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รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ส าคัญที่ทางโรงเรียนต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ก าหนดไว้ในมาตรา 48 ว่าให้สถานศึกษา
มีการจัดท ารายงานประจ าปี เพ่ือเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน    
โรงเรียนได้ท าการพัฒนาผู้เรียนในปีการศึกษา 2558 ให้มีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร โดยด าเนินการตาม
แผนพัฒนาการศึกษาที่ก าหนดไว้ทุกประการ  ได้ด าเนินการตามหลักการมีส่วนร่วม  มีการประเมินผลการจัด
การศึกษาของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ  แล้วน าผลการประเมินมาจัดท าเป็นรายงานฉบับนี้ 

โรงเรียนขอขอบพระคุณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน คณะครูโรงเรียนดวงพร ที่ได้ร่วมกันสรุปผลการด าเนินงานให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในปีต่อไป 
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บทที่ 1  
ข้อมูลพื้นฐาน 

1.  ข้อมูลทั่วไป 
 1.1  โรงเรียนดวงพร ตั้งอยู่เลขท่ี 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  
 1.2  ได้รับอนุญาตจัดตั้ง เมื่อ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 
 1.3  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 1.4  เนื้อท่ี 15 ไร่ 
 1.5  เขตพ้ืนที่บริการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  
 1.6  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

 โรงเรียนดวงพร เป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ปทุมธานีเขต 1 ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน ตามใบอนุญาตเลขที่ ปท.003/2546 ในชื่อ โรงเรียนอนุบาลดวงพร 
โดยเปิดสอนในระดับอนุบาล 1 - 3 และได้ขยายหลักสูตรเพ่ิมเติมระดับชั้นประถมศึกษา ตามใบอนุญาตเลขที่ 
ศธ.04086.027/2550 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 และเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนดวงพร 

 โรงเรียนได้มีการก่อสร้างและขยายอาคารเรียน 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 าหรับรองรับนักเรียนในระดับ

ประถมศึกษา 1 – 6  
ปีการศึกษา 2554 ขยายห้องเรียนระดับอนุบาล เพิ่มพ้ืนที่กิจกรรมเสริมทักษะ และปรับปรุงภูมิทัศน์

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

เครือ่งเล่น 
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แผนที่โรงเรียน 

 
โครงสร้างการบริหาร 

 
 โรงเรียนดวงพร แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่ายบริหาร
งบประมาณ ฝ่ายบริหารบุคลากร และฝ่ายบริหารทั่วไป โดยผู้บริหารยึดหลักการบริหารแบบ PDCA 
 
 1.7  ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 
  ปรัชญา 

 การให้การศึกษา ด้วยความเอาใจใส่ เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาผู้เรียน ให้เจริญเติบโต มีพัฒนาการที่
สมบูรณ์ มีศักยภาพท่ีเหมาะสมตามวัย สามารถประพฤติตน เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และประเทศชาติในอนาคต  
  วิสัยทัศน์ 

 ภายในปี 2561 ผู้เรียนมีศักยภาพด้านวิชาการ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ด้วยบริบทของสถานศึกษา ที่
ร่มรืน เอ้ือต่อการเรียนรู้ 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 
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  พันธกิจ 
1. ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามสอดคล้องกับหลักสูตร 
2. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐฯ 
3. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย และใช้

แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า 
4. พัฒนาและจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น 
5. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
6. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
7. ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอน 
8. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 
9. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
10. ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น 

  เป้าหมาย ระดับปฐมวัย 
1. เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม อารมณ์และจิตใจ เหมาะสมกับวัย 
2. เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา และทักษะการด าเนินชีวิตประจ าวันเหมาะสมตามวัย 
3. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
4. สถานศึกษามีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า 
5. สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น 
6. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อม ที่ร่มรื่นและเอ้ือต่อการส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียน 
7. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียน 
8. มีนวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยี ประกอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการอย่างพอเพียง 
9. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลาย และเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ 
10. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
11. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง 
12. สถานศึกษามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น 

  เป้าหมาย ระดับข้ันพื้นฐาน 
1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามสอดคล้องกับหลักสูตร 
2. ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของภาครัฐ 
3. ผู้เรียนได้รับพัฒนาคุณภาพในด้านวิชาการ เต็มตามศักยภาพ 
4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพในด้านร่างกาย 
5. สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาผู้เรียน 
6. สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น 
7. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อม ที่ร่มรื่น และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
8. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
9. มีนวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยี ในการเรียนการสอน 
10. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยี ที่หลากหลายและเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ 
11. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
12. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภายในตามกฎกระทรวง 
13. สถานศึกษามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น 
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 1.8  เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ 
  เอกลักษณ ์ โรงเรียนส่งเสริมมารยาท 
  อัตลักษณ์ ไหว้สวย มารยาทงาม 
 1.9  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ระดับปฐมวัย 

เป้าหมายที ่ กลยุทธ์ สภาพความส าเร็จ/ตัวช้ีวัด 
1. เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 

อารมณ์และจติใจ 
เหมาะสมกับวัย 

พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีน 

ร้อยละของเด็กที่ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 
ร้อยละของเด็กที่มีความมั่นใจกล้าแสดงออก 
ร้อยละของเด็กที่ควบคุมอารมณต์นเองได้เหมาะสมกับวัย 
ร้อยละของเด็กที่ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว รักธรรมชาติ 
ร้อยละของเด็กที่มีวินัย รับผิดชอบ เช่ือฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครู 
อาจารย ์
ร้อยละของเด็กที่มีความซื่อสัตย์ สจุริต ช่วยเหลือแบ่งปัน 
ร้อยละของเด็กที่เล่นและท างานรว่มกับผู้อื่นได้ 
ร้อยละของเด็กที่ประพฤตติน ตามวัฒนธรรมไทย และศาสนาท่ีตนนบัถือ 

2. เด็กมีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา และทักษะการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน
เหมาะสมตามวัย 

พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีน 

ร้อยละของเด็กที่สนใจเรียนรูส้ิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการ
เรียนรู ้
ร้อยละของเด็กที่มีความรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์
เรียนรู ้
ร้อยละของเด็กที่มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย 
ร้อยละของเด็กที่มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์
ร้อยละของเด็กที่มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์

3. สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ
ผู้เรยีน ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย  

พัฒนาการจัด
การศึกษา 

สถานศึกษามีหลักสตูรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สถานศึกษามีระบบและกลไกให้ผูม้ีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเขา้ใจ
การจัดการศึกษาปฐมวัย 
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเขา้ใจ
หลักการจดัการศึกษาปฐมวัย 
สถานศึกษาสร้างการมสี่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง 
ชุมชนและท้องถิ่น 
สถานศึกษาจัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบดา้น 

4. สถานศึกษามีการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า 

พัฒนาการจัด
การศึกษา 

สถานศึกษาเป็นแหล่งเรยีนรู้เพื่อพฒันาการเรยีนรู้ของเด็กและบุคลากรใน
สถานศึกษา 
สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหวา่ง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

5. สถานศึกษามีหลักสตูรที่
เหมาะสมกับผู้เรียนและ
ท้องถิ่น 

พัฒนาการจัด
การศึกษา 

สถานศึกษามีหลักสตูร ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 
2546 และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

6. สถานศึกษามี
สภาพแวดล้อม ที่ร่มรื่น
และเอื้อต่อการส่งเสรมิ
พัฒนาการผู้เรียน 

สร้างสังคม 
แห่งการเรียนรู ้

สถานศึกษามีความสะอาดรม่รื่น ปราศจากมลภาวะ (ไมม่ีเสยีงรบกวน ไม่
มีฝุ่น ควัน กลิ่น) 

7. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียน 

สร้างสังคม 
แห่งการเรียนรู ้

ร้อยละหรือจ านวนของผู้มสี่วนเกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาผูเ้รียน 
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เป้าหมายที ่ กลยุทธ์ สภาพความส าเร็จ/ตัวช้ีวัด 
8. มี น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ สื่ อ

เทคโนโลยี ประกอบการ
จั ด กิ จ ก ร ร ม ส่ ง เ ส ริ ม
พัฒนาการอย่างพอเพียง 

ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 

สถานศึกษามสีื่อเทคโนโลยีพอเพียง ต่อการพัฒนาการผูเ้รียน และ
สนับสนุนให้ครูใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เสมอ 

9. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
ห ล า ก ห ล า ย  แ ล ะ
เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ 

พัฒนาการจัด
การศึกษา 

ร้อยละของครูที่ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการ
ของเด็ก 

10. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีความรู้
ความสามารถ และทักษะ
ในการปฏิบัติงานตาม
หน้าท่ี 

พัฒนาการจัด
การศึกษา 

ร้อยละของครูทีเ่ข้าใจปรัชญา หลกัการ และธรรมชาติของการจัด
การศึกษา 
ร้อยละของครูที่จดัท าแผนการจัดประสบการณ์ ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย 
สอดคล้องกับ 
ร้อยละของครูที่จดัท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย 
สอดคล้องกับความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
ร้อยละของครูที่บริหารจัดการชั้นเรียนท่ีสรา้งวินัยเชิงบวก 
ร้อยละของครูที่ใช้เครื่องมือการวดัและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่าง
หลากหลายและสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 
ร้อยละของครูที่วิจยัและพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ที่ตนรับผดิชอบและใช้ผล
ในการปรับการจัดประสบการณ ์
ร้อยละของครูที่จดัสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรูไ้ดต้ลอดเวลา 
ร้อยละของครูทีม่ีปฏสิัมพันธ์ที่ดีกบัเด็ก และผู้ปกครอง 
ร้อยละของครูทีม่ีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย 

11. สถานศึกษามีระบบ
ประกันคณุภาพภายใน
ตามกฎกระทรวง 

พัฒนาการจัด
การศึกษา 

สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน ท่ีเป็นระบบตามกฎกระทรวง 

12. สถานศึกษามีอัตลักษณ์ที่
โดดเด่น 

ส่งเสริมอัตลักษณ์
ของสถานศึกษา 

ร้อยละของเด็กที่มีสุขภาพจิตดี และมารยาทงาม 
ร้อยละของเด็กที่มีวินัย รับผิดชอบ 

   
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เป้าหมายที ่ กลยุทธ์ สภาพความส าเร็จ/ตัวช้ีวัด 
1. ผู้เรยีนมีคณุธรรม 

จริยธรรมและค่านิยมที่ดี
งามสอดคล้องกับหลักสตูร 

ส่งเสริมอัตลักษณ์
ของสถานศึกษา 

ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีความรักชาต ิศาสน์ กษัตริย์  
ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีความซื่อสัตย์สุจรติ  
ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีความมีวินยั  
ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีความใฝเ่รียนรู้  
ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีความอยู่อย่างพอเพียง 
ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีความมุ่งมั่นในการท างาน 
ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีความรักและภูมิใจในความเป็นไทย             
ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีความมจีิตสาธารณะ 
ร้อยละของผูเ้รียนทีเ่อื้ออาทรผู้อื่นและกตญัญูกตเวที 
ร้อยละของผูเ้รียนที่ยอมรับความคดิและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
ร้อยละของผูเ้รียนทีต่ระหนัก รู้คณุค่า ร่วมอนรุักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
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เป้าหมายที ่ กลยุทธ์ สภาพความส าเร็จ/ตัวช้ีวัด 
2. ผู้เรยีนมีความรู้ และทักษะ

ที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
สอดคล้องกับนโยบาย
การศึกษาของภาครัฐ 

พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีน 

ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตาม
เกณฑ ์  
ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีผลการประเมินสมรรถนะส าคญัตามหลักสูตรเป็นไป
ตามเกณฑ์ (ความสามารถในการสือ่สาร การคดิ การแก้ปญัหา การใช้
ทักษะชีวิตและการใช้เทคโนโลยี)      
ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
เป็นไปตามเกณฑ ์            
ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีผลการทดสอบระดับชาตเิป็นไปตามเกณฑ์   
ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีนิสัยรักการอา่นและแสวงหาความรูด้้วยตนเองจาก
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ รอบตัว   
ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพื่อ
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 
ร้อยละของผูเ้รียนทีส่ามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และ
สื่อสารโดยการพูดหรือเขียน ตามความคิดของตนเอง 
ร้อยละของผูเ้รียนทีส่ามารถน าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือ
วิธีการของตนเอง 
ร้อยละของผูเ้รียนที่สามารถก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตผุลประกอบ 
ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีความคดิริเริม่ และสร้างสรรคผ์ลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ   
ร้อยละของผูเ้รียนที่วางแผนการท างาน และด าเนินการจนส าเร็จ   
ร้อยละของผูเ้รียนที่ท างานอย่างมคีวามสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภมูิใจใน
ผลงานของตนเอง   
ร้อยละของผูเ้รียนที่ท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีความรู้สึกท่ีดตี่ออาชีพสุจริตและหาความรูเ้กี่ยวกับ
อาชีพท่ีตนเองสนใจ   

3. ผู้เรยีนไดร้ับพัฒนาคณุภาพ
ในด้านวิชาการ เต็มตาม
ศักยภาพ 

พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีน 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยแตล่ะกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
ผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไปตามเกณฑ ์

4. ผู้เรยีนไดร้ับการพัฒนา
คุณภาพในด้านร่างกาย 

พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีน 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย
สม่ าเสมอ 
ร้อยละของผู้เรียนที่มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน  
ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และ
ปัญหาทางเพศ 
ร้อยละของผู้เรียนที่เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม  
ร้อยละของผู้เรียนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 
ร้อยละของผูเ้รียนทีส่ามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมดา้น
ศิลปะ ดนตร/ีนาฏศลิป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ 
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เป้าหมายที ่ กลยุทธ์ สภาพความส าเร็จ/ตัวช้ีวัด 
5. สถานศึกษามีการใช้แหล่ง

เรียนรู้ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการพัฒนาผู้เรียน 

พัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา 

สถานศึกษาจัดหาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน-ภายนอกและน าภมูิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรยีนรู้อย่างต่อเนื่อง  
สถานศึกษาจัดใหม้ีการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหวา่งสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

6. สถานศึกษามีหลักสตูรที่
เหมาะสมกับผู้เรียนและ
ท้องถิ่น 

พัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา 

สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับบรบิทของ
โรงเรียนสม่ าเสมอ  
สถานศึกษาจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผูเ้รียนเรียนเลือกเรียนตาม
ความถนัดความสามารถ และความสนใจ 

7. สถานศึกษามี
สภาพแวดล้อม ที่ร่มรื่น 
และเอื้อต่อการเรยีนรู ้

สร้างเสริมสังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

สถานศึกษามีความสะอาดรม่รื่น ปราศจากมลภาวะ (ไมม่ีเสยีงรบกวน  ไม่
มีฝุ่น/ควัน/กลิ่น)  
สถานศึกษามีห้องเรียน  ห้องปฏิบตัิการ  อาคารเรียนมั่นคง  สะอาดและ
ปลอดภัย  มสีิ่งอ านวยความสะดวก  พอเพียง  อยู่ในสภาพใช้การไดด้ี  
สภาพแวดล้อมรม่รื่น และมีแหล่งเรียนรูส้ าหรับผู้เรียน   

8. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

สร้างเสริมสังคม 
แห่งการเรียนรู ้

กรรมการอ านวยการ มสี่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนตามหน้าท่ี
เป็นประจ า  
กรรมการอ านวยการ ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรส่วนท้องถิ่นก ากับ 
ติดตาม  ดูแล  และขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผล
ส าเรจ็ตามเป้าหมาย  
ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามสี่วนรว่มในการพัฒนาสถานศึกษา  

9. มีนวัตกรรมและสื่อ
เทคโนโลยี ในการเรียนการ
สอน 

ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 

สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบตัิการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ด ี
สภาพแวดล้อมรม่รื่น และมีแหล่งเรียนรูส้ าหรับผู้เรียน    

10. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยี ที่
หลากหลายและเหมาะสม
กับเนื้อหาสาระ 

พัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษา 

ร้อยละของครูที่ใช้สื่อ เทคโนโลยีทีเ่หมาะสม น าบริบทและภูมิปญัญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

11. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะ
ในการปฏิบัติงานตาม
หน้าท่ี 

พัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษา 

ร้อยละของครูทีเ่ข้าใจเป้าหมายของหลักสูตร ก าหนดเป้าหมายในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน  
ร้อยละของครูทีส่ามารถวิเคราะหผ์ู้เรยีนเป็นรายบุคคล   
ร้อยละของครูทีส่ามารถน าผลการวิเคราะหม์าออกแบบ วางแผน และ
จัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
สติปัญญา   
ร้อยละของครูทีส่ามารถประเมินผลที่มุ่งเน้นพัฒนาการของผู้เรียนดว้ย
วิธีการที่หลากหลาย   
ร้อยละของครูที่ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและแกไ้ขปัญหาผู้เรียนอย่างทั่วถึง  
ร้อยละของครูทีส่ามารถใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  
ร้อยละของครปูระพฤติปฏิบัตตินเป็นแบบอย่างท่ีดีของผู้เรียน เป็นสมาชิก
ที่ดีของสถานศึกษา 
ผู้บริหารมีวสิัยทัศน์ มีภาวะผู้น า มคีวามสามารถทางวิชาการ และมี
ความคิดรเิริม่ในการบรหิารจดัการสถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียน   
ผู้บริหารใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ผลการประเมินเป็น
เครื่องมือในการบรหิารงาน 
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เป้าหมายที ่ กลยุทธ์ สภาพความส าเร็จ/ตัวช้ีวัด 
ผู้บริหารมีประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการ ครอบคลุมภารกิจท้ัง 4 ด้าน
ให้บรรลเุป้าหมายตามที่ก าหนดไว ้
ผู้บริหารส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา   
ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใส่การจัด
การศึกษาอย่างเตม็ศักยภาพ 

12. สถานศึกษามีระบบประกัน
คุณภายในตาม
กฎกระทรวง 

พัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา 

สถานศึกษามีการด าเนินการตามระบบประกันคณุภาพภายในตาม
กฎกระทรวง 

13. สถานศึกษามีอัตลักษณ์ที่
โดดเด่น 

ส่งเสริมอัตลักษณ์
ของสถานศึกษา 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีสัมมาคารวะ มีมารยาทงาม 
ร้อยละของผู้เรียนที่กิริยามารยาทงาม แสดงถึงมารยาททางสังคมที่
เหมาะสม สวยงาม และถูกต้อง 

 
2.  ข้อมูลผู้บริหาร 
 2.1 ผู้อ านวยการ  นางพิมพ์พิศา อู่ทรัพย์ 
  โทรศัพท ์ 08-1627-0364 
  Email pimpisa@duangporn.ac.th 
  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา 
  ด ารงต าแหน่งตั้งแต ่ ปีการศึกษา 2546 จนถึงสิ้นปีการศึกษา 2558 เป็นเวลา 13 ปี 
 2.2 รองผู้อ านวยการ นางอรุณี รัตนพันธ์ 
  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญามหาบัณฑิต สาขาศึกษาศาสตร์ 
  โทรศัพท ์ 08-1711-5497 
  Email arunee@duangporn.ac.th 
  รับผิดชอบกลุ่ม ฝ่ายบริหารวิชาการ (ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน) 
 2.3 นางขวัญฤทัย สวัสดิ์ทัส 
  วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาประถมศึกษา 
  โทรศัพท ์ 08-4767-5882 
  Email kwanruetai@duangporn.ac.th 
  รับผิดชอบกลุ่ม ฝ่ายบริหารวิชาการ (ระดับการศึกษาปฐมวัย) 
 2.4 นางสาวนิตยา ภูมิผักแว่น 
  วุฒิการศึกษาสูงสุด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี 
  โทรศัพท ์ 08-7210-9622 
  Email nittaya@duangporn.ac.th 
  รับผิดชอบกลุ่ม ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
 2.5 นางสาวอรปรียา อุปชัย 
  วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
  โทรศัพท ์ 08-1424-6951 
  Email Onpreeya@duangporn.ac.th 
  รับผิดชอบกลุ่ม ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
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 2.6 นายถนัด พีระประสมพงศ์ 
  วุฒิการศึกษาสูงสุด วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  โทรศัพท ์ 08-1440-1903 
  Email thanat@duangporn.ac.th 
  รับผิดชอบกลุ่ม ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 2.7  ลักษณะผู้รับใบอนุญาต เป็นบุคคลธรรมดา 
3.  ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน) 
 3.1  ที่ตั้ง  ภูมิภาค 
 3.2  ลักษณะโรงเรียน  สามัญทั่วไป   
 3.3  ระดับท่ีเปิดสอน ปฐมวัย – ประถมศึกษา  
 3.4  จ านวนห้องเรียนจ าแนกตามหลักสูตร 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

อนุบาลปีท่ี 1 2 29 13 42 21 
อนุบาลปีท่ี 2 1 16 11 27 27 
อนุบาลปีท่ี 3 2 32 28 60 30 

รวมอนุบาล 5 77 52 129  
ประถมศึกษาปีท่ี 1 1 17 14 31 31 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 1 20 20 40 40 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 1 15 24 39 39 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 1 18 13 31 31 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 1 11 19 3 30 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 1 10 14 24 24 

รวมประถม 6 91 104 195  
รวมท้ังหมด 11 168 156 324  

 

 3.5  จ านวนผู้เรียนที่มีลักษณะพิเศษ 

รายการ 

จ านวน (คน) 
เตรียม

อนุบาลและ
อนุบาล 

ประถม รวม 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

1. ผู้เรียนท่ีมคีวามบกพร่องเรยีนรว่ม - - - - 
2. ผู้เรียนท่ีมภีาวะทุพโภชนาการ - - - - 
3. ผู้เรียนปญัญาเลิศ     
 3.1 คณติศาสตร ์ - - - - 
  3.2 วิทยาศาสตร ์ - - - - 
  3.3 ภาษาอังกฤษ - - - - 
  3.4 ศิลปะ - - - - 
  3.5 นาฏศิลป์/ดนตร ี - - - - 
  3.6 พลศึกษา - - - - 
  3.7 อื่น ๆ............................................. - - - - 
4. ผู้เรียนท่ีต้องการความช่วยเหลอืเป็นพิเศษ      
  4.1 ยากจน - - - - 
  4.2 ด้อยโอกาส  - - - - 
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รายการ 

จ านวน (คน) 
เตรียม

อนุบาลและ
อนุบาล 

ประถม รวม 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

5. ผู้เรียนซ้ าช้ัน - - - - 
6. ผู้เรียนที่ขาดเรียนมากกว่าร้อยละ 5 ของเวลาเรยีน (วัน) ตลอดปกีารศึกษา - - - - 
7. ผู้เรียนลาออกกลางคัน - - - - 
8. ผู้เรียนที่ท าช่ือเสยีงให้กับโรงเรยีน - - - - 
9. ผู้เรียนท่ีอยู่ในภาวะเสี่ยง      
 9.1 เอดส ์ - - - - 
 9.2 ยาเสพติด - - - - 
 9.3 ความรุนแรง - - - - 
 9.4 พฤติกรรมก้าวร้าวตามค าวินิจฉัยของแพทย์ - - - - 

 

 3.6  จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา หรือ ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 114 คน คิดเป็นร้อยละ 91.2 (เฉพาะประถม) 
 3.7  จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 188 คน คิดเป็นร้อยละ 58.02 
 3.8  จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ  324 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 
 3.9  จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกท่ีดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง 187 คน คิดเป็นร้อยละ 95.89 (เฉพาะ
ประถม) 
 3.10 จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 324 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 3.11 จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกโรงเรียน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 
97.43 (เฉพาะประถม) 
 3.12 จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
สม่ าเสมอ 190 คน คิดเป็นร้อยละ 97.43 (เฉพาะประถม) 
 3.13 จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา   
324 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 3.14 จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่ก าหนดใน
หลักสูตรสถานศึกษา 324 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
 3.15 จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
  ระดับการศึกษาปฐมวัย  จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
   ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ป.6) จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 3.16 อัตราส่วนครู : นักเรียน = 1 : 16 
  



รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดวงพร ปีการศึกษา 2558 หน้า 11 

4.  ข้อมูลบุคลากร 
 4.1 จ านวนบุคลากร จ าแนกตามหน้าที่ เพศ ระดับการศึกษา อายุ และประสบการณ์  

ประเภทบุคลากร 

เพศ (คน) ระดับการศึกษา (คน) 
อายุ
เฉลี่ย 
(ปี) 

ประสบการณ ์
ในต าแหน่ง

เฉลี่ย 
(ปี) 

ชาย หญิง 
ต่ า
กว่า 
ป.ตร ี

ป.ตร ี
สูง
กว่า 
ป.ตร ี

ผู้รับใบอนุญาต 1 - - - 1 54 13 
ผู้จัดการและผู้อ านวยการ - 1 - - 1 52 13 
รองผู้อ านวยการ - 1 - - 1 55 6 
ครู (บรรจุ) 3 18 - 21 - 28 6 
ครูพิเศษ/ครูผู้ช่วย (ไม่บรรจุ) - 7 5 12 - 38 5 
ครูต่างประเทศ 1 1 - 2 - 37 9 
บุคลากรทางการศึกษา 1 3 1 2 1 38 6 
นักการภารโรง 2 5 7 - - 25 6 
คนขับรถ 1 - 1 - - 40 1 
ยามรักษาความปลอดภัย - - - - - - - 
อื่นๆ (ระบุ.................................................) - - - - - - - 
 จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก 20 คน คิดเป็นร้อยละ 95.23 
 จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.77 
 สาขาที่ขาดแคลนครู   -  
5.  ข้อมูลอาคารสถานที่  

อาคารเรียน 3 หลัง  อาคารประกอบ 2 หลัง  
อาคารสุขา 2 หลัง     สนามเด็กเล่น 2 สนาม     
สนามฟุตบอล 2 สนาม ลานอเนกประสงค์ 1   

6.  ข้อมูลงบประมาณ 
 งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรับ บาท รายจ่าย บาท 
เงินงบประมาณ(เงินอุดหนุนรายหัว) 4,159,812.80 งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 11,290,438.50 
เงินนอกงบประมาณ 1,653,329.50 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 2,588,362.19 
เงินอ่ืนๆ(ระบุ) 9,766,167.53 งบอ่ืนๆ(ระบุ) 1,664,026.35 

รวมรายรับ 15,579,309.83 รวมรายจ่าย 15,542,827.04 
 งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง คิดเป็นร้อยละ 72.47 ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 16.61 ของรายรับ 
 
7.  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม  
 7.1  อาชีพหลักของชุมชน คือ รับราชการ ค้าขาย เกษตรกร และรับจ้าง  
 7.2  ศาสนาที่ชุมชนนับถือ คือ ศาสนาพุทธ 
 7.3  อาชีพหลักของผู้ปกครองส่วนใหญ่ คือ ค้าขาย และรับจ้าง 
 7.4  ศาสนาที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่นับถือ คือ ศาสนาพุทธ 
 7.5  รายได้เฉลี่ยของผู้ปกครองต่อครอบครัว 600,000 บาทต่อปี 
 7.6  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ปี่พาทย์มอญ มอญร า ล าตัด ร าข้าวสาร แตร
วงชาวบ้าน และโนเน 
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8.  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
 8.1  โอกาส /จุดแข็ง  

   ตั้งอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ทีส่ าคัญและเป็นประโยชน์ เช่น แหล่งโบราณสถาน/โบราณวัตถ ุสถานท่ีท่องเที่ยว  

   ตั้งอยู่ในเมือง อยู่ใกล้สถานท่ีราชการ/โรงพยาบาล/หน่วยงานอ่ืน ๆ 

   ตั้งอยู่ในเขตท่ีอยู่อาศัยหนาแน่น/ใกล้ตลาด/แหล่งชุมชน/ใกล้ห้างสรรพสินค้า 

   ปลอดภัยต่อยาเสพตดิ/แหล่งเริงรมย/์แหล่งการพนัน มอมเมาเยาวชน 

   สภาพแวดล้อมของโรงเรียนเหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู ้
   สภาพแวดล้อมด/ีปลอดโปร่ง/ไม่แออัด/บรรยากาศร่มรื่น 

   ได้รับการสนบัสนุนจากชุมชน ผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

   ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน/มีสมัพันธ์ท่ีดีต่อกัน 

   มีวิทยากรในท้องถิ่น/ผู้น าในท้องถิ่นที่มีความรู ้
   ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อบริการชุมชนด้านสุขภาพ/กีฬา/สวัสดิภาพ 

   การคมนาคมสะดวก มีรถรับจ้าง/รถประจ าทางผ่าน 

   มีรถรับส่งระหว่างโรงเรยีนกับบ้าน 

   บุคลากรมีความรู้ความสามารถ/เอาใจใส่ ดูแลเด็กเป็นอย่างด ี

   ส่งเสริมคณุภาพบุคลากรใหม้ีจรรยาบรรณครู 
   สนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากร 

