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มีการจัดทารายงานประจาปี เพื่อเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน
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แผนพัฒนาการศึกษาที่กาหนดไว้ทุกประการ ได้ดาเนินการตามหลักการมีส่ว นร่วม มีการประเมินผลการจัด
การศึกษาของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ แล้วนาผลการประเมินมาจัดทาเป็นรายงานฉบับนี้
โรงเรียนขอขอบพระคุณสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน คณะครูโรงเรียนดวงพร ที่ได้ร่วมกันสรุปผลการดาเนินงานให้สาเร็จลุล่วงด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในปีต่อไป
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บทที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน
1.

ข้อมูลทั่วไป
1.1 โรงเรียนดวงพร ตั้งอยู่เลขที่ 11/11 หมู่ 5 ตาบลคลองสาม อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 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 เนื้อที่ 15 ไร่
1.5 เขตพื้นที่บริการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
1.6 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนดวงพร เป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานีเขต 1 ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน ตามใบอนุญาตเลขที่ ปท.003/2546 ในชื่อ โรงเรียนอนุบาลดวงพร
โดยเปิดสอนในระดับ อนุบาล 1 - 3 และได้ขยายหลั กสูตรเพิ่มเติมระดับชั้นประถมศึกษา ตามใบอนุญาตเลขที่
ศธ.04086.027/2550 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 และเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนดวงพร
โรงเรียนได้มีการก่อสร้างและขยายอาคารเรียน นับตั้งแต่ปี 2546 ดังนี้
ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนดวงพรมีอาคาร 1 หลัง สาหรับนักเรียนระดับอนุบาล
ปีการศึกษา 2547 ก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง สาหรับรองรับนักเรียนระดับอนุบาลเพิ่มเติม
ปีการศึกษา 2551 ก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง และโรงอาหาร 1 หลัง สาหรับรองรับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2 และระดับอนุบาล 3
ปีการศึกษา 2552 ก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง และโรงอาหาร 1 หลัง สาหรับรองรับนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษา 1 – 6
ปีการศึกษา 2554 ขยายห้องเรียนระดับอนุบาล เพิ่มพื้นที่กิจกรรมเสริมทักษะ และปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในโรงเรียน มีลานเสริมสร้างทักษะทางด้านร่างกา
ปีการศึกษา 2555 สร้างเรือนเพาะเห็ด 1 หลัง
ปีการศึกษา 2556 ก่อสร้างอาคารธุรการ 1 หลัง และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน บ่อทราย และ
เครือ่ งเล่น
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หน้า 1

แผนที่โรงเรียน

โครงสร้างการบริหาร
ผู้รับใบอนุญาต
คณะกรรมการบริหาร
ผู้อานวยการ/ผู้จัดการ

งานตราสาร/ระเบียบ
ข้อบังคับ
 งานทะเบียน / เอกสาร
การศึกษานักเรียน
 การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้
 งานวัดและประเมินผล


ฝ่ายบริหารบุคลากร
(นางสาวอรปรียา อุปชัย)

ฝ่ายบริหารงบประมาณ
(นางสาวนิตยา ภูมิผกั แว่น)

ฝ่ายบริหารวิชาการ
(นางอรุณี รัตนพันธ์)




งานการเงิน
งานงบประมาณและบัญชี
งานพัสดุ

วางแผนอัตรากาลัง
งานบรรจุแต่งตั้ง / ถอดถอน
/ ทะเบียนเอกสารบุคลากร
 งานส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
 การดาเนินการทางวินัยและ
การลงโทษ



ฝ่ายบริหารทั่วไป
(นายถนัด พีระประสมพงศ์)
งานธุรการ
งานปกครอง
งานกิจกรรมนักเรียน
อาคารสถานที่
งานประชาสัมพันธ์
การพัฒนาระบบและ
เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
 พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายใน







โรงเรี ย นดวงพร แบ่ ง โครงสร้ างการบริห ารงานเป็น 4 ฝ่ าย ได้แ ก่ฝ่ ายบริห ารวิช าการ ฝ่ ายบริห าร
งบประมาณ ฝ่ายบริหารบุคลากร และฝ่ายบริหารทั่วไป โดยผู้บริหารยึดหลักการบริหารแบบ PDCA
1.7 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
ปรัชญา
การให้การศึกษา ด้วยความเอาใจใส่ เป็นพื้นฐานในการพัฒนาผู้เรียน ให้เจริญเติบโต มีพัฒนาการที่
สมบูรณ์ มีศักยภาพที่เหมาะสมตามวัย สามารถประพฤติตน เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และประเทศชาติในอนาคต
วิสัยทัศน์
ภายในปี 2561 ผู้เรียนมีศักยภาพด้านวิชาการ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ด้วยบริบทของสถานศึกษา ที่
ร่มรืน เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยความร่วมมือของชุมชน
หน้า 2

รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดวงพร ปีการศึกษา 2558

พันธกิจ
1. ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามสอดคล้องกับหลักสูตร
2. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ ทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร ให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐฯ
3. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย และใช้
แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า
4. พัฒนาและจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น
5. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
6. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
7. ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอน
8. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ
9. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
10. ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น
เป้าหมาย ระดับปฐมวัย
1. เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม อารมณ์และจิตใจ เหมาะสมกับวัย
2. เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา และทักษะการดาเนินชีวิตประจาวันเหมาะสมตามวัย
3. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
4. สถานศึกษามีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า
5. สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น
6. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อม ที่ร่มรื่นและเอื้อต่อการส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียน
7. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียน
8. มีนวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยี ประกอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการอย่างพอเพียง
9. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลาย และเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ
10. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานตามหน้าที่
11. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง
12. สถานศึกษามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น
เป้าหมาย ระดับขั้นพื้นฐาน
1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามสอดคล้องกับหลักสูตร
2. ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของภาครัฐ
3. ผู้เรียนได้รับพัฒนาคุณภาพในด้านวิชาการ เต็มตามศักยภาพ
4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพในด้านร่างกาย
5. สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาผู้เรียน
6. สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น
7. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อม ที่ร่มรื่น และเอื้อต่อการเรียนรู้
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
เอกลักษณ์
โรงเรียนส่งเสริมมารยาท
อัตลักษณ์
ไหว้สวย มารยาทงาม
1.9 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระดับปฐมวัย
เป้าหมายที่
1. เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
อารมณ์และจิตใจ
เหมาะสมกับวัย

กลยุทธ์
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน

2. เด็กมีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา และทักษะการ
ดาเนินชีวิตประจาวัน
เหมาะสมตามวัย

พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน

3. สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ
ผู้เรียน ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย

พัฒนาการจัด
การศึกษา

4. สถานศึกษามีการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า

พัฒนาการจัด
การศึกษา

5. สถานศึกษามีหลักสูตรที่
เหมาะสมกับผู้เรียนและ
ท้องถิ่น
6. สถานศึกษามี
สภาพแวดล้อม ที่ร่มรื่น
และเอื้อต่อการส่งเสริม
พัฒนาการผู้เรียน
7. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียน

พัฒนาการจัด
การศึกษา

สภาพความสาเร็จ/ตัวชี้วัด
ร้อยละของเด็กที่ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกทีด่ ีต่อตนเอง
ร้อยละของเด็กที่มีความมั่นใจกล้าแสดงออก
ร้อยละของเด็กที่ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย
ร้อยละของเด็กที่ชื่นชมศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว รักธรรมชาติ
ร้อยละของเด็กที่มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครู
อาจารย์
ร้อยละของเด็กที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน
ร้อยละของเด็กที่เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
ร้อยละของเด็กที่ประพฤติตน ตามวัฒนธรรมไทย และศาสนาที่ตนนับถือ
ร้อยละของเด็กที่สนใจเรียนรูส้ ิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการ
เรียนรู้
ร้อยละของเด็กที่มีความรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์
เรียนรู้
ร้อยละของเด็กที่มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
ร้อยละของเด็กที่มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ร้อยละของเด็กที่มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนาสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สถานศึกษามีระบบและกลไกให้ผมู้ ีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจ
การจัดการศึกษาปฐมวัย
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจ
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
สถานศึกษาสร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง
ชุมชนและท้องถิ่น
สถานศึกษาจัดสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน
สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรใน
สถานศึกษา
สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
สถานศึกษามีหลักสูตร ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช
2546 และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

สร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้

สถานศึกษามีความสะอาดร่มรื่น ปราศจากมลภาวะ (ไม่มีเสียงรบกวน ไม่
มีฝุ่น ควัน กลิ่น)

สร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้

ร้อยละหรือจานวนของผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาผูเ้ รียน
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เป้าหมายที่
กลยุทธ์
8. มี น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ สื่ อ ส่งเสริมและพัฒนา
เทคโนโลยี ประกอบการ คุณภาพสถานศึกษา
จั ด กิ จ ก ร ร ม ส่ ง เ ส ริ ม
พัฒนาการอย่างพอเพียง
9. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
พัฒนาการจัด
หลากหลาย และ
การศึกษา
เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ
10. ครูและบุคลากรทางการ
พัฒนาการจัด
ศึกษา มีความรู้
การศึกษา
ความสามารถ และทักษะ
ในการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่

11. สถานศึกษามีระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
ตามกฎกระทรวง
12. สถานศึกษามีอัตลักษณ์ที่
โดดเด่น

พัฒนาการจัด
การศึกษา

สภาพความสาเร็จ/ตัวชี้วัด
สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีพอเพียง ต่อการพัฒนาการผูเ้ รียน และ
สนับสนุนให้ครูใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เสมอ
ร้อยละของครูที่ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการ
ของเด็ก
ร้อยละของครูทเี่ ข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัด
การศึกษา
ร้อยละของครูที่จดั ทาแผนการจัดประสบการณ์ ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย
สอดคล้องกับ
ร้อยละของครูที่จดั ทาแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย
สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
ร้อยละของครูที่บริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก
ร้อยละของครูที่ใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่าง
หลากหลายและสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง
ร้อยละของครูที่วิจยั และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผล
ในการปรับการจัดประสบการณ์
ร้อยละของครูที่จดั สิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรูไ้ ด้ตลอดเวลา
ร้อยละของครูทมี่ ีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกบั เด็ก และผู้ปกครอง
ร้อยละของครูทมี่ ีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย
สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน ที่เป็นระบบตามกฎกระทรวง

ส่งเสริมอัตลักษณ์
ของสถานศึกษา

ร้อยละของเด็กที่มีสุขภาพจิตดี และมารยาทงาม
ร้อยละของเด็กที่มีวินัย รับผิดชอบ

กลยุทธ์
ส่งเสริมอัตลักษณ์
ของสถานศึกษา

สภาพความสาเร็จ/ตัวชี้วัด
ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ีความซื่อสัตย์สุจริต
ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ีความมีวินยั
ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ีความใฝ่เรียนรู้
ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ีความอยู่อย่างพอเพียง
ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ีความมุ่งมั่นในการทางาน
ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ีความรักและภูมิใจในความเป็นไทย
ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ีความมีจิตสาธารณะ
ร้อยละของผูเ้ รียนทีเ่ อื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวที
ร้อยละของผูเ้ รียนที่ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
ร้อยละของผูเ้ รียนทีต่ ระหนัก รู้คณ
ุ ค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป้าหมายที่
1. ผู้เรียนมีคณุ ธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่ดี
งามสอดคล้องกับหลักสูตร
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เป้าหมายที่
2. ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะ
ที่จาเป็นตามหลักสูตร
สอดคล้องกับนโยบาย
การศึกษาของภาครัฐ

กลยุทธ์
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน

3. ผู้เรียนได้รับพัฒนาคุณภาพ

พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน

4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนา

พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน

ในด้านวิชาการ เต็มตาม
ศักยภาพ
คุณภาพในด้านร่างกาย
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สภาพความสาเร็จ/ตัวชี้วัด
ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตาม
เกณฑ์
ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ีผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็นไป
ตามเกณฑ์ (ความสามารถในการสือ่ สาร การคิด การแก้ปญ
ั หา การใช้
ทักษะชีวิตและการใช้เทคโนโลยี)
ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
เป็นไปตามเกณฑ์
ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์
ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรูด้ ้วยตนเองจาก
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ รอบตัว
ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคาถามเพื่อ
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
ร้อยละของผูเ้ รียนทีส่ ามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และ
สื่อสารโดยการพูดหรือเขียน ตามความคิดของตนเอง
ร้อยละของผูเ้ รียนทีส่ ามารถนาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือ
วิธีการของตนเอง
ร้อยละของผูเ้ รียนที่สามารถกาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ีความคิดริเริม่ และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ
ร้อยละของผูเ้ รียนที่วางแผนการทางาน และดาเนินการจนสาเร็จ
ร้อยละของผูเ้ รียนที่ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง
ร้อยละของผูเ้ รียนที่ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ีความรู้สึกที่ดตี ่ออาชีพสุจริตและหาความรูเ้ กี่ยวกับ
อาชีพที่ตนเองสนใจ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์
ร้ อ ยละของผู้ เ รี ย นที่ มี สุ ข นิ สั ย ในการดู แ ลสุ ข ภาพและออกก าลั ง กาย
สม่าเสมอ
ร้อ ยละของผู้ เ รี ยนที่ มี น้าหนั ก ส่ ว นสู ง และมี สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
ร้ อ ยละของผู้ เ รี ย นที่ ส ามารถป้ อ งกั น ตนเองจากสิ่ งเสพติ ด ให้ โ ทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และ
ปัญหาทางเพศ
ร้อยละของผู้เรียนที่เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม
ร้อยละของผู้เรียนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น
ร้อยละของผูเ้ รียนทีส่ ามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ
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เป้าหมายที่
กลยุทธ์
5. สถานศึกษามีการใช้แหล่ง พัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา
เรียนรู้ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการพัฒนาผู้เรียน

สภาพความสาเร็จ/ตัวชี้วัด
สถานศึกษาจัดหาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน-ภายนอกและนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สถานศึกษาจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ะหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่
เกี่ยวข้อง
พัฒนาคุณภาพการ สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของ
6. สถานศึกษามีหลักสูตรที่
จัดการศึกษา
โรงเรียนสม่าเสมอ
เหมาะสมกับผู้เรียนและ
สถานศึกษาจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผเู้ รียนเรียนเลือกเรียนตาม
ท้องถิ่น
ความถนัดความสามารถ และความสนใจ
สร้างเสริมสังคมแห่ง สถานศึกษามีความสะอาดร่มรื่น ปราศจากมลภาวะ (ไม่มีเสียงรบกวน ไม่
7. สถานศึกษามี
การเรียนรู้
มีฝุ่น/ควัน/กลิ่น)
สภาพแวดล้อม ที่ร่มรื่น
สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบตั ิการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ
และเอื้อต่อการเรียนรู้
ปลอดภัย มีสิ่งอานวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี
สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรูส้ าหรับผู้เรียน
8. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี สร้างเสริมสังคม กรรมการอานวยการ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนตามหน้าที่
แห่งการเรียนรู้
เป็นประจา
ส่วนร่วมในการจัด
กรรมการอานวยการ ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรส่วนท้องถิ่นกากับ
การศึกษา
ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดาเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผล
สาเร็จตามเป้าหมาย
ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
ส่งเสริมและพัฒนา สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบตั ิการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ
9. มีนวัตกรรมและสื่อ
เทคโนโลยี ในการเรียนการ คุณภาพสถานศึกษา ปลอดภัย มีสิ่งอานวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี
สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรูส้ าหรับผู้เรียน
สอน
พัฒนาคุณภาพ
ร้อยละของครูที่ใช้สื่อ เทคโนโลยีทเี่ หมาะสม นาบริบทและภูมิปญ
ั ญาของ
10. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยี ที่
การจัดการศึกษา ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
หลากหลายและเหมาะสม
กับเนื้อหาสาระ
พัฒนาคุณภาพ
ร้อยละของครูทเี่ ข้าใจเป้าหมายของหลักสูตร กาหนดเป้าหมายในการ
11. ครูและบุคลากรทางการ
การจัดการศึกษา พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ศึกษา มีความรู้
ร้อยละของครูทสี่ ามารถวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ความสามารถ และทักษะ
ร้อยละของครูทสี่ ามารถนาผลการวิเคราะห์มาออกแบบ วางแผน และ
ในการปฏิบัติงานตาม
จัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
หน้าที่
สติปัญญา
ร้อยละของครูทสี่ ามารถประเมินผลที่มุ่งเน้นพัฒนาการของผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย
ร้อยละของครูที่ให้คาแนะนา คาปรึกษาและแก้ไขปัญหาผู้เรียนอย่างทั่วถึง
ร้อยละของครูทสี่ ามารถใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
ร้อยละของครูประพฤติปฏิบัตติ นเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้เรียน เป็นสมาชิก
ที่ดีของสถานศึกษา
ผู้บริหารมีวสิ ัยทัศน์ มีภาวะผู้นา มีความสามารถทางวิชาการ และมี
ความคิดริเริม่ ในการบริหารจัดการสถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียน
ผู้บริหารใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ผลการประเมินเป็น
เครื่องมือในการบริหารงาน

รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดวงพร ปีการศึกษา 2558

หน้า 7

เป้าหมายที่

กลยุทธ์

12. สถานศึกษามีระบบประกัน พัฒนาคุณภาพการ
คุณภายในตาม
กฎกระทรวง
13. สถานศึกษามีอัตลักษณ์ที่
โดดเด่น

2.
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จัดการศึกษา

ส่งเสริมอัตลักษณ์
ของสถานศึกษา

สภาพความสาเร็จ/ตัวชี้วัด
ผู้บริหารมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ครอบคลุมภารกิจทั้ง 4 ด้าน
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้
ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา
ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใส่การจัด
การศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ
สถานศึกษามีการดาเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในตาม
กฎกระทรวง
ร้อยละของผู้เรียนที่มีสัมมาคารวะ มีมารยาทงาม
ร้ อ ยละของผู้ เ รี ย นที่ กิ ริ ย ามารยาทงาม แสดงถึ งมารยาททางสั งคมที่
เหมาะสม สวยงาม และถูกต้อง

