข้อมูลส าหรับการจัดท า

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจ าปีของโรงเรียน 

 เพี่อจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจ าปขีองโรงเรียน  และ
รายงานผลต่อต้นสังกัด 

เชิงปรมิาณ : สถานศึกษามกีารจัดเตรียม
ข้อมูลและจัดท ารายงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจ าปขีองโรงเรียนได้ครบถ้วน
สมบูรณ์ 
เชิงคุณภาพ : 
 สถานศึกษามกีารประกันคุณภาพภายใน

อย่างเป็นระบบ สามารถจัดเตรียมข้อมลู 
และจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจ าปขีองโรงเรียน รายงานผล
ต่อต้นสังกัดไดอ้ย่างมีคุณภาพ ในระดับ
คุณภาพ 5 

8.1-8.6 
 

 

 กลยุทธ์ที่ 3 สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

โครงการสายสัมพันธ์ชุมชน บ้าน  
และโรงเรียน 

 เพื่อให้โรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน
มีความสัมพันธอ์ันดีต่อกัน 

 เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนรว่มในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 เพื่อให้ชุมชนเป็นแหล่งแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน 

เชิงปริมาณ : สถานศึกษากับนักเรียน 
ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและ
ชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เป็นแหล่ง
วิ ทย าก า ร ในก า รแสว งหาคว ามรู้ แ ล ะ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ :  
 ครูร้อยละ 90 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกบัเด็ก และ

ผู้ปกครอง 
 ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกจิกรรม

การเรียนการสอน 
 ชุมชนเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกนั 

5.8 
7.4 
9.2 กิจกรรมปฐมนิเทศ 

กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง 
กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน 

โครงการปรับปรุงอาคารสถานที ่  เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียน 

 เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
ให้ แก่ นั ก เ รี ยน  ครู  บุ คลากร ใน
โรงเรียนผู้ปกครอง และชุมชน 

 เพื่อปลูกฝังนิสัยรักและห่วงใย
สิ่งแวดล้อมให้แก่นกัเรียน ครู 
บุคลากรในโรงเรียน 

เชิงปรมิาณ : ร้อยละ 90 ของสภาพพร้อมใช้
งานของอาคารสถานที ่
เชิงคุณภาพ :  
 สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อ

พัฒนาการของเด็กและบุคลากร ชุมชน 
ระดับคุณภาพ 4 

 สถานศึกษาจัดสิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อ
พัฒนาเด็กอยา่งรอบด้าน ระดับคุณภาพ 4 

9.1, 7.5 
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 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

โครงการยิ้มง่ายไหว้สวย  เพื่อปลูกฝังมารยาทในการไหว้และสืบ
ทอดอัตลักษณ์ของโรงเรียนดวงพร 

 เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าและ
ความส าคัญในการไหวข้องไทยใน
ลักษณะต่างๆ 

เชิงปรมิาณ : เด็กเข้าร่วมโครงการทุก
คน 
เชิงคุณภาพ : เด็กร้อยละ 90 มีมารยาท
ในการไหว้และสืบทอดอัตลักษณ์ของ
โรงเรียนดวงพร 

มฐ.10 
พ.1.4.1  

 กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนเห็นความส าคัญของการรักษา
สิ่งแวดล้อม 

 เพื่อปลูกฝังนิสัยรักและห่วงใย
สิ่งแวดล้อมให้แก่นกัเรียน ครู บุคลากร
ในโรงเรียน 

 เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ทาง
ธรรมชาติ เสริมทักษะทางภาษาให้
ผู้เรียน 

เชิงปรมิาณ : เด็กเข้าร่วมโครงการทุก
คน 
เชิงคุณภาพ :  
 สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ทาง

ธรรมชาติ ระดับคุณภาพ 4 
 เด็กร้อยละ 90 บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อ

ส่วนรวม และมีทักษะทางภาษา 
 

พ.1.3.1 
พ.1.3.2 

4.3 
กิจกรรมผู้พิชิตขยะ 
กิจกรรมต้นไม้พูดได้ 

 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

กลยุทธ์ระดับโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

โครงการวันส าคัญ วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง 

ด้านการปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณี
ไทยและตามหลักปฏิบัติของศาสนา 

 เพื่อให้ผู้เรียนรู้หลักการของศาสนา  
ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

เชิงปรมิาณ : ครู ผู้เรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 รวมทั้ง
ผู้ปกครองที่สนใจ เข้าร่วมกจิกรรมวันส าคัญ   

 
กิจกรรมไหว้คร ู
กิจกรรมวันสุนทรภู ่
กิจกรรมวันแม ่
กิจกรรมวันลอยกระทง 
กิจกรรมวันพอ่ 
กิจกรรมวันคริสต์มาส 
กิจกรรมวันปีใหม ่
กิจกรรมวันเด็ก 

เชิงคุณภาพ :  
ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่มีความมีวินยั ความรักชาต ิศาสน์ 
กษัตริย ์และปฏบิัติตามของศาสนา มีความรักและภูมิใจใน
ความเป็นไทย 

2.1 

ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวที 2.2 
ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ 
รอบตัว 

3.1 

ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่มีทักษะในการอ่าน ฟัง ด ูพูด เขยีน 
และตั้งค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 

3.2 

ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่ท างานร่วมกับผูอ้ื่นได้ 6.3 
ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษแ์ละ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

2.4 

ร้อยละ 90 ของผู้เรียนที่สามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กฬีา/นันทนาการตาม
จินตนาการ 

1.6 

ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่ท างานอยา่งมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนา
งาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง   

6.2 

ร้อยละ 85 ของนักเรียนยอมรับวัฒนธรรมที่แตกต่าง 2.3 
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กลยุทธ์ระดับโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้ผู้เรียนยึดมั่นในหลักธรรม มีวินัย

และมีความรับผิดชอบ 
 เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้มีมารยาทดี มีสัมมา

คารวะตามวัฒนธรรมไทย 
 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนท าความดี เพื่อ

ตนเอง ผู้อื่น และส่วนรวม 

เชิงปรมิาณ : ผู้เรียนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 95 ร่วมกิจกรรม  
เชิงคุณภาพ :  

กิจกรรมบันทึกความด ี
กิจกรรมหน้าเสาธง 
 

ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวที 2.2 
ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่มีความรักและภูมิใจในความเป็นไทย 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

2.1 

ร้อยละ 85 ของนักเรียนที่มีมนุษยสัมพนัธ์ที่ดีและให้เกยีรติ
ผู้อื่น 

1.5 

ร้อยละ 90 ของนักเรียนทีเห็นคุณค่าในตนเองและกล้า
แสดงออก 
 

1.4 

โครงการส่งเสริม
ศักยภาพนักเรียน 

วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้

ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้และสื่อ
ต่างๆ  มีทักษะในการต้ังค าถามเพือ่
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม และสามารถ
สรุปความคิดจากสิ่งที่เรียนรู้รวมทั้งมี
ความรู้สึกที่ดีต่ออาชพีสุจริต 

 เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถของ
ตนเองได้เต็มที่ ทุกด้าน 

 เพื่อให้ผู้ เรียนรู้จักการวางแผนการ
ท างานจนส าเร็จ 

 เพื่อให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าเสนอแนวคิด

ด้วยวิธีการของตนเองและยอมรับ
ความสามารถของผู้อื่น 

 เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

เชิงปรมิาณ : ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตามความสนใจ
และความสามารถของตนเอง 

 

กิจกรรมทักษะทาง
วิชาการ 
กิจกรรมงานปิดภาค 
กิจกรรมกีฬาส ี

เชิงคุณภาพ :  
ร้อยละ 85 ของนักเรียนที่มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด 
เขียน และตั้งค าถามเพือ่ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 

3.1 

ร้อยละ 85 ของนักเรียนที่สามารถเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนคามคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 

3.3 

ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่สามารถสรุปเรื่องที่พบเห็นและ
สื่อสารโดยการพูดหรือเขยีนตามความคิดของตนเองได้ 

4.1 

ร้อยละ 75 ของนักเรียนที่สามารถวางแผนการท างาน และ
ท างานจนส าเร็จ 

6.1 

ร้อยละ 85 ของนักเรียนที่สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้  6.3 
ร้อยละ 85 ของนักเรียนทีเห็นคุณค่าในตนเองและกล้า
แสดงออก 

1.4 

ร้อยละ 90 ของนักเรียนสามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านดนตรี กีฬา นันทนาการ 

1.6 

ร้อยละ 85 ของนักเรียนที่ท างานอย่างมคีวามสุข มุ่งมัน
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 

6.2 

ร้อยละ 85 ของนักเรียนที่มีมนุษยสัมพนัธ์ที่ดีและให้เกยีรติ
ผู้อื่น 

1.5 

โครงการส่งเสริม
วิชาการ 

วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้

จากแหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ ได้ด้วย
ตนเอง 

 เพื่อ ให้ผู้ เรี ยนได้มีทักษะในการตั้ ง
ค าถาม เพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 

 เพื่อ ให้ผู้ เรียนสามารถแลกเปลี่ยน
ความคิดเพื่อการเรียนรู้ต่อกัน 

 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจาก
สิ่งที่พบเห็น และน าเสนอวิธีคิดด้วย
วิธีการของตนเอง 

เชิงปรมิาณ : ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน  
เชิงคุณภาพ :  

กิจกรรมทัศนศึกษา 
กิจกรรมตลาดนัดดวง
พร 
กิจกรรมรักการอ่าน 

ร้อยละ 85 ของนักเรียนที่สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากแหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ 

3.1 

ร้อยละ 85 ของนักเรียนที่มีทักษะในการต้ังค าถามเพื่อ
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 

3.2 

ร้อยละ 85 ของนักเรียนที่สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อ
การเรียนรู้ต่อกัน 

3.3 

ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่สามารถสรุปความคิดจากสิ่งที่พบ
เห็น 

4.1 

ร้อยละ 85 ของนักเรียนที่สามารถน าเสนอวิธีคิดด้วยวธิีการ
ของตนเอง 

4.2 

ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่ท างานอย่างมสีุข 6.2 
ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่สามารถวางแผนการท างานจน
ส าเร็จ 

6.1 

ร้อยละ 85 ของนักเรียนที่สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได ้ 6.3 
ร้อยละ 85 ของนักเรียนที่มีความรู้สึกทีด่ีต่ออาชีพสุจริต 6.4 
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กลยุทธ์ระดบัโครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งช้ี) 

โครงการส่งเสริม
สุขภาพ 

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้ผู้ เรียนมีสุขนิสัยในการดูแล

สุขภาพ 
 เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักหลีกเลี่ยงต่อสภาวะ

เสี่ยงต่อโรคภัย -  เพื่อให้ผู้ เรียนมีมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง 

 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนตามสุข
บัญญัติ 10 ประการได้ 

 เพื่อให้ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 

 เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพฟัน 

เชิงปรมิาณ : ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตามความสนใจ
และความสามารถของตนเอง 

 

กิจกรรมตรวจสุขภาพ
ประจ าป ี
กิจกรรมตรวจสุขภาพ
ปากและฟัน 
กิจกรรมแข็งแรงสมวัย 
กิจกรรม ฟ.ฟัน 
สะอาด 

เชิงคุณภาพ :  
ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถปฏิบัตตินตามสุขบัญญัติ 10 
ประการได้ 

1.1 

ร้อยละ 75 ของผู้เรียนที่มีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์ 

1.2 

ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่รู้จักหลกีเล่ียงต่อสภาวะเส่ียงต่อ
โรคภัย 

1.3 

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

วัตถุประสงค ์
 เ พื่ อ ใ ห้ ผู้ เ รี ย น ยึ ด มั่ น ใ น ร ะ บ อ บ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

 เพื่อให้ผู้เรียนยอมรับฟังความคิดเห็นที่
แตกต่าง 

 เพื่อให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้
เกียรติผู้อื่น ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

 เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเองและ
กล้าแสดงออกอยา่งเหมาะสม 

เชิงปรมิาณ : ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตามความ
สนใจและความสามารถของตนเอง 

 

เชิงคุณภาพ :  
 ร้อยละ 85 ของนักเรียนที่สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง 
6.3 

ร้อยละ 90 ของนักเรียนทีเห็นคุณค่าในตนเองและกล้า
แสดงออก 

1.4 

ร้อยละ 85 ของนักเรียนที่มีมนุษยสัมพนัธ์ที่ดีและให้เกยีรติ
ผู้อื่น 

1.5 

ร้อยละ 85 ของนักเรียนที่สามารถยอมรบัฟังความคิดเห็นที่
แตกต่าง 

2.3 

 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ระดับโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 

วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้ครูและบุคลากร มีวิสัยทัศน์ใน

การปฏิบัติหน้าที่  สามารถปรับปรุง
คุณภาพของงานและปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 เพื่อให้บุคลากรน าความรู้จากการ
พัฒนาไปปรับปรุงแก้ไขการเรียนการ
สอน 

เชิงปรมิาณ : ผู้บริหารและครูเข้ารับการอบรมทั้งหมด  
เชิงคุณภาพ :  

กิจกรรมอบรม ประชุม 
สัมมนา 
กิจกรรมประกวดสื่อ
การสอน 
กิจกรรมวิจยัในชั้น
เรียน 
กิจกรรมนิเทศการสอน 

ร้อยละ 80 ของครทูี่เข้าใจเป้าหมายของหลักสูตร  ก าหนด
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

7.1 

ร้อยละ 85 ของครูที่สามารถวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล   7.2 
ร้อยละ 80 ของครูที่สามารถน าผลการวเิคราะห์มาออกแบบ 
วางแผน และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง   ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปญัญา   

7.3 

ร้อยละ 80 ของครูทีใ่ช้ส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และน า
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นมาบูรณาการในการจดัการเรียนรู้ 

7.4 

ร้อยละ 80 ของครูที่สามารถประเมินผลที่มุ่งเน้นพัฒนาการ
ของผู้เรียนด้วยวธิีการที่หลากหลาย   

7.5 

ร้อยละ 85 ของครูทีใ่ห้ค าแนะน า ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหา
ผู้เรียนอย่างทั่วถึง  

7.6 

ร้อยละ 80 ของครูที่สามารถใช้กระบวนการวิจยัในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนอยา่งต่อเนื่อง  

7.7 

ร้อยละ 80 ของครูประพฤติปฏิบัติตนเปน็แบบอยา่งที่ดีของ
ผู้เรียน  เป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

7.8 

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มภีาวะผู้น า มีความสามารถทางวิชาการ 
และมีความคิดริเร่ิมในการบริหารจัดการสถานศึกษาและ
พัฒนาผู้เรียน  ระดับดีมาก 

8.1 
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กลยุทธ์ระดับโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

ผู้บริหารใช้กระบวนการบริหารแบบมีสว่นร่วมและใช้ผลการ
ประเมินเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ระดับดีมาก 

8.2 

ผู้บริหารมีประสิทธภิาพในการบริหารจดัการ ครอบคลุม
ภารกิจทั้ง 4 ด้านให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ระดับดี
เยี่ยม 

8.3 

ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับดีเยี่ยม 8.4 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 
ระดับดีมาก 

8.5 

ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใส่
การจัดการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ ระดับดีเยี่ยม 

8.6 

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมครูดีดวงพร 

วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้ครูเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้เรียน 
 เพื่อให้ครูเป็นผู้มีวินัย  มีความเชื่อมั่น

ในความดีของตนเอง   
 เพื่อครูมีความมั่นใจในการสอน 

เชิงปรมิาณ : ครูทุกคนได้รับการฝึกอบรม ให้มีวินัย มี
คุณธรรม จริยธรรม 

 

กิจกรรมสวดมนต์ 
ปฏิบัติธรรม 
กิจกรรมอบรม
คุณธรรม จริยธรรม 

เชิงคุณภาพ :  
ร้อยละ 85 ของครูที่มีคุณธรรมจริยธรรมประพฤติปฏบิัติตน
เป็นแบบอยา่งที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา  

7.8 

โครงการประกัน
คุณภาพภายใน 

วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้มีระบบการประกันคุณภาพ

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

 เพื่อให้คุณภาพการศึกษาได้รับการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