   ผู้ปกครองมีศรัทธา/ทัศนคต/ิความเชื่อมั่น ที่ดีต่อโรงเรียน 

   ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปรญิญาตร ี

  สภาพชุมชนมีฐานะทางเศรษฐกิจดี ผู้ปกครองเอาใจใส ่

  เน้นจุดเด่นด้านภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ  

  มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 
 

 8.2  ข้อจ ากัด/จุดอ่อน  
   ตั้งอยู่ในชุมชนที่มีโรงเรียนเอกชน/โรงเรียนเทศบาล/โรงเรียนรัฐบาล หลายโรง 

   ไม่มีห้องประชุมที่รองรับส าหรับคนจ านวนมาก   
   ขาดการนิเทศติดตามจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

  การท ากิจกรรมของโรงเรยีนขึ้นอยูก่ับวันหยุดของผู้ปกครอง 

 
9.  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
  ระยะเวลาเรียน 

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

 สาระการเรียนรู้ของหลักสูตรมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 2 ส่วน คือ ประสบการณ์ส าคัญ และสาระที่ควร
เรียนรู้ ซึ่งทั้งสองส่วนนี้ ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมให้เด็กเกิดพัฒนาการอย่างครบทุกด้าน และมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว ซึ่งครูผู้สอนจะจัดการเรียนการสอนในลักษณะหน่วยการเรียนแบบ บูรณาการ 
หรือเลือกใช้วิธีการแบบอ่ืน ที่สอดคล้องกับปรัชญา และหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยต้องปลูกฝังคุณธรรม 
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จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ตลอดจนฝึกทักษะที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต เช่น ทักษะการเคลื่อนไหว ทักษะทาง
สังคม ทักษะทางภาษา ทักษะทางการคิด เป็นต้น 
  1. ประสบการณ์ส าคัญ 

1.1 ประสบการณ์ส าคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย 
  1.1.1 กล้ามเนื้อใหญ่ 
   - 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 
  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 
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   - การรู้จักสิ่งต่างๆ ด้วยการมอง ฟัง สัมผัส ชิมรส และดมกลิ่น 
   - การเลียบแบบการกระท า และเสียงต่างๆ 
   - การเชื่อมโยงภาพ ภาพถ่าย และรูปแบบต่างๆ กับสิ่งของหรือสถานที่จริง 
   - การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อ วัสดุ 
   - การรับรู้และแสดงความรู้สึกผ่านวัสดุ ของเล่น และผลงาน 
  1.4.2 ภาษา 
   - การแสดงความรู้สึกด้วยค าพูด 

- การพูดกับผู้อ่ืนเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง หรือเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง 
- การอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ 
- การสนุกกับการฟังเรื่องราวนิทาน ค าคล้องจอง ค ากลอน 
- การสนุกกับการเขียนในหลายรูปแบบผ่านประสบการณ์ที่สื่อความหมายต่อเด็กตาม

ธรรมชาติ เขียนภาพ เขียนขีดเขี่ย เขียนคล้ายตัวอักษร เขียนเหมือนสัญลักษณ์ 
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 
     - การตั้งสมมติฐาน 
     - การทดลองสิ่งต่างๆ 
     - 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 ที่สัมพันธ์
กัน เช่น บน-ล่าง ขึ้น-ลง ฯลฯ 

- การสังเกตสิ่งต่างๆ และสถานที่จากมุมมองที่ต่างกัน 
- การมีประสบการณ์และการอธิบายในเรื่องทิศทางการเคลื่อนที่ของคนและ

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

   1.4.3.4 เวลา 
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     - การเริ่มต้นและการหยุด การกระท าโดยสัญญาณ 
- การมีประสบการณ์และเปรียบเทียบเวลา เช่น ตอนเช้า ตอนเย็น เมื่อวาน

นี้ พรุ่งนี้ ฯลฯ  
- การสังเกตความเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล 
- การมีประสบการณ์และการเรียงล าดับเหตุการณ์ต่างๆ 

  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

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 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 1)  ห้องสมุดมีขนาด 200 ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด 20,000 เล่ม 
  การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ เอกสาร 
  จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉลี่ย 120 คนต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 60.30 
ของนักเรียนทั้งหมด 
 2)  ห้องปฏิบัติการมีทั้งหมด 15 ห้อง ได้แก่ 

ห้องคอมพิวเตอร์ 2  ห้อง ห้องปฏิบัติการทางภาษา 2  ห้อง  
ห้องศิลปะ 1 ห้อง ห้องนาฏศิลป์/ ดนตรี 2  ห้อง  
ห้องพยาบาล 2  ห้อง ห้องศาสนสัมพันธ์  1  ห้อง  
ห้องลูกเสือ 1  ห้อง ห้องสื่อการเรียนการสอน 1  ห้อง  
ห้องสันทนาการ 1  ห้อง ห้องวิชาการ  1  ห้อง    
ห้องทะเบียนวัดผล    1  ห้อง 
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 3)  เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมใช้งาน มีทั้งหมด เครื่อง 
คอมพิวเตอร์ จ านวน (เครื่อง) 

1. ใช้ในการเรียนการสอน 40 
2. ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ 37 
3. ใช้ในการบริหาร 11 

 จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 70 คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 
35.18  ของนักเรียนทั้งหมด 
 
 4)  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน   

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
สวนหย่อม/สวนสุขภาพ ป้ายนิเทศ/บอร์ด 
สวนเกษตร มุมหนังสือ 
เรือนเพาะช า โรงอาหาร 
สนามเด็กเล่น ร้านค้าภายในโรงเรียน 
ลานกิจกรรม ห้องดนตรี 
ห้องสื่อการเรียนการสอน ห้องคอมพิวเตอร์ 
ห้องสมุด  

 
 5)  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
วัดพระธรรมกาย วัดเกิดการอุดม วัดกลางคลองสาม  
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
พิพิธภัณฑ์ธรณีเฉลิมพระเกียรติ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองสาม 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต 
เมืองโบราณสมุทรปราการ 
สถานีเห็ดคลองสาม  
ค่ายลูกเสือโรงเรียนนายร้อย จปร. 

 
 6)  ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ในปี
การศึกษา 2558 
  6.1 ดร.พัชรี สุวรรณศรี ให้ความรู้เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  
   สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน 2 ครั้ง/ปี 
  6.2  พระอาจารย์ ดร.ธิรพงษ์ ญาณธโรง ให้ความรู้เรื่อง 5 ห้องชีวิต (ทักษะการด าเนินชีวิต) 
  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน 30 ครั้ง/ปี 
 6.3 นายอุนารินทร์ กิจไพบูลทวี ให้ความเรื่อง การเพาะเห็ด 
 สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน 1 ครั้ง/ปี 
 6.4 พระครูสังฆรักษ์ อิสริยะ จนฺทสิริ ให้ความรู้เรื่อง เยาวชนยุคใหม่ หัวใจศีล 5 
  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน 1 ครั้ง/ปี 
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ปราชญ์ชาวบ้าน/ ภูมิปัญญาท้องถิ่น/  
ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู / ผู้เรียน 

ที ่ ประเภทความรู้  จ านวนครั้ง 
1. การประกอบวิชาชีพ 2 
2. การเกษตร 1 
3. คหกรรม - 
4. หัตถกรรม - 
5. ศิลปะ/ดนตรี - 
6. กีฬา - 
7. วัฒนธรรม/จารีต-ประเพณี - 
8. ศาสนา/คุณธรรม จริยธรรม/คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 31 
9. ความปลอดภัย/อุบัติเหตุ/กฎหมาย/ระเบียบวินัย - 
10. สุขภาพ/การแพทย์/สุขอนามัย 2 
11. สิ่งแวดล้อม/ทรัพยากร - 
12. การจัดการเรียนการสอน/หลักสูตร/การประเมิน - 
13. อ่ืนๆ(..............................................................................) - 

 
11.  ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 11.1 ผลงานดีเด่น 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา ผลการทดสอบระดบัชาติ (O-Net) ได้มาตรฐาน

คุณภาพการจัดศึกษา 2557 ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 
รวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรูม้ากกว่าร้อยละ 50 

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

ผู้บริหาร   
1. นางพิมพ์พิศา อู่ทรัพย์ ผู้บริหารดีเด่น ส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 2. นางอรุณี รัตนพันธ์ ผู้บริหารดีเด่น 
คร ู   
1. นายกัมพล ค าผ่องศร ี ครูผูส้อนดีเด่น ส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
นักเรียน   
1 

 
ด.ช.ณัฐดนัย 
 

วิเศษดอนหวาย 
  

ตอบปัญหาธรรมะทางกา้วหนา้ 
 

ชนะเลิศ 
 

ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 

2 ด.ญ.ศิวัชญา สุจิตรประเสริฐ ร้องเพลงภาษาจีน เหรียญทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต 
  3 ด.ญ.พรรษชล พงษ์ศรีเจริญสุข ร้องเพลงพระราชนิพนธ ์ เหรียญทอง 

4 ด.ญ.ศริยา อินจา ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น เหรียญทอง 
5 ด.ญ.พรพรรณ บัวล าพอง นาฎศิลป์ไทยอนุรักษ ์

  
  
  
  
  
  

เหรียญทอง 
 
 
 
 
 
 
 

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ 
บริหารการศึกษาสถานศึกษาเอกชน 
ปทุมธาน ี
  
  
  
  
  
  

6 ด.ญ.รวินทร์นิภา สุรมานนท์ 
7 ด.ญ.เพียงขวัญ พงษ์ปราโมทย ์
8 ด.ญ.กัญญ์นภัส นามพุทธา 
9 ด.ญ.นันทิชา รินทร 
10 ด.ญ.วรรณนภา สุขนุ่ม 
11 ด.ญ.สาริณี จิ้นสุริวงษ์ 
12 ด.ญ.พิมพ์อัปสร เครือมาล ี
13 ด.ญ.ชาญาพัฒน ์ ปัญญา 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
14 ด.ญ.พลอยพิสุทธิ ์ ทองโบราณ   

  
  
  
  
  

15 ด.ช.ธนพล ทรัพย์เวช เดาะลูกปิงปอง 
  

เหรียญทอง 
  16 ด.ญ.รุจิวันทน์ พูนชาต ิ

17 ด.ญ.นวพร  มีอิศระ การใช้โปรแกรมน าเสนอ เหรียญทอง 
อันดับ 3 18 ด.ญ.มณีญา ศรีมาตรา 

19 ด.ช.กสิน นิยมสวัสดิ ์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์
  

เหรียญทอง 
อันดับ 4  20 ด.ช.ธนกร สังข์ถ่วง 

21 ด.ญ.ศุภิสรา วิเศษดอนหวาย การเต้นแอโรบิค 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

เหรียญทอง 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

22 ด.ญ.ภัควลัญชญ์ สมยันพล 
23 ด.ญ.ชญานิศ สร้อยเพชร 
24 ด.ญ.ภรณภัทร อุ่นมา 
25 ด.ญ.อริสา มงคล 
26 ด.ญ.ณิชากานต์ นาหล้า 
27 ด.ญ.รุ่งทิวา ทองแท่ง 
28 ด.ญ.ภัทรวดี ทองเมืองหลวง 
29 ด.ญ.สารริศา อ่อนสุวรรณ 
30 ด.ญ.ณฐมน หะตั๋ง 
31 ด.ญ.ณัฐชา ฉ่ าสูงเนิน 
32 ด.ญ.โกรัญญา นิลศิริ 
33 ด.ญ.กชพร ร่มศรี 
34 ด.ญ.นริศรา คงเผ่า 
35 ด.ญ.รัตนเพ็ญ เทพามาตย ์
36 ด.ญ.พิมพ์อัปสร เครือมาลี คัดลายมือภาษาจีน ชนะเลิศ โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญา

ตะวันออก 37 ด.ญ.ชัชพงษ์ วุฒ ิ
38 ด.ญ.ศิวัชญา สุจิตรประเสริฐ ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เหรียญทอง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธาน ีเขต 1 
  
  
  
  
  

39 ด.ญ.พรรษชล พงษ์ศรีเจริญสุข ร้องเพลงพระราชนิพนธ ์ เหรียญทอง 
40 ด.ญ.พัทธนันท์ ลมมูลตรี ขับร้องเพลงสากล เหรียญทอง 
41 ด.ช.ภูมิภัทร สุจิตรประเสริฐ ร้องเพลงพระราชนิพนธ ์ เหรียญทอง 
42 ด.ช.ทัฟฟ้า กลิ่นสวัสดิ์ ประกวดเล่านิทานคุณธรรม เหรียญทอง 
43 ด.ญ.พรพรรณ บัวล าพอง การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติใน

ท้องถิ่น 
เหรียญทอง 

44 ด.ญ.รวินท์นิภา สุรมานนท์ 
45 ด.ญ.ศริยา อินจา 
46 ด.ช.กสิดิศ ผิวไผ่ การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน 

 
 
 

เหรียญทอง 
47 ด.ช.ชยากร คงลาภ 
48 ด.ช.ธนาธรณ์ ไชประภาย 
49 ด.ช.ปวริศร ดีวิชเจริญ 
51 ด.ช.ลัทธพล พลพันธ ์
52 ด.ช.โสณภัทร แก้วสมเด็จ 
53 ด.ญ.ละอองดาว ไชยมะณี เต้นแอโรบิค เหรียญทอง สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ 

บริหารการศึกษาสถานศึกษาเอกชน 
ปทุมธาน ี

54 ด.ญ.ภัทรานิษฐ ์ มะโนปา 
55 ด.ญ.ปราณต์ศิกานต์ มงคลวรณัน 
56 ด.ญ.ณภัทร ศรีนัครินทร์ 
57 ด.ญ.สุติมา แปงค า 
58 ด.ญ.เขมาพร ขันติพงษ์ 
59 ด.ญ.ปัญญรัตน ์ ไหลไผ่ทอง 
60 ด.ญ.อรสา สระสมศรี 
61 ด.ญ.ปารียา กตัญญ ู
62 ด.ญ.ณัฐลัญช์ เชษฐ์ธนชัย 
63 ด.ญ.ชนัญญา ศรีกาญจน ์
64 ด.ช.หฤษฎ ์ กุลมา ระบายสีเทียน เหรียญทอง 
65 ด.ญ.อภิญญษ อรรตบุตร ปั้นดินน้ ามัน เหรียญทอง 



หน้า 20 รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดวงพร ปีการศึกษา 2558 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
66 ด.ช.กันตพงษ์ พรมฉิมพล ี
67 ด.ญ.ณัฏฐา อบอุ่น 
65 ด.ญ.อภิญญษ อรรตบุตร ปั้นดินน้ ามัน เหรียญทอง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธาน ีเขต 1 66 ด.ช.กันตพงษ์ พรมฉิมพล ี
67 ด.ญ.ณัฏฐา อบอุ่น 
  



11.2 งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ (ปีการศึกษา 2558) 
  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 90 มีวินัย รับผิดชอบ เช่ือฟงัค าสั่งสอนของ
ครูอาจารย ์พ่อแม ่มีความกตัญญูกตเวทีต่อมีพระคุณ ประพฤติตนตาม
ประเพณีวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 
 เด็กร้อยละ 95 ชื่นชมธรรมชาต ิ

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

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

1. ร้อยละ 90 ของเด็ก มีวินยั รับผิดชอบ เช่ือ
ฟังคุณครู อาจารย์พ่อแม ่

99.23 
 กิจกรรมวันไหว้ครู 
 กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
 กิจกรรมวันแม่ 
 กิจกรรมวันลอยกระทง 
 กิจกรรมวันพ่อ 
กิจกรรมวันคริสต์มาส 
 กิจกรรมวันปีใหม่ 
 

2. ร้อยละ 90 ของเด็ก ประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 

100 

3. ร้อยละ 90 ของเด็ก มีความร่าเริงแจ่มใส 100 
4. ร้อยละ 95 ของเด็ก ชื่นชมธรรมชาต ิ 96.15 
5. ร้อยละ 90 ของเด็ก ท างานร่วมกับผู้อื่น 100 

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

กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
3. เพื่อให้เด็กมีความซ่ือสัตย์สุจริต ชว่ยเหลอืแบ่งหัน 
4. เพื่อให้เด็กประพฤติตนตามหลักวัฒนธรรมไทย และหลักศาสนา

พุทธ 
เป้าหมาย 

เชิงปรมิาณ เด็กเข้าร่วมโครงการทุกคน 
เชิงคุณภาพ เด็กร้อยละ 90 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 90 ของเด็ก มีวินยั เช่ือฟังค าสอน
ของพ่อแม่ มีความกตัญญกูตเวท ี

99.23 
 กิจกรรมกราบเท้าพ่อแม่ก่อนนอน 
 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง 
 กิจกรรมสมุดบันทึกความดี 
 กิจกรรมวิถีชาวพุทธ 

2. ร้อยละ 90 ของเด็ก มีความซ่ือสัตย์สจุริต 
ช่วยเหลือแบ่งปัน 

100 

3. ร้อยละ 90 ของเด็ก ประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทย และศาสนาพุทธ 

100 

 
 



 
 

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 สามารถท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุข 
 เด็กร้อยละ 90 ร่าเริงแจ่มใส มีความมั่นใจในตนเอง กล้า
แสดงออก สามารถควบคุมอารมณ์ตนเอง  
 เด็กร้อยละ 95 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 

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

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

1. ร้อยละ 90 ของเด็ก มีความร่าเริงแจ่มใส 100 
 กิจกรรมมอบเกียรติบัตร 
 กิจกรรมงานปิดภาค 
กิจกรรมกีฬาสี 

2. ร้อยละ 90 ของเด็ก มีความมั่นใจ 100 
3. ร้อยละ 90 ของเด็ก ควบคุมอารมณ์ตนเอง

ได้ 
100 

4. ร้อยละ 95 ของเด็ก ชื่นชมศิลปะ ดนตรี
และการเคลื่อนไหว 

96.15 

5. ร้อยละ 85 ของเด็ก ท ากจิกรรมร่วมกบั
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

100 

โครงการส่งเสริมวิชาการ วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้ส่ิงต่างๆ รอบตัว 
2. เพื่อให้เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิง่ต่างๆ ที่เกิดจาร

ประสบการณ์เรียนรู้ 
3. เพื่อให้เด็กมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และภาษา 
เป้าหมาย 
เชิงปรมิาณ เด็กเข้าร่วมโครงการทุกคน 
เชิงคุณภาพ เด็กร้อยละ 90 ร่าเริงแจ่มใส รักการเรียน สนใจเรียนรู้สิ่ง
รอบตัว มีความมั่นใจ มีความซ่ือสัตย์สุจริต มีทักษะทางคณิตศาสตร์ มี
ทักษะทางภาษา มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่ เกิดจาก
ประสบการณ์เรียนรู้ 
 เด็กร้อยละ 95 ชื่นชมศิลปะและธรรมชาติ 

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

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

1. ร้อยละ 90 ของเด็ก มีความร่าเริงแจ่มใส 100 
กิจกรรมทัศนศึกษา 
 กิจกรรมตลาดนัดดวงพร 
 กิจกรรมวันวิชาการ 
 กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. ร้อยละ 90 ของเด็ก มีความมั่นใจ 100 
3. ร้อยละ 95 ของเด็ก ชื่นชม ศิลปะ และ

ธรรมชาติ 
96.15 

4. ร้อยละ 90 ของเด็ก มีความซ่ือสัตย ์สุจริต 100 
5. ร้อยละ 90 ของเด็ก สนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตัว 98.46 
6. ร้อยละ 90 ของเด็ก มีความคิดรวบยอด

เกี่ยวกบัสิ่งต่างๆ ที่เกิดประสบการณ์เรียนรู้ 
100 

7. ร้อยละ 90 ของเด็ก มีทักษะทางภาษา 100 
8. ร้อยละ 90 ของเด็ก มีทักษะขบวนการทาง

คณิตศาสตร์ 
100 



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

ด าเนินงาน 
โครงการนิทานเพื่อนรัก วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้เด็กรักการอา่นและมีทกัษะทางภาษา มจีินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ 

เป้าหมาย 
เชิงปรมิาณ เด็กเข้าร่วมโครงการทุกคน 
เชิงคุณภาพ เด็กร้อยละ 90 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 90 ของเด็ก มีทักษะทางภาษา 100 
 2. ร้อยละ 90 ของเด็ก มีจินตนาการและ

ความคิดสร้างสรรค์ 
100 

โครงการส่งเสริมสุขภาพ วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพัฒนาให้เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสขุภาพของตน และมี

สมรรถภาพตามเกณฑ ์
2. เพื่อให้เด็กสามารถหลกีเล่ียงสภาวะที่เสีย่งต่อโรค 
เป้าหมาย 
เชิงปรมิาณ เด็กเข้าร่วมโครงการทุกคน 
เชิงคุณภาพ เด็กร้อยละ 70 มีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ และมี
สมรรถภาพตามเกณฑ ์
 เด็กร้อยละ 90 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 70 ของเด็ก มีน้ าหนกั สว่นสูง และ
สมรรถภาพเป็นไปตามเกณฑ ์

71.54 
กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าป ี
กิจกรรมตรวจสุขภาพปากและฟัน 2. ร้อยละ 90 ของเด็ก มีสุขนิสัย ในการดูแล

สุขภาพตนเอง 
100 

3. ร้อยละ 90 ของเด็ก หลีกเล่ียงต่อสภาวะที่
เส่ียงต่อโรค 

100 

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 90 เข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของ
การจัดการศึกษา ใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลพัฒนาการของเด็ก
อย่างหลากหลายและสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง
และจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา วิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์
ใช้ส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก จัดท า
แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 ครูทั้ งหมด มีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้าน
การศึกษาปฐมวัย 
 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
มีวิสัยทัศน์ภาวะผู้น าและความริเริ่มที่เน้นการพัฒนา ใช้หลักการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม และใช้ข้อมูลการประเมิน การวิจัยเป็นฐานคิด สามารถ
บริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาฯ ส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา
ทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา ใน
ระดับดีเยี่ยม 
 เด็ก ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัด
การศึกษาในระดับดีเยี่ยม 
 สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักและ
ความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับดีเยี่ยม 

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

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

1. ร้อยละ 90 ของครูที่เข้าใจปรัชญาหลักการ 
และธรรมชาติของการศึกษา 

100 
กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา 
กิจกรรมประกวดสื่อการสอน 
กิจกรรมวิจยัในชั้นเรียน 
กิจกรรมนิเทศการสอน 

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

100 

3. ร้อยละ 90 ของครูทีใ่ช้ส่ือและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 

100 

4. ร้อยละ 90 ของครูที่ใช้เครื่องมือการวัดและ
ประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย
และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่
ผู้ปกครอง 

100 

5. ร้อยละ 90 ของครูทีว่ิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลใน
การปรับการจัดประสบการณ์ 

100 

6. ร้อยละ 90 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 5 

5 



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

ด าเนินงาน 
   12. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ให้มีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับ 5 
5 

13. ผู ้บร ิหารให ้ค าแนะนำ ค าปร ึกษาทาง
ว ิชาการและเอาใจใส ่การจัดการศึกษา
ปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา  อยู่ใน
ระดับ 5 

5 

14. เด ็ก ผ ู้ปกครอง และช ุมชนพ ึงพอใจผลการ
บร ิหารจ ัดการศ ึกษาปฐมวัย อยู่ในระดับ 5 

5 

15. สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมสร้างความ
ตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย อยู่ในระดับ 5 

5 

16. ร้อยละ 90 ของครูทีบ่ริหารจัดการชั้นเรยีน
ที่สร้างวินัยเชิงบวก 

100 

โครงการส่งเสริมคุณธรรมสาน
สัมพันธ์ดวงพร 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพัฒนาให้ครูมีคุณธรรม จริยธรรม 
2. เพื่อพัฒนาให้ครูมีวินัยในตนเองประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
เป้าหมาย 
เชิงปรมิาณ ครูเข้าร่วมโครงการทุกคน 
เชิงคุณภาพ ครู และบุคลากร ร้อยละ 90 ประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 
 

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

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

1. ร้อยละของครูและบุคลากรประพฤติปฏบิัติ
ตนเป็นแบบอยา่งที่ดี และเป็นสมาชกิทีด่ี
ของสถานศึกษา 

90 

 

 
  



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 
 ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและแลกเปลีย่นในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน การเรียนรู้ร่วมกัน 
 สถานศึกษามกีลไกให้ผู้มีส่วนร่วมตระหนักและเข้าใจการ
จัดการศึกษาปฐมวัย มีส่วนร่วมและแสวงหาการร่วมมือกับผู้ปกครอง 
ชุมชนและท้องถิ่น สามารถให้บริการอาคารสถานที่และให้ความร่วมมือ
กับการจัดกิจกรรมชองชุมชน อยู่ในระดบัดีเยี่ยม 

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 5 

5 

3. สถานศึกษาสร้างการมีส่วนร่วมและ
แสวงหาการร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน
และท้องถิ่น อยู่ในระดับ 5 

5 

4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ระหวา่ง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับ 5 

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 5 

5 
 

2. สถานศึกษาจัดสิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อ
พัฒนาเด็กอยา่งรอบด้าน อยู่ในระดับ 5 

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 
 



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 เด็กร้อยละ 90 บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสว่นรวม สนใจ
เรียนรู้ส่ิงรอบตัว มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
 เด็กร้อยละ 95 ชื่นชมผลงานศิลปะ 

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 

100 
กิจกรรมผู้พิชิตขยะ 
กิจกรรมรีไซเคิล 2. ร้อยละ 90 ของเด็กที่สนใจเรียนรู้สิ่ง

รอบตัว 
98.46 

4. ร้อยละ 90 ของเด็กที่มีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ 

100 

5. ร้อยละ 95 ของเด็กที่ชื่นชมผลงานศิลปะ 96.15 



 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 85 ของผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วย

ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ รอบตัว และมี
ทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพื่อค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจ
ในผลงานของตนเอง และท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

- ร้อยละ 90 ของผู้เรียนสามารถสร้างผลงานจากการเข้ารว่ม
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กฬีา/นันทนาการตาม
จินตนาการ มีวินยั มีความเอื้ออาทรผู้อืน่และกตัญญูกตเวท ีท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้กล้าแสดงออก สามารถสร้างผลงานด้านศิลปะ มี
ความรักชาติ ศาสน์ กษัตรยิ์ ปฏิบัติตามของศาสนา มีความรกัและ
ภูมิใจในความเป็นไทย และยอมรับวัฒนธรรมที่แตกต่าง ตระหนกั 
รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดลอ้ม 

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

หน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
 - ด าเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่ก าหนดไว้ 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละ

กิจกรรม 
4. สรุปผลการด าเนินงาน 
 

ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีวินัย มีความรักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย ์ปฏิบัติตามของศาสนา และภูมิใจในความ
เป็นไทย 

94.87 
กิจกรรมวันไหว้ครู 
กิจกรรมวันสุนทรภู ่
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาต ิ
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
กิจกรรมวันแม ่
กิจกรรมวันลอยกระทง 
กิจกรรมวันพอ่ 
กิจกรรมวันคริสต์มาส+ปีใหม ่
กิจกรรมวันเด็ก 

ร้อยละ 90 ของผู้เรียนเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญู
กตเวที 

98.46 

ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อ
ต่างๆ รอบตัว 

86.15 

ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด 
เขียน และตั้งค าถามเพือ่ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 

92.82 

ร้อยละ 85 ของผู้เรียนท างานร่วมกับผูอ้ืน่ได้ 93.85 
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วม
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

99.49 

ร้อยละ 90 ของผู้เรียนสามารถสร้างผลงานจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/
นันทนาการตามจินตนาการ 

98.46 

ร้อยละ 85 ของผู้เรียนท างานอยา่งมีความสุข มุ่งมั่น
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง  

96.92 

ร้อยละ 90 ของผู้เรียนยอมรับวัฒนธรรมที่แตกต่าง 95.38 
  



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 90 ของผู้เรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความเอื้อ
อาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวที มีความรักและภูมิใจในความเป็นไทย 
เห็นคุณค่าในตนเองและกล้าแสดงออก มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดแีละให้
เกียรติผู้อื่น 

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

หน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
 - ด าเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่ก าหนดไว้ 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละ

กิจกรรม 
4. สรุปผลการด าเนินงาน 

ร้อยละ 90 ของผู้เรียนเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญู
กตเวที 

98.46 

กิจกรรมบันทึกความด ี
กิจกรรมส่งเสริมมารยาท 

ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ทีด่ีและให้
เกียรติผู้อื่น 

94.36 

ร้อยละ 90 ของผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเองและกล้า
แสดงออก 

91.79 

ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เช่น มีความรักและภูมิใจในความเป็นไทย 

94.87 

ร้อยละ 90 ของผู้เรียนเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญู
กตเวที 

98.46 

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 80 ของผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากสิ่งที่เรียนรู้ 
- ร้อยละ 85 ของผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่ง
เรียนรู้และสื่อต่างๆ สามารถสรุปความคิดจากสิ่งที่เรียนรู้ มีทักษะในการตั้ง
ค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม และท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น
พัฒนางาน ภูมิใจในผลงานของตนเอง สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้  

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

หน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
 - ด าเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่ก าหนดไว้ 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละ

กิจกรรม 
4. สรุปผลการด าเนินงาน 
 

ร้อยละ 85 ของผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากแหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ  