ข้อมูลผู้บริหาร
2.1 ผู้อานวยการ
นางพิมพ์พิศา อู่ทรัพย์
โทรศัพท์
08-1627-0364
Email
pimpisa@duangporn.ac.th
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา
ดารงตาแหน่งตั้งแต่ ปีการศึกษา 2546 จนถึงสิ้นปีการศึกษา 2558 เป็นเวลา 13 ปี
2.2 รองผู้อานวยการ
นางอรุณี รัตนพันธ์
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญามหาบัณฑิต สาขาศึกษาศาสตร์
โทรศัพท์
08-1711-5497
Email
arunee@duangporn.ac.th
รับผิดชอบกลุ่ม
ฝ่ายบริหารวิชาการ (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
2.3 นางขวัญฤทัย สวัสดิ์ทัส
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาประถมศึกษา
โทรศัพท์
08-4767-5882
Email
kwanruetai@duangporn.ac.th
รับผิดชอบกลุ่ม
ฝ่ายบริหารวิชาการ (ระดับการศึกษาปฐมวัย)
2.4 นางสาวนิตยา ภูมิผักแว่น
วุฒิการศึกษาสูงสุด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี
โทรศัพท์
08-7210-9622
Email
nittaya@duangporn.ac.th
รับผิดชอบกลุ่ม
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
2.5 นางสาวอรปรียา อุปชัย
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
โทรศัพท์
08-1424-6951
Email
Onpreeya@duangporn.ac.th
รับผิดชอบกลุ่ม
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
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3.

2.6 นายถนัด พีระประสมพงศ์
วุฒิการศึกษาสูงสุด วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์
08-1440-1903
Email
thanat@duangporn.ac.th
รับผิดชอบกลุ่ม
ฝ่ายบริหารทั่วไป
2.7 ลักษณะผู้รับใบอนุญาต
เป็นบุคคลธรรมดา
ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน)
3.1 ที่ตั้ง
ภูมิภาค
3.2 ลักษณะโรงเรียน
สามัญทั่วไป
3.3 ระดับที่เปิดสอน
ปฐมวัย – ประถมศึกษา
3.4 จานวนห้องเรียนจาแนกตามหลักสูตร
ระดับชั้นเรียน

จานวนห้อง

อนุบาลปีที่ 1
อนุบาลปีที่ 2
อนุบาลปีที่ 3
รวมอนุบาล
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
รวมประถม
รวมทั้งหมด

2
1
2
5
1
1
1
1
1
1
6
11

เพศ
ชาย
29
16
32
77
17
20
15
18
11
10
91
168

หญิง
13
11
28
52
14
20
24
13
19
14
104
156

เฉลี่ย
ต่อห้อง
21
27
30

รวม
42
27
60
129
31
40
39
31
3
24
195
324

31
40
39
31
30
24

3.5 จานวนผู้เรียนที่มีลักษณะพิเศษ
จานวน (คน)
รายการ
1. ผู้เรียนที่มคี วามบกพร่องเรียนร่วม
2. ผู้เรียนที่มภี าวะทุพโภชนาการ
3. ผู้เรียนปัญญาเลิศ
3.1 คณิตศาสตร์
3.2 วิทยาศาสตร์
3.3 ภาษาอังกฤษ
3.4 ศิลปะ
3.5 นาฏศิลป์/ดนตรี
3.6 พลศึกษา
3.7 อื่น ๆ.............................................
4. ผู้เรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
4.1 ยากจน
4.2 ด้อยโอกาส
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เตรียม
อนุบาลและ
อนุบาล

ประถม

รวม

คิดเป็น
ร้อยละ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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จานวน (คน)
รายการ

เตรียม
อนุบาลและ
อนุบาล

ประถม

รวม

คิดเป็น
ร้อยละ

5. ผู้เรียนซ้าชั้น
6. ผู้เรียนที่ขาดเรียนมากกว่าร้อยละ 5 ของเวลาเรียน (วัน) ตลอดปีการศึกษา
7. ผู้เรียนลาออกกลางคัน
8. ผู้เรียนที่ทาชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
9. ผู้เรียนที่อยู่ในภาวะเสี่ยง
9.1 เอดส์
9.2 ยาเสพติด
9.3 ความรุนแรง
9.4 พฤติกรรมก้าวร้าวตามคาวินิจฉัยของแพทย์

-

-

-

-

-

-

-

-

3.6 จานวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา หรือ สานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 114 คน คิดเป็นร้อยละ 91.2 (เฉพาะประถม)
3.7 จานวนนักเรียนที่มีน้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 188 คน คิดเป็นร้อยละ 58.02
3.8 จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ 324 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100
3.9 จานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง 187 คน คิดเป็นร้อยละ 95.89 (เฉพาะ
ประถม)
3.10 จานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 324 คน คิดเป็นร้อยละ 100
3.11 จานวนนักเรียนที่ทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกโรงเรียน 190 คน คิดเป็นร้อยละ
97.43 (เฉพาะประถม)
3.12 จ านวนนั กเรี ย นที่มี บั น ทึก การเรี ย นรู้จ ากการอ่ านและการสื บค้ นจากเทคโนโลยีส ารสนเทศอย่า ง
สม่าเสมอ 190 คน คิดเป็นร้อยละ 97.43 (เฉพาะประถม)
3.13 จานวนนักเรี ยนที่ผ่ านการประเมิน ความสามารถด้านการคิดตามที่กาหนดในหลั กสูตรสถานศึกษา
324 คน คิดเป็นร้อยละ 100
3.14 จานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่กาหนดใน
หลักสูตรสถานศึกษา 324 คน คิดเป็นร้อยละ 100
3.15 จานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร
ระดับการศึกษาปฐมวัย
จานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ป.6)
จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 100
3.16 อัตราส่วนครู : นักเรียน = 1 : 16
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4.

ข้อมูลบุคลากร
4.1 จานวนบุคลากร จาแนกตามหน้าที่ เพศ ระดับการศึกษา อายุ และประสบการณ์
เพศ (คน)
ประเภทบุคลากร

ผู้รับใบอนุญาต
ผู้จัดการและผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
ครู (บรรจุ)
ครูพิเศษ/ครูผู้ช่วย (ไม่บรรจุ)
ครูต่างประเทศ
บุคลากรทางการศึกษา
นักการภารโรง
คนขับรถ
ยามรักษาความปลอดภัย
อื่นๆ (ระบุ.................................................)

ชาย
1
3
1
1
2
1
-

ระดับการศึกษา (คน)
ต่า
สูง
หญิง กว่า ป.ตรี กว่า
ป.ตรี
ป.ตรี
1
1
1
1
1
18
21
7
5
12
1
2
3
1
2
1
5
7
1
-

อายุ
เฉลี่ย
(ปี)
54
52
55
28
38
37
38
25
40
-

จานวนครูที่สอนวิชาตรงเอก 20 คน คิดเป็นร้อยละ 95.23
จานวนครูที่สอนตรงความถนัด 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
เงินงบประมาณ(เงินอุดหนุนรายหัว)
4,159,812.80 งบดาเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง
เงินนอกงบประมาณ
1,653,329.50 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เงินอื่นๆ(ระบุ)
9,766,167.53 งบอื่นๆ(ระบุ)
รวมรายรับ
15,579,309.83
รวมรายจ่าย
งบดาเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง คิดเป็นร้อยละ 72.47 ของรายรับ
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 16.61 ของรายรับ

ประสบการณ์
ในตาแหน่ง
เฉลี่ย
(ปี)
13
13
6
6
5
9
6
6
1
-

บาท
11,290,438.50
2,588,362.19
1,664,026.35
15,542,827.04

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/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ปี่พาทย์มอญ มอญรา ลาตัด ราข้าวสาร แตร
วงชาวบ้าน และโนเน
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8.