 เพื่อให้ได้รับทราบผลการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน 

เชิงปรมิาณ : สถานศึกษาด าเนินการประกันคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาโดยบุคลากรภายในโรงเรียน ภายใต้
ความร่วมมือของหน่วยงานต้นสังกัด 

 

 
เชิงคุณภาพ :  
สถานศึกษามกีารด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพ
ภายในตามกฎกระทรวง ในระดับดีเยี่ยม 

12.1-12.6 

โครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 

วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้มีหลักสูตรสถานศึกษา 
 เพื่อให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับ

หลักสูตรแกนกลาง 
 เพื่อให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน 
 เพื่อให้มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับ

ศักยภาพของผู้เรียน โดยมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

เชิงปรมิาณ : มีหลักสูตรสถานศึกษาครบถ้วนทุกสาระการ
เรียนรู ้

 

 เชิงคุณภาพ :  
สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับบริบทอยู่
เสมอ อยู่ในระดับดีเยีย่ม 

10.1 

สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมให้ผู้เรียนได้เลือกตามความถนัด 
ความสามารถและความสนใจ อยู่ในระดับดีมาก 

10.2 

 
 กลยุทธ์ที่ 3 สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ระดับโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

โครงการสายสัมพันธ์
ชุมชน บ้าน และ
โรงเรียน 

วัตถุประสงค ์
 เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง

ชุมชน  ผู้ปกครอง 
 เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารและความรู้กับ

ชุมชน 
 เพื่อร่วมมือกับชุมชนในการจัด

การศึกษา 

เชิงปริมาณ : สถานศึกษาสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง  
ชุมชนใกล้เคียงสถานศึกษาและองค์กรส่วนท้องถิ่น 

 

เชิงคุณภาพ :  
กิจกรรมปฐมนิเทศ 
กิจกรรมให้ความรู้
ผู้ปกครอง 
กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน 

ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ในระดับดี
มาก 

9.3 

มีการถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
สถานศึกษา กับผู้ปกครอง ในระดับดีมาก 

13.2 

มีการน าภูมปิัญญาทอ้งถิ่นมาใช้ในการจดัการเรียนรู้ ในระดับ
ดีมาก 

13.1 
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 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  

กลยุทธ์ระดับโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 

วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้มีมารยาทดี มีสัมมา

คารวะตามวัฒนธรรมไทย 

เชิงปรมิาณ :  ผู้เรียนเข้าร่วมกจิกรรมทกุคน  
เชิงคุณภาพ :  

กิจกรรมส่งเสริม
มารยาทงาม 

ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อันได้แก่
ข้อ 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (มีความรกั และภูมิใจในความ
เป็นชาติ ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา และแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตรยิ ์ข้อ 3. มีวินยั (เข้าแถว
ตรงเวลา แต่งกายเรียบรอ้ย ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
โรงเรียน) ข้อ 8. มีจิตสาธารณะ (เข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญตน
เพื่อส่วนรวม) 

2.1 

ร้อยละ 95 ของผู้เรียนมีกิริยามารยาทงาม แสดงถึงมารยาท
ทางสังคมที่เหมาะสม สวยงาม และถกูต้อง 

พ.1.4.1 

 
 กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

กลยุทธ์ระดับโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

โครงการปรับปรุง
อาคารสถานที ่

วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้มีอาคารเรียนที่มั่นคงแข็งแรง  

สะอาดและปลอดภัย   
 เพื่อให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และ

สิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ใน
สภาพใช้การได้ดี 

 เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมร่มร่ืน สวยงาม 
 เพื่อให้มีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

เชิงปรมิาณ : อาคารสถานทีแ่ละบริเวณได้รับการดูแลรักษา
และปรับปรุง 

 

กิจกรรมดูแลซ่อมบ ารุง 
ปรับปรุงเพิ่มเติม 
กิจกรรมเรารักโรงเรียน 
กิจกรรมสร้างเสริม
แหล่งเรียนรู ้

เชิงคุณภาพ :  
มีห้องเรียน ห้องปฏบิัติการ  อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้
การได้ บริเวณสถานศึกษาร่มร่ืนดี มีแหล่งเรียนรู้ อยู่ในระดับ
ดีเยี่ยม 

11.1 

มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา และใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
และบุคลากรภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

13.1 

ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2.1 
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง 1.4 
ร้อยละ 80 ของผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า ในการอนุรักษแ์ละ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

2.4 
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บทที่ 3 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
1. ผลส าเร็จตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 ผลส าเร็จโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณ และคณุภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณ และคณุภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

โครงการวันส าคัญ 
โครงการส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม 
โครงการส่งเสริมศักยภาพ
เด็ก 
โครงการส่งเสริมวิชาการ 
โครงการนิทานเพื่อนรัก 
โครงการส่งเสริมสุขภาพ 

เชิงปริมาณ: เชิงปริมาณ:  
เด็กเข้าร่วมโครงการทุกคน เด็กได้เข้าร่วมโครงการทุกคน  
เชิงคุณภาพ: เชิงคุณภาพ:  
ร้อยละ75ของเด็กมีน้ าหนักส่วนสูง
เป็นไปตามเกณฑ ์

เด็กมีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
ร้อยละ 64.19 

1.1 

ร้อยละ80ของเด็กมีสุขนิสยั ในการดูแล
สุขภาพของตน 

เด็กมสีุขนิสัย ในการดูแลสุขภาพของ
ตนร้อยละ 97.30 

1.3 

ร้อยละ85ของเด็กหลีกเลี่ยงต่อสภาวะ
ที่เสี่ยงต่อโรค 

เด็กหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสีย่งต่อโรค
ร้อยละ 97.97 

1.4 

ร้อยละ85ของเด็กร่าเริง แจ่มใส เด็กร่าเริง แจ่มใส ร้อยละ 97.97 2.1 
ร้อยละ85ของเด็กมคีวามมั่นใจกลา้
แสดงออก 

เด็กมีความมั่นใจกล้าแสดงออกร้อยละ 
97.30 

2.2 

ร้อยละ85ของเด็กควบคมุอารมณ์
ตนเองได ้

เด็กควบคุมอารมณ์ตนเองได้ร้อยละ 
97.97 

2.3 

ร้อยละ90ของเด็กช่ืนชมศิลปะ รัก
ธรรมชาต ิ

เด็กช่ืนชมศิลปะ รักธรรมชาติทุกคน
ร้อยละ97.97 

2.4 

ร้อยละ85ของเด็กมีวินัย รับผดิชอบ 
เชื่อฟังค าสั่งสอนของ พ่อแม่ และครู
อาจารย ์

เด็กมีวินัย รับผิดชอบ เช่ือฟังค าสั่ง
สอนของ พ่อแม่ และครูอาจารย์ทกุ
คนร้อยละ97.97 

3.1 

ร้อยละ85ของเด็กมคีวามซื่อสตัยส์จุริต 
ช่วยเหลือแบ่งปัน 

เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลอื
แบ่งปันทุกคนร้อยละ97.97 

3.2 

ร้อยละ85ของเด็กเล่นและท างาน
ร่วมกับผู้อื่น 

ของเด็กเล่นและท างานร่วมกับผู้อืน่ทุก
คนร้อยละ97.97 

3.3 

ร้อยละ85ของเด็กประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนับถือ 

เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย
และศาสนาท่ีตนนับถือทุกคนร้อยละ
97.97 

3.4 

ร้อยละ85ของเด็กสนใจเรยีนรูส้ิ่ง
รอบตัว 

เด็กสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัวทุกคนรอ้ย
ละ97.97 

4.1 

ร้อยละ85ของเด็กมคีวามคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกดิจาก
ประสบการณ์เรยีนรู้ 

เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่ง
ต่างๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์เรียนรู้
ทุกคนร้อยละ97.97 

4.2 

ร้อยละ90ของเด็กมีทักษะทางภาษา เด็กมีทักษะทางภาษาร้อยละ 95.94 4.3 
ร้อยละ90ของเด็กมจีินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค ์

เด็กมีจินตนาการและความคิด
สร้างสรรคร์้อยละ 97.97 

4.5 
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 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณ และคณุภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณ และคณุภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

โครงการจดัท าและพัฒนา
หลักสตูร 
โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 
โครงการส่งเสริมคณุธรรม
ครูดีดวงพร 
โครงการประกันคณุภาพ
ภายใน 

เชิงปริมาณ: เชิงปริมาณ:  
สถานศึกษามีหลักสตูรที่ได้รับการ
ปรับปรุงโดยความร่วมมือของทุกฝา่ย 

สถานศึกษามีหลักสตูรที่ได้รับการ
ปรับปรุงโดยความร่วมมืออย่าง
ต่อเนื่อง 

 

เชิงคุณภาพ:   
ร้อยละ 80 ของครูเข้าใจปรัชญา
หลักการ และธรรมชาติของการจดั
การศึกษา 

ครูเข้าใจปรัชญาหลักการ และ
ธรรมชาติของการจดัการศึกษาทุกคน 5.1 

ร้อยละ 90 ของครูจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ ท่ีสอดคล้องกับ
หลักสตูรการศึกษาปฐมวัย และ
สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
หลากหลาย สอดคล้องกับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 

ครูจัดท าแผนการจดัประสบการณ ์ท่ี
สอดคล้องกับหลักสตูรการศึกษา
ปฐมวัย และสามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่
หลากหลาย สอดคล้องกับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ทุกคน 

5.2 

ร้อยละ90ของครูบรหิารจดัการช้ัน
เรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก 

ครูบริหารจัดการชั้นเรยีนที่สรา้งวินัย
เชิงบวก ทุกคน 

5.3 

ร้อยละ 85 ของครูใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกบั
พัฒนาการของเด็ก 

ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กมาก
ทุกคน 

5.4 

ร้อยละ 85 ของครูวิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรยีนรู้ที่ตน
รับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการ
จัดประสบการณ ์

ครูวิจัยและพัฒนาการจดัการเรียนรู้ที่
ตนรับผดิชอบและใช้ผลในการปรบั
การจัดประสบการณ์ทุกคน 

5.6 

ร้อยละ 80 ของครูจัดสิ่งแวดล้อมให้
เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 

ครูจัดสิ่งแวดล้อมใหเ้กิดการเรยีนรูไ้ด้
ตลอดเวลาทุกคน 

5.7 

ทุกคน ของครูมีวุฒิและความรู้
ความสามารถในด้านการศึกษา
ปฐมวัย 

ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถใน
ด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคน 5.9 

ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการ
จัดการศึกษาปฐมวัย ในระดบัดีเยีย่ม 

ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการ
จัดการศึกษาปฐมวัย ในระดบัดีเยีย่ม 

6.1 

ผู้บริหารมีวสิัยทัศน์ภาวะผู้น าและ
ความคิดรเิริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ในระดับดีเยีย่ม 

ผู้บริหารมีวสิัยทัศน์ภาวะผู้น าและ
ความคิดรเิริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ในระดับดีเยีย่ม 

6.2 

ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมิน
หรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้าน
วิชาการและการจัดการ ในระดบัดี
เยี่ยม 

ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมิน
หรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้าน
วิชาการและการจัดการ ในระดบัดี
เยี่ยม 

6.3 
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กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณ และคณุภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณ และคณุภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาให้บรรลุเปา้หมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
ระดับดีมาก 

ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาให้บรรลุเปา้หมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใน
ระดับดีเยี่ยม 

6.4 

ผู้บริหารส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรใหม้ีประสิทธิภาพ ในระดบัดี
มาก 

ผู้บริหารส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรใหม้ีประสิทธิภาพ ในระดบัดี
เยี่ยม 

6.5 

ผ ู้บร ิหารให ้ค าแนะนำ ค าปร ึกษา
ทางว ิชาการและเอาใจใส ่การจัด
การศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและ
เต็มเวลา ในระดับดีมาก 

ผ ู้บร ิหารให ้ค าแนะนำ ค าปร ึกษา
ทางว ิชาการและเอาใจใส ่การจัด
การศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและ
เต็มเวลา ในระดับดีเยี่ยม 

6.6 

เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจ
ผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวยั 
ในระดับดมีาก 

เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจ
ผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวยั 
ในระดับดเียี่ยม 

6.7 

สถานศึกษามีหลักสตูรการศึกษา
ปฐมวัยและน าสู่การปฏิบตัิได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในระดับดีเยีย่ม 

สถานศึกษามีหลักสตูรการศึกษา
ปฐมวัยและน าสู่การปฏิบตัิได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในระดับดีเยีย่ม 

7.1 

ครูเข้าร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด ในระดับดีเยี่ยม 

ครูเข้าร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด ในระดับดีเยี่ยม พ.1.1 

สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ
ภายใน ที่เป็นระบบตามกฎกระทรวง 
ในระดับดมีาก 

สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ
ภายใน ท่ีเป็นระบบตามกฎกระทรวง 
ในระดับดเียี่ยม 

8.1-8.6 

  
 กลยุทธ์ที่ 3 สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณ และคณุภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณ และคณุภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

โครงการสายสัมพันธ์ชุมชน 
บ้าน และโรงเรียน 
โครงการปรับปรุงอาคาร
สถานท่ี 

เชิงปริมาณ :   
ร้อยละ 90 ของนักเรียน ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกัน 

นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาและชุมชนแลกเปลี่ยน
เรียนรูร้่วมกันทุกคน 

 

เชิงคุณภาพ :   
ร้อยละ90 ของครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดกีับ
เด็ก และผู้ปกครอง 

ครูมีปฏสิัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และ
ผู้ปกครองทุกคน 

5.8 

สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาการ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและ
ท้องถิ่น ในระดับดีมาก 

สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาการ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและ
ท้องถิ่น ในระดับดีเยี่ยม 

7.4 

สถานศึกษาจัดสิ่งอ านวยความ
สะดวก เพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบดา้น 
ในระดับดมีาก 
 
 

สถานศึกษาจัดสิ่งอ านวยความ
สะดวก เพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบดา้น 
ในระดับดเียี่ยม 

7.5 
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กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณ และคณุภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณ และคณุภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

 มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ร่วมกัน 
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ใน
ระดับดีมาก 

มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ร่วมกัน 
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ใน
ระดับดีเยี่ยม 

9.2 

เป็นแหล่งเรียนรูเ้พื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของเด็กและบุคลากรใน
สถานศึกษา ชุมชน ในระดับดเียี่ยม 

เป็นแหล่งเรียนรูเ้พื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของเด็กและบุคลากรใน
สถานศึกษา ชุมชน ในระดับดเียี่ยม 

9.1 

 
 กลยุทธ์ที่4 ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

เป้าหมาย  
(เชิงปริมาณ และคณุภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณ และคณุภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

โครงการยิม้ง่ายไหว้สวย 
 

เชิงปริมาณ : เชิงปริมาณ :  
เด็กเข้าร่วมโครงการทุกคน เด็กได้เข้าร่วมโครงการทุกคน  
เชิงคุณภาพ :   
ร้อยละ90 ของเด็กมีสุขภาพจติดี มี
กิริยามารยาทงาม แสดงความเคารพ
ต่อผู้ใหญไ่ด้อย่างสวยงาม 

เด็กมสีุขภาพจิตดี มีกิรยิามารยาท
งาม แสดงความเคารพต่อผู้ใหญไ่ด้
อย่างสวยงามทุกคน 

พ.1.4.1 

ร้อยละ85 ของเด็กปฏิบัติตาม
ระเบียบวินยัของโรงเรยีน 

เด็กปฏิบตัิตามระเบียบวินัยของ
โรงเรียน ร้อยละ 97.97 

3.1 

 
 กลยุทธ์ที่ 5ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

เป้าหมาย  
(เชิงปริมาณ และคณุภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณ และคณุภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งช้ี) 

โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม เชิงปริมาณ : เชิงปริมาณ :  
เด็กในโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทกุคน เด็กได้เข้าร่วมโครงการทุกคน  
เชิงคุณภาพ :   
ร้อยละ90 ของเด็กบ าเพ็ญประโยชน์
เพื่อส่วนรวม 

เด็กบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมทุก
คน 

พ.1.3.1 

สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ทาง
ธรรมชาติ ในระดับดมีาก 

สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ทาง
ธรรมชาติ ในระดับดเียี่ยม 