86.15 

กิจกรรมรักการอ่าน 
กิจกรรมงานปิดภาค 
กิจกรรมกีฬาสี 
กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ
นอกใน 
 

ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีทักษะในการต้ังค าถามเพื่อ
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 

92.82 

ร้อยละ 80 ของผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากสิ่งที่
เรียนรู ้

95.38 

ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น
ได้ 

93.85 

ร้อยละ 90 ของผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเองและกล้า
แสดงออก 

91.79 

ร้อยละ 90 ของผู้เรียนที่สามารถสร้างผลงานจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมด้านดนตรี และนันทนาการ 

98.46 

ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่ท างานอยา่งมีความสุข 
มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 

96.92 

ร้อยละ 90 ของผู้เรียนที่มีมนุษยสัมพันธท์ี่ดี และให้
เกียรติผู้อื่น 

94.36 

   



งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ วิธีด าเนินการ ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
 - ร้อยละ 90 ของผู้ เรียนสามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วม

กิจกรรมด้านดนตรี และสามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านกีฬานันทนาการ และเห็นคุณค่าในตนเองและกล้าแสดงออก และ 
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติผู้อื่น 

   

โครงการส่งเสริมวชิาการ วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ 

ได้ด้วยตนเอง 
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีทักษะในการตั้งค าถาม เพื่อค้นคว้าหาความรู้

เพิ่มเติม 
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อการเรียนรู้ต่อกัน 
4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากสิ่งที่พบเห็น และน าเสนอวิธี

คิดด้วยวิธีการของตนเอง 
เป้าหมาย 
เชิงปรมิาณผู้เรียนเข้าร่วมกจิกรรมทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละ 80 ของผู้เรียนสามารถสรุปเรื่องที่พบเห็นและสื่อสารโดย

การพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเองได้ 
- ร้อยละ 85 ของผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้และ

สื่อต่างๆ ได้ด้วยตนเอง สามารถน าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วย
วิธีการของตนเอง มีทักษะในการตั้งค าถาม เพื่อค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติม สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อการเรียนรู้ต่อกัน และ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต สามารถ
สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองอย่างมีความสุข 

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

หน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
 - ด าเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่ก าหนดไว้ 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละ

กิจกรรม 
4. สรุปผลการด าเนินงาน 
 

ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่สามารถแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากแหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ 

86.15 
กิจกรรมทัศนศึกษา 
กิจกรรมตลาดนัดดวงพร 
กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่มีทักษะในการต้ังค าถามเพื่อ
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 

92.82 

ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่สามารถแลกเปลี่ยน
ความคิดเพื่อการเรียนรู้ต่อกัน 

90.26 

ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่สามารถสรุปความคิดจากสิ่ง
ที่พบเห็น 

95.38 

ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่สามารถน าเสนอวิธีคิดด้วย
วิธีการของตนเอง 

92.31 

ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่ท างานอยา่งมีความสุข 96.92 
ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่ท างานจนส าเร็จ 87.18 
ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่ท างานร่วมกับผูอ้ื่นได้ 93.85 
ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่มีความรู้สึกที่ดตี่ออาชีพ
สุจริต 

100 

  
  



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 90 ของผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพปฏิบัติตนตาม

สุขบัญญัติ 10 ประการได้ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพฟัน และรู้จักหลีกเล่ียงต่อสภาวะเส่ียงต่อโรคภัย 

- ร้อยละ 70 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 90 ของผู้ เรียน มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพ 

96.41 
กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าป ี
กิจกรรมตรวจสุขภาพปากและฟัน 
 

2. ร้อยละ 70 ของผู้เรียน มีน้ าหนัก ส่วนสูง และ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 

55.90 

3. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน รู้จักหลีกเลี่ยงต่อสภาวะ
เส่ียงต่อโรคภัย 

97.95 

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้ผู้เรียนยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข 
2. เพื่อให้ผู้เรียนยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง 
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น ท างานร่วมกับ

ผู้อื่นได้ 
4. เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเองและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
เป้าหมาย 
เชิงปรมิาณ ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่ยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง 
-  ร้อยละ 90 ของผู้ เรียนยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้
เกียรติผู้อื่น เห็นคุณค่าในตนเองและกล้าแสดงออก และสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

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 เห็นคุณค่าในตนเองและ
กล้าแสดงออก 

91.79 

 2. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้
เกียรติผู้อื่น 

94.36 

3. ร้อยละ 85 ของผู้เรียน สามารถยอมรับฟังความ
คิดเห็นที่แตกต่าง 

95.38 

4. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 

93.85 



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 90 ของครู เข้าใจเป้าหมายของหลักสูตร สามารถน าผลการ

วิเคราะห์มาออกแบบ วางแผน สามารถวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
และให้ค าแนะน า ค าปรึกษา แก้ไขปัญหาผู้เรียนอย่างทั่วถึง และประพฤติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้เรียน เป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา จัดการ
เรียนรู้ที่ตอบสนอง ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
สติ ปัญญา   ประ เมิ น ผลผู้ เ รี ยนด้ ว ยวิ ธี ก า รที่ หล ากหลาย  ใ ช้
กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง ใช้สื่อและเทคโนโลยีเหมาะสม  

- ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า บริหารจัดการสถานศึกษาและพัฒนา
ผู้เรียน โดยใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึง
พอใจผลการบริหารจัดการศึกษาอยู่ในระดับดีเย่ียม  

- ผู้บริหารมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ครอบคลุมภารกิจทั้ง 4 
ด้านจนบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง และให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางทางวิชาการ เอาใจใส่การ
จัดการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ 

 

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

หน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
 - ด าเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่ก าหนดไว้ 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละ

กิจกรรม 
4. สรุปผลการด าเนินงาน 

ร้อยละ 90 ของครู เข้าใจเป้าหมายของหลักสูตร  
สามารถก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน  

100 
กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา 
กิจกรรมผลิตสื่อการเรียนการสอน 
กิจกรรมวิจยัในชั้นเรียน 
กิจกรรมนิเทศการสอน 

ร้อยละ 90 ของครู ศึกษาและวิเคราะหผ์ู้เรียนเป็น
รายบุคคล 

100 

ร้อยละ 90 ของครูน าผลการวิเคราะห์มาจัดการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสตปิัญญา 

100 

ร้อยละ 90 ของครูสามารถในการใช้สื่อและ
เทคโนโลยี  และน าภูมิปัญญาทอ้งถิ่นใช่ในการ
จัดการเรียนรู ้

100 

ร้อยละ 90 ของครูประเมินผลโดยมุ่งเน้นพัฒนาการ
ของผู้เรียนด้วยวธิีการที่หลากหลาย 

100 

ร้อยละ 90 ของครูเอาใจใส่ให้ค าแนะน าผู้เรียนอย่าง
ทั่วถึง 

100 

ร้อยละ 90 ของครูใช้กระบวนการวิจยัในการพัฒนา
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง   

100 

ร้อยละ 90 ของครูประพฤติปฏิบัติตนเปน็แบบอยา่ง
ที่ดีของผู้เรียน เป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

100 

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มภีาวะผู้น า มีความสามารถทาง
วิชาการ อยู่ในระดับ 5 

5 

ผู้บริหารใช้กระบวนการบริหารแบบมีสว่นร่วมอยู่ใน
ระดับ 5 

5 

ผู้บริหารมีประสิทธภิาพในการบริหารจดัการ อยู่ใน
ระดับ 5 

5 

ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร อยู่ใน
ระดับ 5 

5 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พึงพอใจผลการบริหารจัด อยู่ใน
ระดับ 5การศึกษา 

5 

ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการ  เอาใจ
ใส การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ เต็มเวลา อยู่ใน
ระดับ 5 

5 



งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ วิธีด าเนินการ ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
โครงการส่งเสริมคุณธรรมสาน
สัมพันธ์ดวงพร 

วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อให้ครูเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้เรียน 
2. เพื่อให้ครูเป็นผู้มีวินัย มีความเชื่อมั่นในความดีของตนเอง  
3. เพื่อครูมีความมั่นใจในการสอน 
เป้าหมาย 
เชิงปรมิาณ ครูเข้าร่วมโครงการทุกคน 
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 90 ของครู ฝ่ายประถมประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอยา่งที่ดี และเป็นสมาชกิที่ดีของสถานศึกษา 

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 ของครู คุณธรรมจริยธรรม มีสมาธิ
และความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่
ตามมาตรฐานวิชาชีพอย่ างมุ่ งมั่น เต็มเวลา
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

100 



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 5 

5 

กิจกรรมปฐมนิเทศ 
กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง 
กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน 

2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง อยู่ใน
ระดับ 5 

5 

3. มีการสร้ า งและพัฒนาแหล่ ง เรี ยนรู้ ภายใน
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนา
บุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องอยูใ่น
ระดับ 5 

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 
 ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

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. มีการสร้ า งและพัฒนาแหล่ ง เรี ยนรู้ ภายใน
สถานศึกษา และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ 
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากร
ภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับ 5 

5 

3. ร้อยละ 90 ของผู้ เรียนมี คุณลักษณะอันพึ ง
ประสงค์ 

94.87 
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12. ผลการประเมินคุณภาพภายในปีท่ีผ่านมา  
 12.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย  

มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา  
ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม 
มาตรฐานด้านคุณภาพเด็ก ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการดา้นร่างกาย ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการดา้นอารมณ์และจติใจ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการดา้นสังคม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการดา้นสติปัญญา ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 7 แนวการจดัการศึกษา ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคณุภาพภายในของ สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศกึษาเป็นสังคมแห่งการเรยีนรู้ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านอัตลักษณข์องสถานศึกษา ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศกึษาให้บรรลเุป้าหมายตาปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ด้านมาตรการส่งเสริม ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศกึษาตามนโยบายและแนวทางปฏริูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงข้ึน ดีเยี่ยม 

 12.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 
ระดับคุณภาพ 

ดีเย่ียม 
มาตรฐานด้านคณุภาพผู้เรียน ดีมาก 
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมสีุขภาวะที่ดแีละมสีุนทรียภาพ ดีมาก 
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมคีุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค ์ ดีมาก 
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดีมาก 
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมคีวามสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คดิสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อยา่งมีสตสิม
เหตุผล 

ดีมาก 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมคีวามรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจรติ 

ดีมาก 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมปีระสิทธิภาพ
และเกดิประสิทธิผล 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรยีนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียนอย่างรอบ
ด้าน 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสรมิให้ผูเ้รียนพัฒนาเต็มศักยภาพ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคณุภาพภายในของสถานศกึษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ใหส้ถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรยีนรู้ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านอัตลักษณข์องสถานศึกษา ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศกึษาให้บรรลเุป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจดุเน้นท่ีก าหนดขึ้น ดีเยี่ยม 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 
ระดับคุณภาพ 

ดีเย่ียม 
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ 15 การจัดกจิกรรมตามนโยบาย จดุเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคณุภาพสูงขึ้น 

ดีเยี่ยม 

 

13. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกที่ผ่านมา 
 13.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  
 โรงเรียนดวงพร ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ.รอบสาม เมื่อวันที่ 14-17 มกราคม พ.ศ. 
2556 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน 3 กลุ่มตัวบ่งชี้ คือ กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน กลุ่ม
ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตาราง
ดังต่อไปนี้ 
 13.2.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

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

คะแนนท่ี
ได ้

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่ 1  เด็กมีพัฒนาการด้านรา่งกายสมวยั 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจติใจสมวัย 5.00 4.50 ดีมาก 
ตัวบงช้ีที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 5.00 4.50 ดีมาก 
ตัวบงช้ีที่ 4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 10.00 8.50 ดี 
ตัวบงช้ีที่ 5  เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในข้ันตอ่ไป 10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบงช้ีที่ 6  ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรยีนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 35.00 31.00 ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 15.00 13.50 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 8  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 4.66 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์    
ตัวบ่งช้ีที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและ

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศกึษา 
2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจดุเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณข์อง
สถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่ 11  ผลการด าเนินงานโครงการพเิศษเพื่อส่งเสรมิบทบาทของสถานศึกษา 2.50 2.50 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน 

และพัฒนาสูค่วามเป็นเลิศทีส่อดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
2.50 2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม 100 91.66 ดีมาก 
 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย (3 – 5 ปี) ประเภทโรงเรียน  
 ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา 91.66 คะแนน  มีคุณภาพระดับ ดีมาก 
 การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาประเภทโรงเรียน 
  ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป   ใช่   ไม่ใช่ 
 มีตัวบ่งช้ีที่ได้ระดับดีขึ้นไป 10 ตัวบ่งช้ี จาก 12 ตัวบ่งช้ี   ใช่   ไม่ใช่ 
 ไม่มีตัวบ่งช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน   ใช่   ไม่ใช่  
 สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
  สมควรรับรองมาตรฐานการศกึษา  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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 จุดเด่น 
 ด้านผลการจัดการศึกษา 

1) เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย มีการเจริญเติบโตสมวัย มีน้ าหนักและส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย มีสมรรถภาพทางร่างกาย และสมรรถภาพทางกลไกสมวัย สามารถเล่นและออกก าลังกาย
ได้โดยไม่เหนื่อย สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่วตามวัย เด็กมีสุขนิสัยสมวัยดีมาก รู้จักดูแลตนเองให้
มีสุขนิสัยที่ดี เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัยดีมาก สามารถบอกความต้องการ ความพอใจ สามารถ
ตัดสินใจเลือกสิ่งต่างๆ ได้ บอกความภาคภูมิใจเมื่อท าสิ่งใดได้ มีสุนทรียภาพสมวัย ชื่นชอบด้านศิลปะ ดนตรี และ
การเคลื่อนไหว และชื่นชอบธรรมชาติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เด็กมีวินัยและรู้ผิดชอบสมวัย สามารถปรับตัว
เข้ากับสังคมได้ดี เด็กมีความใฝ่รู้สมวัย และมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไปดีมาก ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
รู้จักการแก้ปัญหาในการเล่น มีทักษะในการคิด การใช้ภาษา มีทักษะในการอ่าน ในการเขียนสื่อความหมาย ภาษา
ท่าทาง สัญลักษณ์ มีความรู้เกี่ยวกับวิธีระวังรักษาร่างกายให้สะอาด ปลอดภัย รู้จักแสดงความคิดเห็น มีความรู้เรื่อง
ธรรมชาติรอบตัว สิ่งของเครื่องใช้ ยานพาหนะ และการสื่อสารที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ดีมาก 

2) สถานศึกษามีผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งสถานศึกษา คือ “ไหว้สวย มารยาทงาม” มีผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ “โรงเรียนส่งเสริมมารยาท” และมีผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา คือ “โครงการส่งเสริมสุขภาพ” (กิจกรรมส่งเสริมการดื่มนม) สถานศึกษาด าเนินการได้ดี
มาก 

ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
1) ผู้บริหารสถานศึกษามีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ มีความเป็นผู้น า เป็นผู้บริหารมืออาชีพ 

คณะกรรมการสถานศึกษามีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม สถานศึกษามี
ครูเพียงพอและครูมีคุณภาพมาก ครูทุกคนมีคุณลักษณะเหมาะสมที่จะท างานกับเด็ก การจัดสภาพแวดล้อม
ภายนอกอาคารและภายในอาคารเอ้ือต่อการเรียนรู้ ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ มีครูเวรรับ-ส่งเด็กประจ ารถทุกวัน 
มีอุปกรณ์ดับเพลิง มีเครื่องตัดไฟ และมีทางหนีไฟที่สามารถหนีไฟได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย รวมทั้งสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพในมาตรการด้านความปลอดภัยและการป้องกันการบาดเจ็บในเด็กดีมาก 

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

ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ไม่มี 
ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด และพัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาดีมาก มีการส่งเสริมพัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ 
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ครอบคลุมการด าเนินงานตาม
กฎกระทรวงฯ อย่างเด่นชัด 

จุดที่ควรพัฒนา 
ด้านผลการจัดการศึกษา 
1) เด็กถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ได้น้อย เช่น การท างานศิลปะวาดภาพระบายสีตามจินตนาการ 

เด็กรู้จักทดลองวิธีการเล่นใหม่ๆ แต่ไม่หลากหลาย เด็กวาดรูปขีดเขียนได้ แต่เด็กบางคนอธิบายไม่ได้ ไม่กล้าอธิบาย 
เพราะกลัวว่าจะผิด 
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ด้านการบริหารจัดการศึกษา ไม่มี 
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1) การจัดกิจกรรมให้เด็กแสดงความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน เช่น กล่าวแสดงความชื่นชนยินดี ใน

ผลงานของตนเองและของเพ่ือน 
2) การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กแสดงความคิดอย่างอิสระ เพ่ือพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ และ

จินตนาการของเด็ก 
3) การน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กทุกด้านไปใช้ เพ่ือการพัฒนาเด็กและพัฒนาแนวทางการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ 
ด้านการประกันคุณภาพภายใน ไม่มี 

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาปฐมวัย 
ด้านผลการจัดการศึกษา 
1) เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย มีการเจริญเติบโตสมวัย มีน้ าหนักและส่วนสูงและมีสมรรถภาพ

ทางร่างกายและสมรรถภาพกลไกสมวัย รวมทั้งมีสุขนิสัยสมวัย รู้จักดูแลตนเองให้มีสุขนิสัยที่ดีดีมากอยู่แล้ว แต่ควร
จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านสุขนิสัยให้ติดตัวเด็กอย่างถาวร ได้แก่ การล้างมือและแปรงฟันที่ถูกวิธี ให้เด็กล้างมือก่อน
รับประทานอาหาร และหลังเข้าห้องน้ า มีการแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร เป็นต้น โดยควรด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 

2) เด็กมีพัฒนาการทางอารมณ์ และจิตใจสมวัยดีมากอยู่แล้ว สามารถบอกความต้องการ ความพอใจ 
สามารถตัดสินใจเลือกสิ่งต่างๆ ได้ เด็กมีความสุขกับการเล่นและปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับเพ่ือน และมีความชื่นชอบ 
ด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว และชื่นชอบธรรมชาติ แต่ครูควรส่งเสริมให้เด็กบางคนที่ไม่แสดงความรู้สึก
สนใจในกิจกรรม ขาดสมาธิในการฟังหรือฟังได้ไม่ชัดเจน ได้มีความรู้สึกสนใจฟัง และแสดงความรู้สึกในการเข้าร่วม
กิจกรรมได้มากขึ้น โดยให้เด็กฝึกสมาธิทุกวันก่อนท ากิจกรรม และครูเล่านิทานให้มีชีวิตชีวา พูดให้ชัดถ้อยชัดค า 
สลับด้วยการใช้ค าถามง่ายๆ เกี่ยวกับเนื้อหาของนิทาน และอาจให้เด็กเล่าย้อนกลับบ้าง เพ่ือให้เด็ กสนใจและตั้งใจ
ฟัง และมีสมาธิในการฟังยิ่งข้ึน โดยควรด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

3) เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัยดีอยู่แล้ว เด็กมีวินัยและรับผิดชอบ รวมทั้งสามารถปรับตัวเข้ากับ
สังคมได้สมวัย สามารถปฏิบัติตามกิจวัตรประจ าวันของห้องเรียนได้ เด็กรู้จักขออนุญาตเมื่อต้องการ ใช้ของของ
เพ่ือน แต่เด็กควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุน เรื่องการปฏิบัติตนของเด็กขณะที่ครูสอน สนใจฟังครู ไม่เย้าแหย่เพ่ือน 
ครูควรจัดให้เด็กนั่งแยกจากกลุ่ม ให้เห็นความแตกต่างว่า เพ่ือนนั่งเรียบร้อยอย่างไร และฝึกฝนให้รู้จักการเป็นผู้น า 
และผู้ตามทีด่ีเพ่ิมมากข้ึน โดยควรด าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

4) เด็กมีจินตนาการความคิดสร้างสรรค์สมวัยดี แต่เด็กยังถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ได้น้อย เช่น
การท างานศิลปะวาดภาพระบายสีตามจินตนาการ เด็กส่วนมากถ่ายทอดความคิดได้เพียงเส้นยาวๆ วงกลม และรูป
สามเหลี่ยม และการปั้นดินน้ ามัน เด็กบางคนปั้นได้สวยงาม มีองค์ประกอบของสิ่งที่ปั้นค่อนข้างสมบูรณ์ เด็กรู้จัก
ทดลองวิธีการเล่นใหม่ๆ แต่ไม่หลากหลาย เด็กวาดรูปขีดเขียนได้ แต่เด็กบางคนอธิบายไม่ได้ว่าหมายถึงอะไร และไม่
กล้าอธิบาย เพราะกลัวว่าจะผิด ครูควรท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือศึกษาหาสาเหตุและแก้ไข เพ่ือพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ของเด็ก ให้เด็กมีโอกาสได้แสดงความสามารถได้อย่างสร้างสรรค์ต่อไป 

5) เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไปดีมากอยู่แล้ว เด็กมีทักษะพ้ืนฐานตามพัฒนาการทุกด้าน
สมวัย ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา รวมทั้งมีความรู้พ้ืนฐานสมวัย แต่ครูควร
จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านให้มีความหลากหลาย และเสริมความรู้พ้ืนฐาน เพ่ือเตรียมความพร้อม
ส าหรับเด็กในการศึกษาต่อขั้นต่อไป โดยควรด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
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6) สถานศึกษามีผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งสถานศึกษาดีมากอยู่แล้ว แต่ควรเน้นย้ าให้เด็กปฏิบัติเรื่องการไหว้สวย มารยาทงามจนเป็นลักษณะนิสัย
ประจ าตัวเด็กอย่างถาวร โดยครูควรด าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

7) สถานศึกษามีผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาดี
มากอยู่แล้ว คือ “โรงเรียนส่งเสริมมารยาท” แต่สถานศึกษาควรฝึกมารยาทไทย ให้เด็กปฐมวัยได้ปฏิบัติ ตาม
โครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดอย่างสม่ าเสมอ มีกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ในวันส าคัญต่างๆ เพ่ือส่งเสริม
จุดเน้น จุดเด่นของสถานศึกษาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยควรด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

8) สถานศึกษามีผลการด าเนินงานโครงการพิเศษ เพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาดีมากอยู่แล้ว 
ได้แก่ โครงการส่งเสริมสุขภาพ (กิจกรรมส่งเสริมการดื่มนม) แต่สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ถึงคุณค่า
และประโยชน์ของการดื่มนม ให้เด็กเกิดความตระหนักและเห็นความส าคัญของการดื่มนม โดยควรด าเนินงานอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง 

ด้านบริหารจัดการศึกษา 
1) ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษามีคุณภาพดีมากอยู่แล้ว แต่ผู้บริหาร

ควรด าเนินงานให้สถานศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดย 
 1.1 ควรรับครูปฐมวัยเพิ่ม เพ่ือให้มีสัดส่วนจ านวนครู : เด็ก เป็นไปตามเกณฑ ์
 1.2 ควรปรับปรุงศาลาที่พักส าหรับผู้ปกครองให้มีมุมความรู้ ข่าวสาวต่างๆ ขณะรอรับเด็ก 
 1.3 ควรจัดที่พักส าหรับเด็กป่วยให้เป็นสัดส่วน แยกจากระดับประถมศึกษา โดยควรด าเนินงาน

อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
2) สถานศึกษามีผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนว

ทางการปฏิรูปการศึกษาดีมากอยู่แล้ว แต่สถานศึกษาควรส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โดยการจัดกิจกรรมให้มีความ
แปลกใหม่ มีความหลากหลาย และพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม
ทันสมัยมากข้ึน โดยควรด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ครูควรจัดกิจกรรมให้เด็กแสดงความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน เช่น กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีใน

ผลงานของตนเองและของเพ่ือน และจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กแสดงความคิดอย่างอิสระ เพ่ือพัฒนาการคิด
สร้างสรรค์ และจินตนาการของเด็ก และครูควรน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กทุกด้านไปใช้ เพ่ือการพัฒนาเด็ก
และพัฒนาแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยยึดเป้าหมายของการจัดประสบการณ์ของสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษามีประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายในดีมากอยู่แล้ว แต่ควรส่งเสริมพัฒนาการ

ของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ครอบคลุมการด าเนินงานตามกฎกระทรวงฯ โดยควรด าเนินงานอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง  

ก าหนดระยะเวลาในการพัฒนาทุกด้าน ภายใน 2 ปี 
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
- ไม่มี 
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 13.2.2 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน : ประถมศึกษา  

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาประถมศึกษา  
น้ าหนัก

(คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.17 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.84 ดีมาก 
ตัวบงช้ีที่ 3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.38 ดีมาก 
ตัวบงช้ีที่ 4  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 8.79 ดี 
ตัวบงช้ีที่ 5  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 11.90 พอใช้ 
ตัวบงช้ีที่ 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 10.00 8.00 ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 5.00 4.62 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ ์    
ตัวบ่งช้ีที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน์ พันธกิจและ

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศกึษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจดุเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณข์อง
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่ 11  ผลการด าเนินงานโครงการพเิศษเพื่อส่งเสรมิบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน 

และพัฒนาสูค่วามเป็นเลิศทีส่อดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 86.70 ดี 
 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทโรงเรียน  
 ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา 86.70 คะแนน  มีคุณภาพระดับ ดี 
 การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาประเภทโรงเรียน 
  ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป   ใช่   ไม่ใช่ 
 มีตัวบ่งช้ีที่ได้ระดับดีขึ้นไป 10 ตัวบ่งช้ี จาก 12 ตัวบ่งช้ี   ใช่   ไม่ใช่ 
 ไม่มีตัวบ่งช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน   ใช่   ไม่ใช่  
 สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
  สมควรรับรองมาตรฐานการศกึษา  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 

 จุดเด่น 

 ด้านผลการจัดการศึกษา 

1)  ผู้เรียนมีสุขภาพและสุขภาพจิตที่ดี มีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ มี
ร่างกายแข็งแรง ร่าเริงแจ่มใส ผู้เรียนปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติดและสิ่งมอมเมา สนใจเข้าร่วมกิจกรรมงาน
ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ มีการเรียนดนตรีสากล คือ ออร์แกนไฟฟ้า และเมโลเดียน ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมอันพึงประสงค์ มีสัมมาคารวะ สุภาพเรียบร้อย มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สามารถค้นคว้าหา
ความรู้จากการอ่านและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในและนอก
สถานศึกษาได้ดีมาก 

2) สถานศึกษามีผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน /วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งสถานศึกษา คือ “ไหว้สวย มารยาทงาม” มีผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
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เอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ “โรงเรียนส่งเสริมมารยาท” และมีผลการด าเนินโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา ที่สถานศึกษาด าเนินการได้ ดีมาก คือ “โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (การออม)” 

ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

1) สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาดีมาก ทั้งด้าน
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ประสิทธิภาพของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้ง การพัฒนาสถานศึกษาให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่สะอาด สวยงาม ร่มรื่น 
ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย 

2) สถานศึกษามีผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน ที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา ดีมาก โดยเฉพาะด้านสุขภาพผู้เรียน และความมุ่งมั่นในการสอนของคร ู

ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ไม่มี 

ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษามีประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพภายในดีมาก มีการพัฒนาของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ที่ครอบคลุมการด าเนินงานตามกฎกระทรวงฯ อย่างชัดเจน 

จุดที่ควรพัฒนา 

ด้านผลการจัดการศึกษา 

1) การพัฒนาในด้านความสามารถในการคิดของผู้เรียน ผู้เรียนไม่กล้าคิดเองอย่างอิสระแต่มักจะคิด
ตามกัน 

2) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ อยู่ในระดับคุณภาพต้องปรับปรุงและ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ 

ด้านการบริหารจัดการศึกษา ไม่มี 

ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

สถานศึกษาขาดการติดตาม น าผลจากการประเมินผลงานของครูไปพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ และครู
บางคนไม่สามารถพัฒนาตนเองให้ครบตามเกณฑ์ 

ด้านการประกันคุณภาพภายใน ไม่มี 

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ด้านผลการจัดการศึกษา 

1) ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ดีมากอยู่แล้ว ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์ มีร่างกายแข็งแรง ร่าเริงแจ่มใส ผู้เรียนปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติดและสิ่งมอมเมา สนใจเข้า
ร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ มีการเรียนดนตรีสากล คือ ออร์แกนไฟฟ้าและเมโลเดียน มีผลงานได้รับ
รางวัลการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ เพลงไทยสากล เพลงไทยลูกทุ่ง และนาฏศิลป์ไทยรังสรรค์ แต่สถานศึกษาควร
ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมในชมรมต่างๆ เช่น ชมรมดนตรี -นาฏศิลป์ ชมรมกีฬาและนันทนาการ ชมรมศิลปะ 
ชมรมคนรักสุขภาพ ชมรม To Be Number One ฯลฯ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดียิ่งขึ้น โดย
ควรด าเนินงานอย่างมีระบบและต่อเนื่อง 
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2) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ดีมากอยู่แล้ว แต่ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ทั้งด้านการเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง การเป็นนักเรียนที่ดีของ
โรงเรียน การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมให้มีการพัฒนามากขึ้น เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนและเยาวชนทั่วไป 
โดยควรด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

3) ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องดีมากอยู่แล้ว ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้จากการอ่านและ
การใช้เทคโนโลยี รวมทั้งได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในและนอกสถานศึกษาดีมาก แต่สถานศึกษา
ควรส่งเสริมการใช้ห้องสมุด การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพด้านความใฝ่รู้ และเรียนรู้ของผู้เรียน โดยควรด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

4) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาในด้านความสามารถในการคิด โดยจัดท าโครงงานทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และจัดกิจกรรมการทดลองในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 

5) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาการสอบ O – NET ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีระดับคุณภาพต่ ากว่า
ระดับดี ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
กลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยครูควรเน้นการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกิจกรรมการทดลอง การท าโครงงาน การศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา การจัดค่าย
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ การเข้าค่ายศิลปะ การส่งเสริมการประกวด/ แข่งขันด้านศิลปะ ดนตรี - นาฏศิลป์ และ
กีฬา มีการสอนซ่อมเสริม และมีการทดสอบบ่อยๆ เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความตื่นตัวในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
และมีความพร้อมในการสอบ O – NET 

6) ผู้เรียนควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้นตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป โดย
สถานศึกษาขอความร่วมมือกับต้นสังกัดในการพัฒนาแบบทดสอบรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทดสอบจากแบบทดสอบที่มีความหลากหลาย ผู้บริหารมีการนิเทศ ติดตามผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
อย่างต่อเนื่อง และสถานศึกษามีการบรรจุครูให้ครบทุกวิชาเอก รวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองให้
การส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

7) สถานศึกษามีผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งสถานศึกษาดีมากอยู่แล้ว แต่ควรเน้นย้ าให้ผู้เรียนปฏิบัติเรื่องการไหว้สวยมารยาทงาม จนเป็นลักษณะนิสัย
ประจ าตัวผู้เรียนอย่างถาวร โดยควรด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

8) สถานศึกษามีผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนของสถานศึกษาดีมากอยู่แล้ว คือ 
“โรงเรียนส่งเสริมมารยาท” แต่สถานศึกษาควรฝึกมารยาทไทยในวันส าคัญต่างๆ เพ่ือส่งเสริมจุดเน้น จุดเด่นของ
สถานศกึษาให้เด่นชัดยิ่งขึ้น โดยควรด าเนินอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

9) สถานศึกษามีผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ดีมากอยู่แล้ว 
คือ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (การออม) แต่สถานศึกษาควรพัฒนาให้ผู้เรียนได้ด าเนินการบริหารจัดการ
เรื่องการออมในรูปคณะกรรมการ มีครูเป็นที่ปรึกษา ในรูปของ Mini Bank โดยให้ผู้เรียนในช่วงชั้นที่ 2 เป็นคณะ
กรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้จัดการ เหรัญญิก และคณะกรรมการ เป็นต้น โดยควรด าเนินงานอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 
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ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

1) สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ และการพัฒนาสถานศึกษาดีมากอยู่แล้ว ทั้ง
ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ประสิทธิภาพของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน รวมทั้งบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาโดยเฉพาะคณะกรรมการสถานศึกษา
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และสถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่โดดเด่น เช่น ห้องนั่งสมาธิ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ฯลฯ จึงควรใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า มีการประชาสัมพันธ์
ผลงานของสถานศึกษาโดยผ่านการสื่อสารจาก “ดวงพรสาร” และ Website ของสถานศึกษา ให้ต้นสังกัด และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ปกครองและชุมชนทราบ มีการจัดงานวิชาการให้ผู้ปกครองเข้าเยี่ยมชมกิจกรรม เพ่ือ
ความภาคภูมิใจที่ได้ส่งบุตรหลานมาเรียนที่สถานศึกษาแห่งนี้ โดยควรด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1) สถานศึกษาควรน าผลจากการประเมินผลงานของครูไปพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ มีการจัดการ
อบรม สัมมนาครู เกี่ยวกับการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ การนิเทศชั้นเรียน การสังเกตการสอน และการประเมิน
คุณภาพข้อสอบอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การด าเนินการของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ 

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

ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษามีประสิทธิภาพด้านระบบการประกันคุณภาพภายในดีมากอยู่แล้ว แต่ควรส่งเสริม
พัฒนาการของระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ครอบคลุมการด าเนินงานตามกฎกระทรวงฯ โดยควรด าเนินการอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง 

ก าหนดระยะเวลาในการพัฒนาทุกด้าน ภายใน 2 ปี 
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บทท่ี 2  
แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 
1.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

จากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ทางสถานศึกษาได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
ด้านผลการจัดการศึกษา 

1. จัดกิจกรรมการล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหาร และการแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร
อย่างต่อเนื่องทุกวัน 

2. ให้ครูผู้สอนใช้เทคนิคในการเก็บเด็กด้วยวิธีการต่างๆ รวมทั้งการฝึกสมาธิอยู่เป็นกิจวัตร ส าหรับ
เด็กท่ีมีสมาธิสั้น 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 กิจกรรม

สร้างสรรค์เสรี กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเคลื่อนไหว และเสริมความรู้พ้ืนฐาน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการศึกษา
ขั้นสูงขึ้นเป็นประจ าทุกวัน 

7. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยให้เด็กได้วางแผนการจัดกิจกรรม
ด้วยตนเองเป็นประจ า มีการเก็บข้อมูล เพ่ือประเมินพัฒนาการเป็นรายบุคคลเป็นระยะๆ และน าผลรายงานในที่
ประชุม ผู้อ านวยการให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ปัญหา การจัดประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาการอย่าง
สม่ าเสมอ และได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

8. ฝึกการแสดงความเคารพอย่างสุภาพให้กับเด็กเป็นประจ า โดยเด็กจะท าการไหว้ครูและผู้ใหญ่ใน
ลักษณะ “เท้าชิด ศีรษะก้ม พนมมือ” แล้วกล่าวค าว่า “สวัสดีครับ/ค่ะ” 

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

ทั้งจากค าพูดและเพลงประกอบขณะดื่มนม 
ด้านการบริหารการจัดการศึกษา 

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

การเยี่ยมชั้นเรียนและนิเทศการสอนอย่างต่อเนื่อง 
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ให้ความรู้แก่ครูผู้สอนเกี่ยวกับการเขียนแผนการสอน การจัดหาสื่อการเรียนรู้ การท าวิจัย โดยเน้นให้
ครูบันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ตรงกับสภาพจริง และก าหนดให้ท าการวิจัยเพ่ือการส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็กอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
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ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
โรงเรียนด าเนินการประกันคุณภาพภายในครบถ้วนตามกฎกระทรวงอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ด้านผลการจัดการศึกษา 

1. จัดชมรมตามความสนใจของนักเรียน ได้แก่ ชมรมดนตรีสากล ชมรมนาฏศิลป์ ชมรมศิลปะ ชมรม
กีฬา 

2. จัดให้มีการออกก าลังกายประกอบเพลง ในกิจกรรมหน้าเสาธง 
3. จัดโครงการวันส าคัญ ในกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียน ประกอบด้วยกิจกรรมวัน

ไหว้ครู วันเข้าพรรษา วันแม่ และวันพ่อ และให้นักเรียนบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ในวันส าคัญ 
4. ปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการให้ข้อคิดและแนวปฏิบัติในกิจกรรมหน้าเสาธง แบ่งพ้ืนที่

ให้นักเรียนดูแลความสะอาดเรียบร้อยในเขตรับผิดชอบของแต่ละชั้นเรียน และรายงานผลการปฏิบัติทุกเช้า 
5. ให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตนตามหลักพุทธศาสนาในกิจกรรมหน้าเสาธง และ

สอดแทรกในการจัดเรียนรู้ในชั้นเรียน จัดให้มีการสวดมนต์ นั่งสมาธิ ก่อนเข้าเรียนในช่วงบ่าย 
6. ก าหนดให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานทุกสาระการเรียนรู้อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 

โครงงาน (มีการตรวจสอบโครงงานโดยฝ่ายบริหารทุกห้องเรียน) 
7. ก าหนดให้ครูผู้สอนแจ้งเรื่องการทดลองในวิชาวิทยาศาสตร์ให้ผู้บริหารทราบทุกระดับชั้น (ม ี   

การตรวจสอบการปฏิบัติโดยฝ่ายบริหาร) 
8. ก าหนดให้ครูแจ้งชื่อแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่จะน ามาใช้เพ่ือการเรียนรู้ ต่อฝ่ายบริหาร

ทุกภาคเรียน 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 และส่งครูเข้ารับการอบรมจากภายนอก 

จัดให้มีการเยี่ยมชั้นเรียนและนิเทศการสอนอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง 
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. จัดกิจกรรมนิเทศการสอน น าผลจากการนิเทศมาพิจารณาและให้ ข้อเสนอแนะแก่ครูเป็น
รายบุคคล 

2. ตรวจสอบและประเมินแผนการสอน รวมทั้งข้อสอบวัดผลทุกภาคเรียน 
3. ให้ความรู้ครูผู้สอนเกี่ยวกับการเขียนแผนการสอน การจัดหาสื่อการเรียนรู้ การท าวิจัย เน้นให้ครู

บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ตรงกับสภาพจริง 
4. เยี่ยมชั้นเรียน เพ่ือสังเกตสภาพการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ 
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5. จัดหาสื่อการเรียน สื่อเทคโนโลยี เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ครูผู้สอน 
ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

  ด าเนินการประกันคุณภาพภายในครบถ้วนตามกฎกระทรวงอย่างต่อเนื่อง 
 
2.  กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

3. การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

โครงการวันส าคัญ  เพื่อพัฒนาให้เด็กมีวินัย รับผิดชอบ 
 เพื่อพัฒนาให้เด็กเชื่อฟังค าสั่งสอนของ

ครูอาจารย์ พ่อแม่ มีความกตัญญู
กตเวทีต่อมีพระคุณ 

 เพื่อให้เด็กประพฤติตนตามประเพณี
วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 

เชิงปรมิาณ : เด็กเข้าร่วมโครงการทุกคน 
เชิงคุณภาพ : 
 เด็กร้อยละ 90 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟัง

ค าสั่งสอนของครูอาจารย์ พ่อแม่ มีความ
กตัญญูกตเวทีต่อมีพระคุณ ประพฤติตนตาม
ประเพณีวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับ
ถือ  

 เด็ ก ร้ อ ยละ  9 5  ชื่ นชม ศิลปะ  และรั ก
ธรรมชาติ 

2.1 
2.4 
3.1 
3.3 
3.4 

กิจกรรมวันไหว้ครู   
กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
กิจกรรมวันแม่   
กิจกรรมวันลอยกระทง 
กิจกรรมวันพ่อ 
กิจกรรมวันคริสต์มาส +ปีใหม่ 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  เพื่อพัฒนาให้เด็กมีวินยั รับผิดชอบ 
 เพื่อพัฒนาให้เด็กเชื่อฟังค าสั่งสอนของ

ครูอาจารย์ พ่อแม่ มีความกตัญญู
กตเวทีต่อมีพระคุณ 

 เพื่อพัฒนาให้เด็กมีความซ่ือสัตย์สุจริต 
ช่วยเหลือแบ่งปัน 

เชิงปรมิาณ : เด็กเข้าร่วมโครงการทุกคน 
เชิงคุณภาพ : 
 เด็กร้อยละ 90 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 90 มีความมั่นใจในตนเอง กล้า

แสดงออก มีความร่าเริงแจ่มใส สามารถ
ควบคุมอารมณ์ตนเอง สามารถท ากิจกรรม
ร่วมกับผู้อื่นได้อยา่งมีความสุข 

 เด็กร้อยละ 95 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี และการ
เคลื่อนไหว 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
3.3 

กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการนอก-ใน 
กิจกรรมมอบเกียรติบัตร 
กิจกรรมงานปิดภาค 
กิจกรรมกีฬาสี 
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กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

โครงการส่งเสริมวิชาการ  เพื่อพัฒนาให้เด็กมีความสนใจ เรียนรู้
สิ่งต่างๆ รอบตัว 

 เพื่อให้เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
สิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์เรียนรู ้

 เพื่อให้เด็กมีทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ และภาษา 

เชิงปรมิาณ : เด็กเข้าร่วมโครงการทุกคน 
เชิงคุณภาพ : 
 เด็กร้อยละ 90 ร่าเริงแจ่มใส รักการเรียน 

สนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตัว มีความมั่นใจ มี
ความซ่ือสัตย์สุจริต มีทักษะทาง
คณิตศาสตร์ มีทักษะทางภาษา และมี
ความคิดรวบยอดเกีย่วกับสิ่งต่างๆ ที่เกดิ
จากประสบการณ์เรียนรู ้

 เด็กรอ้ยละ 95 ชื่นชม ศิลปะ รัก
ธรรมชาติ 

2.1, 2.2, 2.4 
3.2 

4.1, 4.2, 4.3, 
4.4 

กิจกรรมทัศนศึกษา 
กิจกรรมตลาดนัดดวงพร 
กิจกรรมวันวิชาการ 
กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น  

โครงการนิทานเพื่อนรัก  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านและ
มีความรู้ คติเตือนใจจากสือ่นิทาน 

 เพื่อส่งเสริมบุตรหลาน และผู้ปกครอง
เกิดความสัมพันธก์ันในครอบครัว 

เชิงปรมิาณ : เด็กเข้าร่วมโครงการทุกคน 
เชิงคุณภาพ : 
 เด็กร้อยละ 90 มีทักษะทางภาษา มี

จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ มี
คุณธรรม จริยธรรม และเช่ือฟังพ่อแม ่และ
ครู 

4.3 
4.5  

โครงการส่งเสริมสุขภาพ  เพื่อพัฒนาให้เด็กมีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพของตน และมีสมรรถภาพตาม
เกณฑ ์

 เพื่อให้เด็กสามารถหลีกเลี่ยงสภาวะที่
เส่ียงต่อโรค 

เชิงปรมิาณ : เด็กเข้าร่วมโครงการทุกคน 
เชิงคุณภาพ : 
 เด็กร้อยละ 70 มีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ 

และมีสมรรถภาพตามเกณฑ์  
 เด็กร้อยละ 90 มีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพ

ของตน และสามารถหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยง
ต่อโรค 

1.1 
1.3 
1.4 

 

กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปี 
กิจกรรมตรวจสุขภาพปากและฟัน 
กิจกรรมอาหารกลางวัน 
กิจกรรม ฟ.ฟันสะอาด  
 

 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

โครงการจัดท าและพัฒนาหลักสูตร  เพื่อพัฒนาให้สถานศึกษามีหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและ
น าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เชิงปรมิาณ : สถานศึกษามหีลักสูตร
สถานศึกษาที่ได้รับการปรับปรุงโดยความ
ร่วมมือของทุกฝ่าย 
เชิงคุณภาพ : 
 สถานศึกษามกีารประกันคุณภาพภายใน ที่

เป็นระบบตามกฎกระทรวง ในระดับ
คุณภาพ 5 

7.1 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  เพื่อพัฒนาให้ครูจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย และสามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 เพื่อพัฒนาให้ครูเข้าใจปรัชญา 
หลักการ และธรรมชาติของการจัด
การศึกษา 

เชิงปรมิาณ : ครูเข้าร่วมโครงการทุกคน 
เชิงคุณภาพ :  
 ครูร้อยละ 90 เข้าใจปรัชญา หลกัการ และ

ธรรมชาติของการจัดการศึกษา ใช้เครื่องมือ
วัดและประเมินผลพัฒนาการของเด็กอย่าง
หลากหลายและสรุปรายงานผลพัฒนาการ
ของเด็กแก่ผู้ปกครอง และจัดสิ่งแวดล้อมให้
เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 90 จัดท า
แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกบั
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และสามารถจัด

5.1, 5.2, 5.4, 
5.5, 5.6, 5.7, 

5.9 
6.1, 6.2, 6.3, 

6.4 
6.5, 6.6, 6.7 

กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา 
กิจกรรมผลิตสื่อการสอน 
กิจกรรมวิจยัในชั้นเรียน 
กิจกรรมนิเทศการสอน 
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กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย วจิัย
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ
และใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์ 
ใช้ส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้อง
กับพัฒนาการของเด็ก 

 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย มีวิสัยทัศน ์มีภาวะผูน้ า 
ความคิดริเร่ิมที่เน้นการพัฒนาปฐมวัย ใช้
หลักการบริหารแบบมีสว่นร่วม สามารถ
บริหารให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร ให้ค าแนะน า ค าปรกึษา 
เอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและ
เต็มเวลา เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพอใจผล
การบริหารจัดการศึกษา ในระดับ 5 

โครงการส่งเสริมคุณธรรมสานสัมพันธ์
ดวงพร 

 เพื่อพัฒนาให้ครูยึดมั่นและปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ 

เชิงปรมิาณ : ครูเข้าร่วมโครงการทุกคน 
เชิงคุณภาพ : 
 ครู และบุคลากร ร้อยละ 90 ประพฤติ

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิก
ที่ดีของสถานศึกษา 

พ.1.4.1 

  เพื่อพัฒนาให้ครูยึดมั่นและปฏิบัติตาม
จ ร ร ย า บ ร ร ณ วิ ช า ชี พ ค รู  มี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

 เ พื่ อ พั ฒ น า ใ ห้ ค รู ป ฏิ บั ติ ต น เ ป็ น
แบบอย่างที่ดีในการด าเนินชีวิต 

 เพื่อพัฒนาให้ครูมีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

  เพื่อพัฒนาให้ครูมีความรักสามัคคีใน
หมู่คณะ มีจิตอาสาให้ความร่วมมือกับ
กิจกรรมของสถานศึกษา 

 เพื่อพัฒนาให้ครูมีความรักในองค์กร 
ร่วมกันปกป้องรักษาชื่อเสียง 

โครงการประกันคุณภาพภายใน  เพื่อให้โรงเรียนมีการประกันคุณภาพ
ภายในอย่างเป็นระบบ 

 เพื่อจัดเตรียมข้อมูลส าหรับการจัดท า
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจ าปีของโรงเรียน 

 เพี่อจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจ าปขีองโรงเรียน  และ
รายงานผลต่อต้นสังกัด 

เชิงปรมิาณ : สถานศึกษามกีารจัดเตรียมข้อมูล
และจัดท ารายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจ าปีของโรงเรียนได้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
เชิงคุณภาพ : 
 สถานศึกษามกีารประกันคุณภาพภายใน

อย่างเป็นระบบ สามารถจัดเตรียมข้อมลู 
และจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจ าปขีองโรงเรียน รายงานผล
ต่อต้นสังกัดได้อย่างมีคุณภาพ ในระดับ
คุณภาพ 5 

8.1-8.6 
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 กลยุทธ์ที่ 3 สร้างเสริมสังคมแห่งการเรยีนรู้ 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

โครงการสายสัมพันธ์ชุมชน บ้าน  
และโรงเรียน 

 เพื่อให้โรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนมี
ความสัมพันธอ์ันดีต่อกัน 

 เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนรว่มในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 เพื่อให้ชุมชนเป็นแหล่งแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน 

เชิงปริมาณ : สถานศึกษากับนักเรียน 
ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและ
ชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เป็นแหล่ง
วิ ท ย า ก า ร ใ น ก า ร แ ส ว งห า ค ว า ม รู้ แ ล ะ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ :  
 ครูร้อยละ 90 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกบัเด็ก และ

ผู้ปกครอง 
 ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกจิกรรมการ

เรียนการสอน 
 ชุมชนเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกนั 

5.8 
7.2 
7.4 
9.2 

พ.1.1.2 
พ.1.1.1 

กิจกรรมปฐมนิเทศ 
กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง 
กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน 

โครงการปรับปรุงอาคารสถานที ่  เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียน 

 เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
ให้แก่นักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียน
ผู้ปกครอง และชุมชน 

 เพื่อปลูกฝังนิสัยรักและห่วงใย
สิ่งแวดล้อมให้แก่นกัเรียน ครู บุคลากร
ในโรงเรียน 

เชิงปรมิาณ : ร้อยละ 90 ของสภาพพร้อมใช้
งานของอาคารสถานที ่
เชิงคุณภาพ :  
 สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการ

ของเด็กและบุคลากร ชุมชน ระดับคุณภาพ 
5 

 สถานศึกษาจัดสิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อ
พัฒนาเด็กอยา่งรอบด้าน ระดับคุณภาพ 5 

9.1, 7.5 
 

 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

โครงการยิ้มง่ายไหว้สวย  เพื่อปลูกฝังมารยาทในการไหว้และ
ส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียนให้โดด
เด่น 

 เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าและ
ความส าคัญในความมีสัมมาคารวะ 
เคารพนอบน้อมต่อผู้ใหญ ่

เชิงปรมิาณ : เด็กเข้าร่วมโครงการทุกคน 
เชิงคุณภาพ : เด็กร้อยละ 90 เห็นคุณค่าและ
ความส าคัญในการมีกิรยิามารยาท การมีสัมมา
คารวะ เคารพนอบนอ้มต่อผู้ใหญ ่

มฐ.10 
พ.1.3.1  

 กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพ 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนเห็นความส าคัญของการรักษา
สิ่งแวดล้อม 

 เพื่อปลูกฝังนิสัยรักและห่วงใย
สิ่งแวดล้อมให้แก่นกัเรียน ครู บุคลากร
ในโรงเรียน 

 เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ทาง
ธรรมชาติ เสริมทักษะทางภาษาให้
ผู้เรียน 

เชิงปรมิาณ : เด็กเข้าร่วมโครงการทุกคน 
เชิงคุณภาพ :  
 สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ 

ระดับคุณภาพ 4 
 เด็กร้อยละ 90 บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อ

ส่วนรวม มีทักษะทางภาษา สนใจเรียนรู้
รอบตัว มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

 เด็กร้อยละ 95 ชื่นชมผลงานศิลปะ 
 

พ.1.2.1 
4.1 
4.5 
2.4 

กิจกรรมผู้พิชิตขยะ 
กิจกรรมรีไซเคิล 
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 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

กลยุทธ์ระดับโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

โครงการวันส าคัญ วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง 

ด้านการปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณี
ไทยและตามหลักปฏิบัติของศาสนา 

 เพื่อให้ผู้เรียนรู้หลักการของศาสนา  ร่วม
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

เชิงปรมิาณ : ครู ผู้เรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 รวมทั้ง
ผู้ปกครองที่สนใจ เข้าร่วมกจิกรรมวันส าคัญ   

 กิจกรรมวันไหว้ครู 
กิจกรรมวันสุนทรภู ่
กิจกรรมวันภาษาไทย
แห่งชาติ 
กิจกรรมวัน
วิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
กิจกรรมวันแม ่
กิจกรรมวันลอยกระทง 
กิจกรรมวันพอ่ 
กิจกรรมวันคริสต์มาส+
ปีใหม่ 
กิจกรรมวันเด็ก 

เชิงคุณภาพ :  
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนที่มีความมีวินยั ความรักชาต ิศาสน์ 
กษัตริย ์และปฏบิัติตามของศาสนา มีความรักและภูมิใจใน
ความเป็นไทย 

2.1 

ร้อยละ 90 ของผู้เรียนที่เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวที 2.2 
ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ รอบตัว 

3.1 

ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่มีทักษะในการอ่าน ฟัง ด ูพูด เขยีน 
และตั้งค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 

3.2 

ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่ท างานร่วมกับผูอ้ื่นได้ 6.3 
ร้อยละ 90 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 90 ของนักเรียนยอมรับวัฒนธรรมที่แตกต่าง 2.3 
โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้ผู้เรียนยึดมั่นในหลักธรรม มีวินัย

และมีความรับผิดชอบ 
 เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้มีมารยาทดี มีสัมมา

คารวะตามวัฒนธรรมไทย 
 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนท าความดี เพื่อ

ตนเอง ผู้อื่น และส่วนรวม 

เชิงปรมิาณ : ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน  
เชิงคุณภาพ :  

กิจกรรมบันทึกความด ี
กิจกรรมส่งเสริม
มารยาท 
 

ร้อยละ 90 ของผู้เรียนที่เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวที 2.2 
ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่มีความรักและภูมิใจในความเป็นไทย มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

2.1 

ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่มีมนุษยสัมพนัธ์ที่ดีและให้เกยีรติผู้อื่น 1.5 
ร้อยละ 90 ของนักเรียนทีเห็นคุณค่าในตนเองและกล้า
แสดงออก 

1.4 

โครงการส่งเสริม
ศักยภาพนักเรียน 

วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วย

ตนเองจากแหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ  มี
ทักษะในการต้ังค าถามเพือ่ค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม และสามารถสรุป
ความคิดจากสิ่งที่เรียนรู้รวมทั้งมี
ความรู้สึกที่ดีต่ออาชพีสุจริต 

 เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถของ
ตนเองได้เต็มที่ ทุกด้าน 

 เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักการวางแผนการท างาน
จนส าเร็จ 

 เพื่อให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าเสนอแนวคิด

ด้ วยวิ ธี การของตนเองและยอมรับ
ความสามารถของผู้อื่น 

 เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

เชิงปรมิาณ : ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตามความสนใจ
และความสามารถของตนเอง 

 

กิจกรรมทักษะทาง
วิชาการ 
กิจกรรมงานปิดภาค 
กิจกรรมกีฬาส ี
กิจกรรมแข่งขันทักษะ
วิชาการนอกใน 

เชิงคุณภาพ :  
ร้อยละของผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่ง
เรียนรู้และสื่อต่างๆ  

3.1 

ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการต้ังค าถามเพื่อค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม 

3.2 

ร้อยละของผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากสิ่งที่เรียนรู้ 4.1 
ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 6.3 
ร้อยละของผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเองและกล้าแสดงออก 1.4 
ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านดนตรี และนันทนาการ 

1.6 

ร้อยละของผู้เรียนที่ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน 
และภูมิใจในผลงานของตนเอง 

6.2 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติผู้อื่น 1.5 
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กลยุทธ์ระดับโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

โครงการส่งเสริม
วิชาการ 

วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้จาก

แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ ได้ด้วยตนเอง 
 เพื่อให้ผู้เรียนได้มีทักษะในการตั้งค าถาม 

เพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 
 เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ยนสามารถแลก เปลี่ ยน

ความคิดเพื่อการเรียนรู้ต่อกัน 
 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจาก

สิ่งที่พบเห็น และน าเสนอวิธีคิดด้วย
วิธีการของตนเอง 

เชิงปรมิาณ : ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน  
เชิงคุณภาพ :  

กิจกรรมทัศนศึกษา 
กิจกรรมตลาดนัดดวง
พร 
กิจกรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ร้อยละ 85 ของนักเรียนที่สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากแหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ 

3.1 

ร้อยละ 85 ของนักเรียนที่มีทักษะในการต้ังค าถามเพื่อค้นคว้า
หาความรู้เพิ่มเติม 

3.2 

ร้อยละ 85 ของนักเรียนที่สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อการ
เรียนรู้ต่อกัน 

3.3 

ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่สามารถสรุปความคิดจากสิ่งที่พบ
เห็น 

4.1 

ร้อยละ 85 ของนักเรียนที่สามารถน าเสนอวิธีคิดด้วยวธิีการ
ของตนเอง 

4.2 

ร้อยละ 85 ของนักเรียนที่ท างานอย่างมสีุข 6.2 
ร้อยละ 85 ของนักเรียนที่สามารถวางแผนการท างานจนส าเร็จ 6.1 
ร้อยละ 85 ของนักเรียนที่สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได ้ 6.3 
ร้อยละ 85 ของนักเรียนที่มีความรู้สึกทีด่ีต่ออาชีพสุจริต 6.4 

โครงการส่งเสริม
สุขภาพ 

วัตถุประสงค์ 
 เพื่ อ ให้ผู้ เ รี ยนมีสุ ขนิสั ย ในการดูแล

สุขภาพ 
 เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักหลีกเลี่ยงต่อสภาวะ

เสี่ ยงต่อ โรคภัย -  เพื่ อ ให้ผู้ เรี ยนมีมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง 

 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนตามสุข
บัญญัติ 10 ประการได้ 

 เพื่อให้ผู้ เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 

 เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ
ฟัน 

เชิงปรมิาณ : ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตามความสนใจ
และความสามารถของตนเอง 

 

กิจกรรมตรวจสุขภาพ
ประจ าป ี
กิจกรรมตรวจสุขภาพ
ปากและฟัน 
 

เชิงคุณภาพ :  
ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถปฏิบัตตินตามสุขบัญญัติ 10 
ประการได้ 

1.1 

ร้อยละ 70 ของผู้เรียนที่มีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์ 

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 90 ของนักเรียนที่มีมนุษยสัมพนัธ์ที่ดีและให้เกยีรติผู้อื่น 1.5 
ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่สามารถยอมรบัฟังความคิดเห็นที่
แตกต่าง 

2.3 
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 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา 

กลยุทธ์ระดับโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 

วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้ครูและบุคลากร มีวิสัยทัศน์ใน