โอกาสและข้อจากัดของโรงเรียน
8.1 โอกาส /จุดแข็ง
 ตั้งอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ทสี่ าคัญและเป็นประโยชน์ เช่น แหล่งโบราณสถาน/โบราณวัตถุ สถานที่ท่องเที่ยว
 ตั้งอยู่ในเมือง อยู่ใกล้สถานที่ราชการ/โรงพยาบาล/หน่วยงานอื่น ๆ
 ตั้งอยู่ในเขตที่อยู่อาศัยหนาแน่น/ใกล้ตลาด/แหล่งชุมชน/ใกล้ห้างสรรพสินค้า
 ปลอดภัยต่อยาเสพติด/แหล่งเริงรมย์/แหล่งการพนัน มอมเมาเยาวชน
 สภาพแวดล้อมของโรงเรียนเหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้
 สภาพแวดล้อมดี/ปลอดโปร่ง/ไม่แออัด/บรรยากาศร่มรื่น
 ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน ผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน/มีสมั พันธ์ที่ดีต่อกัน
 มีวิทยากรในท้องถิ่น/ผู้นาในท้องถิ่นที่มีความรู้
 ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อบริการชุมชนด้านสุขภาพ/กีฬา/สวัสดิภาพ
 การคมนาคมสะดวก มีรถรับจ้าง/รถประจาทางผ่าน
 มีรถรับส่งระหว่างโรงเรียนกับบ้าน
 บุคลากรมีความรู้ความสามารถ/เอาใจใส่ ดูแลเด็กเป็นอย่างดี
 ส่งเสริมคุณภาพบุคลากรให้มีจรรยาบรรณครู
 สนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากร
 ผู้ปกครองมีศรัทธา/ทัศนคติ/ความเชื่อมั่น ที่ดีต่อโรงเรียน
 ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 สภาพชุมชนมีฐานะทางเศรษฐกิจดี ผู้ปกครองเอาใจใส่
 เน้นจุดเด่นด้านภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ
 มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ
8.2 ข้อจากัด/จุดอ่อน
 ตั้งอยู่ในชุมชนที่มีโรงเรียนเอกชน/โรงเรียนเทศบาล/โรงเรียนรัฐบาล หลายโรง
 ไม่มีห้องประชุมที่รองรับสาหรับคนจานวนมาก
 ขาดการนิเทศติดตามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 การทากิจกรรมของโรงเรียนขึ้นอยูก่ ับวันหยุดของผู้ปกครอง

9.

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัย
ระยะเวลาเรียน

โรงเรี ยนดวงพร จั ดการอบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้ กับนักเรียนอายุ 3 – 5 ปี ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนดวงพร 2546 โดยจัดการเรียนเป็น 2 ภาคเรียน รวม 200 วัน ต่อปีการศึกษา ใน
แต่ละวันใช้เวลาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประมาณ 5 – 6 ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้ของหลักสูตรมีองค์ประกอบที่สาคัญ 2 ส่วน คือ ประสบการณ์สาคั ญ และสาระที่ควร
เรียนรู้ ซึ่งทั้งสองส่วนนี้ ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมให้เด็กเกิดพัฒนาการอย่างครบทุกด้าน และมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว ซึ่งครูผู้สอนจะจัดการเรียนการสอนในลักษณะหน่วยการเรียนแบบ บูรณาการ
หรือเลือกใช้วิธีการแบบอื่น ที่สอดคล้องกับปรัชญา และหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยต้องปลูกฝังคุณธรรม
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จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ตลอดจนฝึกทักษะที่จาเป็นในการดารงชีวิต เช่น ทักษะการเคลื่อนไหว ทักษะทาง
สังคม ทักษะทางภาษา ทักษะทางการคิด เป็นต้น
1. ประสบการณ์สาคัญ
1.1 ประสบการณ์สาคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย
1.1.1 กล้ามเนื้อใหญ่
- การทาท่าทางเลียนแบบ และเล่นบทบาทสมมุติ
- การเล่น
- การออกกาลังกาย
- การเคลื่อนไหวอยู่กับที่ และการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
- การเคลื่อนไหวพร้อมใช้วัสดุอุปกรณ์
1.1.2 กล้ามเนื้อเล็ก
- การปั้นและประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ด้วยดินน้ามัน แป้งโด เศษวัสดุ ฯลฯ
- การเขียนภาพและการเล่นกับสี
- การต่อของ บรรจุ เท และแยกชิ้นส่วน
- การเล่น เครื่องเล่นสัมผัส
1.2 ประสบการณ์สาคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์ จิตใจ
1.2.1 ดนตรี
- การแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี
- การเล่นเครื่องเล่นดนตรีง่ายๆ เช่น เครื่องดนตรีประเภทเคาะ ตี ฯลฯ
- การร้องเพลง
1.2.2 สุนทรียภาพ
- การชื่นชมและสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม
- สนุกสนานกับเรื่องตลก ขาขัน และเรื่องราว เหตุการณ์ที่สนุกสนานต่างๆ
1.2.3 การเล่น
- การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่
- การเล่นอิสระ
- การเล่นในห้องเรียน และนอกห้องเรียน
1.2.4 คุณธรรม จริยธรรม
- การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ
1.3 ประสบการณ์สาคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการทางสังคม
- การวางแผน ตัดสินใจเลือก ลงมือปฏิบัติ
- การมีประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น
- การแก้ปัญหาในการเล่น
- การปฏิบัติกิจวัตรประจาวันของตนเอง และร่วมกับผู้อื่น
- การมีโอกาสได้รับความรู้สึก ความสนใจ และความต้องการของตนเองและผู้อื่น
- การมีประสบการณ์ทางการเล่นร่วมกับเด็กอื่นอย่างสร้างสรรค์
- การมีประสบการณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทย
- การทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
1.4 ประสบการณ์สาคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญา
1.4.1 การคิด
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- การรู้จักสิ่งต่างๆ ด้วยการมอง ฟัง สัมผัส ชิมรส และดมกลิ่น
- การเลียบแบบการกระทา และเสียงต่างๆ
- การเชื่อมโยงภาพ ภาพถ่าย และรูปแบบต่างๆ กับสิ่งของหรือสถานที่จริง
- การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อ วัสดุ
- การรับรู้และแสดงความรู้สึกผ่านวัสดุ ของเล่น และผลงาน
1.4.2 ภาษา
- การแสดงความรู้สึกด้วยคาพูด
- การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง หรือเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง
- การอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
- การสนุกกับการฟังเรื่องราวนิทาน คาคล้องจอง คากลอน
- การสนุกกับการเขียนในหลายรูปแบบผ่านประสบการณ์ที่สื่อความหมายต่อเด็กตาม
ธรรมชาติ เขียนภาพ เขียนขีดเขี่ย เขียนคล้ ายตัวอักษร เขียนเหมือนสัญลั กษณ์
เขียนแผนภูมิ แผนภาพ แผนที่
- การสนุ ก กั บ การอ่ า นในหลายรู ป แบบ ผ่ า นประสบการณ์ ที่ สื่ อ ความหมายตาม
ธรรมชาติ อ่านภาพ นิทานหรือสัญลักษณ์
1.4.3 คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
1.4.3.1 การสังเกต การจาแนก และการเปรียบเทียบ ได้
- การสารวจ และอธิบายความเหมือน ความต่างของสิ่งต่างๆ
- การจับคู่ การจาแนก และการจัดกลุ่ม
- การคาดคะเนสิ่งต่างๆ
- การตั้งสมมติฐาน
- การทดลองสิ่งต่างๆ
- การสืบค้นข้อมูล
- การใช้หรืออธิบายสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
- การเปรียบเทียบ เช่น ยาว-สั้น ขรุขระ-เรียบ ฯลฯ
- การเรียงลาดับสิ่งต่างๆ
1.4.3.2 จานวน
- การเปรียบเทียบจานวน มากกว่า น้อยกว่า เท่ากัน
- การนับสิ่งต่างๆ
- การจับคู่หนึ่งต่อหนึ่ง
1.4.3.3 มิติสัมพันธ์ (พื้นที่ / ระยะ)
- การต่อเข้าด้วยกัน การแยกออก การบรรจุและการเทออก
- การสังเกตสิ่งต่างๆ และสถานที่จากมุมมองที่ต่างกัน
- การมีประสบการณ์และการอธิบายในเรื่องตาแหน่งของสิ่งต่างๆ 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 การกระทาโดยสัญญาณ
- การมีประสบการณ์และเปรียบเทียบเวลา เช่น ตอนเช้า ตอนเย็น เมื่อวาน
นี้ พรุ่งนี้ ฯลฯ
- การสังเกตความเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล
- การมีประสบการณ์และการเรียงลาดับเหตุการณ์ต่างๆ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ป.1

สาระการเรียนรู้

เวลา/ปี
200
ภาษาไทย
200
คณิตศาสตร์
80
วิทยาศาสตร์
80
สังคมศึกษา
40
ประวัติศาสตร์
80
สุขศึกษาและพลศึกษา
80
ศิลปะ
40
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
40
ภาษาต่างประเทศ
840
รวมเวลาเรียนทั้งปี
รายวิชาเพิ่มเติม
40
คอมพิวเตอร์
40
อาเซียนศึกษา
40
ภาษาจีน
40
หน้าที่พลเมือง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
40
ลูกเสือเนตรนารี
40
แนะแนว
30
ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10
รวมเวลาเรียน 1,120