พ.1.3.2 

ร้อยละ90ของเด็กมีทักษะทางภาษา เด็กมีทักษะทางภาษาร้อยละ 97.97 4.3 
 



หน้า 62 รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดวงพรปีการศึกษา 2557 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งช้ี) 

โครงการวันส าคัญ 
โครงการส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม 
โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรยีน 
โครงการส่งเสริมวิชาการ 
โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

เชิงปริมาณ :ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ทุกคน ผู้ปกครองที่สนใจ เข้าร่วม
กิจกรรมวันส าคัญ   

เชิงปริมาณ :ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ทุกคน ผู้ปกครองที่สนใจ เข้าร่วม
กิจกรรมวันส าคัญ   

 

เชิงคุณภาพ :   
ร้อยละ 90ของผู้เรียนมสีุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง สามารถปฏบิัติตนตามสุข
บัญญัติ 10 ประการได ้

ผู้เรยีนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถ
ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ
ได้ ร้อยละ 90.77 

1.1 

ร้อยละ 75ของผู้เรียนมีน้ าหนัก 
ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ ์

ผู้เรยีนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ร้อย
ละ 51.79 

1.2 

ร้อยละ 90 ของผู้เรียนรู้จักหลีกเลีย่ง
ต่อสภาวะเสีย่งต่อโรคภัย 

ผู้เรยีนรู้จักหลีกเลี่ยงต่อสภาวะเสีย่ง
ต่อโรคภัย ได้ร้อยละ 90.77 

1.3 

ร้อยละ 90ของผู้เรียนทีเห็นคณุค่าใน
ตนเองและกล้าแสดงออก 

ผู้เรยีนทีเห็นคณุค่าในตนเองและกล้า
แสดงออกร้อยละ 90.26 

1.4 

ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรตผิู้อื่น 

ผู้เรยีนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้
เกียรตผิู้อื่นร้อยละ 85.13 

1.5 

ร้อยละ 90 ของผู้เรียนสามารถสรา้ง
ผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมดา้น
ศิลปะ ดนตร/ีนาฏศลิป์ กีฬา/
นันทนาการตามจินตนาการ 

ผู้เรยีนสามารถสร้างผลงานจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมด้านศลิปะ ดนตร/ี
นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตาม
จินตนาการร้อยละ 91.79 

1.6 

ร้อยละ 85ของผู้เรียนมีความมีวินยั
ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์และ
ปฏิบัติตามของศาสนา มีความรัก
และภมูิใจในความเป็นไทย 

ผู้เรยีนมีความมีวินัยความรักชาติ 
ศาสน์ กษัตรยิ์และปฏิบัตติามของ
ศาสนา มีความรักและภมูิใจในความ
เป็นไทยร้อยละ 85.64 

2.1 

ร้อยละ 85ของผู้เรียนเอื้ออาทรผู้อื่น
และกตญัญูกตเวที 

ผู้เรยีนเอื้ออาทรผู้อื่นและกตญัญู
กตเวทรี้อยละ 91.28 

2.2 

ร้อยละ 85 ของผู้เรียนยอมรับ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 

ผู้เรยีนยอมรับวัฒนธรรมที่แตกต่าง
ร้อยละ 89.23 

2.3 

ร้อยละ 85ของผู้เรียนตระหนัก รู้
คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

ผู้เรยีนตระหนัก รู้คณุค่า ร่วมอนุรกัษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อมร้อยละ 89.23 

2.4 

ร้อยละ 85ของผู้เรียนมีนสิัยรักการ
อ่านและแสวงหาความรูด้้วยตนเอง
จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อ
ต่างๆ รอบตัว 

ผู้เรยีนมีนิสยัรักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ รอบตัว
ร้อยละ 86.15 

3.1 

ร้อยละ 85ของผู้เรียนมีทักษะในการ
อ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถาม
เพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 

ผู้เรยีนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด 
เขียน และตั้งค าถามเพื่อค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติมร้อยละ 86.15 

3.2 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งช้ี) 

ร้อยละ 85ของผู้เรียนสามารถเรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนคาม
คิดเห็นเพื่อการเรยีนรู้ระหว่างกัน 

ผู้เรยีนสามารถเรียนรูร้่วมกันเป็น
กลุ่ม แลกเปลี่ยนคามคิดเห็นเพื่อการ
เรียนรูร้ะหว่างกันร้อยละ 88.21 

3.3 

ร้อยละ 80ของผู้เรียนสามารถสรุป
เรื่องที่พบเห็นและสื่อสารโดยการพูด
หรือเขียนตามความคดิของตนเองได ้

ผู้เรยีนสามารถสรุปเรื่องที่พบเห็น
และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเองได้ร้อยละ 82.05 

4.1 

ร้อยละ 85ของผู้เรียนสามารถ
น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วย
วิธีการของตนเอง 

ผู้เรยีนสามารถน าเสนอวิธีคิด วิธี
แก้ปัญหาด้วยวิธีการของตนเองร้อย
ละ 85.13 

4.2 

ร้อยละ 85ของผู้เรียนสามารถ
สร้างสรรคผ์ลงานด้วยตนเอง 

ผู้เรยีนสามารถสร้างสรรคผ์ลงานดว้ย
ตนเองร้อยละ 86.15 

4.4 

ร้อยละ 80ของผู้เรียนสามารถวาง
แผนการท างาน และท างานจนส าเร็จ 

ผู้เรยีนสามารถวางแผนการท างาน 
และท างานจนส าเร็จร้อยละ 86.15 

6.1 

ร้อยละ 85ของผู้เรียนท างานอย่างมี
ความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภมูิใจ
ในผลงานของตนเอง   

ผู้เรยีนท างานอย่างมีความสุข มุ่งมัน่
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของ
ตนเองร้อยละ 89.74 

6.2 

ร้อยละ 85 ของผู้เรียนท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได ้

ผู้เรยีนท างานร่วมกับผู้อื่นไดร้้อยละ 
88.21 

6.3 

ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต 

ผู้เรยีนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต
ร้อยละ 86.41 

6.4 

 

 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งช้ี) 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 
โครงการส่งเสริมคณุธรรมครู
ดีดวงพร 
โครงการประกันคณุภาพ
ภายใน 
โครงการพัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษา 

เชิงปริมาณ :ผู้บรหิารและครูเข้ารบั
การอบรมทั้งหมด 

เชิงปริมาณ :ผู้บรหิารและครูเข้ารบั
การอบรมทั้งหมด 

 

เชิงคุณภาพ :   
ร้อยละ 80 ของครูเข้าใจเป้าหมาย
ของหลักสูตร  ก าหนดเป้าหมายใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

ครูเข้าใจเป้าหมายของหลักสูตร  
ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีนทุกคน 

7.1 

ร้อยละ 85 ของครูสามารถวิเคราะห์
ผู้เรยีนเป็นรายบุคคล   

ครูสามารถวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ทุกคน 

7.2 

ร้อยละ 80 ของครูสามารถน าผลการ
วิเคราะหม์าออกแบบ วางแผน และ
จัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง   ความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปญัญา   

ครูสามารถน าผลการวิเคราะหม์า
ออกแบบ วางแผน และจัดการเรยีนรู้
ทีต่อบสนองความแตกตา่งระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา
ทุกคน 

7.3 

ร้อยละ 80 ของครูใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม และน าภูมิ
ปัญญาท้องถิน่มาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู ้

ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
และน าภมูิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณา
การในการจัดการเรียนรู้ทุกคน 

7.4 
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โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งช้ี) 

ร้อยละ 80 ของครูสามารถ
ประเมินผลที่มุ่งเน้นพัฒนาการของ
ผู้เรยีนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

ครูสามารถประเมินผลที่มุ่งเน้น
พัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลายทุกคน 

7.5 

ร้อยละ 85 ของครูให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษาและแก้ไขปญัหาผูเ้รียน
อย่างทั่วถึง  

ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและแกไ้ข
ปัญหาผูเ้รียนอยา่งทั่วถึงทุกคน 

7.6 

ร้อยละ 80 ของครูสามารถใช้
กระบวนการวิจยัในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนอยา่ง
ต่อเนื่อง  

ครูสามารถใช้กระบวนการวิจัยในการ
พัฒนาการจัดการเรยีนรู้และพัฒนา
ผู้เรยีนอย่างต่อเนื่องทุกคน 

7.7 

ร้อยละ 85 ของครูประพฤติปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างท่ีดีของผู้เรียน  
เป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

ครูประพฤติปฏิบัตตินเป็นแบบอยา่ง
ที่ดขีองผู้เรียน  เป็นสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษาทุกคน 

7.8 

ผู้บริหารมีวสิัยทัศน์ มีภาวะผู้น า มี
ความสามารถทางวิชาการ และมี
ความคิดรเิริม่ในการบรหิารจดัการ
สถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียน  ระดับ
ดเียี่ยม 

ผู้บริหารมีวสิัยทัศน์ มีภาวะผู้น า มี
ความสามารถทางวิชาการ และมี
ความคิดรเิริม่ในการบรหิารจดัการ
สถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียน  ระดับ
ดีเยี่ยม 

8.1 

ผู้บริหารใช้กระบวนการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมและใช้ผลการประเมินเป็น
เครื่องมือในการบรหิารงาน ระดับดี
เยี่ยม 

ผู้บริหารใช้กระบวนการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมและใช้ผลการประเมินเป็น
เครื่องมือในการบรหิารงาน ระดับดี
เยี่ยม 

8.2 

ผู้บริหารมีประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการ ครอบคลมุภารกิจทัง้ 
4 ด้านให้บรรลเุป้าหมายตามที่
ก าหนดไวร้ะดับดีเยีย่ม 

ผู้บริหารมีประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการ ครอบคลมุภารกิจทัง้ 
4 ด้านให้บรรลเุป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้ ระดับดีเยี่ยม 

8.3 

ผู้บริหารส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรระดบัดีเยีย่ม 

ผู้บริหารส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรระดบัดีเยีย่ม 

8.4 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พึงพอใจผลการ
บริหารการจัดการศึกษา ระดับดมีาก 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พึงพอใจผลการ
บริหารการจัดการศึกษา ระดับดี
เยี่ยม 

8.5 

ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทาง
วิชาการ และเอาใจใส่การจดั
การศึกษาอย่างเตม็ศักยภาพ ระดบัดี
เยี่ยม 

ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทาง
วิชาการ และเอาใจใส่การจดั
การศึกษาอย่างเตม็ศักยภาพ ระดบัดี
เยี่ยม 

8.6 

ร้อยละ 85 ของครูมีสมาธิและความ
มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่
ตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างมุ่งมั่นเต็ม
เ ว ล า ป ร ะ พ ฤ ติ ป ฏิ บั ติ ต น เ ป็ น
แบบอย่างท่ีดี 

ครูมีสมาธิและความมุ่ งมั่นในการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต า ม
มาตรฐานวิชาชีพอย่างมุ่งมั่นเต็มเวลา
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ทุกคน 

7.9 
 

สถานศึกษามีการด าเนินการตาม
ระบบประกันคณุภาพภายในตาม
กฎกระทรวงในระดับดมีาก 
 

สถานศึกษามีการด าเนินการตาม
ระบบประกันคุณภาพภายในตาม
กฎกระทรวงในระดับดีเยี่ยม 

12.1-12.6 
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โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งช้ี) 

สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาหลักสตูร
ให้เหมาะสมกับบริบทอยู่เสมอ อยูใ่น
ระดับดีเยี่ยม 

สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาหลักสตูร
ให้เหมาะสมกับบริบทอยู่เสมอ อยูใ่น
ระดับดีเยี่ยม 

10.1 

สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมให้
ผู้เรยีนไดเ้ลือกตามความถนดั 
ความสามารถและความสนใจ อยู่ใน
ระดับดีมาก 

สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมให้
ผู้เรยีนไดเ้ลือกตามความถนดั 
ความสามารถและความสนใจ อยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม 

10.2 

 
 กลยุทธ์ที่ 3 สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงคุณภาพ  

และเชิงปริมาณ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งช้ี) 

โครงการสายสัมพันธ์ชุมชน 
บ้าน และโรงเรียน 

เชิงปริมาณ :สถานศึกษาสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง  ชุมชน
ใกล้เคียงสถานศึกษาและองค์กรสว่น
ท้องถิ่น 

เชิงปริมาณ :สถานศึกษาสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง  ชุมชน
ใกล้เคียงสถานศึกษาและองค์กรสว่น
ท้องถิ่น 

 

เชิงคุณภาพ : เชิงคุณภาพ :  
ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาในระดับดีมาก 

ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาในระดับดีมาก 

9.3 

มีการถ่ายทอดความรู้ แลกเปลีย่น
เรียนรูร้่วมกันระหว่างสถานศึกษา 
กับผู้ปกครอง ในระดบัดีเยีย่ม 

มีการถ่ายทอดความรู้ แลกเปลีย่น
เรียนรูร้่วมกันระหว่างสถานศึกษา 
กับผู้ปกครอง ในระดบัดีมาก 

13.2 

มีการน าภมูิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ใน
การจัดการเรยีนรู้ ในระดับดเียี่ยม 

มีการน าภมูิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ใน
การจัดการเรยีนรู้ ในระดับดเียี่ยม 

13.1 

 
 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงคุณภาพ  

และเชิงปริมาณ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งช้ี) 

โครงการส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม 

เชิงปริมาณ :ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ทุกคน 

เชิงปริมาณ :ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ทุกคน 

 

เชิงคุณภาพ : เชิงคุณภาพ :  
ร้อยละ 85ของผู้เรียนมีสัมมาคารวะ 
มีมารยาทงาม 

ผู้เรยีนมีสมัมาคารวะ มมีารยาทงาม
ร้อยละ 85.64 

2.1 
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 กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) 

ผลส าเร็จ 
(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 มีสิ่งอ านวยความสะดวก 
พอเพียง อยู่ ในสภาพใช้การได้ ดี 
สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่ง
เรียนรู้ส าหรับผู้เรียน อยู่ในระดับดี
เยี่ยม 

สถานศึกษามีห้องเรียนห้องปฏิบัติการ 
อาคาร เ รี ยนมั่ นค ง  สะอาดและ
ปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก 
พอเพียง อยู่ ในสภาพใช้การได้ ดี 
สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่ง
เรียนรู้ส าหรับผู้เรียน อยู่ในระดับดี
เยี่ยม 

11.1 
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2.  ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย 

ที ่ ตัวบ่งช้ี 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กจิกรรมที่ท า) 

1.1 มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 3 โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมตรวจสุขภาพ 
- กิจกรรมตรวจสุขภาพปากและฟัน 
- กิจกรรม ฟ.ฟันสะอาด 
- กิจกรรมแข็งแรงสมวัย 

1.2 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 5 
1.3 มีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพของตน 5 
1.4 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรคอุบัติเหตุ ภยั และสิ่งเสพติด 5 
  
  

เฉลี่ย 5 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 

1. วิธีการพัฒนา 
 สถานศึกษาจัดท าโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน ด้วยการตรวจสุขภาพประจ าวัน โดยครูประจ าชั้น 
และตรวจสุขภาพประจ าปี โดยโรงพยาบาลแพทย์รังสิต ซึ่งท าการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพฟัน นอกจากนี้
สถานศึกษาได้จัดกิจกรรม ฟ.ฟันสะอาด ด้วยการแปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวัน และดื่มน้ าหลังการดื่ม
นมทุกครั้ง จัดกิจกรรมอาหารกลางวัน ก าหนดรายการอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการเป็นรายปี ประสาน
กับผู้ปกครองเรื่องการรับประทานอาหารของเด็ก  จัดกิจกรรมรณรงค์อุบัติเหตุและสิ่งเสพติด ด้วยการจัดป้าย
นิเทศ และให้ความรู้เรื่อง อุบัติเหตุจากการเล่นของตนเอง ครูประจ าชั้นจดบันทึกอุบัติเหตุรายบุคคล 
 