การปฏิบัติหน้าที่  สามารถปรับปรุง
คุณภาพของงานและปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 เพื่อให้บุคลากรน าความรู้จากการพัฒนา
ไปปรับปรุงแก้ไขการเรียนการสอน 

เชิงปรมิาณ : ผู้บริหารและครูเข้ารับการอบรมทั้งหมด  
เชิงคุณภาพ :  

กิจกรรมอบรม ประชุม 
สัมมนา 
กิจกรรมผลิตสื่อการ
สอน 
กิจกรรมวิจยัในชั้นเรียน 
กิจกรรมนิเทศการสอน 

ร้อยละ 90 ของครูที่เข้าใจเป้าหมายของหลักสูตร  ก าหนด
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

7.1 

ร้อยละ 90 ของครูที่สามารถวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล   7.2 
ร้อยละ 80 ของครูที่สามารถน าผลการวเิคราะห์มาออกแบบ 
วางแผน และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง   ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปญัญา   

7.3 

ร้อยละ 90 ของครูที่ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และน า
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นมาบูรณาการในการจดัการเรียนรู้ 

7.4 

ร้อยละ 90 ของครูที่สามารถประเมินผลที่มุ่งเน้นพัฒนาการ
ของผู้เรียนด้วยวธิีการที่หลากหลาย   

7.5 

ร้อยละ 90 ของครูที่ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหา
ผู้เรียนอย่างทั่วถึง  

7.6 

ร้อยละ 90 ของครูที่สามารถใช้กระบวนการวิจยัในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนอยา่งต่อเนื่อง  

7.7 

ร้อยละ 90 ของครูประพฤติปฏิบัติตนเปน็แบบอยา่งที่ดีของ
ผู้เรียน  เป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

7.8 

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มภีาวะผู้น า มีความสามารถทางวิชาการ 
และมีความคิดริเร่ิมในการบริหารจัดการสถานศึกษาและพัฒนา
ผู้เรียน  ระดับดีเยี่ยม 

8.1 

ผู้บริหารใช้กระบวนการบริหารแบบมีสว่นร่วมและใช้ผลการ
ประเมินเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ระดับดีเยี่ยม 

8.2 

ผู้บริหารมีประสิทธภิาพในการบริหารจดัการ ครอบคลุมภารกิจ
ทั้ง 4 ด้านให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ระดับดีเยี่ยม 

8.3 

ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับดีเยี่ยม 8.4 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 
ระดับดีเยี่ยม 

8.5 

ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใส่การ
จัดการศึกษาอยา่งเต็มศักยภาพ ระดับดเียี่ยม 

8.6 

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมสานสัมพันธ์
ดวงพร 

วัตถุประสงค ์
 เพื่อพัฒนาให้ครูยึดมั่นและปฏิบัติตน

ตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนบัถ ื
 เพื่อพัฒนาให้ครูยึดมั่นและปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความกา้วหน้า
ในวิชาชีพ 

 เพื่อพัฒนาให้ครูปฏิบัติตนเป็น
แบบอยา่งที่ดีในการด าเนินชีวิต 

 เพื่อพัฒนาให้ครูมีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

 เพื่อพัฒนาให้ครูมีความรักสามัคคีในหมู่
คณะ มีจิตอาสาให้ความร่วมมอืกับ
กิจกรรมของสถานศึกษา 

 เพื่อพัฒนาให้ครูมีความรักในองค์กร 
ร่วมกันปกปอ้งรักษาชื่อเสียง 
 
 
 
 

เชิงปรมิาณ : ครูทุกคนได้รับการฝึกอบรม ให้มีวินัย มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

 

เชิงคุณภาพ :  
 ร้อยละ 90 ของครูที่มคีวามมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานปฏบิัติ

หน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพ อย่างมุ่งมั่น เต็มเวลา มีคุณธรรม
จริยธรรมประพฤตปิฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชกิ
ที่ดีของสถานศึกษา  

7.8 
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กลยุทธ์ระดับโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

โครงการประกัน
คุณภาพภายใน 

วัตถุประสงค ์
 เพื่อ ให้มีระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ 

 เพื่อ ให้ คุณภาพการศึกษาได้รับการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

 เพื่อให้ได้รับทราบผลการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน 

เชิงปรมิาณ : สถานศึกษาด าเนินการประกันคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาโดยบุคลากรภายในโรงเรียน ภายใต้ความ
ร่วมมือของหน่วยงานต้นสังกัด 

 

 

เชิงคุณภาพ :  
สถานศึกษามกีารด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายใน
ตามกฎกระทรวง 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 อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

10.2 

 
 กลยุทธ์ที่ 3 สร้างเสริมสังคมแห่งการเรยีนรู้ 

กลยุทธ์ระดับโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

โครงการสายสัมพันธ์
ชุมชน บ้าน และโรงเรียน 

วัตถุประสงค ์
 เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชน  

ผู้ปกครอง 
 เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารและความรู้กับ

ชุมชน 
 เพื่อร่วมมือกับชุมชนในการจัดการศึกษา 

เชิงปริมาณ : สถานศึกษาสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง  
ชุมชนใกล้เคียงสถานศึกษาและองค์กรส่วนท้องถิ่น 

 

เชิงคุณภาพ :  
กิจกรรมปฐมนิเทศ 
กิจกรรมให้ความรู้
ผู้ปกครอง 
กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน 

ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ในระดับดีเยี่ยม 9.3 

มีการถ่ายทอดความรู้  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
สถานศึกษา กับผู้ปกครอง ในระดับดีเยี่ยม 

13.2 

มีการน าภูมปิัญญาทอ้งถิ่นมาใช้ในการจดัการเรียนรู้ ในระดับดี
เยี่ยม 

13.1 

 
 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสรมิอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  

กลยุทธ์ระดับโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 

วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้ผู้เรียนยึดมั่นในหลักธรรมมีวินัย

และมีความรับผิดชอบ 

 เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้มีมารยาทดี มีสัมมา
คารวะตามวัฒนธรรมไทย 

 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนท าความดี เพื่อ
ตนเอง ผู้อื่น และส่วนรวม 

เชิงปรมิาณ :  ผู้เรียนเข้าร่วมกจิกรรมทกุคน  
เชิงคุณภาพ :  

กิจกรรมบันทึกความด ี
กิจกรรมส่งเสริม
มารยาทงาม 

ร้อยละ 90 ของผู้เรียนเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวที 2.2 
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ทีด่ีและให้เกียรติผู้อื่น 1.5 
ผู้ร้อยละ 90 ของผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเองและกล้าแสดงออก 1.4 
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น มีความ
รักและภูมิใจในความเป็นไทย 

2.1 
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 กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสรมิและพัฒนาคณุภาพสถานศึกษา 

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 อยู่ในสภาพใชก้าร
ได้ บริเวณสถานศึกษาร่มร่ืนดี มีแหล่งเรียนรู้ 

11.1 

มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา และใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
และบุคลากรภายในสถานศึกษา  

13.1 

ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2.1 
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บทท่ี 3 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
1. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณ และคณุภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณ และคณุภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

โครงการวันส าคัญ 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็ก 
โครงการส่งเสริมวิชาการ 
โครงการนิทานเพื่อนรัก 
โครงการส่งเสริมสุขภาพ 

เชิงปริมาณ: เชิงปริมาณ:  
เด็กเข้าร่วมโครงการทุกคน เด็กได้เข้าร่วมโครงการทุกคน  
เชิงคุณภาพ: เชิงคุณภาพ:  
ร้อยละ 70 ของเด็กมีน้ าหนักส่วนสูง
เป็นไปตามเกณฑ์ 

เด็กมีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
ร้อยละ 71.54 

1.1 

ร้อยละ 90 ของเด็กมีสุขนิสัย ในการ
ดูแลสุขภาพของตน 

เด็กมีสุขนิสัย ในการดูแลสุขภาพของ
ตนร้อยละ 100 

1.3 

ร้อยละ 90 ของเด็กหลีกเลี่ยงต่อสภาวะ
ที่เสี่ยงต่อโรค 

เด็กหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค
ร้อยละ 100 

1.4 

ร้อยละ 90 ของเด็กร่าเริง แจ่มใส เด็กร่าเริง แจ่มใส ร้อยละ 100 2.1 
ร้อยละ 90 ของเด็กมีความมั่นใจกล้า
แสดงออก 

เด็กมีความมั่นใจกล้าแสดงออกร้อยละ 
100 

2.2 

ร้อยละ 90 ของเด็กควบคุมอารมณ์
ตนเองได้ 

เด็กควบคุมอารมณ์ตนเองได้ร้อยละ 
100 

2.3 

ร้อยละ 95 ของเด็กช่ืนชมศิลปะ รัก
ธรรมชาติ 

เด็กช่ืนชมศิลปะ รักธรรมชาติทุกคน
ร้อยละ 96.15 

2.4 

ร้อยละ 90 ของเด็กมีวินัย รับผิดชอบ 
เช่ือฟังค าสั่งสอนของ พ่อแม่ และครู
อาจารย์ 

เด็กมีวินัย รับผิดชอบ เช่ือฟังค าสั่งสอน
ของ พ่อแม่ และครูอาจารย์ทุกคนร้อย
ละ 99.23 

3.1 

ร้อยละ 90 ของเด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต 
ช่วยเหลือแบ่งปัน 

เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือ
แบ่งปันทุกคนร้อยละ 100 

3.2 

ร้อยละ 90 ของเด็กเล่นและท างาน
ร่วมกับผู้อื่น 

ของเด็กเล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นทุก
คนร้อยละ 100 

3.3 

ร้อยละ 90 ของเด็กประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนับถือ 

เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและ
ศาสนาท่ีตนนับถือทุกคนร้อยละ 100 

3.4 

ร้อยละ 90 ของเด็กสนใจเรียนรู้สิ่ ง
รอบตัว 

เด็กสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัวทุกคนร้อยละ
98.46 

4.1 

ร้อยละ 90 ของเด็กมีความคิดรวบยอด
เ กี่ ย ว กั บ สิ่ ง ต่ า ง ๆ  ที่ เ กิ ด จ า ก
ประสบการณ์เรียนรู้ 

เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ 
ที่เกิดจากประสบการณ์เรียนรู้ร้อยละ 
100 

4.2 

ร้อยละ 90 ของเด็กมีทักษะทางภาษา เด็กมีทักษะทางภาษาร้อยละ 100 4.3 
ร้อยละ 90 ของเด็กมีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ 

เ ด็ ก มี จิ น ต น า ก า ร แ ล ะ ค ว า ม คิ ด
สร้างสรรค์ร้อยละ 100 

4.5 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณ และคณุภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณ และคณุภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

โครงการจัดท าและพัฒนา
หลักสูตร 
โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม
สานสัมพันธ์ดวงพร 
โครงการประกันคุณภาพ
ภายใน 

เชิงปริมาณ: เชิงปริมาณ:  
สถานศึกษามีหลักสูตรที่ ได้รับการ
ปรับปรุงโดยความร่วมมือของทุกฝ่าย 

สถานศึกษามีหลักสูตรที่ ได้รับการ
ปรั บปรุ ง โ ดยความร่ วมมื ออย่ า ง
ต่อเนื่อง 

 

เชิงคุณภาพ:   
ร้อยละ 90 ของครู เข้าใจปรัชญา
หลักการ และธรรมชาติของการจัด
การศึกษา 

ครู เ ข้ า ใ จปรั ชญาหลั กก าร  และ
ธรรมชาติของการจัดการศึกษาทุกคน 5.1 

ร้อยละ 90 ของครูจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย และสามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย 
สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 

ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ ที่
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย และสามารถจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ทุกคน 

5.2 

ร้อยละ 90 ของครูบริหารจัดการช้ัน
เรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก 

ครูบริหารจัดการช้ันเรียนที่สร้างวินัย
เชิงบวก ทุกคน 

5.3 

ร้อยละ 90 ของครูใช้สื่อและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการ
ของเด็ก 

ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กมาก
ทุกคน 

5.4 

ร้อยละ 90 ของครูวิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้
ผลในการปรับการจัดประสบการณ์ 

ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่
ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับ
การจัดประสบการณ์ทุกคน 

5.6 

ร้อยละ 90 ของครูจัดสิ่งแวดล้อมให้
เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 

ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้
ตลอดเวลาทุกคน 

5.7 

ค รู ทุ ก ค น มี วุ ฒิ แ ล ะ ค ว า ม รู้
ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย 

ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถใน
ด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคน 

5.9 

ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย ในระดับดีเยี่ยม 

ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย ในระดับดีเยี่ยม 

6.1 

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ภาวะผู้น าและ
ความคิดริเริ่มที่ เน้นการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ในระดับดีเยี่ยม 

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ภาวะผู้น าและ
ความคิดริเริ่มที่ เน้นการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ในระดับดีเยี่ยม 

6.2 

ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินหรือการ
วิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและ
การจัดการ ในระดับดีเยี่ยม 

ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินหรือการ
วิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและ
การจัดการ ในระดับดีเยี่ยม 

6.3 

ผู้ บ ริ หารสามารถบริ หารจั ดการ
การศึกษาให้บรรลุ เป้าหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับ
ดีเยี่ยม 

ผู้ บ ริ หารสามารถบริ หารจั ดการ
การศึกษาให้บรรลุ เป้าหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใน
ระดับดีเยี่ยม 
 
 

6.4 
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กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณ และคณุภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณ และคณุภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ในระดับดี
เยี่ยม 

ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ในระดับดี
เยี่ยม 

6.5 

ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา
ปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา ใน
ระดับดีเยี่ยม 

ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา
ปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา ใน
ระดับดีเยี่ยม 

6.6 

เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผล
การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย ใน
ระดับดีเยี่ยม 

เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผล
การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย ใน
ระดับดีเยี่ยม 

6.7 

สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในระดับดีเยี่ยม 

สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในระดับดีเยี่ยม 

7.1 

ร้อยละ 90 ของครู และบุคลากร
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 

ครูและบุคลากรประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดี
ของสถานศึกษาทุกคน 

พ.1.4.1 

สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ
ภายใน ที่เป็นระบบตามกฎกระทรวง 
ในระดับดีมาก 

สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ
ภายใน ที่เป็นระบบตามกฎกระทรวง 
ในระดับดีเยี่ยม 

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
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาและชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันทุกคน 

 

เชิงคุณภาพ :   
ร้อยละ 90 ของครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
เด็ก และผู้ปกครอง 

ครู มี ปฏิ สั มพั นธ์ ที่ ดี กั บ เ ด็ ก  และ
ผู้ปกครองทุกคน 

5.8 

สถานศึกษาสร้างการมีส่วนร่วมและ
แสวงหาการร่วมมือกับผู้ปกครอง 
ชุมชนและท้องถิ่น ในระดับดีเยี่ยม 

สถานศึกษาสร้างการมีส่วนร่วมและ
แสวงหาการร่วมมือกับผู้ปกครอง 
ชุมชนและท้องถิ่น ในระดับดีเยี่ยม 

7.4 

สถานศึกษาจัดสิ่งอ านวยความสะดวก 
เพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ในระดับ
ดีเยี่ยม 

สถานศึกษาจัดสิ่งอ านวยความสะดวก 
เพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ในระดับ
ดีเยี่ยม 

7.5 

มีก ารแลก เปลี่ ยน เ รี ยนรู้ ร่ วมกั น 
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในระดับ
ดีเยี่ยม 

มีก ารแลก เปลี่ ยน เ รี ยนรู้ ร่ วมกั น 
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในระดับ
ดีเยี่ยม 
 

9.2 
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กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณ และคณุภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณ และคณุภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา 
ชุมชน ในระดับดีเยี่ยม 

เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา 
ชุมชน ในระดับดีเยี่ยม 

9.1 

 สถานศึกษาให้บริการอาคารสถานที่ 
และพื้นที่ภายในแก่ชุมชน ในระดับดี
เยี่ยม 

สถานศึกษาให้บริการอาคารสถานที่ 
และพื้นที่ภายในแก่ชุมชน ในระดับดี
เยี่ยม 

พ.1.1.2 

สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการท า
กิจกรรมของชุมชน ในระดับดีเยี่ยม 

สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการท า
กิจกรรมของชุมชน ในระดับดีเยี่ยม 

พ.1.1.1 

 

 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณ และคณุภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณ และคณุภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

โครงการยิ้มง่ายไหว้สวย 
 

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

เด็กมีสุขภาพจิตดี มีกิริยามารยาทงาม 
แสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ได้อย่าง
สวยงามทุกคน 

พ.1.3.1 

 
 กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณ และคณุภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณ และคณุภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม เชิงปริมาณ : เชิงปริมาณ :  
เด็กในโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทุกคน เด็กได้เข้าร่วมโครงการทุกคน  
เชิงคุณภาพ :   
ร้อยละ 90 ของเด็กบ าเพ็ญประโยชน์
เพื่อส่วนรวม 

เด็กบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมทุก
คน 

พ.1.2.1 

ร้อยละ 90 ของเด็กที่สนใจเรียนรู้สิ่ง
รอบตัว 

เด็กที่สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัวร้อยละ 
98.46 

4.1 

ร้อยละ 90 ของเด็กท่ีมีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ 

เด็กที่มีจินตนาการและความคิดทุกคน
สร้างสรรค์ 

4.5 

ร้อยละ 95 ของเด็กที่ ช่ืนชมผลงาน
ศิลปะ 

เด็กท่ีช่ืนชมผลงานศิลปะร้อยละ 96.15 2.4 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

โครงการวันส าคัญ 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียน 
โครงการส่งเสริมวิชาการ 
โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

เชิงปริมาณ : ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ทุกคน ผู้ปกครองที่สนใจ เข้าร่วม
กิจกรรมวันส าคัญ  

เชิงปริมาณ : ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ทุกคน ผู้ปกครองที่สนใจ เข้าร่วม
กิจกรรมวันส าคัญ  

 

เชิงคุณภาพ :   
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
สามารถปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 
ประการได้ 

ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถ
ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ
ได้ ร้อยละ 96.41 

1.1 

ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีน้ าหนัก 
ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์ 

ผู้ เ รี ย น มี น้ า ห นั ก  ส่ ว น สู ง  แ ล ะ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ร้อยละ 
55.90 

1.2 

ร้อยละ 90 ของผู้เรียนรู้จักหลีกเลี่ยง
ต่อสภาวะเสี่ยงต่อโรคภัย 

ผู้เรียนรู้จักหลีกเลี่ยงต่อสภาวะเสี่ยง
ต่อโรคภัย ได้ร้อยละ 97.75 

1.3 

ร้อยละ 90 ของผู้เรียนทีเห็นคุณค่าใน
ตนเองและกล้าแสดงออก 

ผู้เรียนทีเห็นคุณค่าในตนเองและกล้า
แสดงออกร้อยละ 91.79 

1.4 

ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 

ผู้ เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ ดีและให้
เกียรติผู้อื่นร้อยละ 94.36 

1.5 

ร้อยละ 90 ของผู้เรียนสามารถสร้าง
ผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ศิ ล ป ะ  ด น ต รี / น า ฏ ศิ ล ป์  กี ฬ า /
นันทนาการตามจินตนาการ 

ผู้เรียนสามารถสร้างผลงานจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/
นาฏศิลป์  กีฬา/นันทนาการตาม
จินตนาการร้อยละ 98.46 

1.6 

ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีความมีวินัย
ความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ และ
ปฏิบัติตามของศาสนา มีความรักและ
ภูมิใจในความเป็นไทย 

ผู้ เรียนมีความมีวินัยความรักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์และปฏิบัติตามของ
ศาสนา มีความรักและภูมิใจในความ
เป็นไทยร้อยละ 94.87 

2.1 

ร้อยละ 90 ของผู้เรียนเอื้ออาทรผู้อื่น
และกตัญญูกตเวที 

ผู้ เ รียนเอื้ ออาทรผู้ อื่นและกตัญญู
กตเวทีร้อยละ 98.46 

2.2 

ร้อยละ 90 ของผู้เรียนยอมรับ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 

ผู้เรียนยอมรับวัฒนธรรมที่แตกต่าง
ร้อยละ 95.38 

2.3 

ร้อยละ 90 ของผู้เรียนตระหนัก รู้
คุ ณ ค่ า  ร่ ว ม อนุ รั ก ษ์ แ ล ะ พัฒน า
สิ่งแวดล้อม 

ผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อมร้อยละ 99.49 

2.4 

ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีนิสัยรักการ
อ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อ
ต่างๆ รอบตัว 

ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้และสื่อต่างๆ รอบตัวร้อยละ 
86.15 

3.1 

ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีทักษะในการ
อ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถาม
เพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 

ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด 
เขียน และตั้งค าถามเพื่อค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติมร้อยละ 92.82 

3.2 

ร้อยละ 85 ของผู้เรียนสามารถเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 3.3 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนคาม
คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 

แลกเปลี่ยนคามคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้
ระหว่างกันร้อยละ 90.26 

ร้อยละ 80 ของผู้เรียนสามารถสรุป
เรื่องที่พบเห็นและสื่อสารโดยการพูด
หรือเขียนตามความคิดของตนเองได้ 

ผู้เรียนสามารถสรุปเรื่องที่พบเห็นและ
สื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเองได้ร้อยละ 95.38 

4.1 

ร้อยละ 85 ของผู้เรียนสามารถ
น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยวิธีการ
ของตนเอง 

ผู้ เรียนสามารถน าเสนอวิธีคิด วิธี
แก้ปัญหาด้วยวิธีการของตนเองร้อยละ 
92.31 

4.2 

ร้อยละ 85 ของผู้เรียนสามารถ
สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง 

ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานด้วย
ตนเองร้อยละ 89.23 

4.4 

ร้อยละ 85 ของผู้เรียนสามารถวาง
แผนการท างาน และท างานจนส าเร็จ 

ผู้เรียนสามารถวางแผนการท างาน 
และท างานจนส าเร็จร้อยละ 87.18 

6.1 

ร้อยละ 85 ของผู้เรียนท างานอย่างมี
ความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจ
ในผลงานของตนเอง  

ผู้เรียนท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของ
ตนเองร้อยละ 96.92 

6.2 

ร้อยละ 85 ของผู้เรียนท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 

ผู้เรียนท างานร่วมกับผู้อื่นได้ร้อยละ 
93.85 

6.3 

ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต 

ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ร้อยละ 100 

6.4 

 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 
โครงการส่งเสริมสานสัมพันธ์
ดวงพร 
โครงการประกันคุณภาพ
ภายใน 
โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

เชิงปริมาณ :ผู้บริหารและครูเข้ารับ
การอบรมทั้งหมด 

เชิงปริมาณ :ผู้บริหารและครูเข้ารับ
การอบรมทั้งหมด 

 

เชิงคุณภาพ :   
ร้อยละ 90 ของครูเข้าใจเป้าหมายของ
หลักสูตร ก าหนดเป้าหมายในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

ครู เ ข้ า ใจ เป้ าหมายของหลักสูตร 
ก า หนด เป้ า หม าย ในกา รพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนทุกคน 

7.1 

ร้อยละ 90 ของครูสามารถวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  

ครู สามารถวิ เคราะห์ผู้ เ รี ยน เป็น
รายบุคคล ทุกคน 

7.2 

ร้อยละ 90 ของครูสามารถน าผลการ
วิเคราะห์มาออกแบบ วางแผน และ
จัดการเรียนรู้ ที่ตอบสนอง ความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ
ทางสติปัญญา  

ครูสามารถน าผลการวิ เคราะห์มา
ออกแบบ วางแผน และจัดการเรียนรู้
ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา
ทุกคน 

7.3 

ร้ อ ย ล ะ  9 0  ข อ ง ค รู ใ ช้ สื่ อ แ ล ะ
เทคโนโลยีที่ เหมาะสม และน าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้ 
 
 

ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
และน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการ
ในการจัดการเรียนรู้ทุกคน 

7.4 
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โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

ร้อยละ 90 ของครูสามารถประเมินผล
ที่มุ่งเน้นพัฒนาการของผู้ เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย 

ครู สามารถประ เมิ นผลที่ มุ่ ง เ น้ น
พัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลายทุกคน 

7.5 

ร้อยละ 90 ของครู ให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาผู้ เรียน
อย่างทั่วถึง  

ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและแก้ไข
ปัญหาผู้เรียนอย่างทั่วถึงทุกคน 

7.6 

ร้ อ ย ล ะ  9 0  ข อ งค รู ส า ม า ร ถ ใ ช้
กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง  

ครูสามารถใช้กระบวนการวิจัยในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนา
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่องทุกคน 

7.7 

ร้อยละ 90 ของครูประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ เรียน เป็น
สมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่
ดีของผู้ เ รี ยน เป็นสมาชิกที่ ดี ของ
สถานศึกษาทุกคน 

7.8 

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า มี
ความสามารถทางวิชาการ และมี
ความคิดริเริ่มในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียน ระดับดี
เยี่ยม 

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า มี
ความสามารถทางวิชาการ และมี
ความคิดริเริ่มในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียน ระดับดี
เยี่ยม 

8.1 

ผู้บริหารใช้กระบวนการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมและใช้ผลการประเมินเป็น
เครื่องมือในการบริหารงาน ระดับดี
เยี่ยม 

ผู้บริหารใช้กระบวนการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมและใช้ผลการประเมินเป็น
เครื่องมือในการบริหารงาน ระดับดี
เยี่ยม 

8.2 

ผู้บริหารมีประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ ครอบคลุมภารกิจทั้ง 4 ด้าน
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้
ระดับดีเยี่ยม 

ผู้บริหารมีประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ ครอบคลุมภารกิจท้ัง 4 ด้านให้
บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ ระดับ
ดีเยี่ยม 

8.3 

ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรระดับดีเยี่ยม 

ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรระดับดีเยี่ยม 

8.4 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พึงพอใจผลการ
บริหารการจัดการศึกษา ระดับดีเยี่ยม 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พึงพอใจผลการ
บริหารการจัดการศึกษา ระดับดีเยี่ยม 

8.5 

ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทาง
วิ ช า ก า ร  แ ล ะ เ อ า ใ จ ใ ส่ ก า ร จั ด
การศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ ระดับดี
เยี่ยม 

ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทาง
วิ ช า ก า ร  แ ล ะ เ อ า ใ จ ใ ส่ ก า ร จั ด
การศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ ระดับดี
เยี่ยม 

8.6 

ร้อยละ 90 ของครูมีสมาธิและความ
มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่
ตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างมุ่งมั่นเต็ม
เวลาประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ด ี

ครูมีสมาธิและความมุ่ งมั่นในการ
ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐาน
วิชาชีพอย่างมุ่งมั่นเต็มเวลาประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีทุกคน 

7.9 
 

สถานศึกษามีการด าเนินการตาม
ระบบประกันคุณภาพภายในตาม
กฎกระทรวงในระดับดีมาก 

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./ตัวบ่งชี้) 

สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
ให้เหมาะสมกับบริบทอยู่เสมอ อยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม 

สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
ให้เหมาะสมกับบริบทอยู่เสมอ อยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม 

10.1 

สถานศึกษามี รายวิชาเพิ่ม เติม ให้
ผู้ เ รี ย น ไ ด้ เ ลื อ ก ต า ม ค ว า ม ถ นั ด 
ความสามารถและความสนใจ อยู่ใน
ระดับดีมาก 

สถานศึกษามี รายวิชาเพิ่ม เติม ให้
ผู้ เ รี ย น ไ ด้ เ ลื อ ก ต า ม ค ว า ม ถ นั ด 
ความสามารถและความสนใจ อยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม 

10.2 

 

 กลยุทธ์ที่ 3 สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

โครงการสายสัมพันธ์ชุมชน 
บ้าน และโรงเรียน 

เชิ งป ริมาณ : สถานศึกษาสร้ า ง
ความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง ชุมชน
ใกล้เคียงสถานศึกษาและองค์กรส่วน
ท้องถิ่น 

เชิ งป ริมาณ : สถานศึกษาสร้ า ง
ความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง ชุมชน
ใกล้เคียงสถานศึกษาและองค์กรส่วน
ท้องถิ่น 

 

เชิงคุณภาพ : เชิงคุณภาพ :  
ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาในระดับดีเยี่ยม 

ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาในระดับดีเยี่ยม 

9.3 

มีการถ่ายทอดความรู้  แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถานศึกษา กับ
ผู้ปกครอง ในระดับดีเยี่ยม 

มีการถ่ายทอดความรู้  แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถานศึกษา กับ
ผู้ปกครอง ในระดับดีเยี่ยม 

13.2 

มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ ในระดับดีเยี่ยม 

มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ ในระดับดีเยี่ยม 

13.1 

 

 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

เชิงปริมาณ : ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ทุกคน 

เชิงปริมาณ : ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ทุกคน 

 

เชิงคุณภาพ : เชิงคุณภาพ :  
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนเอื้ออาทรผู้อื่น
และกตัญญูกตเวที 