ระดับประถมศึกษา
ป.3
ป.4

ป.2

ป.5

ป.6

ชมเรียน/
สัปดาห์
5
5
2
2
1
2
2
1
1

เวลา/
ภาค
200
200
80
80
40
80
80
40
40
840

ชมเรียน/
สัปดาห์
5
5
2
2
1
2
2
1
1

เวลา/
ภาค
200
200
80
80
40
80
80
40
40
840

ชมเรียน/
สัปดาห์
5
5
2
2
1
2
2
1
1

เวลา/
ภาค
160
160
80
80
40
80
80
80
80
840

ชมเรียน/
สัปดาห์
4
4
2
2
1
2
2
2
2

เวลา/
ภาค
160
160
80
80
40
80
80
80
80
840

ชมเรียน/
สัปดาห์
4
4
2
2
1
2
2
2
2

เวลา/
ภาค
160
160
80
80
40
80
80
80
80
840

ชมเรียน/
สัปดาห์
4
4
2
2
1
2
2
2
2

1
1
1
1

40
40
40
40

1
1
1
1

40
40
40
40

1
1
1
1

40
40
40
40

1
1
1
1

40
40
40
40

1
1
1
1

40
40
40
40

1
1
1
1

1
1
1
1
28

40
40
30
10
1,120

1
1
1
1
28

40
40
30
10
1,120

1
1
1
1
28

40
40
30
10
1,120

1
1
1
1
28

40
40
30
10
1,120

1
1
1
1
28

40
40
30
10
1,120

1
1
1
1
28

10. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
1) ห้องสมุดมีขนาด 200 ตารางเมตร จานวนหนังสือในห้องสมุด 20,000 เล่ม
การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ เอกสาร
จานวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน 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
จานวน (เครื่อง)
1. ใช้ในการเรียนการสอน
40
2. ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้
37
3. ใช้ในการบริหาร
11
จานวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 70 คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ
35.18 ของนักเรียนทั้งหมด
4) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
สวนหย่อม/สวนสุขภาพ
สวนเกษตร
เรือนเพาะชา
สนามเด็กเล่น
ลานกิจกรรม
ห้องสื่อการเรียนการสอน
ห้องสมุด

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
ป้ายนิเทศ/บอร์ด
มุมหนังสือ
โรงอาหาร
ร้านค้าภายในโรงเรียน
ห้องดนตรี
ห้องคอมพิวเตอร์

5) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
วัดพระธรรมกาย วัดเกิดการอุดม วัดกลางคลองสาม
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พิพิธภัณฑ์ธรณีเฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคลองสาม
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต
เมืองโบราณสมุทรปราการ
สถานีเห็ดคลองสาม
ค่ายลูกเสือโรงเรียนนายร้อย จปร.
6) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ในปี
การศึกษา 2558
6.1 ดร.พัชรี สุวรรณศรี ให้ความรู้เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จานวน 2 ครั้ง/ปี
6.2 พระอาจารย์ ดร.ธิรพงษ์ ญาณธโรง ให้ความรู้เรื่อง 5 ห้องชีวิต (ทักษะการดาเนินชีวิต)
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จานวน 30 ครั้ง/ปี
6.3 นายอุนารินทร์ กิจไพบูลทวี ให้ความเรื่อง การเพาะเห็ด
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จานวน 1 ครั้ง/ปี
6.4 พระครูสังฆรักษ์ อิสริยะ จนฺทสิริ ให้ความรู้เรื่อง เยาวชนยุคใหม่ หัวใจศีล 5
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จานวน 1 ครั้ง/ปี
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ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ปราชญ์ชาวบ้าน/ ภูมิปัญญาท้องถิ่น/
ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู / ผู้เรียน
ประเภทความรู้
การประกอบวิชาชีพ
การเกษตร
คหกรรม
หัตถกรรม
ศิลปะ/ดนตรี
กีฬา
วัฒนธรรม/จารีต-ประเพณี
ศาสนา/คุณธรรม จริยธรรม/คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ความปลอดภัย/อุบัติเหตุ/กฎหมาย/ระเบียบวินัย
สุขภาพ/การแพทย์/สุขอนามัย
สิ่งแวดล้อม/ทรัพยากร
การจัดการเรียนการสอน/หลักสูตร/การประเมิน
อื่นๆ(..............................................................................)

11. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา
11.1 ผลงานดีเด่น
ประเภท
สถานศึกษา

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

จานวนครั้ง
2
1
31
2
-

หน่วยงานที่มอบรางวัล

ผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) ได้มาตรฐาน
สานักงานคณะกรรมการ
คุณภาพการจัดศึกษา 2557 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
รวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรูม้ ากกว่าร้อยละ 50

ผู้บริหาร
1. นางพิมพ์พิศา อู่ทรัพย์
2. นางอรุณี รัตนพันธ์
ครู
1. นายกัมพล คาผ่องศรี

ผู้บริหารดีเด่น
ผู้บริหารดีเด่น

สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ครูผสู้ อนดีเด่น

สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นักเรียน
1

ด.ช.ณัฐดนัย

วิเศษดอนหวาย

ตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ด.ญ.ศิวัชญา
ด.ญ.พรรษชล
ด.ญ.ศริยา
ด.ญ.พรพรรณ
ด.ญ.รวินทร์นิภา
ด.ญ.เพียงขวัญ
ด.ญ.กัญญ์นภัส
ด.ญ.นันทิชา
ด.ญ.วรรณนภา
ด.ญ.สาริณี
ด.ญ.พิมพ์อัปสร
ด.ญ.ชาญาพัฒน์

สุจิตรประเสริฐ
พงษ์ศรีเจริญสุข
อินจา
บัวลาพอง
สุรมานนท์
พงษ์ปราโมทย์
นามพุทธา
รินทร
สุขนุ่ม
จิ้นสุริวงษ์
เครือมาลี
ปัญญา

ร้องเพลงภาษาจีน
ร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น
นาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์
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ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง

ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต
สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
บริหารการศึกษาสถานศึกษาเอกชน
ปทุมธานี
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ประเภท
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

ด.ญ.พลอยพิสุทธิ์
ด.ช.ธนพล
ด.ญ.รุจิวันทน์
ด.ญ.นวพร
ด.ญ.มณีญา
ด.ช.กสิน
ด.ช.ธนกร
ด.ญ.ศุภิสรา
ด.ญ.ภัควลัญชญ์
ด.ญ.ชญานิศ
ด.ญ.ภรณภัทร
ด.ญ.อริสา
ด.ญ.ณิชากานต์
ด.ญ.รุ่งทิวา
ด.ญ.ภัทรวดี
ด.ญ.สารริศา
ด.ญ.ณฐมน
ด.ญ.ณัฐชา
ด.ญ.โกรัญญา
ด.ญ.กชพร
ด.ญ.นริศรา
ด.ญ.รัตนเพ็ญ
ด.ญ.พิมพ์อัปสร
ด.ญ.ชัชพงษ์
ด.ญ.ศิวัชญา
ด.ญ.พรรษชล
ด.ญ.พัทธนันท์
ด.ช.ภูมิภัทร
ด.ช.ทัฟฟ้า
ด.ญ.พรพรรณ
ด.ญ.รวินท์นิภา
ด.ญ.ศริยา
ด.ช.กสิดิศ
ด.ช.ชยากร
ด.ช.ธนาธรณ์
ด.ช.ปวริศร
ด.ช.ลัทธพล
ด.ช.โสณภัทร
ด.ญ.ละอองดาว
ด.ญ.ภัทรานิษฐ์
ด.ญ.ปราณต์ศิกานต์
ด.ญ.ณภัทร
ด.ญ.สุติมา
ด.ญ.เขมาพร
ด.ญ.ปัญญรัตน์
ด.ญ.อรสา
ด.ญ.ปารียา
ด.ญ.ณัฐลัญช์
ด.ญ.ชนัญญา
ด.ช.หฤษฎ์
ด.ญ.อภิญญษ

ทองโบราณ
ทรัพย์เวช
พูนชาติ
มีอิศระ
ศรีมาตรา
นิยมสวัสดิ์
สังข์ถ่วง
วิเศษดอนหวาย
สมยันพล
สร้อยเพชร
อุ่นมา
มงคล
นาหล้า
ทองแท่ง
ทองเมืองหลวง
อ่อนสุวรรณ
หะตั๋ง
ฉ่าสูงเนิน
นิลศิริ
ร่มศรี
คงเผ่า
เทพามาตย์
เครือมาลี
วุฒิ
สุจิตรประเสริฐ
พงษ์ศรีเจริญสุข
ลมมูลตรี
สุจิตรประเสริฐ
กลิ่นสวัสดิ์
บัวลาพอง
สุรมานนท์
อินจา
ผิวไผ่
คงลาภ
ไชประภาย
ดีวิชเจริญ
พลพันธ์
แก้วสมเด็จ
ไชยมะณี
มะโนปา
มงคลวรณัน
ศรีนัครินทร์
แปงคา
ขันติพงษ์
ไหลไผ่ทอง
สระสมศรี
กตัญญู
เชษฐ์ธนชัย
ศรีกาญจน์
กุลมา
อรรตบุตร

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
เดาะลูกปิงปอง
การใช้โปรแกรมนาเสนอ

เหรียญทอง

การเต้นแอโรบิค

เหรียญทอง
อันดับ 3
เหรียญทอง
อันดับ 4
เหรียญทอง

คัดลายมือภาษาจีน

ชนะเลิศ

ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ขับร้องเพลงสากล
ร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ประกวดเล่านิทานคุณธรรม
การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติใน
ท้องถิ่น

เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง

การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน

เหรียญทอง

เต้นแอโรบิค

เหรียญทอง

ระบายสีเทียน
ปั้นดินน้ามัน

เหรียญทอง
เหรียญทอง

รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดวงพร ปีการศึกษา 2558

หน่วยงานที่มอบรางวัล

โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญา
ตะวันออก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
บริหารการศึกษาสถานศึกษาเอกชน
ปทุมธานี