 2.  ผลการพัฒนา  
 จากการด าเนินการดังกล่าว ท าให้เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางร่ายกายอยู่ในระดับดี 
มีทักษะในการเคลื่อนไหวตามวัย มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน รู้จักระมัดระวังตนเอง ให้พ้นจากอุบัติเหตุ 
การเสี่ยงต่อการเกิดโรค รู้ถึงโทษ และไม่ข้องเก่ียวกับสิ่งเสพติดอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
  
 3.  แนวทางการพัฒนา 
 สถานศึกษามุ่งพัฒนาให้เด็กมีน้ าหนักส่วนสูงและสมรรถภาพตามเกณฑ์สูงขึ้น  โดยสร้างความตระหนัก
ให้เกิดแก่ครูผู้สอน และผู้ปกครอง ในเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็กอย่างต่อเนื่อง ให้ครู
และผู้ปกครองดูแลเด็กให้ได้รับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ และออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
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มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจ 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ 

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กจิกรรมที่ท า) 

2.1 ร่าเริงแจม่ใสมีความรูส้ึกท่ีดีต่อตนเอง 5 โครงการวันส าคัญ 
- กิจกรรมวันลอยกระทง 
- กิจกรรมวันปีใหม่ 
โครงการส่งเสริมศักยภาพ 
- กิจกรรมงานปิดภาค 
- กิจกรรมกีฬาสี 
- กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ 
โครงการส่งเสริมวิชาการ 
- กิจกรรมทัศนศึกษา 
- กิจกรรมตลาดนัดดวงพร 
- กิจกรรมวันวิชาการ 

2.2 มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 5 
2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 5 
2.4 ช่ืนชมศิลปะ ดนตรีการเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 5 

 เฉลี่ย 5 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 

 

 
 1. วิธีการพัฒนา 
 สถานศึกษาจัดกิจกรรมวันปีใหม่ ให้เด็กเล่นกิจกรรมตามฐานทดสอบความสามารถ ในด้านต่างๆ 
ร่วมกับเพ่ือน  จัดกิจกรรมกีฬาสี ฝึกให้เด็กมีน้ าใจเป็นนักกีฬาอดทนและรู้จักควบคุมอารมณ์  จัดประกวดกอง
เชียร์ มีการมอบเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลกองเชียร์ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาน าเด็กไปสวนสัตว์เปิด ซาฟารีเวิร์ล 
มีนบุรี กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมตลาดนัดดวงพร ให้เด็กจ าหน่ายสินค้าตามอัธยาศัย จัดกิจกรรมวันปิดภาค ให้เด็ก
แสดงความสามารถทางดนตรีและการเคลื่อนไหว 
 2.  ผลการพัฒนา  
 จากการด าเนินการดังกล่าว เป็นผลให้ เด็กมีพัฒนาการทางด้านสังคม มีความร่าเริงแจ่มใส มี
ความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและเพ่ือน กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ทางด้านดนตรี และการเคลื่อนไหว สามารถ
ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้อย่างเหมาะสมกับวัย ชื่นชมในคุณค่าและความงามของธรรมชาติ ในระดับดีเยี่ยม 
 
 
 3.  แนวทางการพัฒนา 
   สถานศึกษาจะจัดโครงการและกิจกรรม ให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านอารมณ์ และจิตใจ โดย
มุ่งเน้นให้เด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกต่อไปอย่างต่อเนื่อง  
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มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 

ที ่ ตัวบ่งช้ี 
ระดับ 

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กจิกรรมที่ท า) 

3.1 มีวินัย รับผดิชอบเชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย ์ 5 โครงการวันส าคัญ 
- กิจกรรมไหว้ครู 
- กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
- กิจกรรมวันแม่ 
- กิจกรรมวันลอยกระทง 
- กิจกรรมวันพ่อ 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
- กิจกรรมกราบเท้าพ่อแม่ก่อนนอน 
- กิจกรรมวิถีชาวพุทธ 
- กิจกรรมสมุดบันทึกความดี 
- กิจกรรมเก่งดีมีวินัย 
โครงการส่งเสริมวิชาการ 
- กิจกรรมตลาดนัดดวงพร 
- กิจกรรมวันวิชาการ 
โครงการนิทานเพื่อนรัก 

3.2 มีความซื่อสตัยส์ุจรติช่วยเหลือแบง่ปัน 5 
3.3 เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้ 5 
3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนับถือ 5 

 เฉลี่ย 5 
สรุประดับคณุภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 

  

 
 1. วิธีการพัฒนา 
 สถานศึกษาจัดกิจกรรมวันแม่ วันพ่อ และวันไหว้ครู สร้างความตระหนักและรับรู้บทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง ในฐานะสมาชิกของครอบครัว รักและกตัญญูต่อพ่อแม่และผู้มีพระคุณ  จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ให้เด็ก
ได้เรียนรู้และปฏิบัติตนตามศาสนาที่ตนนับถือ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มีกิจกรรมนั่งสมาธิ ให้
เด็กส ารวมกาย ใจ ปฏิบัติตามข้อตกลงในชั้นเรียน จัดกิจกรรมหน้าเสาธง ฝึกให้เด็กมีระเบียบ วินัย รู้จักหน้าที่
ของตนเอง เล่านิทานเพ่ือนรัก ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์ สุจริต รู้จักแบ่งปัน และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ จัด
กิจกรรมกีฬาสี ให้เด็กฝึกความมีน้ าใจ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้จักให้อภัย เพ่ือการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข จัด
กิจกรรมตลาดนัดดวงพร ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์ สุจริต ในการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน และจัดกิจกรรมวัน
วิชาการ ให้เด็กรู้จักการแบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ปลูกฝังให้เด็กเข้าใจและ
ปฏิบัติตามประเพณีวัฒนธรรมไทย 
 2.  ผลการพัฒนา  
 จากการด าเนินการดังกล่าว เป็นผลให้ เด็กมีวินัย ความรับผิดชอบ รักและกตัญญูต่อพ่อ แม่ ครู 
และผู้มีพระคุณมีความซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน สามารถเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และประพฤติตน
ตามวัฒนธรรมไทย และศาสนาที่ตนนับถือ 
 
 3.  แนวทางการพัฒนา 
 สถานศึกษาจัดโครงการและกิจกรรม ให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม โดยมุ่งเน้นให้เด็กมีวินัย ความ
รับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างดีเยี่ยม 
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มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 

ที ่ ตัวบ่งช้ี 
ระดับ 

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กจิกรรมที่ท า) 

4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัวซักถามอยา่งตั้งใจ และรักการเรียนรู้ 5 โครงการส่งเสริมวิชาการ 
- กิจกรรมทัศนศึกษา 
- กิจกรรมตลาดนดัดวงพร 
- กิจกรรมวันวิชาการ 
- กิจกรรมเชิญวิทยากร 
โครงการนิทานเพื่อนรัก 
 

4.2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 5 
4.3 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวยั 5 
4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์ 5 
4.5 มีจินตนาการและความคดิสรา้งสรรค์ 5 

 เฉลี่ย 5 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 

 
 1. วิธีการพัฒนา 
 สถานศึกษาจัดโครงการส่งเสริมวิชาการ มีกิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมตลาดนัดดวงพร และการ
เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง จากการปฏิบัติจริง และให้เด็กเกิดความ
สนใจในสิ่งรอบตัว จัดกิจกรรมวันวิชาการ และจัดโครงการนิทานเพ่ือนรัก ให้เด็กได้ รับประสบการณ์ตรงด้วย
วิธีการที่หลากหลาย  มีทักษะทางภาษา รู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ 
 
 2.  ผลการพัฒนา  
 จากการด าเนินการดังกล่าว เป็นผลให้ เด็กสนใจในการเรียนรู้สิ่งรอบตัว รู้จักซักถามสิ่งที่ตนเอง
สนใจ มีความคิดรวบยอดในเรื่องต่างๆ สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้เหมาะสมตามวัย มีทักษะในการคิดตาม
หลักการวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ในระดับดีเยี่ยม 
 
 3.  แนวทางการพัฒนา 
 สถานศึกษาจัดโครงการและกิจกรรม ให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา โดยมุ่งเน้นพัฒนาให้เด็ก
เกิดความคิดรวบยอดและทักษะทางภาษาอย่างต่อเนื่อง 
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มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ที ่ ตัวบ่งช้ี 
ระดับ 

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กจิกรรมที่ท า) 
5.1 ครูเข้าใจปรัชญาหลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย

และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 
5 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
- กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา 
- กิจกรรมนเิทศการสอน 
โครงการสายสัมพันธ์ชุมชน บ้าน
และโรงเรียน 
-  กิจกรรมปฐมนิเทศ 
-  กิจกรรมให้ความรูผู้้ปกครอง 
 
 

5.2 ครูจัดท าแผนการจดัประสบการณท์ี่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรยีนรู้ที่หลากหลายสอดคล้อง
กับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

5 

5.3 ครูบริหารจัดการชั้นเรยีนที่สรา้งวินัยเชิงบวก 5 
5.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 5 
5.5 ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย

และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 
5 

5.6 ครูวิจัยและพัฒนาการจดัการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการ
ปรับการจดัประสบการณ ์

5 

5.7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมใหเ้กิดการเรยีนรูไ้ด้ตลอดเวลา 5 
5.8 ครูมีปฏสิัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง 5 
5.9 ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย 5 
5.10 ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตรต่รองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนา

เด็ก 
5 

 เฉลี่ย 5 
 สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 
 

 1. วิธีการพัฒนา 
 สถานศึกษาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยจัดการประชุม อบรม สัมมนา ทั้งใน
สถานศึกษา และจัดส่งครูเข้าอบรม สัมมนาตามโครงการที่หน่วยงานนอกจัดอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้ครูสามารถ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ ได้สอดคล้องกับธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการนิเทศการสอน 
เพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การใช้สื่อประกอบการสอน การวิจัยเพ่ือ
การเรียนรู้ จัดโครงการสายสัมพันธ์ บ้าน ชุมชน โรงเรียน มีกิจกรรมปฐมนิเทศ และให้ความรู้ผู้ปกครอง เพ่ือให้
ทุกฝ่ายท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 2.  ผลการพัฒนา  
 จากการด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรดังกล่าว เป็นผลให้ ครูด าเนินการได้อย่างดีเยี่ยมในการ
จัดประสบการณ์การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ตรงตามหลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย จัดท า
แผนการจัดประสบการณ์ที่หลากหลายได้สอดคล้องกับหลักสูตรและความแตกต่างระหว่างบุคคล ครูสามารถ
บริหารชั้นเรียนด้วยวินัยเชิงบวก สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดประสบการณ์ได้อย่างเหมาะสม วัดและ
ประเมินผลพัฒนาการของเด็กด้วยวิธีการที่หลากหลาย และรายงานผู้ปกครองอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งน าผลการ
ประเมินมาพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก  ได้จัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือปรับปรุงพัฒนาพัฒนาการของเด็กและพัฒนา
กระบวนการจัดประสบการณ์ สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองและเด็ก จัดสภาพแวดล้อมให้สามารถเรียนรู้
อย่างเป็นธรรมชาติได้ตลอดเวลา และสามารถจัดท าสารนิทัศน ์เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาเด็กรายบุคคล 
 

 3.  แนวทางการพัฒนา 
 สถานศึกษาจะพัฒนาบุคลากร ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาครูผู้สอน โดย
มุ่งเนน้ให้น าผลการประเมินการจัดประสบการณ์มาเป็นข้อมูลในการพัฒนาเด็กรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง 
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มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ที ่ ตัวบ่งช้ี 
ระดับ 

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กจิกรรมที่ท า) 
6.1 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 5 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลกร 

- กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา 6.2 ผู้บริหารมีวสิัยทัศน์ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนา
เด็กปฐมวัย 

5 

6.3 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมสี่วนร่วมและใช้ข้อมูลการ
ประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคดิทั้งด้านวิชาการและการจดัการ 

5 

6.4 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเปา้หมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

5 

6.5 ผู้บริหารส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม้ีประสิทธิภาพ 5 
6.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน าค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจดั

การศึกษา ปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 
5 

6.7 เด็ก ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

5 

 เฉลี่ย 5 
 สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 

 
 1. วิธีการพัฒนา 
 สถานศึกษาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยส่งครูและผู้บริหารเข้ารับการอบรม สัมมนา 
ทักษะทางวิชาการและการบริหารการจัดการศึกษากับหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายนอก  และจัดให้มี
การประชุมปรึกษาหารือร่วมกันทุกสัปดาห์ 
 
 2.  ผลการพัฒนา  
 จากการเข้าร่วมอบรม สัมมนา ดังกล่าว ท าให้ผู้บริหารเข้าใจปรัชญา และหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย มีความเป็นผู้น า มีวิสัยทัศน์ และมีความริเริ่มในการพัฒนาเด็กปฐมวัย บริหารจัดการโดยมีส่วนร่วม 
ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาในวิชาชีพ และเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการของบุคลากรภายในสถานศึกษา 
เป็นผลให้ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษาในระดับดีเยี่ยม 
 
 3.  แนวทางการพัฒนา 
 สถานศึกษาจัดให้มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบตลอดไป 
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มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา 

ที ่ ตัวบ่งช้ี 
ระดับ 

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กจิกรรมที่ท า) 
7.1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัตไิด้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 
5 

โครงการจดัท าและพัฒนา
หลักสตูร 
โครงการสายสัมพันธ์ชุมชน บ้าน
และโรงเรียน 
- กิจกรรมปฐมนิเทศ 
- กิจกรรมให้ความรูผู้้ปกครอง 
 

7.2 มีระบบและกลไกใหผู้้มสี่วนร่วมทกุฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

5 

7.3 จัดกิจกรรมเสริมสรา้งความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

5 

7.4 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชนและ
ท้องถิ่น 

5 

7.5 จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบดา้น 5 
 เฉลี่ย 5 
 สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 

 
 1. วิธีการพัฒนา 
 สถานศึกษาจัดท าและพัฒนาหลักสูตร โดยให้ครูผู้สอนร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของแผนการ
จัดประสบการณ์ที่ผ่านมาและให้จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ เพ่ือพัฒนาเด็กทั้ง 4 ด้าน ให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพของเด็กและความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนเปิดเรียนปีการศึกษา 2557โดยใช้
รูปแบบผังมโนทัศน์ในการก าหนดกิจกรรม จัดโครงการสายสัมพันธ์ บ้านและโรงเรียน มีการปฐมนิเทศ และให้
ความรู้ผู้ปกครอง ให้ตระหนักถึงความส าคัญและเข้าใจหลักการของการศึกษาปฐมวัย และมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาเป็นแนวทางเดียวกัน 
 
 2.  ผลการพัฒนา  
 จากการด าเนินงานดังกล่าว เป็นผลให้สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
และชุมชน เนื่องจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมด้วยการแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม  ผลการด าเนินการอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 
 3.  แนวทางการพัฒนา 
 สถานศึกษาจะจัดให้ผู้ปกครอง และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
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มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ที ่ ตัวบ่งช้ี 
ระดับ 

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กจิกรรมที่ท า) 
8.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา 5  
8.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ี

มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
5 

8.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ 5 
8.4 ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานคณุภาพภายในตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
5 

8.5 น าผลการประเมินคณุภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

5 

8.6 จัดท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานการประเมินคณุภาพภายใน 5 
 เฉลี่ย 5 
 สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 

 
 1. วิธีการพัฒนา 
 สถานศึกษาโดยความร่วมมือของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2554 – 2557 และแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2557ก าหนดมาตรฐานและเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษาตามตัวชี้วัดความส าเร็จ จัดท าโครงการและกิจกรรม เพ่ือให้ เกิดผลตามตัวชี้วัด
ความส าเร็จ มีค าสั่งแต่งตั้งให้มีผู้รับผิดชอบด าเนินการ ในแต่ละโครงการ / กิจกรรม จัดท าสารสนเทศ อย่าง
ครบถ้วน เพียงพอต่อการด าเนินงาน แต่งตั้งกรรมการ ติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 
ประเมินผลการด าเนินงาน จัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีโดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน น าผลการประเมินไปพิจารณาวางแผน จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในปีต่อไป 
 