ผู้ เ รียนเอื้ ออาทรผู้ อื่นและกตัญญู
กตเวที ร้อยละ 98.46 

2.2 

ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 

ผู้ เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ ดีและให้
เกียรติผู้อื่น ร้อยละ 94.36 

1.5 

ร้อยละ 90 ของผู้เรียนเห็นคุณค่าใน
ตนเองและกล้าแสดงออก 

ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเองและกล้า
แสดงออก 91.79 

1.4 

ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ เช่น มีความรักและ
ภูมิใจในความเป็นไทย 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เช่น มีความรักและภูมิใจในความเป็น
ไทย ร้อยละ 94.87 

2.1 
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กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

โครงการปรับปรุ งอาคาร
สถานท่ี 

เชิงปริมาณ :อาคารสถานท่ีและบริเวณ
ได้รับการดูแลรักษาและปรับปรุง 

เชิงปริมาณ :อาคารสถานท่ีและบริเวณ
ได้รับการดูแลรักษาและปรับปรุง 

 

เชิงคุณภาพ : เชิงคุณภาพ :  
มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคาร
เรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่ง
อ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ใน
สภาพใช้การได้ บริเวณสถานศึกษาร่ม
รื่นดี มีแหล่งเรียนรู้ ในระดับดีเยี่ยม 

มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคาร
เรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่ง
อ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ใน
สภาพใช้การได้ บริเวณสถานศึกษาร่ม
รื่นดี มีแหล่งเรียนรู้ ในระดับดีเยี่ยม 

11.1 

สถานศึกษามีการสร้างและพัฒนาแหลง่
เรียนรู้ภายในสถานศึกษา และใช้
ประ โยชน์ จ ากแหล่ ง เ รี ยนรู้  เ พื่ อ
พัฒนาการเรี ยนรู้ ของผู้ เ รี ยนและ
บุคลากรภายในสถานศึกษา ในระดับดี
เยี่ยม 

สถานศึกษามีการสร้างและพัฒนาแหลง่
เรียนรู้ ภายในสถานศึกษา และใช้
ประ โยชน์ จ ากแหล่ ง เ รี ยนรู้  เ พื่ อ
พัฒนาการเรี ยนรู้ ของผู้ เ รี ยนและ
บุคลากรภายในสถานศึกษา ในระดับดี
เยี่ยม 

13.1 

ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

ผู้ เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ร้อยละ 97.87 

2.1 
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2.  ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
 ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  

ตัวบ่งช้ี 
จ านวนนักเรียน 
ที่อยู่ในระดับ 

3 ข้ึนไป 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละ 
ที่ได ้

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

1.1  มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 93 130 71.54 1 0.72 
1.2  มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 130 130 100 1.5 1.50 
1.3  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 130 130 100 1.5 1.50 
1.4  หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่ง

เสพติด  
130 130 100 1 1.00 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 1    5 4.72 
 

 ร่องรอยความพยายาม 
 โครงการส่งเสริมสุขภาพ (กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปี และกิจกรรมตรวจสุขภาพปากและฟัน) 
 
 วิธีการพัฒนา  
 โรงเรียนจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย มีน้ าหนักส่วนสูง
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขและมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงตามวัย โดยจัดบริการ
อาหารกลางวัน จัดรายการอาหารตามกหลักโภชนาการตลอดปี ดูแลให้ล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังการ
เข้าห้องน้ า ให้แปรงฟันหลังรับประทานอาหาร ประสานกับโรงพยาบาลแพทย์รังสิตให้มาตรวจสุขภาพร่างกายและ
สุขภาพฟันภาคเรียนละครั้ง ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองสามมาตรวจสุขภาพ
และให้ความรู้ด้านสุขอนามัยอย่างสม่ าเสมอ จัดกิจกรรมออกก าลังการทุกเช้าพร้อมทั้งจัดหาครูพละมาสอนวิธีการ
เคลื่อนไหวและออกก าลังกายที่ถูกต้อง สอนให้รู้จักระมัดระวังอุบัติเหตุจากการเล่นและหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอันตราย
ต่างๆ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุครูประจ าชั้นจะจดบันทึกเป็นรายบุคคลเพ่ือการดูแลเป็นพิเศษ มีการชั่งน้ าหนัก วัด
ส่วนสูงและเปรียบเทียบกับมาตรฐานทุกเดือน จัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องยาเสพติด  
  
 ผลการพัฒนา  
 จากการจัดโครงการ/กิจกรรมและจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ เป็นผลให้เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูง  
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขและมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงตามวัยในระดับดี มีทักษะ
การเคลื่อนไหวตามวัย มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนเอง และรู้จักหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ 
ภัย และสิ่งเสพติดในระดับดีเยี่ยม 
 
 แนวทางการพัฒนา  
  โรงเรียนมุ่งมั่นในการส่งเสริมสุขภาพกายเด็กที่มีน้ าหนักสูงกว่าเกณฑ์และต่ ากว่าเกณฑ์ ให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน จะจัดท าโครงการส่งเสริมสุขภาพประสานกับโรงพยาบาลแพทย์รังสิตให้มาตรวจสุขภาพร่างกายและ
สุขภาพฟัน ขอความร่วมมือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองสามมาตรวจสุขภาพและให้ความรู้ด้าน
สุขอนามัยอย่างต่อเนื่อง สร้างความตระหนักให้ผู้ปกครอง ครูประจ าชั้นและเด็กในเรื่องความส าคัญของการดูแล
สุขภาพ โดยเน้นให้เลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมและการออกก าลังกายเป็นประจ า 
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มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 

ตัวบ่งช้ี 
จ านวนนักเรียน 
ที่อยู่ในระดับ 

3 ข้ึนไป 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละ 
ที่ได ้

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 130 130 100 1 1.00 
2.2 มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 130 130 100 1 1.00 
2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 130 130 100 1 1.00 
2.4 ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 125 130 96.15 2 1.92 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 2    5 4.92 
 
 ร่องรอยความพยายาม 
 โครงการวันส าคัญ (กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันปีใหม่) 
 โครงการส่งเสริมศักยภาพ (กิจกรรมงานปิดภาค กิจกรรมกีฬาสี และกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ) 
 โครงการส่งเสริมวิชาการ (กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมตลาดนัดดวงพร และกิจกรรมวันวิชาการ) 
 
 วิธีการพัฒนา 
  โรงเรียนส่งเสริมให้เด็กมีความร่าเริงแจ่มใส มั่นใจในตนเอง กล้าพูด กล้าท า กล้าแสดงออกในทางที่
เหมาะสม ได้จัดโครงการวันส าคัญ โครงการส่งเสริมศักยภาพ โครงการส่งเสริมวิชาการ มีกิจกรรมวันลอยกระทง วัน
ปีใหม่ วันปิดภาคเรียนซึ่งจัดให้เด็กได้แสดงออกทางด้านดนตรี-นาฏศิลป์ กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการเด็กได้แสดงความสามารถของตนเอง กิจกรรมทัศนศึกษาไปชมศูนย์วิทยาศาสตร์รังสิตคลองหกเพ่ือให้เด็กมี
ความรักในธรรมชาติ กิจกรรมตลาดนัดดวงพร เด็กได้น าสิ่งของมาจ าหน่ายก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน กิจกรรมวัน
วิชาการเด็กทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมเพ่ือนตามฐาน ในกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการประจ าวัน จัดให้เด็กออกมา
เล่าประสบการณ์ เล่าข่าวและเหตุการณ์หน้าชั้นเรียน เล่านิทานที่ชื่นชอบ ให้เด็กทุกในห้องปรบมือให้กับผู้ที่ออกมา
ท ากิจกรรมเพ่ือให้ผู้ท ากิจกรรมมีความมั่นใจในตนเอง จัดให้มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เช่น การปลูกฟักทอง 
สตรอเบอรร์ี่ แตงโม มะละกอ และกล้วย เด็กทุกคนถูกฝึกให้กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
 
 ผลการพัฒนา 
 จากการจัดจัดโครงการ/กิจกรรมการและการจัดการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการประจ าวันเป็ นผลให้เด็กมี
ความร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้
เหมาะสมกับวัย มีสุนทรียภาพ ชื่นชอบในศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติรอบตัวในระดับดีเยี่ยม 
 
 แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนจะจัดโครงการวันส าคัญ โครงการส่งเสริมศักยภาพ โครงการส่งเสริมวิชาการอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือ
ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ จะจัดหาครูนาฏศิลป์มาสอนเพ่ือให้เด็กเกิดสุนทรียภาพเพ่ิมข้ึน 
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มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 

ตัวบ่งช้ี 
จ านวนนักเรียน 
ที่อยู่ในระดับ 

3 ข้ึนไป 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละ 
ที่ได ้

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

3.1 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 129 130 99.23 2 1.98 
3.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน 130 130 100 1 1.00 
3.3 เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 130 130 100 1 1.00 
3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนับถือ 130 130 100 1 1.00 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 3    5 4.98 
 

 ร่องรอยความพยายาม 
 โครงการวันส าคัญ (กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมวันเข้าพรรษา กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันลอยกระทง และ
กิจกรรมวันพ่อ) 
 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (กิจกรรมกราบเท้าพ่อแม่ก่อนนอน กิจกรรมวิถีชาวพุทธ กิจกรรมสมุด
บันทึกความด ีและกิจกรรมเก่งดีมีวินัย) 
 โครงการส่งเสริมวิชาการ (กิจกรรมตลาดนัดดวงพร และกิจกรรมวันวิชาการ) 
 โครงการนิทานเพื่อนรัก 
 
 วิธีการพัฒนา 
  โรงเรียนจัดโครงการวันส าคัญ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โครงการส่งเสริมวิชาการและโครงการ
นิทานเพื่อนรัก มีกิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมวันพ่อ วันแม่ เพื่อให้เด็กรู้ถึงพระคุณของพ่อ แม่และครู มีความเชื่อฟัง คิด
ตอบแทนพระคุณ กิจกรรมกราบเท้าพ่อแม่ก่อนนอน กิจกรรมวันเข้าพรรษา กิจกรรมวิถีชาวพุทธนิมนต์พระมารับ
บาตรทุกวันพุทธ กิจกรรมวันลอยกระทง ฝึกให้เด็กยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมและวัฒนธรรมประเพณีไทย 
กิจกรรมบันทึกความดี และกิจกรรมเก่งดีมีวินัย ฝึกให้เด็กเห็นคุณค่าของการกระท าดี ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต 
ความดีและประพฤติแต่สิ่งที่ดีจนเป็นนิสัย กิจกรรมตลาดนัดดวงพรฝึกให้เด็กมีความประหยัด รู้จักการแบ่งปัน น า
ของใช้แล้วมาจ าหน่ายในราคาถูก โครงการนิทานเพ่ือนรัก เป็นการอ่านนิทานร่วมกันระหว่างเด็กกับพ่อแม่  ปลูกฝัง
ความรับผิดชอบและคุณธรรมความดี กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการประจ าวันฝึกให้นักเรียนมีระเบียบวินัย เช่นการจัด
วางรองเท้าไว้บนชั้นวางรองเท้าก่อนเข้าห้องเรียน จัดเก็บสิ่งของเข้าที่หลังเลิกใช้ การเข้าแถวส่งงาน การเดินแถวไป
รับประทานอาหาร และการทิ้งขยะลงถัง  
 
 ผลการพัฒนา  
  จากการจัดจัดโครงการ/กิจกรรมการ และการจัดการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการประจ าวันเป็นผลให้เด็กมี
ระเบียบวินัย เชื่อฟังค าสอนของพ่อแม่ และครู มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือแบ่งปันเพ่ือน ท างานร่วมกับเพ่ือน
โดยไม่มีปัญหา ยึดมั่นใน ศาสนา ปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีไทยไดอ้ย่างดีเยี่ยม 
 
 แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนจะจัดจัดโครงการวันส าคัญ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โครงการส่งเสริมวิชาการและ
โครงการนิทานเพื่อนรักและท ากิจกรรมตามโครงการอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเน้นการปฏิบัติงาน
กลุ่ม และการลงมือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ประสานกับผู้ปกครองในการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
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มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 

ตัวบ่งช้ี 
จ านวนนักเรียน 
ที่อยู่ในระดับ 

3 ข้ึนไป 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละ 
ที่ได ้

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการ
เรียนรู้ 

128 130 98.46 1 0.98 

4.2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่ งต่าง ๆ ที่ เกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

130 130 100.00 1 1.00 

4.3 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย 130 130 100.00 1 1.00 
4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 130 130 100.00 1 1.00 
4.5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 130 130 100.00 1 1.00 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 4    5 4.98 
 

 ร่องรอยความพยายาม 
 โครงการส่งเสริมวิชาการ (กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมตลาดนัดดวงพร กิจกรรมวันวิชาการ และกิจกรรม
เชิญวิทยากร) 
 โครงการนิทานเพ่ือนรัก 
 
 วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนจัดโครงการส่งเสริมวิชาการ โครงการนิทานเพ่ือนรัก จัดกิจกรรมทัศนศึกษาน าเด็กไปศูนย์
วิทยาศาสตร์รังสิต คลองหก ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งรอบตัว ตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่พบเห็น เกิดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมวันวิชาการ ส่งเสริมให้เด็กใช้สติปัญญาท ากิจกรรมร่วมกับเพ่ือน เชิญนายอุนารินทร์ กิจ
ไพบูลทวี มาให้ความรู้ด้านอาชีพเพาะเห็ดแก่เด็ก จัดโครงการนิทานเพ่ือนรัก จัดหานิทานให้เด็กอ่านร่วมกับ
ผู้ปกครองแล้วน ามาเล่าให้เพื่อนฟัง เป็นการฝึกทักษะการใช้ภาษาและฝึกให้เกิดความคิดรวบยอด ในการจัดกิจกรรม
เสริมประสบการณ์ ได้ฝึกให้ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองด้วยการเล่านิทาน การวาดภาพระบายสี การปั้น การฉีกปะ 
เป็นการสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
  
 ผลการพัฒนา 
 จากการจัดจัดโครงการ กิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการจัดการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการประจ าวันเป็นผลให้
เด็กมี ความสนใจสิ่งรอบตัว รักการเรียนรู้ มีความคิดรวบยอด คิดอย่างมีจินตนาการและสร้างสรรค์ มีทักษะในการ
ใช้ภาษา มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเหตุผล มีความสามารถในการคิดทางคณิตศาสตร์ ในระดับดีเยี่ยม 
 
 แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนจะจัดโครงการส่งเสริมวิชาการ โครงการนิทานเพ่ือนรักอย่างต่อเนื่อง จะประสานกับผู้ปกครองให้
ดูแลเรื่องการท าการบ้านและติดตามพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของเด็กเพ่ิมข้ึน 
 
 
 
  



รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดวงพร ปีการศึกษา 2558 หน้า 69 

ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  
มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ตัวบ่งช้ี 
จ านวนครูที่อยู ่

ในระดับ 
3 ข้ึนไป 

จ านวน
คร ู

ทั้งหมด 

ร้อยละที่
ได ้

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

5.1  ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษา
ปฐมวัย และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

7 7 100 2 2 

5.2  ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

7 7 100 2 2 

5.3  ครูบริหารจัดการช้ันเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก 7 7 100 2 2 

5.4  ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของ
เด็ก 

7 7 100 2 2 

5.5 ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่าง
หลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่
ผู้ปกครอง 

7 7 100 2 2 

5.6  ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลใน
การปรับการจัดประสบการณ์ 

7 7 100 2 2 

5.7  ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 7 7 100 2 2 

5.8  ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง 7 7 100 2 2 

5.9  ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย 7 7 100 2 2 

5.10 ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาเด็ก 

7 7 100 2 2 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 5    20 20 
 
 ร่องรอยความพยายาม 
 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา และกิจกรรมนิเทศการสอน) 
 โครงการสายสัมพันธ์ชุมชน บ้านและโรงเรียน (กิจกรรมปฐมนิเทศ และกิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง) 
 
 วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ส่งเสริมให้ครูศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม ขณะนี้มีครูระดับ
ปฐมวัยก าลังศึกษาระดับปริญญาโท 1 คน จัดกิจกรรมอบรม สัมมนาทั้งในและนอกโรงเรียน จัดประชุมชี้แจงทั้ง
เรื่องหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2546 ปรัชญา หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย การเขียนแผนการจัดประสบการณ์ การจัด
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ การจัดบรรยากาศให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมเชิงบวก การสร้างปฏิสัมพันธ์กับ
เด็กและผู้ปกครอง การจัดท าและการใช้สื่อประกอบการจัดประสบการณ์ กระบวนการวัดและประเมินผล การ
รวบรวมสารนิทัศน์เพ่ือการพัฒนาเด็กจัดให้มีการนิเทศการสอนภาคเรียนละครั้งพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทาง
พัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ การจัดท าวิจัยในชั้นเรียน จัดโครงการสายสัมพันธ์บ้านโรงเรียน มีกิจกรรม
ปฐมนิเทศและให้ความรู้ผู้ปกครอง มีเอกสารสื่อสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับครูเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กเป็น
ประจ าเพ่ือความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
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 ผลการพัฒนา 
 จากการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าว เป็นผลให้ครูปฐมวัยมีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีร้อยละ 80 และร้อยละ 20 มีประสบการในการสอนปฐมวัยเกิน 10 ปี มีความรู้ความเข้าใจปรัชญา 
เป้าหมายและหลักการของการจัดการศึกษาปฐมวัย สามารถเขียนแผนการจัดกิจกรรมและด าเนินการเชิงบวกเพ่ือ
ส่งเสริมพัฒนาการ จัดบรรยากาศได้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีประกอบการจัดกิจกรรมอย่างเหมาะสม 
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ปกครอง ประเมินผลความก้าวหน้าเกี่ยวกับพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็กและรายงาน
ผู้ปกครองอย่างเป็นระบบ ครูสามารถน าสารนิทัศน์ที่รวบรวมไว้มาใช้พัฒนาเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติ
หน้าที่ของครูเกิดประสิทธิผลในระดับดีเยี่ยม 

 
แนวทางการพัฒนา 

 โรงเรียนจะจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และส่งเสริมให้ครูศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่อง 
จะจัดกิจกรรมนิเทศการสอน ตรวจสอบและประเมินผลงานของครูเป็นรายบุคคลด้วยวิธีการเชิงบวกอย่างสม่ าเสมอ 
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มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ตัวบ่งช้ี ระดับทีไ่ด ้
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

6.1 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 5 3 3 
6.2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย 5 3 3 
6.3 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมสี่วนรว่มและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐาน

คิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 
5 3 3 

6.4 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

5 3 3 

6.5 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 5 3 3 
6.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเด็กเต็ม

ศักยภาพและเต็มเวลา 
5 3 3 

6.7 เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 5 2 2 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 6  20 20 
 
 ร่องรอยความพยายาม 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลกร (กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา) 
 

 วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหารเข้ารับการอบรมสัมมนาตามที่เขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสักงานการศึกษาเอกชนจัดขึ้นในเรื่องหลักการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย หลักการบริหารงานโดยใช้หลักธรร
มาภิบาลแบบมีส่วนร่วมของผู้ร่วมงาน รวมทั้งการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง 
 
 ผลการพัฒนา 
 จากการอบรมสัมมนา การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง จากประสบการณ์ในการบริหารเป็นผลให้ผู้บริหารมี
ภาวะผู้น า  และมีวิสัยทัศน์ในการท างาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  เป็นที่ยอมรับและศรัทธาของผู้ปกครอง 
กรรมการบริหารโรงเรียน มีความคิดริเริ่ม คิดหาวิธีการใหม่ ๆ มา ปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา ใช้กระบวนการ
บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถโดยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดี สนับสนุนทรัพยากรอย่างเต็มที่ นิเทศงานอย่างเป็นกัลยาณมิตร มีการมอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ
และความถนัด รับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน สร้างเสริมขวัญและก าลังใจให้ทุกฝ่ายอย่างสม่ าเสมอ ผู้ปกครอง 
ครูมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหาร ได้รับความไว้วางใจจากชุมชนด้วยการส่งบุตรหลานเข้า
มาศึกษาในโรงเรียน มีผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ในระดับดีเยี่ยม 
  
 แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนจะด าเนินการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้บุคลากร ชุมชนและกรรมการบริหาร
โรงเรียนประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารทุกปีการศึกษา เพ่ือตรวจสอบผลการบริหารงานและน าไปพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 
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มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา 

ตัวบ่งช้ี ระดับทีไ่ด ้
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

7.1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5 4 4 
7.2 มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 5 4 4 
7.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 5 4 4 
7.4 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น 5 4 4 
7.5 จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 5 4 4 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 7  20 20 

 

 ร่องรอยความพยายาม 
 โครงการจัดท าและพัฒนาหลักสูตร และโครงการสายสัมพันธ์ชุมชน บ้านและโรงเรียน (กิจกรรมปฐมนิเทศ 
และกิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง) 
 
 วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย โครงการสายสัมพันธ์ชุมชน บ้านและโรงเรียน จัดกิจกรรม
ปฐมนิเทศและให้ความรู้ผู้ปกครอง ในเรื่องความส าคัญและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมี
ส่วนร่วมในการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกับบริบทของท้องถิ่น บริบทของโรงเรียนและความต้องการของ
ผู้ปกครอง รวมทั้งสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ปี 2546 จัดท าโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่เพ่ือจัดสิ่งอ านวย
ความสะดวก เช่น สถานที่รับประทานอาหาร ห้องน้ า ห้องนอน สนามเด็กเล่น มุมกิจกรรมต่างๆ มีการจัดท าและใช้
สื่อประกอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ซึ่งท าให้การพัฒนาเด็กรวดเร็วและเป็นระบบยิ่งขึ้น 
 
 ผลการพัฒนา 
 จากการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆดังกล่าว ส่งผลให้ผู้ปกครองมีความเข้าใจในหลักการและตระหนักถึง
ความส าคัญของการศึกษาปฐมวัย เป็นผลให้โรงเรียนมีหลักสูตรที่เหมาะสมกับเด็กสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ปี 
2546 และบริบทของโรงเรียนโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนา มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการซึ่งท า
ให้การพัฒนาเด็ก ท าให้โรงเรียนมีแนวการจัดการศึกษาที่ดีเยี่ยม 

   
 แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนจะประสานสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้
ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป 
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มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ตัวบ่งช้ี 
ระดับที่

ได ้
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

8.1  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 5 1 1 
8.2  จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ี 5 1 1 
8.3  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ 5 1 1 
8.4  ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
5 
 

0.5 0.5 

8.5  น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

5 0.5 0.5 

8.6  จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 5 1 1 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 8  5 5 
 
 ร่องรอยความพยายาม 
 โครงการประกันคุณภาพภายใน 

 
 วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนจัดท าโครงการประกันคุณภาพภายใน โดยมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน คณะกรรมการประชุมร่วมกับบุคลากรก าหนดมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 11 มาตรฐาน 
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด ระบุค่าเป้าหมายความส าเร็จของแต่
ละตัวบ่งชี้/มาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพ ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประกาศ
มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในประจ าปี 2558 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาปี 2558-2561 และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2558 ตามบริบทของโรงเรียน ขอความเห็นชอบการด าเนินการตามแผนแผนพัฒนา
การศึกษาปี 2558-2561 และแผนปฏิบัติการประจ าปี 2558 จากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน จัดระบบโครงสร้าง
การบริหารโรงเรียน รวบรวมสารสนเทศได้ครบถ้วนเพียงพอต่อการบริหารงาน มอบหมายให้บุคลากรด าเนินงาน
ตามโครงการที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการด าเนินงานและ
ประเมินผลการประกันคุณภาพภายในภาคเรียนละครั้ง สรุปผล จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในเมื่อสิ้นปี
การศึกษา 2558 ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน น าผลการประเมินไปเป็นข้อมูล ในการ
พิจารณาวางแผนพัฒนาการศึกษาในปี 2559 ต่อไป 

 
ผลการพัฒนา 

 จากการจัดท าโครงการประกันคุณภาพภายในตามขั้นตอนดังกล่าวเป็นผลให้ โรงเรียนด าเนินการบรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ทุกมาตรฐาน ผลการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในเป็นไปตามกฎกระทรวง ปี 2553 ทุก
ประการ และอยู่ในระดับดีเยี่ยม  

 
แนวทางการพัฒนา 
โรงเรียนจะด าเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องตลอดไป จะให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพ

แก่บุคลากรใหม่ทุกคนอย่างชัดเจน และจะแสวงหาความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องเพ่ิมมากข้ึน  
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ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ตัวบ่งช้ี ระดับทีไ่ด ้
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

9.1  เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา 5 2.5 2.5 
9.2  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว 

ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
5 

2.5 2.5 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 9  5 5 
 
 ร่องรอยความพยายาม 
 โครงการสายสัมพันธ์ชุมชน บ้านและโรงเรียน (กิจกรรมปฐมนิเทศ และกิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง) 
 โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ 
 
 วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนจัดปรับปรุงอาคารสถานที่ โดยมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เช่น การเพาะเห็ด การเลี้ยงปลา การปลูกมะนาว การปลูกผัก จัดโครงการโครงการสายสัมพันธ์ชุมชน 
บ้านและโรงเรียน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและขอความร่วมมือผู้ปกครองและชุมชนในด้านความรู้ความสามารถเฉพาะ
ทาง เพ่ือเรียนเชิญมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เด็ก ในปีการศึกษานี้ได้เชิญ นายอุนารินทร์ กิจไพบูลทวี มาให้
ความรู้ด้านอาชีพเพาะเห็ดแก่เด็ก โรงเรียนได้เผยแพร่ความรู้ให้แก่ชุมชนด้วยเอกสารและผ่านเว็บไซต์ 
 
 ผลการพัฒนา 
 จากการจัดท าโครงการและกิจกรรมดังกล่าว เป็นผลให้โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ให้เด็กได้
ศึกษา และได้เผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนผ่านเอกสารและเว็บไซต์ มีภูมิปัญญามาให้ความรู้แก่เด็ก ผลการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับดเียี่ยม 
 
 แนวทางการพัฒนา  
 โรงเรียนจะประสานความร่วมมือกับชุมชนเพ่ิมขึ้นรวมทั้งจะเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน ผ่านเอกสารและ
เว็บไซต์เพ่ิมข้ึนด้วย 
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ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  
มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

 
 ร่องรอยความพยายาม 
 โครงการยิ้มง่ายไหว้สวย 
 
 วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนมีจุดเน้นในการจัดการศึกษาโดยมุ่งมั่นให้เด็กเป็นคนดี มีคุณธรรม มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย ได้
จัดโครงการยิ้มง่ายไหว้สวย ปลูกฝังให้เด็กมีกริยามารยาทนุ่มนวลเพ่ือให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของโรงเรียนที่
ก าหนดว่าเป็น “โรงเรียนส่งเสริมมารยาท” และอัตลักษณ์ของเด็กที่ก าหนดไว้ว่า “ไหว้สวย มารยาทงาม” โดยมี
ข้อตกลงกับเด็กว่า เมื่อพบคุณครูหรือผู้ใหญ่ เด็กจะต้องยิ้มและหยุดท าความเคารพด้วยการไหว้ และเด็กชายกล่าว
ค าว่า สวัสดีครับ ส่วนเด็กหญิงกล่าวค าว่า สวัสดีค่ะ  
 การจัดโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชน ได้ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จในการ
ด าเนินการไว้ ร้อยละ 90 ส าหรับอัตลักษณ์ของเด็กเกิดขึ้นจากความเห็นของผู้ปกครองร่วมกับคณะครูและได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
  
 ผลการพัฒนา 
 การจัดโครงการยิ้มง่าย ไหว้สวย ซึ่งเป็นจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน ได้รับความร่วมมือจาก
ผู้ปกครองและชุมชน ผลการด าเนินการบรรลุเป้าหมายมีผลการประเมินร้อยละ 95.80 นับว่าอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
  
 แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนจะด าเนินการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม การเป็นคนดีมีมารยาทปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทยโยความ
ร่วมมือของชุมชนอย่างต่อเนื่อง และจะประสานกับผู้ปกครองให้ร่วมกันปลูกฝังเพ่ือให้เกิดพฤติกรรมที่ยั่งยืนตลอดไป
อันจะท าให้สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
 
  

ตัวบ่งช้ี ระดับทีไ่ด ้
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

10.1 จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการ
จัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

5 
 

3 3 

10.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 5 2 2 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 10  5 5 
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ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  
มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

ตัวบ่งช้ี ระดับทีไ่ด ้
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

11.1 จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 5 3 3 
11.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 5 2 2 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 11  5 5 
 

 ร่องรอยความพยายาม 
 โครงการวันส าคัญ โครงการส่งเสริมวิชาการ โครงการจัดท าและพัฒนาหลักสูตร โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ และโครงการประกันคุณภาพใน 
 
 วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนมุ่งพัฒนาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น โดยจัดโครงการ
วันส าคัญ เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอันดีงามให้แก่เด็ก โครงการส่งเสริมวิชาการ โครงการจัดท าและพัฒนาหลักสูตร 
เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้มีความรู้ รู้ทันเหตุการณ์ได้ตามวัย รักการเรียนรู้ จัดท าโครงการส่งเสริมสุขภาพ มุ่ง
หมายให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี โครงการพัฒนาบุคลากร เพ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจรรยาบรรณ และเพ่ือพัฒนาผู้บริหารให้มีความสามารถใน
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วม จัดโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ เพ่ือให้โรงเรียนร่มรื่น 
สวยงาม จัดท าแหล่งเรียนรู้เพ่ือให้มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้  ด าเนินโครงการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือให้มีการ
บริหารและพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้โรงเรียนยังได้น าข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายและภายนอกมาพิจารณาปรับปรุงการด าเนินการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 
 ผลการพัฒนา 
 การด าเนินโครงการทั้ง 8 โครงการและกิจกรรมต่างๆดังกล่าวบรรลุเป้าหมายทุกโครงการ เป็นผลให้
โรงเรียนสามารถด าเนินการพัฒนาได้ตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา กล่าวคือ มีการพัฒนาเด็กให้รักการ
เรียนรู้ รู้ทันเหตุการณ์(ตามวัย) พัฒนาครูให้เป็นครูยุคใหม่ที่สามารถจัดกิจกรรมแบบเน้นเด็กเป็นส าคัญ สามารถใช้
เทคโนโลยีช่วยในการจัดกิจกรรม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ จัดหาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนได้เหมาะสม
กับการจัดกิจกรรม และพัฒนาการบวนการบริหารใหม่โดยใช้หลักธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ 
นับว่าด าเนินการพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น ได้ใน
ระดับดีเยี่ยม 
 

แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนจะด าเนินการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพ่ือรักษาระดับมาตรฐานการศึกษาให้คงไว้ โดยจะแสวงหา
ความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้มากยิ่งขึ้น 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

ตัวบ่งช้ี 
จ านวนนักเรียน 
ที่อยู่ในระดับ 

3 ข้ึนไป 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละ 
ที่ได ้

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

1.1  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 188 195 96.41 0.5 0.48 
1.2  มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์

มาตรฐาน 
109 195 55.90 0.5 0.28 

1.3  ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเอง
จากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และ
ปัญหาทางเพศ 

191 195 97.95 1 0.98 

1.4  เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 

179 195 91.79 1 0.92 

1.5  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 184 195 94.36 1 0.94 
1.6  สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/

นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ 
192 195 98.46 1 0.98 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 1    5 4.59 
 
 ร่องรอยความพยายาม 
 โครงการส่งเสริมสุขภาพ โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน และโครงการวันส าคัญ 
 
 วิธีการพัฒนา  
 โรงเรียนจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุขและมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง โดยจัดบริการอาหารกลางวัน จัดรายการอาหารตาม
หลักโภชนาการตลอดปี ดูแลให้ล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังการเข้าห้องน้ า ให้แปรงฟันหลังรับประทาน
อาหาร ประสานกับโรงพยาบาลแพทย์รังสิตให้มาตรวจสุขภาพร่างกายและสุขภาพฟันภาคเรียนละครั้ง ได้รับความ
อนุเคราะห์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองสามมาตรวจสุขภาพและให้ความรู้ด้านสุขอนามัยอย่าง
สม่ าเสมอ จัดกิจกรรมออกก าลังตอนเช้า จัดกิจกรรมการสอนให้รู้จักระมัดระวังอุบัติเหตุจากการเล่นและหลีกเลี่ยง
สิ่งที่เป็นอันตรายต่าง ๆ มีการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูงและเปรียบเทียบกับมาตรฐานทุกเดือน จัดกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่องยาเสพติด จัดป้ายนิเทศแสดงพิษภัยของยาเสพติด จัดกิจกรรมวันงดบุหรี่โลก ชี้ให้เห็นอันตรายของการสูบบุหรี่  
จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน จัดกิจกรรมวันปิดภาค กิจกรรมกีฬาสีจัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในกลุ่ม
โรงเรียนเอกชนและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกและเกิดความมั่นใจในตนเอง จัด
โครงการวันส าคัญ มีกิจกรรมวันสุนทรภู่ วันลอยกระทง วันเด็ก และวันปีใหม่ ซึ่งจัดให้นักเรียนแสดงด้านนาฏศิลป์ 
ดนตรี ได้จ้างครูดนตรีมาสอนวิชาดนตรีให้นักเรียนทุกชั้น โรงเรียนจัดให้มีชมรมกีฬาให้นักเรียนที่สนใจอีกด้วย 
นอกจากนี้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ก าหนดให้มีการท างานเป็นกลุ่มเพ่ือฝึกให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ ที่ดีกับ
เพ่ือน 
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 ผลการพัฒนา  
 จากการจัดโครงการ/กิจกรรมและจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นผลให้เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูง ตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขและมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงตามวัยในระดับพอใช้ มีสุขนิสัย
ในการดูแลสุขภาพของตนเอง และรู้จักหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด เห็นคุณค่า 
และม่ันใจในตนเอง มีมนุษยสัมพันธ์กับผู้อ่ืนและมีสุนทรียภาพในระดับดีเยี่ยม 
 
 แนวทางการพัฒนา  
 โรงเรียนมุ่งม่ันในการส่งเสริมสุขภาพกายนักเรียนที่มีน้ าหนักสูงกว่าเกณฑ์และต่ ากว่าเกณฑ์ ให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน จะจัดท าโครงการส่งเสริมสุขภาพประสานกับโรงพยาบาลแพทย์รังสิตให้มาตรวจสุขภาพร่างกายและ
สุขภาพฟัน ขอความร่วมมือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองสามมาตรวจสุขภาพและให้ความรู้ด้าน
สุขอนามัยอย่างต่อเนื่อง สร้างความตระหนักให้ผู้ปกครอง ครูประจ าชั้นและนักเรียนในเรื่องความส าคัญของการ
ดูแลสุขภาพ โดยเน้นให้เลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมและการออกก าลังกายเป็นประจ า  ส าหรับด้าน
สุนทรียภาพโรงเรียนจะจัดหาครูนาฏศิลป์ที่มีความสามารถมาฝึกสอนนาฏศิลป์ไทยให้กับนักเรียน 
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มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

ตัวบ่งช้ี 
จ านวนนักเรียน 
ที่อยู่ในระดับ 

3 ข้ึนไป 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละ 
ที่ได ้

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

2.1  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 185 195 94.87 2 1.90 
2.2  เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 192 195 98.46 1 0.98 
2.3  ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 186 195 95.38 1 0.95 
2.4  ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 194 195 99.49 1 0.99 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 2    5 4.83 
 
 ร่องรอยความพยายาม 
 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โครงการวันส าคัญ และโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
 
 วิธีการพัฒนา 
  โรงเรียนจัดโครงการวันส าคัญ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โครงการวันส าคัญ มีกิจกรรมไหว้ครู 
กิจกรรมวันพ่อ วันแม่ เพ่ือให้นักเรียนรู้พระคุณของพ่อ แม่และครู มีความเชื่อฟัง คิดตอบแทนพระคุณ กิจกรรม
กราบเท้าพ่อแม่ก่อนนอน กิจกรรมวันเข้าพรรษา กิจกรรมวิถีชาวพุทธนิมนต์พระมารับบาตรทุกวันพุทธ กิจกรรมวัน
ลอยกระทง ฝึกให้เด็กยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมและวัฒนธรรมประเพณีไทย กิจกรรมบันทึกความดี กิจกรรม
หน้าเสาธง ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบวินัย เห็นคุณค่าของการกระท าดี ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ประพฤติแต่สิ่งที่ดี
จนเป็นนิสัย มีความประหยัด รู้จักการแบ่งปัน มีความรับผิดชอบ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย มีการเลือก
ประธานนักเรียนเป็นการฝึกให้นักเรียนยอมรับผู้อ่ืนทุกด้าน ทั้งด้านเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีที่
แตกต่างกัน ในกิจกรรมการเรียนรู้ครูได้สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมทุกด้านระหว่างสอน ในช่วงเวลาแนะแนว ครู
ได้ปลูกฝังแนวทางด าเนินชีวิตประจ าวัน สร้างความตระหนักเรื่องการรักษาความสะอาด ให้รักสิ่งแวดล้อมและ
ร่วมกันอนุรักษ์ 
 
 ผลการพัฒนา  
  จากการจัดจัดโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ประจ าวันเป็นผลให้นักเรียนมี
ระเบียบวินัย เชื่อฟังค าสอนของพ่อแม่ และครู มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยอมรับผู้อ่ืน ทั้งด้านความคิดและความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมประเพณี เห็นคุณค่าและร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในระดับดีเยี่ยม 
 
 แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนจะจัดจัดโครงการวันส าคัญ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
และท ากิจกรรมต่างๆดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นการปฏิบัติงานกลุ่ม ให้มากขึ้น ประสานกับ
ผู้ปกครองในการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ตัวบ่งช้ี 
จ านวนนักเรียน 
ที่อยู่ในระดับ 

3 ข้ึนไป 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละ 
ที่ได ้

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

3.1  มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว 

168 195 86.15 2 1.72 

3.2  มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพื่อ
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 

181 195 92.82 1 0.93 

3.3  เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการ
เรียนรู้ระหว่างกัน 

176 195 90.26 1 0.90 

3.4  ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 180 195 92.31 1 0.92 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 3    5 4.48 
 

 ร่องรอยความพยายาม 
 โครงการส่งเสริมวิชาการ โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน และโครงการวันส าคัญ 
 
 วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนจัดโครงการส่งเสริมวิชาการ จัดหาหนังสือเข้าห้องสมุดให้นักเรียนยืมไปค้นคว้าหาความรู้ด้วย
ตนเองได้ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาน านักเรียนไปแหล่งเรียนรู้ Kidzania ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งสิ่งต่าง ๆ ตื่นตาตื่นใจ
กับสิ่งที่พบเห็น เกิดความรู้สึกอยากเรียนรู้  ได้เชิญภูมิปัญญา มาให้ความรู้แก่นักเรียน โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียน จัดกิจกรรมรักการอ่าน โครงการวันส าคัญ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ จัดประกวดการเขียนค ากลอน การอ่าน
ท านองเสนาะ เป็นการฝึกให้นักเรียนมีทักษะในการอ่านและการเขียน ในการจัดกิจกรรมการเรียน ได้ฝึกให้ปฏิบัติ
กิจกรรมกลุ่มเพ่ือให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เช่นการค้นคว้าหาความรู้มาท ารายงาน การท า
โครงงานครูฝึกให้นักเรียนใช้ความรู้ในวิชาคอมพิวเตอร์ มาใช้น าเสนอโครงงาน 
  
 ผลการพัฒนา 
 จากการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆรวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประจ าวัน เป็นผลให้เด็กมี ความ
สนใจสิ่งรอบตัว รักการเรียนรู้ มีทักษะในการใช้ภาษา สามารถเรียนรู้ร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
ใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอผลงานได้อย่างดีมาก 
  
 แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนจะจัดโครงการส่งเสริมวิชาการ โครงการวันส าคัญและโครงการส่งเสริมศักยภาพเพ่ือพัฒนา
นักเรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  จะจัดหาภูมิ
ปัญญามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนเพ่ิมมากข้ึน 
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มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ
สมเหตุผล  

ตัวบ่งช้ี 
จ านวนนักเรียน 
ที่อยู่ในระดับ 

3 ข้ึนไป 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละ 
ทีไ่ด ้

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

4.1  สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดย
การพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 

186 195 95.38 2 1.91 

4.2  น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของ
ตนเอง 

180 195 92.31 1 0.92 

4.3  ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมี
เหตุผลประกอบ 

179 195 91.79 1 0.92 

4.4 มีความคิดริ เริ่ ม  และสร้ างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

174 195 89.23 1 0.89 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 4    5 4.64 
 

 ร่อยรอยความพยายาม 
 โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน และโครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ 
 
 วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียน โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน จัดกิจกรรมทัศนศึกษาและให้นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้มา
รายงาน เป็นการฝึกให้จัดล าดับความรู้ตามความคิดของตนเอง จัดโครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยโครงงาน เป็นการฝึกการน าเสนอวิธีคิด การตั้งสมมุติฐาน การค้นคว้าหาค าตอบจากการคาดการณ์ 
การใช้เหตุผลในการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางของตนเอง และฝึกให้รู้จักใช้เหตุผลในการตัดสินใจ ในกิจกรรมการ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์สามารถฝึกการใช้ความคิดอย่างมีเหตุผลได้เป็นอย่างดี วิชาศิลปะและงานประดิษฐ์ มีการฝึก
นักเรียนให้สร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการ ครูมีการจัดระดับผลงาน อันเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้แก่
นักเรียนอย่างมาก  

 
ผลการพัฒนา  
จากการจัดโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการจัดการกิจกรรมการเรียนประจ าวันเป็นผลให้นักเรียน

สามารถสรุปความคิดและน าเสนอได้ด้วยภาษาของตนเอง สามารถตั้งเป้าหมาย ตั้งสมมุติฐานและใช้เหตุผลในการ
ด าเนินการสร้างสรรค์หรือแก้ปัญหา มีจินตนาการ ริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานได้ด้วยตนเอง ในระดับดีเยี่ยม 
 
  แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนจะจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน จัดโครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการและจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยโครงงานอย่างต่อเนื่อง จะฝึกให้นักเรียนสังเกตสิ่งรอบตัวอย่างรอบคอบเพ่ือการตัดสินใจที่ถูกต้องมี
เหตุผล 
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มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

ตัวบ่งช้ี 
จ านวนนักเรียน 
ที่อยู่ในระดับ 

3 ข้ึนไป 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละ 
ที่ได ้

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

5.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตาม
เกณฑ์ 

148 195 75.90 1 0.80 

5.2  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์ 

195 195 100.00 1 1.00 

5.3  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไป
ตามเกณฑ์ 

193 195 98.97 2 2.00 

5.4  ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 19 24 79.17 1 1.00 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 5    5 4.80 
 

 ร่องรอยความพยายาม 
 โครงการส่งเสริมวิชาการ และโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 
 

 วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนจัดโครงการส่งเสริมวิชาการ โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน จัดกิจกรรมทัศนศึกษากิจกรรมรัก
การอ่าน จัดหาภูมิปัญญามาให้ความรู้แก่นักเรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้คิด ค้นคว้า วิเคราะห์
และสรุปองค์ความรู้ทั้งในระบบกลุ่มและรายบุคคล เช่น การส่งรายงาน การน าเสนอโครงงาน/ผังความคิด เป็นการ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดและเพ่ิมพูนสมรรถนะของตนเอง 
  
 ผลการพัฒนา 
 จากการจัดโครงการ /กิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ประจ าวันเป็นผลให้นักเรียน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยอยู่ระดับดีมาก ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ การอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน และผล
การทดสอบระดับชาติ อยู่ในระดับดีเยี่ยม ในภาพรวมนักเรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 
  แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนจะจัดโครงการส่งเสริมวิชาการ โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนและกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
จะประสานกับผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะและมีสมรรถนะทั้ง 5 ด้านให้เต็มศักยภาพ 
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มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต 

ตัวบ่งช้ี 
จ านวนนักเรียน 
ที่อยู่ในระดับ 

3 ข้ึนไป 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละ 
ที่ได ้

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

6.1  วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 170 195 87.18 2 1.74 
6.2  ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจใน

ผลงานของตนเอง 
189 195 96.92 1 0.97 

6.3  ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 183 195 93.85 1 0.94 
6.4  มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับ

อาชีพท่ีตนเองสนใจ 
195 195 100.00 1 1.00 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 6    5 4.65 
 

 ร่องรอยความพยายาม 
 โครงการวันส าคัญ โครงการส่งเสริมวิชาการ โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน และโครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย 
 
 วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนจัดโครงการวันส าคัญ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ วันลอยกระทง วันคริสต์มาส วันปีใหม่และวันปิดภาค 
ให้นักเรียนร่วมกันวางแผนจัดกิกรรมและการแสดงของห้องเรียนเองในแต่ละวันส าคัญ และด าเนินการตามแผนที่
วางไว้ จัดโครงการส่งเสริมวิชาการ จัดกิจกรรมวิชาการ จัดเป็นฐานให้นักเรียนรวมกลุ่มเข้าปฏิบัติกิจกรรมตามฐาน
นั้น ๆ เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ท างานร่วมกัน โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน มีกิจกรรมกีฬาสี รวมนักเรียน
เป็นสี ลงแข่งขันเพ่ือสีของตนเอง จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ฝึกนักเรียนให้ยอมรับซึ่งกันและกัน จัดหาภูมิ
ปัญญามาให้ความรู้เรื่องอาชีพแก่นักเรียน จัดกิจกรรมแนะแนวในชั่วโมงโฮมรูมให้ความรู้เรื่องอาชีพ น านักเรียนไป
ทัศนศึกษาท่ี kidzania เพ่ือทดลองฝึกอาชีพ 

 
ผลการพัฒนา 

 จากการจัดโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ประจ าวันเป็นผลให้นักเรียน 
สามารถวางแผนการท างานได้ด้วยตนเอง ท างานอย่างมีความสุข ท าและงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ยอมรับอาชีพสุจริตและ
หาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองชอบ 
 
 แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนจะจัดโครงการวันส าคัญ โครงการส่งเสริมวิชาการ โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน โครงการ
ส่งเสริมประชาธิปไตย และกิจกรรมต่างๆ ต่อเนื่อง จะประสานกับผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันส่งเสริมนักเรียนให้ฝึกคิด
วางแผนงานและมุ่งมั่นในการท างานและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนเชิงบวกตลอดไป 
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ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ตัวบ่งช้ี 
จ านวนคร ู

ที่อยู่ในระดับ 
3 ข้ึนไป 

จ านวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ 
ที่ได ้

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

7.1  ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

14 14 100 1 1 

7.2  ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการ
วางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

14 14 100 1 1 

7.3  ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา  

14 14 100 2 2 

7.4  ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและ
ภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

14 14 100 1 1 

7.5  ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

14 14 100 1 1 

7.6  ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้ง
ด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

14 14 100 1 1 

7.7  ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน 

14 14 100 1 1 

7.8  ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดี
ของสถานศึกษา 

14 14 100 1 1 

7.9  ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา 
เต็มความสามารถ 

14 14 100 1 1 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 7    10 10 
 

 ร่อยรอยความพยายาม 
 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 
 วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ส่งเสริมให้ครูศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม ขณะนี้มีครูระดับ
ประถมศึกษาก าลังศึกษาระดับปริญญาโท 1 คน จัดกิจกรรมอบรม สัมมนาทั้งในและนอกโรงเรียน จัดประชุมชี้แจง
ทั้งเรื่องหลักสูตร หลักการจัดการศึกษา การวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล การเขียนแผนการสอน การออกแบบ
การสอนที่สนองความแตกต่างของนักเรียน กระบวนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ การจัดบรรยากาศให้เอ้ือต่อ
การเรียนรู้  การให้ค าปรึกษา การปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลา เต็มความสามารถ การจัดท าและการใช้สื่อ
ประกอบการจัดประสบการณ์ กระบวนการวัดและประเมินผล การท าวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาการเรียนรู้ การปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณ จัดให้มีการนิเทศการสอน มีการประเมินแผนการสอน การประเมินข้อสอบวัดผลภาคเรียนละครั้ง 
พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางปรับปรุงพัฒนาเป็นรายบุคคล  
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 ผลการพัฒนา 
 จากการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรและจัดกิจกรรมต่างๆดังกล่าวเป็นผลให้ ครูมีความรู้ความเข้าใจปรัชญา 
เป้าหมายและหลักการของการจัดการศึกษา น าหลักสูตรมาก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้  ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะ วิเคราะห์ผู้เรียนและเขียนแผนสนองความแตกต่างของนักเรียนได้ จัดบรรยากาศได้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้
สื่อและเทคโนโลยีประกอบการสอน วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ท าวิจัยเพ่ือ
แก้ปัญหาการเรียนรู้ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นมีประสิทธิภาพในระดับดี
เยี่ยม 

 
แนวทางการพัฒนา 

 โรงเรียนจะจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และส่งเสริมให้ครูศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่อง 
จะจัดกิจกรรมนิเทศการสอน ตรวจสอบและประเมินผลงานของครูเป็นรายบุคคลด้วยวิธีการเชิงบวกอย่างสม่ าเสมอ 
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มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล 

ตัวบ่งช้ี 
ระดับที่

ได ้
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 5 1 1 
8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็น

ฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 
5 2 2 

8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
การ 

5 2 2 

8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 5 2 2 
8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 5 1 1 
8.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ

และเต็มเวลา 
5 2 2 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 8  10 10 
 

 ร่องรอยความพยายาม 
 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 
 วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหารเข้ารับการอบรมสัมมนาตามที่เขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสักงานการศึกษาเอกชนจัดขึ้นในเรื่องหลักการจัดการศึกษา หลักการบริหารงานโดยใช้หลัก ธรรมาภิบาลแบบมี
ส่วนร่วมของผู้ร่วมงาน  
  
 ผลการพัฒนา 
 จากการอบรมสัมมนา การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง จากประสบการณ์ในการบริหารเป็นผลให้ผู้บริหารมี
ภาวะผู้น า  และมีวิสัยทัศน์ในการท างาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  เป็นที่ยอมรับและศรัทธาของผู้ปกครอง 
กรรมการบริหารโรงเรียน มีความคิดริเริ่ม คิดหาวิธีการใหม่ ๆ มา ปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา ใช้กระบวนการ
บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถโดยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดี สนับสนุนทรัพยากรอย่างเต็มที่ นิเทศงานอย่างเป็นกัลยาณมิตร มีการมอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ
และความถนัด รับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน สร้างเสริมขวัญและก าลังใจให้ทุกฝ่ายอย่างสม่ าเสมอ ผู้ปกครอง 
ครูมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหาร ได้รับความไว้วางใจจากชุมชนด้วยการส่งบุตรหลานเข้า
มาศึกษาในโรงเรียน มีผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ในระดับดีเยี่ยม 
 
 แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนจะด าเนินการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้บุคลากร ชุมชนและกรรมการบริหาร
โรงเรียนประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารทุกปีการศึกษา เพ่ือตรวจสอบผลการบริหารงานและน าไปพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 
 
  



รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดวงพร ปีการศึกษา 2558 หน้า 87 

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ตัวบ่งช้ี 
ระดับที่

ได ้
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด 5 2 2 
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของ

สถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
5 1 1 

9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 5 2 2 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 9  5 5 
 

 ร่องรอยความพยายาม 
 โครงการสายสัมพันธ์ชุมชน 
 
 วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนจัดโครงการโครงการสายสัมพันธ์ชุมชน บ้านและโรงเรียน เรียนเชิญผู้มีความสนใจในการศึกษาที่มี
คุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในกฎกระทรวงมาเป็นคณะกรรมการบริหารโรงเรียน จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนไม่ต่ ากว่าปีละ 4 ครั้ง ชี้แจงให้รับทราบบทบาทและหน้าที่รวมทั้งระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง เปิดโอกาส
ให้กรรมการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษา ตรวจสอบการด าเนินการของโรงเรียน โรงเรียนน าเสนอ
แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี รายงานการประเมินตนเอง เอกลักษณ์ของโรงเรียน มาตรฐานของ
โรงเรียน ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน ามาใช้หรือประกาศต่อสาธารณชน  จัดประชุม
ผู้ปกครองรวมทั้งการสื่อสารด้วยเอกสารเพ่ือความร่วมมือในการจัดการศึกษาและพัฒนานักเรียน 
 
 ผลการพัฒนา 
 จากการจัดท าโครงการและกิจกรรมดังกล่าว เป็นผลให้โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนทีมี
คุณสมบัติครบถ้วน มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ไดต้ิดตาม ดูแล ให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการศึกษาด้วยความ
ห่วงใย ท าให้ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย และมีผู้ปกครองเข้ามาเป็นภูมิปัญญาให้ความรู้แก่นักเรียน นับว่า
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนให้ความร่วมมือกับโรงเรียนอยู่ในระดับดเียี่ยม 
 
 แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนจะประสานความร่วมมือกับกรรมการบริหารโรงเรียน ชุมชนและผู้ปกครองอย่างต่อเนื่องตลอดไป 
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มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบ
ด้าน 

ตัวบ่งช้ี 
ระดับที่

ได ้
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 5 2 2 
10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและ

ความสนใจ 
5 2 2 

10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

5 1 1 

10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง 

5 1 1 

10.5 นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง
สม่ าเสมอ 

5 2 2 

10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 5 2 2 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 10  10 10 
 
 ร่องรอยความพยายาม 
 โครงการพัฒนาหลักสูตร โครงการสายสัมพันธ์ชุมชน บ้านและโรงเรียน  
 
 วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนจัดโครงการพัฒนาหลักสูตร โครงการสายสัมพันธ์ชุมชน บ้านและโรงเรียน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
และให้ความรู้ผู้ปกครอง ในเรื่องความส าคัญในการดูแลนักเรียน ชี้แจงเรื่องหลักสูตร เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วน
ร่วมในการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกับบริบทของท้องถิ่น บริบทของโรงเรียนและความต้องการของ
ผู้ปกครอง รวมทั้งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากร มีกิจกรรมนิเทศการสอน ส่งเสริม
ให้ครูจัดการเรียนรู้โดยเน้นการปฏิบัติจริง ตรวจและประเมินแผนการสอน ประเมินข้อสอบวัดผล พร้อมทั้งให้
ข้อเสนอแนะเป็นรายบุคคล จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการคัดกรองนักเรียนด้วย SDQ แยกนักเรียนเป็น 3 
กลุ่มคือ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่มีปัญหา ประสานกับผู้ปกครองเรื่องการป้องกัน ดูแล แก้ไขนักเรียนทั้ง 3 
กลุ่ม 
 
 ผลการพัฒนา 
 จากการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆดังกล่าว ส่งผลให้โรงเรียนมีหลักสูตรที่เหมาะสมกับนักเรียน
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง และบริบทของโรงเรียน โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนา นักเรียน
ได้รับการดูแลช่วยเหลือเป็นอย่างดีเยี่ยม 
 
 แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนจะประสานสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
และการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 

 
 
 
  



รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดวงพร ปีการศึกษา 2558 หน้า 89 

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

ตัวบ่งช้ี 
ระดับที่

ได ้
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความ
สะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
ผู้เรียน 

5 4 4 

11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 5 3 3 
11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและ

หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
5 3 3 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 11  10 10 
 
 ร่องรอยความพยายาม 
 โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ 
 
 วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนจัดโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ พัฒนาภูมิทัศน์ให้ร่มรื่น สะอาด สวยงาม มีการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การเพาะเห็ด การเลี้ยงปลา การปลูกมะนาว การ
ปลูกผัก จัดกิจกรรมห้องสมุด หาหนังสือที่เหมาะสมเตรียมไว้ให้นักเรียนอ่านอย่างพอเพียง  มีคอมพิวเตอร์พร้อม
อินเทอร์เน็ตให้ค้นคว้า ด้านความปลอดภัย โรงเรียนแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่ตรวจสอบดูแลความมั่นคง
ของอาคารเรียนอยู่เป็นประจ า จัดโครงการโครงการส่งเสริมสุขภาพและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล
คลองสาม มาตรวจสุขภาพให้นักเรียนสม่ าเสมอ  
 
 ผลการพัฒนา 
 จากการจัดท าโครงการและกิจกรรมดังกล่าว เป็นผลให้โรงเรียนมีบรรยากาศร่มรื่น สะอาด สวยงาม มี
ความปลอดภัย นักเรียนได้รับการดูแลเรื่องสุขภาพ อนามัย มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ให้นักเรียนได้เรียนรู้ มี
ห้องสมุดพร้อมอินเทอร์เน็ตบริการ นับว่าโรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและ ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
อยู่ในระดับดเียี่ยม 
 
 แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนจะจัดโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ พัฒนาภูมิทัศน์ให้ร่มรื่น สะอาด สวยงาม มีการพัฒนาและ
จัดสร้างแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพ่ิมข้ึน ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้ปราศจากมลภาวะตลอดไป 
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มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ตัวบ่งช้ี 
ระดับที่

ได ้
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

12.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 5 1 1 
12.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
5 1 1 

12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

5 1 1 

12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 5 0.5 0.5 
12.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อย่างต่อเนื่อง 
5 0.5 0.5 

12.6 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 5 1 1 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 12  5 5 
 