หน้า 19

ประเภท
66
67
65
66
67

ด.ช.กันตพงษ์
ด.ญ.ณัฏฐา
ด.ญ.อภิญญษ
ด.ช.กันตพงษ์
ด.ญ.ณัฏฐา

หน้า 20

พรมฉิมพลี
อบอุ่น
อรรตบุตร
พรมฉิมพลี
อบอุ่น

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ปั้นดินน้ามัน

เหรียญทอง

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดวงพร ปีการศึกษา 2558

11.2

งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลสาเร็จ (ปีการศึกษา 2558)
ระดับการศึกษาปฐมวัย

งาน/โครงการ/กิจกรรม
โครงการวันสาคัญ
กิจกรรมวันไหว้ครู
กิจกรรมวันเข้าพรรษา
กิจกรรมวันแม่
กิจกรรมวันลอยกระทง
กิจกรรมวันพ่อ
กิจกรรมวันคริสต์มาส
กิจกรรมวันปีใหม่

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กเข้าใจหลักการของศาสนา และปฏิบัติตามหลักการของ
ศาสนา
2. เพื่อให้ครู เด็ก ผู้ปกครองได้ร่วมปฏิบัตกิ ิจกรรมและมีความเข้าใจอัน
ดีต่อกัน
3. เพื่อให้ครูและเด็กร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ เด็กเข้าร่วมโครงการทุกคน
เชิงคุณภาพ เด็กร้อยละ 90 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของ
ครูอาจารย์ พ่อแม่ มีความกตัญญูกตเวทีต่อมีพระคุณ ประพฤติตนตาม
ประเพณีวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
เด็กร้อยละ 95 ชื่นชมธรรมชาติ
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัตถุประสงค์
กิจกรรมกราบเท้าพ่อแม่ก่อนนอน 1. เพื่อให้เด็กมีวินัยและมีความรับผิดชอบ
2. เพื่อให้เด็กเชื่อฟังคาสั่งสอนของครูอาจารย์ พ่อแม่ มีความกตัญญู
กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
กิจกรรมสมุดบันทึกความดี
3. เพื่อให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งหัน
กิจกรรมวิถีชาวพุทธ
4. เพื่อให้เด็กประพฤติตนตามหลักวัฒนธรรมไทย และหลักศาสนา
พุทธ
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ เด็กเข้าร่วมโครงการทุกคน
เชิงคุณภาพ เด็กร้อยละ 90 ควบคุมอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย เชื่อฟัง
คาสั่งสอนของพ่อแม่ มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ สุจริต
รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรม
ชาวพุทธ

ผลการ
ดาเนินงาน
99.23

วิธีดาเนินการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีดาเนินการ
1. ขั้นเตรียม
- ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัติ
2. ขั้นตอนการดาเนินงาน
- ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน มอบหมายหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
- ดาเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาหนดไว้
3. ขั้นติดตาม
- ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละกิจกรรม
4. สรุปผลการดาเนินงาน

1. ร้อยละ 90 ของเด็ก มีวินยั รับผิดชอบ เชื่อ
ฟังคุณครู อาจารย์พ่อแม่
2. ร้อยละ 90 ของเด็ก ประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
3. ร้อยละ 90 ของเด็ก มีความร่าเริงแจ่มใส
4. ร้อยละ 95 ของเด็ก ชื่นชมธรรมชาติ
5. ร้อยละ 90 ของเด็ก ทางานร่วมกับผู้อื่น

วิธีดาเนินการ
1. ขั้นเตรียม
- ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัติ
2. ขั้นตอนการดาเนินงาน
- ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน มอบหมายหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
- ดาเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาหนดไว้
3. ขั้นติดตาม
- ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละกิจกรรม
4. สรุปผลการดาเนินงาน

1. ร้อยละ 90 ของเด็ก มีวินยั เชื่อฟังคาสอน
ของพ่อแม่ มีความกตัญญูกตเวที

99.23

2. ร้อยละ 90 ของเด็ก มีความซื่อสัตย์สจุ ริต
ช่วยเหลือแบ่งปัน
3. ร้อยละ 90 ของเด็ก ประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทย และศาสนาพุทธ

100

100
100
96.15
100

100

งาน/โครงการ/กิจกรรม
โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็ก
กิจกรรมมอบเกียรติบัตร
กิจกรรมงานปิดภาค
กิจกรรมกีฬาสี

โครงการส่งเสริมวิชาการ
กิจกรรมทัศนศึกษา
กิจกรรมตลาดนัดดวงพร
กิจกรรมวันวิชาการ
กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วิธีดาเนินการ(ย่อๆ)

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาให้เด็กมีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออก
2. เพื่ อ ให้ เ ด็ก สามารถควบคุม ตนเอง ชื่ นชมศิ ลปะ ดนตรี และการ
เคลื่อนไหว
3. เพื่อให้เด็กทากิจกรรมร่วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุข
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ เด็กเข้าร่วมโครงการทุกคน
เชิงคุณภาพ เด็กร้อยละ 85 สามารถทากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุข
เด็กร้อยละ 90 ร่าเริงแจ่มใส มีความมั่นใจในตนเอง กล้า
แสดงออก สามารถควบคุมอารมณ์ตนเอง
เด็กร้อยละ 95 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว
2. เพื่อให้เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิง่ ต่างๆ ที่เกิดจาร
ประสบการณ์เรียนรู้
3. เพื่อให้เด็กมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และภาษา
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ เด็กเข้าร่วมโครงการทุกคน
เชิงคุณภาพ เด็กร้อยละ 90 ร่าเริงแจ่มใส รักการเรียน สนใจเรียนรู้สิ่ง
รอบตัว มีความมั่นใจ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีทักษะทางคณิตศาสตร์ มี
ทั ก ษะทางภาษา มี ค วามคิ ด รวบยอดเกี่ ย วกั บ สิ่ ง ต่ า งๆ ที่ เ กิ ด จาก
ประสบการณ์เรียนรู้
เด็กร้อยละ 95 ชื่นชมศิลปะและธรรมชาติ

วิธีดาเนินการ
1. ขั้นเตรียม
- ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัติ
2. ขั้นตอนการดาเนินงาน
- ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน มอบหมายหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
- ดาเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาหนดไว้
3. ขั้นติดตาม
- ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละกิจกรรม
4. สรุปผลการดาเนินงาน

1. ร้อยละ 90 ของเด็ก มีความร่าเริงแจ่มใส
2. ร้อยละ 90 ของเด็ก มีความมั่นใจ
3. ร้อยละ 90 ของเด็ก ควบคุมอารมณ์ตนเอง
ได้
4. ร้อยละ 95 ของเด็ก ชื่นชมศิลปะ ดนตรี
และการเคลื่อนไหว
5. ร้อยละ 85 ของเด็ก ทากิจกรรมร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

วิธีดาเนินการ
1. ขั้นเตรียม
- ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัติ
2. ขั้นตอนการดาเนินงาน
- ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน มอบหมายหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
- ดาเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาหนดไว้
3. ขั้นติดตาม
- ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละกิจกรรม
4. สรุปผลการดาเนินงาน

1. ร้อยละ 90 ของเด็ก มีความร่าเริงแจ่มใส
2. ร้อยละ 90 ของเด็ก มีความมั่นใจ
3. ร้อยละ 95 ของเด็ก ชื่นชม ศิลปะ และ
ธรรมชาติ
4. ร้อยละ 90 ของเด็ก มีความซื่อสัตย์ สุจริต
5. ร้อยละ 90 ของเด็ก สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว
6. ร้อยละ 90 ของเด็ก มีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดประสบการณ์เรียนรู้
7. ร้อยละ 90 ของเด็ก มีทักษะทางภาษา
8. ร้อยละ 90 ของเด็ก มีทักษะขบวนการทาง
คณิตศาสตร์

ผลการ
ดาเนินงาน
100
100
100
96.15
100

100
100
96.15
100
98.46
100
100
100

งาน/โครงการ/กิจกรรม
โครงการนิทานเพื่อนรัก

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กรักการอ่านและมีทกั ษะทางภาษา มีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ เด็กเข้าร่วมโครงการทุกคน
เชิงคุณภาพ เด็กร้อยละ 90 มีทกั ษะทางภาษา มีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์

วิธีดาเนินการ(ย่อๆ)