 2.  ผลการพัฒนา  
 สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายใน ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง มีผลการด าเนินการ 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดอย่างดีเยี่ยม 
 
 3.  แนวทางการพัฒนา 
 สถานศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร ในสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรใน
ท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดไป 
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มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ที ่ ตัวบ่งช้ี 
ระดับ 

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กจิกรรมที่ท า) 
9.1 เป็นแหล่งเรียนรูเ้พื่อพัฒนาการเรยีนรู้ของเด็กและบุคลากรใน

สถานศึกษา 
5 

โครงการสายสัมพันธ์ชุมชน บ้าน
และโรงเรียน 
 - กิจกรรมปฐมนิเทศ 
 - กิจกรรมให้ความรูผู้้ปกครอง 
โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ี 

9.2 มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษาระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

5 

 เฉลี่ย 5 
 สรุประดับคณุภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 

 
 1. วิธีการพัฒนา 
 สถานศึกษาจัดโครงการสายสัมพันธ์ชุมชน บ้านและโรงเรียน มีการปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประสาน
สัมพันธ์ด้วยเอกสารและเวปไซต์  จัดโครงการปรับปรุงสถานที่ จัดท าแหล่งเรียนรู้ภายในเพ่ิมขึ้น  เชิญปราชญ์
ชาวบ้านมาให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง  
 

 2.  ผลการพัฒนา  
 จากการจัดท าโครงการและกิจกรรม เป็นผลให้สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและ
ได้รับความร่วมมือจากปราชญ์ชาวบ้านมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในระดับดีเยี่ยม 
 

 3.  แนวทางการพัฒนา 
 สถานศึกษาจะด าเนินการเพ่ือสร้างให้มีแหล่งเรียนรู้ส าหรับชุมชนอย่างต่อเนื่องตลอดไป 
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มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญาวิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษา
ปฐมวัย 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ 

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กจิกรรมที่ท า) 

10.1 หลักสตูรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่นจัดโครงการ
กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลตุามเปา้หมายปรัชญา วิสัยทัศน์ และ
จุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

5 
โครงการยิม้ง่ายไหว้สวย 
 

10.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 5 
 เฉลี่ย 5 
 สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 

 
 1. วิธีการพัฒนา 
 สถานศึกษาจัดท าโครงการกิจกรรมพัฒนาเด็ก ที่มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ พันธกิจ เป้าหมาย 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของสถานศึกษา เช่น โครงการยิ้มง่ายไหว้สวย โดยความร่วมมือของทุกฝ่าย มีการ
ด าเนินการตามโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาว่าด้วย การไหว้สวย มารยาทงาม ของเด็ก และจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
 

 2.  ผลการพัฒนา  
 จากการด าเนินงานเป็นผลให้เด็กมีสัมมาคารวะ มีกิริยามารยาท เรียบร้อย บรรลุตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ในระดับดีเยี่ยม 
 

 3.  แนวทางการพัฒนา 
 สถานศึกษาจะด าเนินการส่งเสริมให้เด็กมีอัตลักษณ์ตามที่สถานศึกษาก าหนดไว้อย่างยั่งยืนตลอดไป 
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มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

ที ่ ตัวบ่งช้ี 
ระดับ 

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กจิกรรมที่ท า) 

11.1 จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

5 
โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 - กิจกรรมผู้พิชิตขยะ 
 - กิจกรรมต้นไม้พูดได ้11.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 5 

 เฉลี่ย 5 
 สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 

 
 1. วิธีการพัฒนา 
 สถานศึกษาจัดโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมผู้พิชิตขยะ ฝึกให้เด็กดูแลรักษาความสะอาด 
ด้วยการไม่ทิ้งขยะและช่วยเก็บขยะในพ้ืนที่รับผิดชอบเป็นประจ า จัดกิจกรรมต้นไม้พูดได้ โดยจัดท าป้ายข้อมูล
ของต้นไม้ และค าสอนต่างๆ ติดไว้ตามต้นไม้ทั่วสถานศึกษา จัดโครงการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 2.  ผลการพัฒนา  
 จากการด าเนินงาน เป็นผลให้ สถานศึกษามีความสะอาด สวยงาม ปราศจากมลภาวะ เป็นแหล่ง
เรียนรู้ทางธรรมชาติ สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาการศึกษาได้ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา คือ ได้พัฒนา
เด็ก พัฒนาครู พัฒนาสถานศึกษา และพัฒนากระบวนการบริหารจัดการปฏิรูปการศึกษาได้ในระดับดีเยี่ยม 
 
 3.  แนวทางการพัฒนา 
 สถานศึกษาจะด าเนินการการ ให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา อย่าง
ต่อเนื่อง 
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 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

ที ่ ตัวบ่งช้ี 
ระดับ 

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กจิกรรมที่ท า) 
1.1 มีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 5 โครงการวันส าคัญ 

- กิจกรรมวันสุนทรภู ่
- กิจกรรมวันลอยกระทง 
- กิจกรรมวันปีใหม ่
- กิจกรรมวันเด็ก 
โครงการส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม 
- กิจกรรมสมดุบันทึกความด ี
โครงการส่งเสริมศักยภาพผูเ้รียน 
- กิจกรรมวันปดิภาค 
- กิจกรรมกีฬาส ี
โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าป ี
- กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน 
- กิจกรรมแข็งแรงสมวัย 
- กิจกรรม ฟ.ฟันสะอาด 

1.2 มีน้ าหนัก ส่วนสูงและมสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 2 
1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพตดิให้โทษและหลีกเลีย่งตนเองจากสภาวะที่

เสี่ยงต่อความรุนแรงโรค ภยั อุบัตเิหตุ และปัญหาทางเพศ 
5 

1.4 เห็นคุณคา่ในตนเองมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 5 
1.5 มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผูอ้ื่น 4 
1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศลิปะดนตรี นาฏศลิป์ กีฬา

นันทนาการ 
5 

  เฉลี่ย 4 
  สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีมาก 
   

 
 1. วิธีการพัฒนา 
  สถานศึกษาจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ ด้วยการตรวจสุขภาพทั่วไปประจ าปี โดยโรงพยาบาล
แพทย์รังสิต และตรวจสุขภาพฟันโดยครูประจ าชั้น จัดกิจกรรม ฟ.ฟันสะอาด ให้ผู้เรียนแปรงฟันหลังรับประทาน
อาหารกลางวัน และดื่มน้ าหลังการดื่มนมทุกครั้ง จัดรายการอาหารประจ าวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ติดตาม
ดูแลให้ผู้เรียนได้รับสารอาหารที่พอเพียงต่อร่างกาย จัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา ชุมนุมกีฬา เพ่ือส่งเสริม
ผู้เรียนได้ออกก าลังกายอย่างทั่วถึง มีทักษะในการป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุ จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสี เพ่ือ
สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา จัดให้ผู้เรียนได้แสดงออกทางด้านศิลปะ นาฏศิลป์ 
และดนตรี ในกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ และในกิจกรรมวันปิดภาค จัดกิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเรียนภาคบ่าย เพ่ือให้
ผู้เรียนส ารวจตนเอง อันจะท าให้ผู้เรียนได้รู้ถึงคุณค่าของตนเอง 
 
 2.  ผลการพัฒนา  
  จากการด าเนินงานดังกล่าว เป็นผลให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนให้มีสุขภาพ
แข็งแรงแต่น้ าหนักส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายยังต่ ากว่าเกณฑ์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รู้จักป้องกันตนเองจาก
อุบัติภัย มีสุนทรียภาพ และผลงานทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา อยู่ในระดับดีมาก 
 
 3.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
  สถานศึกษาสร้างความตระหนักในเรื่องการดูแลสุขภาพของผู้เรียนโดยเฉาะอย่างยิ่งด้านน้ าหนัก
และสมรรถภาพทางกาย  จึงจะประสานกับผู้ปกครองในเรื่องการรับประทานอาหารของผู้เรียนและการออก
ก าลังกายอย่างใกล้ชิด 
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มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

ที ่ ตัวบ่งช้ี 
ระดับ 

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กจิกรรมที่ท า) 
2.1 มีคุณลักษณะอันพึงประสงคคต์ามหลักสตูร 4 โครงการวันส าคัญ 

-  กิจกรรมวันไหว้คร ู
- กิจกรรมวันลอยกระทง 
- กิจกรรมวันปีใหม ่
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาต ิ
-  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
-  กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
โครงการส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม 
- กิจกรรมสมดุบันทึกความด ี
-  กิจกรรมหน้าเสาธง 
-  กิจกรรมส่งเสรมิมารยาท 
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
 

2.2 มีความกตญัญูกตเวที 5 
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 4 
2.4 ตระหนัก รู้คุณคา่และร่วมอนุรักษพ์ัฒนาสิ่งแวดล้อม 4 

  เฉลี่ย 4 
  สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีมาก 
   

 
 1. วิธีการพัฒนา 
  สถานศึกษาจัดโครงการวันส าคัญ มีกิจกรรมวันไหว้ครู  กิจกรรมวันลอยกระทง  กิจกรรมวันปีใหม่  กิจกรรม
วันแม่แห่งชาติ   กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ   กิจกรรมวันเข้าพรรษา  จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มี
กิจกรรมสมุดบันทึกความดี  กิจกรรมหน้าเสาธง  กิจกรรมส่งเสริมมารยาท เพ่ือฝึกให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 
   2.  ผลการพัฒนา 
  จากการด าเนินงานดังกล่าว เป็นผลให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ มุ่มานะในการเรียน มีความซื่อสัตย์ 
กตัญญู เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ มีความเป็นประชาธิปไตย  กล้าแสดงออก  เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและร่วมอนุรักษ์ใน
ระดับดีเยี่ยม 
 
 3.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
  สถานศึกษาจะพัฒนาผู้เรียนให้ด ารงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้คงไว้ตลอดไป 
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มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ที ่ ตัวบ่งช้ี 
ระดับ 

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กจิกรรมที่ท า) 
3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมดุแหล่ง

เรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว 
4 

โครงการวันส าคัญ 
- กิจกรรมวันสุนทรภู ่
โครงการส่งเสริมศักยภาพผูเ้รียน 
- กิจกรรมรักการอ่าน 
โครงการส่งเสริมวิชาการ 
- กิจกรรมทัศนศึกษา 
- กิจกรรมทักษะทางวิชาการ 
- กิจกรรมเชิญวิทยากร 

3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟังดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพื่อค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม 

4 

3.3 เรียนรูร้่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้
ระหว่างกัน 

4 

3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 4 
  เฉลี่ย 4 
  สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีมาก 
 
 1. วิธีการพัฒนา 
  สถานศึกษาจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมทักษะทางวิชาการ กิจกรรมเชิญ
วิทยากร กิจกรรมรักการอ่าน ให้ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน แสวงหาความรู้จากสื่อต่างๆ รอบตัว 
ให้สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเป็นกลุ่ม รวมทั้งการน าเสนอผลงานด้วยเทคโนโลยีที่ได้เรียนรู้ 
 
 2.  ผลการพัฒนา  
  จากการด าเนินงานดังกล่าว เป็นผลให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้จากสื่อต่างๆ รอบตัว 
รู้จักการท างานเป็นกลุ่ม มีทักษะในการอ่าน ฟัง พูด และการเขียน รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีน าเสนอผลงานที่ได้
จากเรียนรู้ในระดับดีมาก 
 
 3.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 สถานศึกษาจัดโครงการและกิจกรรม ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้จากสิ่งรอบตัว และให้รัก
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
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มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ
สมเหตุผลและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ที ่ ตัวบ่งช้ี 
ระดับ 

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กจิกรรมที่ท า) 
4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่านฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือ

เขียน ตามความคิดของตนเอง 
4 

โครงการส่งเสริมศักยภาพผูเ้รียน 
- กิจกรรมงานปิดภาค 
โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ 
- กิจกรรมทัศนศึกษา 
- กิจกรรมทักษะทางวิชาการ 
- กิจกรรมเชิญวิทยากร 

4.2 น าเสนอวิธีคิดวิธีแก้ปญัหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 4 
4.3 ก าหนดเป้าหมายคาดการณ์ ตัดสนิใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 4 
4.4 มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรคผ์ลงานด้วยความภาคภูมิใจ 4 
  เฉลี่ย 4 
  สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีมาก 
 
 1. วิธีการพัฒนา 
  สถานศึกษาจัดกิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมทักษะทางวิชาการ การเชิญภูมิปัญญามาให้ความรู้  จัด
กิจกรรมวันปิดภาค เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีความคิดริเริ่ม จากสิ่งที่ได้รับการจากการอ่าน การฟัง และการดู สามารถ
สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดของตน สามารถน าเสนอด้วยวิธีการของตนเองได้ และยังสามารถคาดการณ์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล 
 
 2.  ผลการพัฒนา  
  จากผลการด าเนินงานดังกล่าว เป็นผลให้ผู้เรียนความสามารถคิดไดอ้ย่างเป็นระบบอย่างสร้างสรรค์ 
และสามารถตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ อยู่ในระดับดีมาก 
 
 3.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 สถานศึกษาจะจัดโครงการและกิจกรรม ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดที่สร้างสรรค์อย่างเป็น
ระบบต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
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มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ 

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กจิกรรมที่ท า) 
5.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตล่ะกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 5 โครงการส่งเสริมศักยภาพ 

 - กิจกรรมรักการอ่าน 5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 5 
5.3 ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 5 
5.4 ผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไปตามเกณฑ ์ 4 
  เฉลี่ย 5 
  สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 
 
 1. วิธีการพัฒนา 
  สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาแกนกลาง พ.ศ. 2551 
น าหลักสูตรสู่กระบวนการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตาม
หลักสูตร ประเมินผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน และประเมินสมรรถนะส าคัญทั้ง 5 ด้าน ตามระเบียบการ
วัดผล 
 
 2.  ผลการพัฒนา  
  จากผลการด าเนินงานดังกล่าว เป็นผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นที่น่า
พอใจ มีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีผลการประเมิน อ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน และผลทดสอบระดับอยู่ในระดับดี
เยี่ยม 
 
 3.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 สถานศึกษาจะจัดหาแหล่งเรียนรู้ภายนอก ให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่หลากหลายต่อไป 
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มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างานสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริตและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ 

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กจิกรรมที่ท า) 
6.1 วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 4 โครงการวันส าคัญ 

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

6.2 ท างานอย่างมีความสุขมุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 4 
6.3 ท างานร่วมกับผู้อื่นได ้ 4 
6.4 มีความรูส้ึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรูเ้กี่ยวกับอาชีพท่ีตนเอง

สนใจ 
5 

  เฉลี่ย 4 
  สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีมาก 
   

 
 1. วิธีการพัฒนา 
  สถานศึกษาจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย โครงการส่งเสริม
วิชาการ และโครงการวันส าคัญ โดยจัดกิจกรรมทักษะวิชาการ กิจกรรมตลาดนัดดวงพร กิจกรรมกีฬาสี 
กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันคริสต์มาส / ปีใหม่ และกิจกรรมงานปิดภาค เพ่ือเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้วางแผนและร่วมกันท างานเป็นขั้นตอน จนส าเร็จ เกิดความภาคภูมิใจ และมีเจตคติที่ดีต่อการ
ท างานที่สุจริต 
 
 2.  ผลการพัฒนา  
  จากผลการด าเนินงานดังกล่าว เป็นผลให้ผู้เรียนท างานร่วมกับเพ่ือนได้อย่างมีสุข มีความภาคภูมิใจ
ในผลงานของตนเองและรักการท างาน เกิดเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพที่สุจริต อยู่ในระดับดีมาก 
 
 3.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 สถานศึกษาจะจัดโครงการและกิจกรรม ส่งเสริมให้ผู้เรียนร่วมกันท างานเป็นกลุ่ม ฝึกให้รู้จักวิธีการ
ท างานอย่างเป็นระบบ และฝึกการใช้วิจารณญาณในการประเมินผลงานอย่างต่อเนื่อง 
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มาตรฐานที่ 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ 

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กจิกรรมที่ท า) 
7.1 ครูมีการก าหนดเปา้หมายคุณภาพผู้เรยีนทั้งด้านความรู้ทักษะ