 ร่องรอยความพยายาม 
 โครงการประกันคุณภาพภายใน 
 
 วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนจัดท าโครงการประกันคุณภาพภายใน โดยมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน คณะกรรมการประชุมร่วมกับบุคลากรก าหนดมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน 15 มาตรฐาน 
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด ระบุค่าเป้าหมายความส าเร็จของแต่
ละตัวบ่งชี้/มาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพ ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประกาศ
มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในประจ าปี 2558 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาปี 2558-2561 และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2558 ตามบริบทของโรงเรียน ขอความเห็นชอบการด าเนินการตามแผนแผนพัฒนา
การศึกษาปี 2558-2561 และแผนปฏิบัติการประจ าปี 2558 จากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน จัดระบบโครงสร้าง
การบริหารโรงเรียน รวบรวมสารสนเทศได้ครบถ้วนพอเพียงต่อการบริหารงาน มอบหมายให้บุคลากรด าเนินงาน
ตามโครงการที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการด าเนินงานและ
ประเมินผลการประกันคุณภาพภายในภาคเรียนละครั้ง สรุปผล จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในเมื่อสิ้นปี
การศึกษา 2558 ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน น าผลการประเมินไปเป็นข้อมูล ในการ
พิจารณาวางแผนพัฒนาการศึกษาในปี 2559 ต่อไป 

 
ผลการพัฒนา 

 จากการจัดท าโครงการประกันคุณภาพภายในตามขั้นตอนดังกล่าวเป็นผลให้โรงเรียนด าเนินการบรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ทุกมาตรฐาน ผลการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในเป็นไปตามกฎกระทรวง ปี 2553 ทุก
ประการ และอยู่ในระดับดีเยี่ยม  

 
แนวทางการพัฒนา  
โรงเรียนจะด าเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องตลอดไป จะให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพ

แก่บุคลากรใหม่ทุกคนอย่างชัดเจน และจะแสวงหาความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องเพ่ิมมากข้ึน  
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ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  

ตัวบ่งช้ี 
ระดับที่

ได ้
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรยีนรูภ้ายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรยีนรู้ ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

5 5 5 

13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

5 5 5 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 13  10 10 
 
 ร่องรอยความพยายาม 
 โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ และโครงการโครงการสายสัมพันธ์ชุมชน บ้านและโรงเรียน 
 
 วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนจัดโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ โดยมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เช่น การเพาะเห็ด การเลี้ยงปลา การปลูกมะนาว การปลูกผัก จัดโครงการโครงการสายสัมพันธ์
ชุมชน บ้านและโรงเรียน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและขอความร่วมมือผู้ปกครองและชุมชนในด้านความรู้
ความสามารถเฉพาะทาง เพ่ือเรียนเชิญมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน ในปีการศึกษานี้ได้เชิญมาให้ความรู้
เรื่องความปลอดภัย การป้องกันอบุัติเหตุ โรงเรียนได้เผยแพร่ความรู้ให้แก่ชุมชนด้วยเอกสารและผ่านเว็บไซต ์
 
 ผลการพัฒนา 
 จากการจัดท าโครงการและกิจกรรมดังกล่าว เป็นผลให้โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ให้นักเรียนได้
ศึกษา และได้เผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนผ่านเอกสารและเว็บไซต์ มีภูมิปัญญามาให้ความรู้แก่นักเรียน ผลการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับดเียี่ยม 
 
 แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนจะประสานความร่วมมือกับชุมชนเพ่ิมขึ้นรวมทั้งจะเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน ผ่านเอกสารและ
เว็บไซต์เพ่ิมข้ึนด้วย 
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ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

ตัวบ่งช้ี 
ระดับที่

ได ้
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลตุามเป้าหมายวิสยัทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น
ของสถานศึกษา 

5 3 3 

14.2 ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผูเ้รยีนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษา  

5 
 

2 2 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 14  5 5 
 

 ร่องรอยความพยายาม 
 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมส่งเสริมมารยาท 
 

วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนมีจุดเน้นในการจัดการศึกษาโดยมุ่งมั่นให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม มีมารยาทตามวัฒนธรรม

ไทย ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมมารยาท ปลูกฝังให้นักเรียนมีกริยามารยาทนุ่มนวลเพ่ือให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของ
โรงเรียนที่ก าหนดว่าเป็น “โรงเรียนส่งเสริมมารยาท” และอัตลักษณ์ของเด็กที่ก าหนดไว้ว่า “ไหว้สวย มารยาทงาม” 
โดยมีข้อตกลงกับนักเรียนว่า เมื่อพบคุณครูหรือผู้ใหญ่ นักเรียนจะต้องยิ้มและหยุดท าความเคารพด้วยการไหว้ และ
นักเรียนชายกล่าวค าว่า สวัสดีครับ ส่วนนักเรียนหญิงกล่าวค าว่า สวัสดีค่ะ  
 การจัดโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชน ได้ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จในการ
ด าเนินการไว้ ร้อยละ 90 ส าหรับอัตลักษณ์ของนักเรียนเกิดข้ึนจากความเห็นของผู้ปกครองร่วมกับคณะครูและได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
 
 ผลการพัฒนา 
 การจัดโครงการยิ้มง่าย ไหว้สวย ซึ่งเป็นจุดเน้นการจัดการศึกษาของโรงเรียน ได้รับความร่วมมือจาก
ผู้ปกครองและชุมชน ผลการด าเนินการบรรลุเป้าหมายมีผลการประเมินร้อยละ 95.90 นับว่าอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 
 แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนจะด าเนินการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม การเป็นคนดีมีมารยาทปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทยโดยความ
ร่วมมือของชุมชนอย่างต่อเนื่อง และจะประสานกับผู้ปกครองให้ร่วมกันปลูกฝังนักเรียนเพ่ือให้เกิดพฤติกรรมที่ยั่งยืน
ตลอดไปอันจะท าให้สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 

มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

ตัวบ่งช้ี 
ระดับที่

ได ้
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

 
5 

3 3 

15.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 5 2 2 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 15  5 5 
 

 ร่องรอยความพยายาม 
 โครงการวันส าคัญ โครงการส่งเสริมวิชาการ โครงการจัดท าและพัฒนาหลักสูตร โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
โครงการพัฒนาบุคลากร และโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ 
 
 วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนมุ่งพัฒนาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น โดยจัดโครงการ
วันส าคัญ เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอันดีงามให้แก่นักเรียน โครงการส่งเสริมวิชาการ โครงการจัดท าและพัฒนา
หลักสูตร เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการนักเรียนให้มีความรู้ รู้ทันเหตุการณ์ได้ตามวัย รักการเรียนรู้ จัดท าโครงการส่งเสริม
สุขภาพ มุ่งหมายให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี โครงการพัฒนาบุคลากร เพ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้
ความสามารถในการสอน ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจรรยาบรรณ และเพ่ือพัฒนาผู้บริหารให้มีความสามารถในการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วม จัดโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ เพ่ือให้โรงเรียนร่มรื่น 
สวยงาม จัดท าแหล่งเรียนรู้เพ่ือให้มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้  ด าเนินโครงการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือให้มีการ
บริหารและพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้โรงเรียนยังได้น าข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายและภายนอกมาพิจารณาปรับปรุงการด าเนินการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 
 ผลการพัฒนา 
 การด าเนินโครงการทั้ง 8 โครงการและกิจกรรมต่างๆดังกล่าวบรรลุเป้าหมายทุกโครงการ เป็นผลให้
โรงเรียนสามารถด าเนินการพัฒนาได้ตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา กล่าวคือ มีการพัฒนานักเรียนให้รัก
การเรียนรู้ รู้ทันเหตุการณ์ พัฒนาครูให้เป็นครูยุคใหม่ที่สามารถจัดกิจกรรมแบบเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ สามารถใช้
เทคโนโลยีช่วยในการจัดกิจกรรม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ จัดหาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนได้เหมาะสม
กับการจัดกิจกรรม และพัฒนาการบวนการบริหารใหม่โดยใช้หลักธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ 
นับว่าด าเนินการพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น ได้ใน
ระดับดีเยี่ยม 
 

แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนจะด าเนินการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพ่ือรักษาระดับมาตรฐานการศึกษาให้คงไว้ โดยจะแสวงหา
ความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้มากยิ่งขึ้น 
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3. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 
 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 20 19.61 5 
มาตรฐานที่ 1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  5 4.72 5 
มาตรฐานที่ 2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 5 4.92 5 
มาตรฐานที่ 3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 5 4.98 5 
มาตรฐานที่ 4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 5 4.98 5 
ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  65 65 5 
มาตรฐานที่ 5  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประ

สิทธิพล 
20 20 5 

มาตรฐานที่ 6  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

20 20 5 

มาตรฐานที่ 7  แนวการจัดการศึกษา 20 20 5 
มาตรฐานที่ 8  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่

ก าหนดในกฎกระทรวง 
5 5 5 

ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  5 5 5 
มาตรฐานที่ 9  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคม

แห่งการเรียนรู้ 
5 5 5 

ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  5 5 5 
มาตรฐานที่ 10  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ 

และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัย 
5 5 5 

ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  5 5 5 
มาตรฐานที่ 11  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา

เพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
5 5 5 

คะแนนรวม 100 99.61 5 
 

  ระดับการศึกษาปฐมวัย อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
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 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 30 27.99 5 
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 5 4.59 5 
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค ์ 5 4.83 5 
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5 4.48 4 

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล  

5 4.64 5 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 5 4.80 5 
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

5 4.65 5 

ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 50 50 5 
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 10 10 5 
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิด
ประสิทธิผล 

10 10 5 

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

5 5 5 

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

10 10 5 

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ 

10 10 5 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง 

5 5 5 

ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 10 10 5 
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้  

10 10 5 

ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 5 5 5 
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

5 5 5 

ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 5 5 5 
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

5 5 5 

คะแนนรวม 100 97.99 5 
 

  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม  
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4.  ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 4.1  ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 ผลพัฒนาการเด็ก ชั้นอนุบาลปีที่ 3 

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็ก 
ที่ประเมิน 

จ านวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

1. ด้านร่างกาย 60 60 - - 
2. ด้านอารมณ-์จิตใจ 60 60 - - 
3. ด้านสังคม 60 60 - - 
4. ด้านสตปิัญญา 60 60 - - 
 

 4.2  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

จ านวนผู้เรียนได้
ระดับ 3 ขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวนผู้เรียนได้รับผลการเรียน 
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภาษาไทย 12 8 5 5 1 - - - 25 80.6 
คณิตศาสตร ์ 20 5 4 1 1 - - - 29 93.5 
วิทยาศาสตร ์ 13 7 9 1 1 - - - 29 93.5 
สังคมศึกษา ฯ 10 7 6 6 2 - - - 23 74.2 
- ประวัติศาสตร ์ 4 6 14 2 5 - - - 24 77.4 
สุขศึกษา และพลศึกษา 26 4 1 - - - - - 31 100 
ศิลปะ 6 16 5 3 1 - - - 27 87.1 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 5 9 9 7 1 - - - 23 74.2 
ภาษาต่างประเทศ 18 5 6 - 2 - - - 29 93.5 
คอมพิวเตอร ์ 13 9 5 3 - 1 - - 27 87.1 
ภาษาจีน 20 6 2 1 1 1 - - 28 90.3 
หน้าท่ีพลเมือง 7 3 8 6 1 2 4 - 18 58.1 
อาเซียนศึกษา 7 3 8 6 1 2 4 - 18 58.1 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

จ านวนผู้เรียนได้
ระดับ 3 ขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวนผู้เรียนได้รับผลการเรียน 
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภาษาไทย 9 13 14 2 2 - - - 36 90.0 
คณิตศาสตร ์ 5 11 13 8 3 - - - 29 72.5 
วิทยาศาสตร ์ 8 16 9 6 1 - - - 33 82.5 
สังคมศึกษา ฯ 10 6 8 10 6 - - - 24 60.0 
- ประวัติศาสตร ์ 10 5 6 11 7 1 - - 21 52.5 
สุขศึกษา และพลศึกษา 27 10 3 - - - - - 40 100 
ศิลปะ 12 15 12 1 - - - - 39 97.5 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 11 10 10 8 1 - - - 31 77.5 
ภาษาต่างประเทศ 10 4 9 7 9 1 - - 23 57.5 
คอมพิวเตอร ์ 7 14 7 10 2 - - - 28 70.0 
ภาษาจีน 8 3 12 5 6 5 1 - 23 57.5 
หน้าท่ีพลเมือง 5 7 6 10 6 6 - - 18 45.0 
อาเซียนศึกษา 5 7 6 10 6 6 - - 18 45.0 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

จ านวนผู้เรียนได้
ระดับ 3 ขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวนผู้เรียนได้รับผลการเรียน 
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภาษาไทย 6 9 8 8 3 3 2 - 23 59.0 
คณิตศาสตร์ 8 9 8 8 2 3 1 - 25 64.1 
วิทยาศาสตร์ 2 14 9 9 4 1 - - 25 64.1 
สังคมศึกษา ฯ 15 10 7 6 1 - - - 32 82.1 
 - ประวัติศาสตร์ 14 4 6 7 5 2 1 - 24 61.5 
สุขศึกษา และพลศึกษา 27 5 3 3 1 - - - 35 89.7 
ศิลปะ 14 11 8 4 2 - - - 33 84.6 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 11 7 6 4 4 2 - 23 59.0 
ภาษาต่างประเทศ 14 7 5 6 3 2 2 - 26 66.7 
คอมพิวเตอร์ 8 5 5 8 7 4 2 - 18 46.2 
ภาษาจีน 9 7 5 5 4 6 3 - 21 53.8 
หน้าท่ีพลเมือง 3 4 7 7 9 4 5 - 14 35.9 
อาเซียนศึกษา 3 4 7 7 9 4 5 - 14 35.9 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

จ านวนผู้เรียนได้
ระดับ 3 ขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวนผู้เรียนได้รับผลการเรียน 
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภาษาไทย 2 5 9 4 2 6 3 - 16 51.6 
คณิตศาสตร ์ 7 6 6 7 3 2 - - 19 61.3 
วิทยาศาสตร ์ 2 9 10 2 3 4 1 - 21 67.7 
สังคมศึกษา ฯ 4 7 8 3 4 4 1 - 19 61.3 
- ประวัติศาสตร ์ 9 7 4 5 2 4 - - 20 64.5 
สุขศึกษา และพลศึกษา 19 7 3 1 1 - - - 29 93.5 
ศิลปะ 5 14 7 5 - - - - 26 83.9 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 2 6 12 3 5 2 1 - 20 64.5 
ภาษาต่างประเทศ 15 5 5 2 2 1 1 - 25 80.6 
คอมพิวเตอร ์ 5 4 4 6 8 2 2 - 13 41.9 
อาเซียนศึกษา 7 5 7 2 5 5 - - 19 61.3 
หน้าท่ีพลเมือง 6 12 3 3 3 1 3 - 21 67.7 
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

จ านวนผู้เรียนได้
ระดับ 3 ขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวนผู้เรียนได้รับผลการเรียน 
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภาษาไทย 1 5 8 8 5 2 1 - 14 46.7 
คณิตศาสตร ์ 5 4 13 5 3 - - - 22 73.3 
วิทยาศาสตร ์ 6 6 12 4 2 - - - 24 80.0 
สังคมศึกษา ฯ 5 10 11 3 1 - - - 26 86.7 
- ประวัติศาสตร ์ 13 10 6 - - 1 - - 29 96.7 
สุขศึกษา และพลศึกษา 27 3 - - - - - - 30 100 
ศิลปะ 10 13 5 2 - - - - 28 93.3 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 3 6 11 6 4 - - - 20 66.7 
ภาษาต่างประเทศ 18 3 3 5 1 - - - 24 80.0 
คอมพิวเตอร ์ 9 10 6 3 2 - - - 25 83.3 
อาเซียนศึกษา 8 8 7 6 1 - - - 23 76.7 
หน้าท่ีพลเมือง 22 6 1 1 - - - - 29 96.7 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

จ านวนผู้เรียนได้
ระดับ 3 ขึ้นไป 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวนผู้เรียนได้รับผลการเรียน 
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภาษาไทย - 1 7 8 7 1 - - 8 33.3 
คณิตศาสตร ์ 6 7 5 3 2 1 - - 18 75.0 
วิทยาศาสตร ์ 7 9 2 6 - - - - 18 75.0 
สังคมศึกษา ฯ 9 7 8 - - - - - 24 100 
- ประวัติศาสตร ์ 8 9 6 1 - - - - 23 95.8 
สุขศึกษา และพลศึกษา 24 - - - - - - - 24 100 
ศิลปะ 9 12 3 - - - - - 24 100 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 2 11 9 2 - - - - 22 91.7 
ภาษาต่างประเทศ 12 3 7 1 1 - - - 22 91.7 
คอมพิวเตอร ์ 11 4 4 3 2 - - - 19 79.2 
อาเซียนศึกษา 9 11 2 2 - - - - 22 91.7 
หน้าท่ีพลเมือง 13 6 4 1 - - - - 23 95.8 
 

4.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-Net ปีการศึกษา 2558 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

สาระวิชา จ านวนคน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

จ านวนร้อยละของนักเรียนท่ีได้ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี

ภาษาไทย 24 57.50 9.38 - 14 10 
คณิตศาสตร ์ 24 56.04 15.00 - 18 6 
วิทยาศาสตร ์ 24 54.03 7.36 - 23 1 
สังคมศึกษา 24 61.08 8.31 - 10 14 
ภาษาต่างประเทศ 24 72.08 13.89 - 6 18 

   
 ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ผลการทดสอบ O-Net รายบุคคล โดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 
 1.  ปรับปรุง  ระดับผลการทดสอบอยู่ในช่วง 0.00 – 1.00 
 2.  พอใช้  ระดับผลการทดสอบอยู่ในช่วง 1.50 – 2.50 
 3.  ดี  ระดับผลการทดสอบอยู่ในช่วง 3.00 – 4.00 
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 4.4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับชั้น จ านวน นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรยีนตามระดับคณุภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผา่น 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 31 21 10 - - 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 40 35 5 - - 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 39 39 - - - 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 31 26 5 - - 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 30 24 6 - - 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 24 24 - - - 
รวม 195 169 26 - - 
เฉลี่ยร้อยละ  86.66 13.34 - - 
  
 4.5  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

ระดับชั้น จ านวน นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรยีนตามระดับคณุภาพ 
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผา่น 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 31 23 7 1 - 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 40 31 9 - - 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 39 28 11 - - 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 31 17 13 1 - 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 30 25 5 - - 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 24 21 3 - - 

รวม 195 145 48 2  
เฉลี่ยร้อยละ  74.36 24.61 1.03  

 
 4.6  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรยีนตามระดับคณุภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน) 

ผ่าน ไม่ผา่น 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 31 31 - 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 40 40 - 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 39 39 - 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 31 31 - 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 30 30 - 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 24 24 - 

รวม 195 195 - 
เฉลี่ยร้อยละ  100      
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 4.7  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ด้าน  
 1)  ด้านความสามารถในการสื่อสาร 
  นักเรียนได้ผลการประเมินในระดับเกณฑ์ดี จ านวน 195 คน คิดเป็นทุกคน 
 2)  ด้านความสามารถในการคิด 
   นักเรียนได้ผลการประเมินในระดับเกณฑ์ดี จ านวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 97.9 
 3)  ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 
 นักเรียนได้ผลการประเมินในระดับเกณฑ์ดี จ านวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 99.5 
 4)  ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
   นักเรียนได้ผลการประเมินในระดับเกณฑ์ดี จ านวน 195 คน คิดเป็นทุกคน 
 5)  ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
  นักเรียนได้ผลการประเมินในระดับเกณฑ์ดี จ านวน 195 คน คิดเป็นทุกคน 
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บทที่ 4 สรุปผลการพัฒนา 
(นอกเหนือจากตัวชี้วัดตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

 
1. จุดเด่นของสถานศึกษา  
ด้านคร ู
 จัดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อพัฒนาการผู้เรียน 
 ปลูกฝังเด็กให้มีวินัย มีเหตุผล กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
 รู้เป้าหมายหลักสูตร/การศึกษา ท าให้วางแผนพัฒนาคุณภาพอย่างมีระบบ 
 วิเคราะห์หลักสูตรและจัดท าแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 น าผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น 
 ประเมินพัฒนาการผู้เรียนตามสภาพจริง 
 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน และจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมในการพัฒนาเด็ก 
 ดูแล เอาใจใส่ ผู้เรียนทั่วถึง 
 น ากระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ 
 พัฒนากระบวนการคิดของเด็ก 
 มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 มีการท างานร่วมกันเป็นทีม 
 มีความรู้ ความสามารถ ตรงกับงานที่รับผิดชอบ/เข้าใจในการจัดการเรียนการสอน 
 มีจ านวนเพียงพอ/คุณสมบัติตามเกณฑ์ 
 พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ/อบรม/ศึกษาดูงาน/ติดตามข่าวสาร ข้อมูล นวัตกรรมใหม่ๆ 
 มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครอง/ชุมชน/ผู้เรียน 

ด้านผู้บริหาร 
 มีความรู้เข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเป็นอย่างดี 
 มีประสบการณ์ในการเรียนการสอน 
 ส่งเสริมการท างานเป็นทีม 
 มีวิสัยทัศน์และภาวะผู้น า ทั้งด้านวิชาการ และการบริหาร 
 ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น 
 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
 มีความคิดริเริ่ม/สร้างสรรค์ 
 มีคุณธรรม จริยธรรม 
 มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
 สร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรในโรงเรียน 
 ตระหนักและส่งเสริมให้ครู ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 
 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาความสามารถของครู 
 บริหารงานโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม/กระจายอ านาจ 
 บริหารงานบุคคลและงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 มีความเป็นประชาธิปไตย 
 ตระหนักถึงการพัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 
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ด้านผู้เรียน 
 ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา 
 มีความขยัน/อดทน/รอบคอบ 
 มีจิตใจเอ้ืออาทร/เมตตากรุณา/เสียสละ/กตัญญู 
 มีระเบียบวินัย/รับผิดชอบ/ซื่อสัตย์ 
 มีสัมมาคารวะตามแบบวัฒนธรรมไทย 
 ท าชื่อเสียงให้กับโรงเรียนด้านวิชาการ/กีฬา/ศิลปะ 
 สุขภาพกาย สุขภาพจิต/สุขนิสัย ดี ชื่นชมด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
 เข้าใจพิษภัยและห่างไกลจากสิ่งเสพติด 
 มีจินตนาการ/ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 รู้จักการเป็นผู้น าและผู้ตาม/ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้/ท างานเป็นทีม 
 กระตือรือร้น/ใฝ่รู้ใฝ่เรียน/รักการอ่าน 
 มีทักษะการใช้กล้ามเนื้อ/ประสาทสัมผัส/มิติสัมพันธ์ 

ด้านสถานศึกษา 
 ระบบการบริหารจัดการดี//พัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ 
 การบริหารงบประมาณโปร่งใสตรวจสอบได้ 
 จัดองค์กร/โครงสร้างการบริหารงานโดยบุคลากรมีส่วนร่วม 
 มีบริการรถรับส่งผู้เรียน 
 มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 มีระบบสารสนเทศครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
 มีการดูแลเรื่องความปลอดภัย/สภาพแวดล้อมปลอดภัย 
 ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน 
 ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง เข้ารับการอบรม 
 ให้ความส าคัญและเข้าร่วมในกิจกรรมด้านศาสนสัมพันธ์กับทุกศาสนา 
 ได้รับความร่วมมือ/ยอมรับ/สนับสนุน จากผู้ปกครองและหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชนเป็นอย่างดี 
 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนให้ผู้ปกครองและชุมชนทราบ 
 การเรียนการสอนเหมาะสมกับพัฒนาการ/ความต้องการของผู้เรียน 
 น ากิจกรรมเสริมหลักสูตรมาบูรณาการเรียนการสอน 
 ส่งเสริม/จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เหมาะกับศักยภาพและความต้องการของผู้เรียน 
 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน 
 จัดกิจกรรมที่สร้างจิตสาธารณะให้แก่ผู้เรียน 
 ส่งเสริมทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการศึกษาในระดับประถม 
 มีงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาสถาบันต่างๆ 
 มีทรพัยากร ปัจจัยที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและหลากหลาย 
 มีสภาพแวดล้อมร่มรื่น เหมาะเป็นแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน 
 ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 วางแผนและด าเนินการวัดผล ประเมินผล ติดตามผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
 มีการวัดประเมินผลตามสภาพจริง 
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 มีหลักสูตรประจ าสถานศึกษา 
 มุ่งส่งเสริมคุณภาพให้เด็กเป็นคนดี 
 มีสื่อเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอ 
 ห้องเรียนทันสมัย มีระบบคอมพิวเตอร์ที่ต่อ LAN และ มี LCD Projector ทุกห้องเรียน 
 อาคารเรียน/ห้องประกอบ/สื่อการเรียนการสอนเพียงพอ/พร้อมใช้ 

 
2.   จุดควรพัฒนา  
ด้านคร ู
 พัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการสอน ควรเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
 ใช้วิธีสอนที่หลากหลายส่งเสริมการคิดวิเคราะห์/สังเคราะห์/สร้างสรรค ์
 น าผลการฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติจริง 
 การผลิตสื่อการเรียนการสอนเอง 
 ปลูกฝังให้ครูรักงาน ลดการเข้า-ออกของครู 

ด้านผู้บริหาร 
 ไม่มี 

ด้านผู้เรียน 
 ตระหนักในเรื่องความประหยัด/ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 รู้จักคุณค่าอาหาร/ลักษณะนิสัยที่ดี/ ถูกสุขลักษณะ  สะอาด 
 ส่วนสูง น้ าหนัก ไม่ได้มาตรฐาน 
 การคิดนอกกรอบ/พัฒนาเชิงนวัตกรรม/คิดสร้างสรรค์/จินตนาการ 
 พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ/การคิดวิเคราะห์/ไตร่ตรอง/สังเคราะห์ 

ด้านสถานศึกษา  
 การจัดกิจกรรมที่กระตุ้นการคิดวิเคราะห์/สังเคราะห์/สร้างสรรค/์แก้ปัญหา/ตัดสินใจ 
 การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 
 จัดให้มีศูนย์วิทยาการที่ส่งเสริมองค์ความรู้ 
 

3.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต  
ด้านคร ู
 การเขียนแผนการเรียนรู้อย่างเชี่ยวชาญ 
 ครูผู้สอนได้รับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิควิธี และนวัตกรรมที่หลากหลาย 
 ปรับปรุงการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/เน้นสอนแบบโครงงาน/เน้นสอนแบบบูรณาการ/เน้น

การสอนบทบาทสมมติ 
 พัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ 
 พัฒนาผู้เรียนให้มีประสบการณ์จริง/การด ารงชีวิต/การใช้ชีวิตประจ าวัน 
 ส่งเสริมด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 ส่งเสริมให้มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน 
 พัฒนาปรับปรุงการจัดท าแฟ้มสะสมของผู้เรียนให้เป็นระบบ 
 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถเทคนิคและทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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ด้านผู้บริหาร 
 ไม่มี 

ด้านผู้เรียน 
 ผู้เรียนมีระเบียบ วินัย/รับผิดชอบต่อหน้าที่ 
 จัดกิจกรรมส่งเสริม ปลูกจิตส านึก ให้ผู้เรียน เห็นคุณค่า สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร 
 ปลูกจิตส านึกผู้เรียนโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 รู้คุณค่าการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 ฝึกผู้เรียนให้กล้าคิด กล้าแสดงออก 
 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้/มีความกระตือรือร้น 
 ฝึกกระบวนการท างานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน 
 การออกก าลังกาย 
 การท าโครงงาน 
 พัฒนาทักษะการพูด/อ่าน/เขียน 
 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด/การแก้ปัญหา/สามารถตัดสินใจได้ 
 สังเคราะห์ วิเคราะห์ อธิบายเหตุการณ์ ได ้
 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเรียนรู้ และทบทวนบทเรียนบน Learning 

Space ในวิชาต่าง ๆ 
ด้านสถานศึกษา 
 น านวัตกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการ 
 พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
 ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
4.   ความต้องการความช่วยเหลือ  

ด้านคร ู
 ต้องการวิทยากรมาให้ความรู้เพ่ิมเติม 

ด้านผู้บริหาร 
 ไม่มี 

ด้านผู้เรียน 
 การฝึกฝนด้านการคิด 

ด้านสถานศึกษา 

 ให้ชุมชนเข้ามาให้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 การสนับสนุนงบประมาณการสร้างห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 
 การส่งเสริมทางด้านกีฬา/อุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆ 
 งบประมาณ 
 สื่อการเรียนการสอน/เทคโนโลยี/หนังสือค้นคว้า 
 จัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 
 

 



 

 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนดวงพร 
ที่......../2559 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนคุณภำพกำรศึกษำประจ ำปี 2558 
-------------------------------------------------------------- 

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 2558 เสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัด 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสำธำรณชน ให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 30 เมษำยน พ.ศ. 2559 

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่ 9 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2559 
 

 
  
 
 (นำงพิมพ์พิศำ อู่ทรัพย์) 
 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนดวงพร 



 

 
 
 

บันทึกกำรให้ควำมเห็นชอบ 
รำยงำนคุณภำพกำรศึกษำประจ ำปีของสถำนศึกษำ โดยคณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ 

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

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

จึงให้ควำมเห็นชอบ ณ วันที่ 30 เมษำยน พ.ศ. 2559 
 
 
 
 (นำยวรพล อู่ทรัพย์) 
 ประธำนกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
 โรงเรียนดวงพร 
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