วิธีดาเนินการ
1. ขั้นเตรียม
- ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัติ
2. ขั้นตอนการดาเนินงาน
- ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน มอบหมายหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
- ดาเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาหนดไว้
3. ขั้นติดตาม
- ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละกิจกรรม
4. สรุปผลการดาเนินงาน
โครงการส่งเสริมสุขภาพ
วัตถุประสงค์
วิธีดาเนินการ
1. เพื่อพัฒนาให้เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน และมี
1. ขั้นเตรียม
กิจกรรมตรวจสุขภาพประจาปี
สมรรถภาพตามเกณฑ์
- ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัติ
กิจกรรมตรวจสุขภาพปากและฟัน
2. เพื่อให้เด็กสามารถหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสีย่ งต่อโรค
2. ขั้นตอนการดาเนินงาน
เป้าหมาย
- ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน มอบหมายหน้าที่
เชิงปริมาณ เด็กเข้าร่วมโครงการทุกคน
ผู้รับผิดชอบ
เชิงคุณภาพ เด็กร้อยละ 70 มีนาหนั
้ ก ส่วนสูงตามเกณฑ์ และมี
- ดาเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาหนดไว้
สมรรถภาพตามเกณฑ์
3. ขั้นติดตาม
เด็กร้อยละ 90 มีสุขนิสยั ในการดูแลสุขภาพของตน และ
- ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละกิจกรรม
สามารถหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค
4. สรุปผลการดาเนินงาน
โครงการจัดทาและพัฒนา
วัตถุประสงค์
วิธีดาเนินการ
หลักสูตร
1. เพื่อพัฒนาให้สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
1. ขั้นเตรียม
สถานศึกษาและนาสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัติ
เป้าหมาย
2. ขั้นตอนการดาเนินงาน
เชิงปริมาณสถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ได้รับการปรับปรุงโดย
- ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน มอบหมายหน้าที่
ความร่วมมือของทุกฝ่าย
ผู้รับผิดชอบ
เชิงคุณภาพ สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
- ดาเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาหนดไว้
และนาสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ขั้นติดตาม
- ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละกิจกรรม
4. สรุปผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ร้อยละ 90 ของเด็ก มีทักษะทางภาษา
2. ร้อยละ 90 ของเด็ก มีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์

ผลการ
ดาเนินงาน
100
100

1. ร้อยละ 70 ของเด็ก มีน้าหนัก ส่วนสูง และ
สมรรถภาพเป็นไปตามเกณฑ์
2. ร้อยละ 90 ของเด็ก มีสุขนิสัย ในการดูแล
สุขภาพตนเอง
3. ร้อยละ 90 ของเด็ก หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่
เสี่ยงต่อโรค

71.54

1. สถานศึกษามีห ลัก สูตรการศึก ษาปฐมวัย
ของสถานศึ ก ษาและน าสู่ ก ารปฏิ บั ติ ไ ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ ในระดับ 5

5

100
100

งาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร วัตถุประสงค์
กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา 1. เพื่อพัฒนาให้ครูจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
กิจกรรมประกวดสื่อการสอน
2. เพื่อพัฒนาให้ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัด
กิจกรรมวิจยั ในชั้นเรียน
การศึกษา
กิจกรรมนิเทศการสอน
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ ครูเข้าร่วมโครงการทุกคน
เชิงคุณภาพ ครูร้อยละ 90 เข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของ
การจั ดการศึกษา ใช้เครื่อ งมือ วัดและประเมินผลพัฒนาการของเด็ก
อย่างหลากหลายและสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง
และจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา วิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์
ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก จัดทา
แผนการจั ดประสบการณ์ที่สอดคล้อ งกับ หลักสูตรการศึก ษาปฐมวัย
และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย
ครู ทั้ ง หมด มี วุ ฒิ แ ละความรู้ ค วามสามารถในด้ า น
การศึกษาปฐมวัย
ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
มีวิสัยทัศน์ภาวะผู้นาและความริเริ่มที่เน้นการพัฒนา ใช้หลักการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม และใช้ข้อมูลการประเมิน การวิจัยเป็นฐานคิ ด สามารถ
บริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาฯ ส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ให้คาแนะนา คาปรึกษา
ทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา ใน
ระดับดีเยี่ยม
เด็ ก ผู้ ป กครองและชุ ม ชนพึ ง พอใจผลการบริ ห ารจั ด
การศึกษาในระดับดีเยี่ยม
สถานศึกษาจั ดกิจ กรรมเสริมสร้า งความตระหนัก และ
ความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับดีเยี่ยม

วิธีดาเนินการ(ย่อๆ)

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

วิธีดาเนินการ
1. ขั้นเตรียม
- ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัติ
2. ขั้นตอนการดาเนินงาน
- ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน มอบหมายหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
- ดาเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาหนดไว้
3. ขั้นติดตาม
- ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละกิจกรรม
4. สรุปผลการดาเนินงาน

1. ร้อยละ 90 ของครูที่เข้าใจปรัชญาหลักการ
และธรรมชาติของการศึกษา
2. ร้อยละ 90 ของครูที่จัดทาแผนการจัด
ประสบการณ์ ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย และสามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย
สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
3. ร้อยละ 90 ของครูทใี่ ช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
4. ร้อยละ 90 ของครูที่ใช้เครื่องมือการวัดและ
ประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย
และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่
ผู้ปกครอง
5. ร้อยละ 90 ของครูทวี่ ิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลใน
การปรับการจัดประสบการณ์
6. ร้อยละ 90 ของครูที่จัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการ
เรียนรู้ได้ตลอดเวลา
7. ร้อยละ 100 ของครูทมี่ ีวุฒิและความรู้
ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย
8. ผูบ้ ริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย อยู่ในระดับ 5
9. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ภาวะผู้นาและความคิด
ริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย อยู่ในระดับ
5
10. ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและ
ใช้ข้อมูลการประเมินหรือการวิจัยเป็นฐานคิด
ทั้งด้านวิชาการและการจัดการ อยู่ในระดับ 5
11. ผู้ บ ริ ห ารสามารถบริ ห ารจั ด การ
การศึ ก ษาให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา อยู่ในระดับ 5

ผลการ
ดาเนินงาน
100
100

100
100

100
100
100
5
5
5
5

งาน/โครงการ/กิจกรรม

โครงการส่งเสริมคุณธรรมสาน
สัมพันธ์ดวงพร

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วิธีดาเนินการ(ย่อๆ)

วัตถุประสงค์
วิธีดาเนินการ
1. เพื่อพัฒนาให้ครูมีคุณธรรม จริยธรรม
1. ขั้นเตรียม
2. เพื่อพัฒนาให้ครูมีวินัยในตนเองประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
- ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัติ
เป้าหมาย
2. ขั้นตอนการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ ครูเข้าร่วมโครงการทุกคน
- ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน มอบหมายหน้าที่
เชิงคุณภาพ ครู และบุคลากร ร้อยละ 90 ประพฤติปฏิบัติตนเป็น
ผู้รับผิดชอบ
แบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
- ดาเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาหนดไว้
3. ขั้นติดตาม
- ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละกิจกรรม
4. สรุปผลการดาเนินงาน

ผลการ
ดาเนินงาน
12. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
5
ให้มีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับ 5
5
13. ผู้บ ริหารให้คาแนะนำ คาปรึกษาทาง
วิช าการและเอาใจใส่ก ารจัดการศึกษา
ปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา อยู่ใน
ระดับ 5
5
14. เด็ ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการ
บริหารจัด การศึกษาปฐมวัย อยู่ในระดับ 5
5
15. สถานศึกษาจัด กิจกรรมเสริมสร้างความ
ตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย อยู่ในระดับ 5
16.ร้อยละ 90 ของครูทบี่ ริหารจัดการชั้นเรียน
100
ที่สร้างวินัยเชิงบวก
1. ร้อยละของครูและบุคลากรประพฤติปฏิบัติ
90
ตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกทีด่ ี
ของสถานศึกษา
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

งาน/โครงการ/กิจกรรม
โครงการประกันคุณภาพภายใน

โครงการสายสัมพันธ์ชุมชน บ้าน
และโรงเรียน
กิจกรรมปฐมนิเทศ
กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง
กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วิธีดาเนินการ(ย่อๆ)

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ
2. เพื่อจัดเตรียมข้อมูลสาหรับการจัดทารายงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจาปีของโรงเรียน
3. เพี่อจัดทารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปีของโรงเรียน
และรายงานผลต่อต้นสังกัด
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ สถานศึกษามีการจัดเตรียมข้อมูลและจัดทารายงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปีของโรงเรียนได้ครบถ้วนสมบูรณ์
เชิงคุณภาพ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ
สามารถจัดเตรียมข้อมูล และจัดทารายงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจาปีของโรงเรียนรายงานผลต่อต้นสังกัดได้อย่างมี
คุณภาพในระดับดีมาก
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้โรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาและ
ชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
2. เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3. เพื่อให้ชุมชนเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ สถานศึกษากับนักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาและชุมชนมีความสัมพันธ์ทดี่ ีต่อกัน เป็นแหล่งวิทยาการใน
การแสวงหาความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
เชิงคุณภาพ ครูร้อยละ 90 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกบั เด็ก และผู้ปกครอง
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและแลกเปลีย่ นในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน การเรียนรู้ร่วมกัน
สถานศึกษามีกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมตระหนักและเข้าใจการ
จัดการศึกษาปฐมวัย มีส่วนร่วมและแสวงหาการร่วมมือกับผู้ปกครอง
ชุมชนและท้องถิ่น สามารถให้บริการอาคารสถานที่และให้ความร่วมมือ
กับการจัดกิจกรรมชองชุมชน อยู่ในระดับดีเยี่ยม