กระบวนการ สมรรถนะ และคณุลกัษณะที่พึงประสงค์ 
5 

 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
- กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา 
- กิจกรรมประกวดสื่อการสอน 
- กิจกรรมวิจยัในช้ันเรียน 
โครงการส่งเสริมครูดีดวงพร 
- กิจกรรมสวดมนต์ ปฏิบตัิธรรม 
- กิจกรรมอบรมคณุธรรม จรยิธรรม
และจรรยาบรรณคร ู
- กิจกรรมนเิทศการสอน 

7.2 ครูมีการวเิคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบคุคลและใช้ข้อมูลในการวาง
แผนการจดัการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศกัยภาพของผู้เรยีน 

5 

7.3 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรูท้ี่ตอบสนองความแตกตา่งระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา 

5 

7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรยีนรู้ 

5 

7.5 ครูมีการวดัและประเมินผลที่มุ่งเนน้การพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้รียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

5 

7.6 ครูให้ค าแนะน าค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผูเ้รียนทั้งด้านการ
เรียนและคณุภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

5 

7.7 ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน 

5 

7.8 ครูประพฤติปฏิบัตตินเป็นแบบอยา่งที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา 

5 

7.9 ครูจัดการเรยีนการสอนตามวิชาทีไ่ด้รับมอบหมายเตม็เวลาเตม็
ความสามารถ 

5 

  เฉลี่ย 5 
  สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 
 
 1. วิธีการพัฒนา 
  สถานศึกษาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยจัดการประชุม อบรม สัมมนา ในสถานศึกษา 
และจัดส่งครูเข้าอบรม สัมมนาตามโครงการที่หน่วยงานนอกจัดอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้ครูสามารถจัดแผนจัดการ
การเรียนรู้ได้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน  ท าการประเมินแผนการสอนของครูและพข้อสอบ
วัดผลที่ครูใช้วัดความรู้ผู้เรียนทุกภาคเรียน จัดโครงการนิเทศการสอน เพ่ือพัฒนากระบวนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ส่งเสริมการใช้สื่อประกอบการสอน ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือการเรียนรู้ จัดโครงการสายสัมพันธ์ บ้าน ชุมชน 
โรงเรียน มีกิจกรรมปฐมนิเทศและให้ความรู้ผู้ปกครอง เพ่ือให้มีการด าเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 2.  ผลการพัฒนา  
  จากการด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรดังกล่าว เป็นผลให้ ครูมีความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ได้เหมาะสม เต็มตามศักยภาพและตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน  ครูสามารถใช้สื่อ
เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม วัดและประเมินผลผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย น าผลการประเมินไปพัฒนา
ผู้เรียน และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้ในระดับดีเยี่ยม 
 
 3.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 สถานศึกษาจะด าเนินการพัฒนาครูผู้สอน ให้สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง 
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มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กจิกรรมที่ท า) 
8.1 ผู้บริหารมีวสิัยทัศน์ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 5 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร 
- กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา 

8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมสี่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมิน
หรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 

5 

8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเปา้หมายตามที่
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

5 

8.4 ผู้บริหารส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจาย
อ านาจ 

5 

8.5 ผู้เรยีน ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจดัการศึกษา 5 
8.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน าค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจดั

การศึกษาเตม็ศักยภาพและเต็มเวลา 
5 

  เฉลี่ย 5 
  สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 
 
 1. วิธีการพัฒนา 
  สถานศึกษาส่งผู้บริหารเข้ารับการอบรม สัมมนา ตามที่หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจัดขึ้น 
 
 2.  ผลการพัฒนา  
  จากผลการด าเนินงานดังกล่าว เป็นผลให้ผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีความรู้ความสามารถในการ
จัดการบริหารการศึกษา สามารถให้ค าแนะน าแก่คณะครูได้ มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
ความสามารถ เต็มเวลา เป็นแบบที่ดีแก่บุคลากร การบริหารงานเป็นที่พอใจของผู้เกี่ ยวข้องทุกฝ่าย อยู่ในระดับ 
ดีเยี่ยม 
 
 3.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหารไดพั้ฒนาศักยภาพการบริหารสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ 

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กจิกรรมที่ท า) 
9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าท่ีตามที่ระเบียบก าหนด 5  โครงการสายสมัพันธ์ชุมชน 

บ้าน และโรงเรียน 
- กิจกรรมปฐมนิเทศ 

9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับตดิตามดูแล และขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเปา้หมาย 

5 

9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามสี่วนรว่มในการพัฒนาสถานศึกษา 5 
  เฉลี่ย 5 
  สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 
 
 1. วิธีการพัฒนา 
  สถานศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เพ่ือชี้แจงบทบาทหน้าที่ตามกฎกระทรวง 
รวมทั้งน าเสนอผลการด าเนินการของสถานศึกษาให้ทราบเป็นระยะ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนอย่างสม่ าเสมอและจัดโครงการสายสัมพันธ์ชุมชน บ้านและโรงเรียน เพ่ือให้ผู้ปกครอง ชุมชนเข้าใจแนว
ทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน และเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
 
 2.  ผลการพัฒนา  
  จากผลการด าเนินงานดังกล่าว เป็นผลให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ได้แสดงบทบาทหน้าที่
อย่างที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  อีกทั้งผู้ปกครองและชุมชน ได้มีส่วนร่วมและเข้าใจ
แนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 
 3.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 สถานศึกษาจะจัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
ผู้ปกครองและชุมชน เพ่ือความร่วมมือในการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
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มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบ
ด้าน 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ 

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กจิกรรมที่ท า) 
10.1 หลักสตูรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 5  โครงการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 
 

10.2 จัดรายวิชาเพิม่เตมิที่หลากหลายให้ผู้เรยีนเลือกเรียนตามความถนัด
ความสามารถและความสนใจ 

5 

10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ
ความสามารถ ความถนดั และความสนใจของผู้เรียน 

5 

10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจน
สรุปความรูไ้ด้ด้วยตนเอง 

5 

10.5 นิเทศภายใน ก ากับตดิตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรยีนการ
สอนอย่างสม่ าเสมอ 

5 

10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรยีนมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรยีนทุก
คน 

5 

  เฉลี่ย 5 
  สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 
 
 1. วิธีการพัฒนา 
  สถานศึกษาจัดโครงการพัฒนาหลักสูตร โดยน าหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 แก้ไข
ปรับปรุง พุทธศักราช 2553 และหลักสูตรการศึกษาท้องถิ่นของจังหวัดปทุมธานี มาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนดวงพร โดยพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพผู้เรียนและชุมชน รวมทั้งการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เมือ่สิ้นปีการศึกษา 2556 
 
 2.  ผลการพัฒนา  
  จากผลการด าเนินงานดังกล่าว เป็นผลให้ในปีการศึกษา 2557 สถานศึกษามีหลักสูตรที่สอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลาง มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเหมาะสมกับผู้เรียน และตรงตามความต้องการของท้องถิ่นอยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม 
 
 3.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเป็นสากล เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียนต่อไป 
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มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

ที ่ ตัวบ่งชี้ ระดับคณุภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กจิกรรมที่ท า) 
11.1 ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ อาคารเรยีนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มี

สิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียงอยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
สภาพแวดล้อมรม่รื่นและมีแหล่งเรียนรูส้ าหรับผู้เรียน 

5 
 โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ี 

11.2 จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสรมิสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ของผู้เรียน 

5 

11.3 จัดห้องสมดุที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรียน
เรียนรูด้้วยตนเองและหรือเรยีนรู้แบบมีส่วนร่วม 

5 

  เฉลี่ย 5 
  สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 
 
 1. วิธีการพัฒนา 
  สถานศึกษาจัดโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ เพ่ือให้มีสภาพแวดล้อมและ สาธารณูปโภคภายใน
สถานศึกษา อยู่ในสภาพพร้อมใช้ มีความมั่นคง สะอาด และปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งจัดห้องสมุดที่
บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน และเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้
ของครูผู้สอน 
 
 2.  ผลการพัฒนา  
  จากผลการด าเนินงานดังกล่าว เป็นผลให้สถานศึกษา สภาพแวดล้อมและ สาธารณูปโภคภายใน
สถานศึกษา มีความมั่นคง สะอาด และปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ มีแหล่งเรียนรู้เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 
 3.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 สถานศึกษาจะด าเนินงานปรับปรุงอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
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มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ 

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กจิกรรมที่ท า) 
12.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 5 โครงการประกันคณุภาพภายใน 
12.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ี

มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
5 

12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

5 

12.4 ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

5 

12.5 น าผลการประเมินคณุภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

5 

12.6 จัดท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานการประเมินคณุภาพภายใน 5 
  เฉลี่ย 5 
  สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 
 
 1. วิธีการพัฒนา 
 สถานศึกษาโดยความร่วมมือของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2554 – 2557 และแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2557 ก าหนดมาตรฐานและเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษาตามตัวชี้วัดความส าเร็จ จัดท าโครงการและกิจกรรม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด
ความส าเร็จ มีค าสั่งแต่งตั้งให้มีผู้รับผิดชอบด าเนินการ ในแต่ละโครงการ / กิจกรรม จัดท าสารสนเทศ อย่าง
ครบถ้วน เพียงพอต่อการด าเนินงาน แต่งตั้งกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินงาน เป็นระยะอย่าง
ต่อเนื่อง ประเมินผลการด าเนินงาน จัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีโดยผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน น าผลการประเมินไปพิจารณาวางแผน จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีต่อไป 
 
 2.  ผลการพัฒนา  
 สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายใน ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง มีผลการด าเนินการ 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 
 3.  แนวทางการพัฒนา 
 สถานศึกษาจะด าเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง พ.ศ.2553 ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของบุคลากร ในสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรในท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
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มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ 

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กจิกรรมที่ท า) 
13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรูภ้ายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์

จากแหล่งเรยีนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนและบคุลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกีย่วข้อง 

5 
โครงการสายสัมพันธ์ชุมชน 
บ้านและโรงเรยีน 
- กิจกรรมให้ความรูผู้้ปกครอง 
- กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน 13.2 มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่าง

สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
5 

  เฉลี่ย 5 
  สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 
 
 1. วิธีการพัฒนา 
 สถานศึกษาจัดโครงการสายสัมพันธ์ชุมชน บ้านและโรงเรียน จัดให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ 
โดยเชิญภูมิปัญญามาให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง ชุมชน และรวมทั้งการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การท ากิจกรรมต่างๆเสมอ 
 

 2.  ผลการพัฒนา  
 จากการด าเนินงานดังกล่าว เป็นผลให้สถานศึกษาได้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน และท าให้ได้รับ
ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดท ากิจกรรมของสถานศึกษาในระดับดี
เยี่ยม 
 

 3.  แนวทางการพัฒนา 
 สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ความรู้ให้กับผู้ปกครอง และชุมชนเพ่ิมขึ้น รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
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มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับ 

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กจิกรรมที่ท า) 
14.1 จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสรมิให้ผูเ้รียนบรรลตุามเป้าหมายวิสัยทัศน ์

ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา 
5 

โครงการส่งเสริมคณุธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมมารยาท 

14.2 ผลการด าเนินงานส่งเสริมใหผู้้เรยีนบรรลตุามเป้าหมายวิสัยทัศน์
ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 

5 

  เฉลี่ย 5 
  สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 
 
 1. วิธีการพัฒนา 
 สถานศึกษาจัดท าโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ พันธกิจ เป้าหมาย 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของทุกฝ่าย มีการด าเนินการตามโครงการ
ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาว่าด้วย การไหว้สวย มารยาทงาม ของผู้เรียน  
 

 2.  ผลการพัฒนา  
 จากการด าเนินงานเป็นผลให้ผู้เรียนมีสัมมาคารวะ มีกิริยามารยาท เรียบร้อย บรรลุตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 

 3.  แนวทางการพัฒนา 
 สถานศึกษาจัดท าโครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ตามที่สถานศึกษาก าหนดไว้ให้ยั่งยืน
ตลอดไป 
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มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้นแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

ที ่ ตัวบ่งชี้ ระดับคณุภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กจิกรรมที่ท า) 
15.1 จัดโครงการกิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการ

ปฏิรูปการศึกษา 
5 

  

15.2 ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 5 
  เฉลี่ย 5 
  สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเย่ียม 
 
 1. วิธีการพัฒนา 
  สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาระยะยาว แผนปฏิบัติการประจ าปี ด้วยการน าจุดควร
พัฒนาและข้อเสนอแนะจากผลการประเมินภายในโดยต้นสังกัด  ผลการประเมินภายนอกของ สมศ.รวมทั้งผล
การจากรายงานการประเมินตนเอง(S A R) มาพิจารณาแก้ไข เริ่มด าเนินงานจากการจัดโครงสร้างการบริหาร
องค์กรออกเป็น 4 ฝ่าย ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด ในโครงการและกิจกรรม เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา ตาม
แผนกลยุทธ์องค์กรทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2) พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
3) สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา และ 5) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา มีการติดตามการด าเนินการ ประเมินผล จัดท ารายงานเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และสาธารณะ
ชน อย่างเป็นระบบ  
 
 2.  ผลการพัฒนา  
  จากผลการด าเนินงานดังกล่าว เป็นผลให้การพัฒนาสถานศึกษา ตามกลยุทธ์องค์กร เกิด
ประสิทธิผล เป็นที่พอใจของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 
 3.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาตามกลยุทธ์องค์กรด้วยโครงการ/กิจกรรม โดยใช้กระบวนการที่
เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง 
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3. สรุปผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
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ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน       20 19.16 5 ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย       5 4.55 5 ดีเย่ียม 
1.1 มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 95 148 64.19 1 0.64 3 ด ี
1.2 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 145 148 97.97 1.5 1.47 5 ดีเยี่ยม 
1.3 มีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพของตน 144 148 97.30 1.5 1.46 5 ดีเยี่ยม 
1.4 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรคอุบัติเหตุ ภยั และสิ่งเสพติด 145 148 97.97 1 0.98 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจ    5 4.89 5 ดีเย่ียม 
2.1 ร่าเริงแจม่ใสมีความรูส้ึกท่ีดีต่อตนเอง 145 148 97.97 1 0.98 5 ดีเยี่ยม 
2.2 มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 144 148 97.30 1 0.97 5 ดีเยี่ยม 
2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ เหมาะสมกับวัย 145 148 97.97 1 0.98 5 ดีเยี่ยม 
2.4 ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 145 148 97.97 2 1.96 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม    5 4.86 5 ดีเย่ียม 
3.1 มีวินัย รับผดิชอบ เช่ือฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย ์ 145 148 97.97 2 1.96 5 ดีเยี่ยม 
3.2 มีความซื่อสตัยส์ุจรติ ช่วยเหลือแบง่ปัน 145 148 97.97 1 0.98 5 ดีเยี่ยม 
3.3 เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้ 145 148 97.97 1 0.98 5 ดีเยี่ยม 
3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนับถือ 139 148 93.92 1 0.94 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา    5 4.86 5 ดีเย่ียม 
4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ 145 148 97.97 1 0.98 5 ดีเยี่ยม 
4.2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์

การเรยีนรู ้
144 

148 
97.3 

1 0.97 5 ดีเยี่ยม 

4.3 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวยั 144 148 97.3 1 0.97 5 ดีเยี่ยม 
4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์ 142 148 95.95 1 0.96 5 ดีเยี่ยม 
4.5 มีจินตนาการและความคดิสรา้งสรรค์ 144 148 97.3 1 0.97 5 ดีเยี่ยม 
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ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา    65 65.00 5 ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

   
20 

20.00 5 ดีเย่ียม 

5.1 ครูเข้าใจปรัชญา หลักการและธรรมชาติของการจัด
การศึกษาปฐมวัยและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัด
ประสบการณ ์

9 9 100 2 2.00 5 ดีเยี่ยม 

5.2 ครูจัดท าแผนการจดัประสบการณท์ี่สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
หลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

9 9 100 2 2.00 5 ดีเยี่ยม 

5.3 ครูบริหารจัดการชั้นเรยีนที่สรา้งวินัยเชิงบวก 9 9 100 2 2.00 5 ดีเยี่ยม 
5.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการ

ของเด็ก 
9 9 100 2 2.00 5 ดีเยี่ยม 

5.5 ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่าง
หลากหลายและสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่
ผู้ปกครอง 

9 9 100 2 2.00 5 ดีเยี่ยม 

5.6 ครูวิจัยและพัฒนาการจดัการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้
ผลในการปรับการจัดประสบการณ ์

9 9 100 2 2.00 5 ดีเยี่ยม 

5.7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมใหเ้กิดการเรยีนรูไ้ด้ตลอดเวลา 9 9 100 2 2.00 5 ดีเยี่ยม 
5.8 ครูมีปฏสิัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง 9 9 100 2 2.00 5 ดีเยี่ยม 
5.9 ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย 9 9 100 2 2.00 5 ดีเยี่ยม 
5.10 ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตรต่รองเพื่อใช้ประโยชน์ใน

การพัฒนาเด็ก 
9 9 100 2 2.00 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

   20 20.00 5 ดีเย่ียม 

6.1 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย   5 3 3.00 5 ดีเยี่ยม 
6.2 ผู้บริหารมีวสิัยทัศน์ ภาวะผู้น าและความคิดริเริ่มที่เน้นการ

พัฒนาเด็กปฐมวัย 
  

5 3 3.00 5 ดีเยี่ยม 

6.3 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมสี่วนร่วมและใช้ข้อมูลการ
ประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคดิทั้งด้านวิชาการและการ
จัดการ 

  
5 3 3.00 5 ดีเยี่ยม 

6.4 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเปา้หมาย
ตามแผนพัฒนาคณุภาพสถานศึกษา 

  
5 3 3.00 5 ดีเยี่ยม 

6.5 ผู้บริหารส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม้ี
ประสิทธิภาพ 

  
5 3 3.00 5 ดีเยี่ยม 

6.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่
การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

  
5 3 3.00 5 ดีเยี่ยม 

6.7 เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจดั
การศึกษาปฐมวัย 

  
5 2 2.00 5 ดีเยี่ยม 
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มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา     
 

20 20.00 5 ดีเย่ียม 
7.1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาและน าสู่การ

ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    

5 4 4.00 5 ดีเยี่ยม 

7.2 มีระบบและกลไกใหผู้้มสี่วนร่วมทกุฝ่ายตระหนักและเข้าใจ
การจัดการศึกษาปฐมวัย 

    
5 4 4.00 5 ดีเยี่ยม 

7.3 จัดกิจกรรมเสริมสรา้งความตระหนักรู้และความเข้าใจ
หลักการจดัการศึกษาปฐมวัย 

    
5 4 4.00 5 ดีเยี่ยม 

7.4 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง
ชุมชนและท้องถิ่น 

    
5 4 4.00 5 ดีเยี่ยม 

7.5 จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบดา้น     5 4 4.00 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามกีารประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

     
5 

5.00 5 ดีเยี่ยม 

8.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา     5 1 1.00 5 ดีเยี่ยม 
8.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

    
5 1 1.00 5 ดีเยี่ยม 

8.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหาร
จัดการ 

    
5 2 1.00 5 ดีเยี่ยม 

8.4 ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานคณุภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

    
5 0.5 0.50 5 ดีเยี่ยม 

8.5 น าผลการประเมินคณุภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

    
5 0.5 0.50 5 ดีเยี่ยม 

8.6 จัดท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานการประเมินคณุภาพ
ภายใน 

    
5 1 1.00 5 ดีเยี่ยม 

ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้      5 5.00 5 ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามกีารสร้าง ส่งเสริมสนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

     
5 

5.00 5 ดีเย่ียม 

9.1 เป็นแหล่งเรียนรูเ้พื่อพัฒนาการเรยีนรู้ของเด็กและบุคลากร
ในสถานศึกษา 

    
5 3 3.00 5 ดีเยี่ยม 

9.2 มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษาระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

    
5 2 2.00 5 ดีเยี่ยม 

ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศกึษา      5 5.00 5 ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 

     
5 

5.00 5 ดีเย่ียม 

10.1 หลักสตูรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่นจัด
โครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมายปรัชญา 
วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศกึษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา 

    

5 3 3.00 5 ดีเยี่ยม 

10.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย     5 2 2.00 5 ดีเยี่ยม 
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ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม       5 5.00 5 ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษา 

    
 

5 
5.00 5 ดีเย่ียม 

11.1 จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาปฐมวัย 

    
5 3 3.00 5 ดีเยี่ยม 

11.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย     5 2 2.00 5 ดีเยี่ยม 
  

ค่าเฉลี่ยรวม    
100 99.16 5 ดีเย่ียม 

 
สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษาคะแนนที่ได้ 99.16ได้ระดับคุณภาพ5แปลคุณภาพไดร้ะดับ ดีเยี่ยม 
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ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน       30 26.52 4 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมสีุขภาวะที่ดีและมีสุนทรยีภาพ       5 4.29 4.00 ดีมาก 
1.1 มีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 177 195 90.77 0.5 0.45 5.00 ดีเยี่ยม 
1.2 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 101 195 51.79 0.5 0.26 2.00 พอใช้ 
1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพตดิให้โทษและหลีกเลีย่งตนเองจาก

สภาวะทีเ่สี่ยงต่อความรุนแรงโรค ภัย อุบัติเหตุ และปญัหาทางเพศ 
177 195 90.77 1 0.91 5.00 ดีเยี่ยม 

1.4 เห็นคุณคา่ในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 176 195 90.26 1 0.90 5.00 ดีเยี่ยม 
1.5 มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผูอ้ื่น 166 195 85.13 1 0.85 4.00 ดีมาก 
1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศลิปะ ดนตรี นาฏศิลป์

กีฬานันทนาการ 
179 195 91.79 1 0.92 5.00 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคณุธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค ์    5 4.41 4.00 ดีมาก 
2.1 มีคุณลักษณะอันพึงประสงคต์ามหลักสูตร 167 195 85.64 2 1.71 4.00 ดีมาก 
2.2 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวที 178 195 91.28 1 0.91 5.00 ดีเยี่ยม 
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 174 195 89.23 1 0.89 4.00 ดีมาก 
2.4 ตระหนัก รู้คุณคา่ ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 174 195 89.23 1 0.89 4.00 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

   5 4.34 4.00 ดีมาก 

3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมดุ
แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว 

168 195 86.15 2 1.72 4.00 ดีมาก 

3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและตั้งค าถามเพื่อค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม 

168 195 86.15 1 0.86 4.00 ดีมาก 

3.3 เรียนรูร้่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้
ระหว่างกัน 

172 195 88.21 1 0.88 4.00 ดีมาก 

3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 171 195 87.69 1 0.88 4.00 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ คดิ
สร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปญัหาได้อย่างมีสตสิมเหตผุล และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

   5 4.21 4.00 ดีมาก 

4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดูและสื่อสารโดยการพูดหรือ
เขียน ตามความคิดของตนเอง 

160 195 82.05 2 1.64 4.00 ดีมาก 

4.2 น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 166 195 85.13 1 0.85 4.00 ดีมาก 
4.3 ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสนิใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล

ประกอบ 
167 195 85.64 1 0.86 4.00 ดีมาก 

4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรคผ์ลงานด้วยความภาคภูมิใจ 168 195 86.15 1 0.86 4.00 ดีมาก 
 
 



หน้า 98 รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดวงพรปีการศึกษา 2557 

 มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 

จ า
นว

นผ
ู้เรีย

น 
/ค

รูอ
ยู่ใ

น
ระ

ดับ
 3

 ข
ึ้นไ

ป 
จ า

นว
นผ

ู้เรีย
น 

/ค
รู

ทั้ง
หม

ด 

ร้อ
ยล

ะ/
ระ

ดับ
ที่ไ

ด้ 

ค่า
น้ า

หน
ัก 

คะ
แน

นท
ี่ได

้ 

เที
ยบ

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 

คว
าม

หม
าย

 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร       5 4.80 5.00 ดีเย่ียม 
5.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตล่ะกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์   83.08 1 1.00 5.00 ดีเยี่ยม 
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์   100 1 1.00 5.00 ดีเยี่ยม 
5.3 ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์   97.95 2 2.00 5.00 ดีเยี่ยม 
5.4 ผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไปตามเกณฑ ์   42.86 1 0.80 4.00 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างานรักการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจรติและพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

   5 4.47 4.00 ดีมาก 

6.1 วางแผนการท างาน และด าเนินการจนส าเร็จ 168 195 86.15 2 1.72 4.00 ดีมาก 
6.2 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของ

ตนเอง 
175 195 89.74 1 0.90 5.00 ดเียี่ยม 

6.3 ท างานร่วมกับผู้อื่นได ้ 172 195 88.21 1 0.88 4.00 ดีมาก 
6.4 มีความรูส้ึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรูเ้กี่ยวกับอาชีพท่ีตนเอง

สนใจ 
188 195 96.41 1 0.96 5.00 ดีเยี่ยม 

ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา    50 50.00 5.00 ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏบิัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล    

10 10.00 5.00 ดีเย่ียม 

7.1 ครูมีการก าหนดเปา้หมายคุณภาพผู้เรยีนทั้งด้านความรู้ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และคณุลกัษณะที่พึงประสงค์ 

14 14 100 1 1.00 5.00 ดีเยี่ยม 

7.2 ครูมีการวเิคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบคุคลและใช้ข้อมูลในการวาง
แผนการจดัการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศกัยภาพของผู้เรยีน 

14 14 100 1 1.00 5.00 ดีเยี่ยม 

7.3 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรูท้ี่ตอบสนองความแตกตา่ง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา 

14 14 100 2 2.00 5.00 ดีเยี่ยม 

7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรยีนรู้ 

14 14 100 1 1.00 5.00 ดีเยี่ยม 

7.5 ครูมีการวดัและประเมินผลที่มุ่งเนน้การพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรยีนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

14 14 100 1 1.00 5.00 ดีเยี่ยม 

7.6 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและแกไ้ขปัญหาให้แก่ผู้เรยีนทั้งด้านการ
เรียนและคณุภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

14 14 100 1 1.00 5.00 ดีเยี่ยม 

7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน 

14 14 100 1 1.00 5.00 ดีเยี่ยม 

7.8 ครูประพฤติปฏิบัตตินเป็นแบบอยา่งที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา 

14 14 100 1 1.00 5.00 ดีเยี่ยม 

7.9 ครูจัดการเรยีนการสอนตามวิชาทีไ่ด้รับมอบหมายเตม็เวลาเตม็
ความสามารถ 

14 14 100 1 1.00 5.00 ดีเยี่ยม 
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มาตรฐานที่ 8 ผู้บรหิารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล       

10 10.00 5.00 ดีเย่ียม 

8.1 ผู้บริหารมีวสิัยทัศน์ ภาวะผู้น าและความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนา
ผู้เรยีน     

5 1 1.00 5.00 ดีเยี่ยม 

8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมสี่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการ
ประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคดิทั้งด้านวิชาการและการจดัการ     

5 2 2.00 5.00 ดีเยี่ยม 

8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเปา้หมายตามที่
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ     

5 2 2.00 5.00 ดีเยี่ยม 

8.4 ผู้บริหารส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการ
กระจายอ านาจ     

5 2 2.00 5.00 ดีเยี่ยม 

8.5 ผู้เรยีน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจดั
การศึกษา     

5 1 1.00 5.00 ดีเยี่ยม 

8.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน าค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจดั
การศึกษาเตม็ศักยภาพและเต็มเวลา     

5 2 2.00 5.00 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล      

5 5.00 5.00 ดีเย่ียม 

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าท่ีตามที่ระเบียบ
ก าหนด     

5 2 2.00 5.00 ดีเยี่ยม 

9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับตดิตาม ดูแลและขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเปา้หมาย     

5 1 1.00 5.00 ดีเยี่ยม 

9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามสี่วนรว่มในการพัฒนาสถานศึกษา     5 2 2.00 5.00 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียนอยา่งรอบด้าน      

10 10.00 5.00 ดีเย่ียม 

10.1 หลักสตูรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น     5 2 2.00 5.00 ดีเยี่ยม 
10.2 จัดรายวิชาเพิม่เตมิที่หลากหลายให้ผู้เรยีนเลือกเรียนตามความ

ถนัดความสามารถและความสนใจ     
5 2 2.00 5.00 ดีเยี่ยม 

10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ
ความสามารถ ความถนดั และความสนใจของผู้เรียน     

5 1 1.00 5.00 ดีเยี่ยม 

10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงจนสรปุความรูไ้ดด้้วยตนเอง     

5 1 1.00 5.00 ดีเยี่ยม 

10.5 นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบและน าผลไปปรับปรุงการ
เรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ     

5 2 2.00 5.00 ดีเยี่ยม 

10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรยีนมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง
ผู้เรยีนทุกคน     

5 2 2.00 5.00 ดีเยี่ยม 
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มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนพัฒนาเต็มศักยภาพ       

10 10.00 5.00 ดีเย่ียม 

11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย
มีสิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การไดด้ี 
สภาพแวดล้อมรม่รื่นและมีแหล่งเรียนรูส้ าหรับผู้เรียน     

5 4 4.00 5.00 ดีเยี่ยม 

11.2 จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสรมิสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ของผู้เรียน     

5 3 3.00 5.00 ดีเยี่ยม 

11.3 จัดห้องสมดุที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้
ผู้เรยีนเรยีนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม     

5 3 3.00 5.00 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคณุภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง      

5 5.00 5.00 ดีเย่ียม 

12.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา     5 1 1.00 5.00 ดีเยี่ยม 
12.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา     

5 1 1.00 5.00 ดีเยี่ยม 

12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา     

5 1 1.00 5.00 ดีเยี่ยม 

12.4 ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา     

5 0.5 0.50 5.00 ดีเยี่ยม 

12.5 น าผลการประเมินคณุภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง     

5 0.5 0.50 5.00 ดีเยี่ยม 

12.6 จัดท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานการประเมินคณุภาพภายใน     5 1 1.00 5.00 ดีเยี่ยม 
ด้านที ่3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้      10 10.00 5.00 ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศกึษา
เป็นสังคมแห่งการเรยีนรู ้      

10 10.00 5.00 ดีเย่ียม 

13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรูภ้ายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบคุลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้
ที่เกี่ยวข้อง     

5 5 5.00 5.00 ดีเยี่ยม 

13.2 มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง     

5 5 5.00 5.00 ดีเยี่ยม 

ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศกึษา      10 5.00 5.00 ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสยัทัศน์
ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น     

 5 5.00 5.00 ดีเย่ียม 

14.1 จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสรมิให้ผูเ้รียนบรรลตุามเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจดุเน้นของสถานศึกษา     

5 3 3.00 5.00 ดีเยี่ยม 

14.2 ผลการด าเนินงานส่งเสริมใหผู้้เรยีนบรรลตุามเป้าหมายวิสัยทัศน์
ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา     

5 2 2.00 5.00 ดีเยี่ยม 
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 มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
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ที่ไ
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ัก 

คะ
แน

นท
ี่ได

้ 

เที
ยบ

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 

คว
าม

หม
าย

 

ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านการส่งเสริม       5 5.00 5.00 ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ 15 การจัดกจิกรรมตามนโยบาย จดุเน้นแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคณุภาพสูงขึ้น       

5 5.00 5.00 ดีเย่ียม 

15.1 จัดโครงการ กิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา     

5 3 3.00 5.00 ดีเยี่ยม 

15.2 ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย     5 2 2.00 5.00 ดีเยี่ยม 
  ค่าเฉลี่ยรวม       100 96.52 5 ดีเย่ียม 
  สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษาคะแนนที่ได้96.52ได้ระดับคุณภาพ5แปลคุณภาพได้ระดับ ดีเยี่ยม 
 

4. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 ผลพัฒนาการเด็ก   ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 

พัฒนาการ 
จ านวนเด็ก 

ที่ประเมิน 

จ านวน/ร้อยละของเด็กตามระดับ
คุณภาพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 
1. ด้านร่างกาย 54 54 - - 
2. ด้านอารมณ์-จิตใจ 54 54 - - 
3. ด้านสังคม 54 54 - - 
4. ด้านสติปัญญา 54 54 - - 
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 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

จ านวนผู้เรียนได้
ระดับ 3 ขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ จ านวนผู้เรียนได้รับผลการเรียน 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 
ภาษาไทย 22 15 2 1 - - - - 39 97.5 
คณิตศาสตร ์ 18 12 7 3 - - - - 37 92.5 
วิทยาศาสตร ์ 12 13 14 1 - - - - 39 97.5 
สังคมศึกษา ฯ 7 9 8 11 5 - - - 24 60.0 
 - ประวตัิศาสตร ์ 24 9 6 1 - - - - 39 97.5 
สุขศึกษา และพลศึกษา 11 11 7 11 - - - - 29 72.5 
ศิลปะ 12 8 7 4 7 2 - - 27 67.5 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 6 11 10 11 2 - - - 27 67.5 
ภาษาต่างประเทศ 18 7 10 4 1 - - - 35 87.5 
คอมพิวเตอร ์ 19 12 7 2 - - - - 38 95.0 
ภาษาจีน 26 7 5 2 - - - - 38 95.0 
หน้าท่ีพลเมือง 17 6 5 9 3 - - - 28 70.0 
อาเซียนศึกษา 17 6 5 9 3 - - - 28 70.0 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

จ านวนผู้เรียนได้
ระดับ 3 ขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ จ านวนผู้เรียนได้รับผลการเรียน 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 
ภาษาไทย 19 9 7 3 4 - - - 35 83.3 
คณิตศาสตร ์ 11 4 8 4 10 3 2 - 23 54.8 
วิทยาศาสตร ์ 20 9 7 6 - - - - 36 85.7 
สังคมศึกษา ฯ 14 5 12 2 4 5 - - 31 73.8 
 - ประวตัิศาสตร ์ 24 7 5 5 1 - - - 36 85.7 
สุขศึกษา และพลศึกษา 20 5 10 5 2 - - - 35 83.3 
ศิลปะ 19 13 7 3 - - - - 39 92.9 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 8 11 7 7 6 2 1 - 26 61.9 
ภาษาต่างประเทศ 20 5 5 2 4 4 2 - 30 71.4 
คอมพิวเตอร ์ 16 5 10 5 4 2 - - 31 73.8 
อาเซียนศึกษา 11 13 7 7 4 - - - 31 73.8 
หน้าท่ีพลเมือง 7 4 8 2 1 - - - 19 86.4 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

จ านวนผู้เรียนได้
ระดับ 3 ขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ จ านวนผู้เรียนได้รับผลการเรียน 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 
ภาษาไทย 3 2 8 6 9 4 2 - 13 38.2 
คณิตศาสตร ์ 2 4 6 8 7 5 2 - 12 35.3 
วิทยาศาสตร ์ 8 9 5 3 7 2 - - 22 64.7 
สังคมศึกษา ฯ 5 4 10 4 2 7 2 - 19 55.9 
 - ประวตัิศาสตร ์ 11 8 4 3 6 1 1 - 23 67.6 
สุขศึกษา และพลศึกษา 8 9 6 6 5 - - - 23 67.6 
ศิลปะ 9 9 10 5 1 - - - 28 82.4 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 6 6 5 2 5 8 2 - 17 50.0 
ภาษาต่างประเทศ 15 6 5 3 1 4 - - 26 76.5 
คอมพิวเตอร ์ 3 6 4 12 2 7 - - 13 38.2 
อาเซียนศึกษา 8 9 6 8 3 - - - 23 67.6 
หน้าท่ีพลเมือง 7 4 7 10 5 1 - - 18 52.9 
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

จ านวนผู้เรียนได้
ระดับ 3 ขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ จ านวนผู้เรียนได้รับผลการเรียน 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 
ภาษาไทย 1 5 11 10 5 3 - - 17 48.6 
คณิตศาสตร ์ 13 11 10 1 - - - - 34 97.1 
วิทยาศาสตร ์ 6 10 13 6 - - - - 29 82.9 
สังคมศึกษา ฯ 9 10 10 4 2 - - - 29 82.9 
 - ประวตัิศาสตร ์ 19 7 5 4 - - - - 31 88.6 
สุขศึกษา และพลศึกษา 11 15 7 2 - - - - 33 94.3 
ศิลปะ 15 14 5 1 - - - - 34 97.1 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 8 15 8 4 - - - - 31 88.6 
ภาษาต่างประเทศ 15 5 4 5 5 1 - - 24 68.6 
คอมพิวเตอร ์ 11 8 9 5 2 - - - 28 80.0 
อาเซียนศึกษา 24 5 5 1 - - - - 34 97.1 
หน้าท่ีพลเมือง 27 6 1 1 - - - - 34 97.1 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

จ านวนผู้เรียนได้
ระดับ 3 ขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ จ านวนผู้เรียนได้รับผลการเรียน 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 
ภาษาไทย 5 10 6 2 - - - - 21 91.3 
คณิตศาสตร ์ 6 2 6 6 2 1 - - 14 60.9 
วิทยาศาสตร ์ 2 6 9 4 2 - - - 17 73.9 
สังคมศึกษา ฯ - 7 9 6 1 - - - 16 69.6 
 - ประวตัิศาสตร ์ 12 7 3 1 - - - - 22 95.7 
สุขศึกษา และพลศึกษา 10 10 3 - - - - - 23 100.0 
ศิลปะ 6 13 4 - - - - - 23 100.0 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี - 3 8 11 1 - - - 11 47.8 
ภาษาต่างประเทศ 12 4 5 2 - - - - 21 91.3 
คอมพิวเตอร ์ 11 3 6 2 1 - - - 20 87.0 
อาเซียนศึกษา 15 5 3 - - - - - 23 100.0 
หน้าท่ีพลเมือง 21 1 1 - - - - - 23 100.0 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

จ านวนผู้เรียนได้
ระดับ 3 ขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ จ านวนผู้เรียนได้รับผลการเรียน 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 
ภาษาไทย 8 6 5 2 - - - - 19 90.5 
คณิตศาสตร ์ 9 2 4 2 2 2 - - 15 71.4 
วิทยาศาสตร ์ 3 6 6 4 1 1 - - 15 71.4 
สังคมศึกษา ฯ 14 4 2 - 1 - - - 20 95.2 
 - ประวตัิศาสตร ์ 15 3 2 1 - - - - 20 95.2 
สุขศึกษา และพลศึกษา 18 3 - - - - - - 21 100.0 
ศิลปะ 11 6 3 - 1 - - - 20 95.2 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 3 4 4 6 2 2 - - 11 52.4 
ภาษาต่างประเทศ 6 4 6 1 3 - 1 - 16 76.2 
คอมพิวเตอร ์ 6 6 3 1 2 3 - - 15 71.4 
อาเซียนศึกษา 12 6 2 - 1 - - - 20 95.2 
หน้าท่ีพลเมือง 17 3 - 1 - - - - 20 95.2 
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5. ผลการประเมินคุณภาพระดับชาติ 
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

สาระวิชา จ านวนคน คะแนนเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
เฉลี่ย 

ร้อยละ 
จ านวน/ร้อยละของนักเรยีน 

ที่มีคะแนนสูงกว่าขีดจ ากัดลา่ง 

ภาษาไทย 21 53.0 13.13 53.0 16 
คณิตศาสตร ์ 21 43.7 17.83 43.7 12 
วิทยาศาสตร ์ 21 48.7 14.47 48.7 14 
สังคมศึกษา ฯ 21 62.2 15.25 62.2 19 
สุขศึกษาและพลศึกษา 21 65.7 14.144 65.7 18 
ศิลปะ 21 54.8 16.63 54.8 15 
การงานอาชีพฯ 21 67.4 15.48 67.4 16 
ภาษาต่างประเทศ 21 52.3 18.47 52.3 15 

 
6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับท้องถิ่น 
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

สาระวิชา จ านวนคน คะแนนเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
เฉลี่ย 

ร้อยละ 
จ านวน/ร้อยละของนักเรยีน 
ที่ได้คะแนนระดับดีขึ้นไป 

ภาษาไทย 34 20.97 4.60 69.90 28 
คณิตศาสตร ์ 34 16.97 5.72 55.57 28 
วิทยาศาสตร ์ 34 19.66 3.98 65.53 31 
 
7. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ 

ระดับชั้น จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
จ านวน/ร้อยละของผู้เรียนตามระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผา่น 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 40 30 10 - - 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 42 38 4 - - 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 34 29 5 - - 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 35 32 3 - - 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 23 23 - - - 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 21 13 8 - - 
 
8. ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

ระดับชั้น จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
จ านวน/ร้อยละของผู้เรียนตามระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผา่น 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 40 13 7 - - 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 42 10 10 - - 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 34 12 9 1 - 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 35 13 5 2 - 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 23 3 11 1 - 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 21 14 4 1 - 
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9. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ระดับชั้น 
จ านวนผู้เรียน 

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของผู้เรียน 
ตามระดับคณุภาพ 

(กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน) 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีท่ี1 40 40 - 
ประถมศึกษาปีท่ี2 42 42 - 
ประถมศึกษาปีท่ี3 34 34 - 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 35 35 - 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 23 23 - 
ประถมศึกษาปีท่ี6 21 21 - 

รวม 195 195 - 
เฉลี่ยร้อยละ 100 100 - 

 
10. ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
 
 1) ด้านความสามารถในการสื่อสาร 
 มีนักเรียนได้ผลการประเมินในระดับเกณฑ์ดี จ านวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 99.5 
 
 2) ด้านความสามารถในการคิด 
  มีนักเรียนได้ผลการประเมินในระดับเกณฑ์ดี จ านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 98.5 
 
 3) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 
  มีนักเรียนได้ผลการประเมินในระดับเกณฑ์ดี จ านวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 99.5 
 
 4) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  มีนักเรียนได้ผลการประเมินในระดับเกณฑ์ดี จ านวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 99.5 
 
 5) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 มีนักเรียนได้ผลการประเมินในระดับเกณฑ์ดี จ านวน 185 คน คิดเป็นทุกคน 
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บทที่ 4 
สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช ้

 
1.  ผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 ในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2557 โครงการและกิจกรรมส่วนใหญ่ประสบ
ความส าเร็จเนื่องจาก ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการ มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษา เอาใจใส่ติดตาม
ดูแล การด าเนินงานอองโรงเรียนอย่างทั่วึึงสม่ าเสมอ ครูและบุคลากรมีความรับผิดออบต่อหน้าที่ มีความ
ศรัทธาในอาอีพ ด าเนินงานตามอั้นตอนด้วยความรอบคอบ เสียสละ กรรมการอ านวยการมีความรู้ ความเอ้าใจ 
ในเรื่องการจัดการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือในการด าเนินงานทุกด้าน นักเรียนมีความเอื่อฟัง ปฏิบัติ
ตามอ้อตกลงอองโรงเรียน เอ้าร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดอึ้น ด้วยความกระตือรือร้น ผู้ปกครองเอาใจใส่ดูแลบุตร
หลาน ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนด้วยความเต็มใจ ให้อ้อเสนอแนะ และเอ้าร่วมกิจกรรมต่างๆ มาโดยตลอด 
อุมอนและโรงเรียนร่วมมือกันเป็นอย่างดีในการท ากิจกรรม ทั้งในโรงเรียนและอุมอน สึานที่อองโรงเรียน
กว้างอวางร่มรื่น ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรม 

2.  จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา  
      ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1) ด้านคุณภาพผู้เรียน 
  จุดเด่น 
 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีสุนทรียภาพ 
  จุดที่ควรพัฒนา 
 ผู้เรียนบางส่วนมีน้ าหนักเกินมาตรฐาน 

 2) ด้านการจัดการศึกษา 
  จุดเด่น 
 ผู้บริหารมีความสามารึในการบริหารจัดการ มีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์ และความสามารึใน เอิง
วิอาการ และครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารึ ความึนัดตามสาอาที่สอน 
  จุดที่ควรพัฒนา 
 - 

 3) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  จุดเด่น 
 อุมอนให้ความร่วมมือกับสึานศึกษาในการท ากิจกรรมดีมาก 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 - 

 4)  ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
  จุดเด่น  
 ผู้เรียนมีกริิยามารยาทงดงาม เป็นที่กล่าวอวัญอองผู้ปกครองและอุมอนที่รู้จักโรงเรียน 
 จุดที่ควรพัฒนา  
   - 
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 5)  ด้านมาตรการส่งเสริม 
  จุดเด่น 
 สึานศึกษามีระบบการบริหารที่สามารึน าไปเป็นแบบอย่างได้ 
 จุดที่ควรพัฒนา  
  - 
3.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 สึานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยจัดโครงการและกิจกรรม 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่อัดเจน และโดดเด่น เป็นไปตามอัตลักษณ์อองสึานศึกษา และจัด
โครงการและกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะให้กับผู้เรียน   ส าหรับด้านน้ าหนัก
และสรรึภาพด้านร่างกายอองผู้เรียนที่ต่ าจากเกณฑ์จะต้องประสานกับผู้ปกครองเรื่องการรั บประทานอาหาร
และการออกก าลังกายอองผู้เรียน  สึานศึกษาเปิดโอกาสให้อุมอนเอ้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
4.  ความต้องการและการช่วยเหลือ  
 1. การตรวจเยี่ยมโรงเรียน และให้อ้อเสนอแนะจากหน่วยงานต้นสังกัด อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 
 2. การแจ้งอ่าวสารอองหน่วยงานต้นสังกัดให้ทันต่อเหตุการณ์ 
 



 
 

ค ำสั่งโรงเรียนดวงพร 
ที่......../2558 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนคุณภำพกำรศึกษำประจ ำปี 2557 
-------------------------------------------------------------- 

อำศัยกฎกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ วิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2553 
ข้อ 6 ระบุว่ำ ให้สถำนศึกษำจัดท ำรำยงำนประจ ำปี ที่เป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยในต่อคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ หน่วยงำนต้นสังกัด หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจำรณำและเปิดเผยรำยงำนนั้นต่อสำธำรณชน 
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนดังกล่ำวบรรลุตำมวัตถุประสงค์ โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะท ำงำนดังนี้ 

1. นำงพิมพ์พิศำ อู่ทรัพย์ ผู้อ ำนวยกำร ประธำนกรรมกำร 
2. นำงอรุณ ี รัตนพันธ์ รองผู้อ ำนวยกำร รองประธำน 
3. นำยถนัด พีระประสมพงศ ์ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
4. นำงขวัญฤทัย สวัสดิ์ทัส คร ู กรรมกำร 
5. นำงสำวนิตยำ ภูมิผักแว่น บุคลำกรคร ู กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่ จัดท ำรำยงำนคุณภำพกำรศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 เสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัด 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสำธำรณชน ให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 30 เมษำยน พ.ศ. 2558 

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่ 9 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2558 
 

 
  
 
 (นำงพิมพ์พิศำ อู่ทรัพย์) 
 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนดวงพร 



 
 

บันทึกกำรให้ควำมเห็นชอบ 
รำยงำนคุณภำพกำรศึกษำประจ ำปีของสถำนศึกษำ โดยคณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ 

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

ได้ตรวจรำยงำนกำรประเมินตนเองของโรงเรียนดวงพรประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 แล้ว พบว่ำ เป็นกำร
รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนที่โรงเรียนประกำศไว้ และตรงตำม
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 สัมฤทธิ์ผลของตัวบ่งชี้ในแต่ละมำตรฐำน มีควำมสอดคล้องกับผลกำร
ประเมินโครงกำรเพ่ือพัฒนำมำตรฐำนนั้นๆ คณะกรรมกำรพิจำรณำโดยรอบคอบแล้ว ขอแสดงควำมชื่นชนต่อ
ผู้บริหำร และคณะครู ที่มีควำมวิริยะอุตสำหะในกำรปฏิบัติงำน 

จึงให้ควำมเห็นชอบ ณ วันที่ 30 เมษำยน พ.ศ. 2558 
 
 
 
 (นำยวรพล อู่ทรัพย์) 
 ประธำนกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
 โรงเรียนดวงพร 
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