วิธีดาเนินการ
1. ขั้นเตรียม
- ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัติ
2. ขั้นตอนการดาเนินงาน
- ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน มอบหมายหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
- ดาเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาหนดไว้
3. ขั้นติดตาม
- ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละกิจกรรม
4. สรุปผลการดาเนินงาน

1. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน ที่
เป็นระบบตามกฎกระทรวงอยู่ในระดับ 5

วิธีดาเนินการ
1. ขั้นเตรียม
- ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัติ
2. ขั้นตอนการดาเนินงาน
- ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน มอบหมายหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
- ดาเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาหนดไว้
3. ขั้นติดตาม
- ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละกิจกรรม
4. สรุปผลการดาเนินงาน

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

ผลการ
ดาเนินงาน
5

100
5
5

5
5
5

งาน/โครงการ/กิจกรรม
โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่

โครงการยิ้มง่ายไหว้สวย

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

วิธีดาเนินการ(ย่อๆ)

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

วิธีดาเนินการ
1. ขั้นเตรียม
- ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัติ
2. ขั้นตอนการดาเนินงาน
- ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน มอบหมายหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
- ดาเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาหนดไว้
3. ขั้นติดตาม
- ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละกิจกรรม
4. สรุปผลการดาเนินงาน

1. เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
เด็กและบุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน อยู่
ในระดับ 5

วิธีดาเนินการ
1. ขั้นเตรียม
- ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัติ
2. ขั้นตอนการดาเนินงาน
- ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน มอบหมายหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
- ดาเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาหนดไว้
3. ขั้นติดตาม
- ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละกิจกรรม
4. สรุปผลการดาเนินงาน

1. ร้อยละ 90 ของเด็กที่มีสุขภาพจิตดี มี
กิริยามารยาทงาม แสดงความเคารพต่อ
ผู้ใหญ่ได้อย่างสวยงาม

2. สถานศึกษาจัดสิ่งอานวยความสะดวก เพื่อ
พัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน อยู่ในระดับ 5

ผลการ
ดาเนินงาน
5

5

100

งาน/โครงการ/กิจกรรม
โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม
กิจกรรมผู้พิชิตขยะ
กิจกรรมรีไซเคิล

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วิธีดาเนินการ(ย่อๆ)

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเห็นความสาคัญของ
การรักษาสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อปลูกฝังนิสัยรักและห่วงใยสิ่งแวดล้อมให้แก่นักเรียน ครู บุคลากร
ในโรงเรียน
3. เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ เสริมทักษะทาง
ภาษาให้เด็ก
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ เด็กเข้าร่วมโครงการทุกคน
เชิงคุณภาพ เด็กร้อยละ 90 บาเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม สนใจ
เรียนรู้สิ่งรอบตัว มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
เด็กร้อยละ 95 ชื่นชมผลงานศิลปะ

วิธีดาเนินการ
1. ขั้นเตรียม
- ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัติ
2. ขั้นตอนการดาเนินงาน
- ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน มอบหมายหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
- ดาเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาหนดไว้
3. ขั้นติดตาม
- ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละกิจกรรม
4. สรุปผลการดาเนินงาน

1. ร้อยละ 90 ของเด็กที่บาเพ็ญประโยชน์เพื่อ
ส่วนรวม
2. ร้อยละ 90 ของเด็กที่สนใจเรียนรู้สิ่ง
รอบตัว
4. ร้อยละ 90 ของเด็กที่มีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์
5. ร้อยละ 95 ของเด็กที่ชื่นชมผลงานศิลปะ

ผลการ
ดาเนินงาน
100
98.46
100
96.15

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งาน/โครงการ/กิจกรรม
โครงการวันสาคัญ
กิจกรรมวันไหว้ครู
กิจกรรมวันสุนทรภู่
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
กิจกรรมวันเข้าพรรษา
กิจกรรมวันแม่
กิจกรรมวันลอยกระทง
กิจกรรมวันพ่อ
กิจกรรมวันคริสต์มาส+ปีใหม่
กิจกรรมวันเด็ก

วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง ด้านการปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมประเพณีไทยและตามหลักปฏิบัติของศาสนา
2. เพื่อให้ผู้เรียนรู้หลักการของศาสนา ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
เชิงคุณภาพ
- ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ รอบตัว และมี
ทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจ
ในผลงานของตนเอง และทางานร่วมกับผู้อื่นได้
- ร้อยละ 90 ของผู้เรียนสามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตาม
จินตนาการ มีวินยั มีความเอื้ออาทรผู้อนื่ และกตัญญูกตเวที ทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้กล้าแสดงออก สามารถสร้างผลงานด้านศิลปะ มี
ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ปฏิบัติตามของศาสนา มีความรักและ
ภูมิใจในความเป็นไทย และยอมรับวัฒนธรรมที่แตกต่าง ตระหนัก
รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

วิธีดาเนินการ
วิธีดาเนินการ
1. ขั้นเตรียม
- ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัติ
2. ขั้นตอนการดาเนินงาน
- ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน มอบหมาย
หน้าที่ผู้รับผิดชอบ
- ดาเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาหนดไว้
3. ขั้นติดตาม
- ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละ
กิจกรรม
4. สรุปผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีวินัย มีความรักชาติ ศาสน์
กษัตริย์ ปฏิบัติตามของศาสนา และภูมิใจในความ
เป็นไทย
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญู
กตเวที
ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อ
ต่างๆ รอบตัว
ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด
เขียน และตั้งคาถามเพือ่ ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
ร้อยละ 85 ของผู้เรียนทางานร่วมกับผูอ้ นื่ ได้
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วม
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนสามารถสร้างผลงานจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/
นันทนาการตามจินตนาการ
ร้อยละ 85 ของผู้เรียนทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนยอมรับวัฒนธรรมที่แตกต่าง

ผลการ
ดาเนินงาน
94.87
98.46
86.15
92.82
93.85
99.49
98.46
96.92
95.38

งาน/โครงการ/กิจกรรม
โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
กิจกรรมบันทึกความดี
กิจกรรมส่งเสริมมารยาท

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนยึดมั่นในหลักธรรมมีวินัยและมีความรับผิดชอบ
2. เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้มีมารยาทดี มีสัมมาคารวะตามวัฒนธรรมไทย
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนทาความดี เพื่อตนเอง ผู้อื่น และส่วนรวม
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
เชิงคุณภาพ
- ร้อยละ 90 ของผู้เรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความเอื้อ
อาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวที มีความรักและภูมิใจในความเป็นไทย
เห็นคุณค่าในตนเองและกล้าแสดงออก มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดแี ละให้
เกียรติผู้อื่น
โคร ง กา ร ส่ ง เ สริ ม ศั ก ย ภ า พ วัตถุประสงค์
นักเรียน
1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้
และสื่ อ ต่ า งๆ มี ทั ก ษะในการตั้ ง ค าถามเพื่ อ ค้ น คว้ า หาความรู้
กิจกรรมรักการอ่าน
เพิ่ ม เติ ม และสามารถสรุ ป ความคิ ด จากสิ่ ง ที่ เ รี ย นรู้ ร วมทั้ ง มี
กิจกรรมงานปิดภาค
ความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต
กิจกรรมกีฬาสี
กิ จ กรรมแข่ ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าการ 2. เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถของตนเองได้เต็มที่ ทุกด้าน
3. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักการวางแผนการทางานจนสาเร็จ
นอกใน
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาเสนอแนวคิดด้วยวิธีการของตนเองและ
ยอมรับความสามารถของผู้อื่น
6. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และนาความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
เชิงคุณภาพ
- ร้อยละ 80 ของผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากสิ่งที่เรียนรู้
- ร้อยละ 85 ของผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้ วยตนเองจากแหล่ ง
เรียนรู้และสื่อต่างๆ สามารถสรุปความคิดจากสิ่งที่เรียนรู้ มีทักษะในการตั้ง
คาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม และทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น
พัฒนางาน ภูมิใจในผลงานของตนเอง สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้

วิธีดาเนินการ

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

วิธีดาเนินการ
1. ขั้นเตรียม
- ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัติ
2. ขั้นตอนการดาเนินงาน
- ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน มอบหมาย
หน้าที่ผู้รับผิดชอบ
- ดาเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาหนดไว้
3. ขั้นติดตาม
- ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละ
กิจกรรม
4. สรุปผลการดาเนินงาน
วิธีดาเนินการ
1. ขั้นเตรียม
- ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัติ
2. ขั้นตอนการดาเนินงาน
- ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน มอบหมาย
หน้าที่ผู้รับผิดชอบ
- ดาเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาหนดไว้
3. ขั้นติดตาม
- ผู้รับ ผิดชอบรายงานความก้า วหน้ า ของแต่ล ะ
กิจกรรม
4. สรุปผลการดาเนินงาน

ร้อยละ 90 ของผู้เรียนเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญู
กตเวที
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ทดี่ ีและให้
เกียรติผู้อื่น
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเองและกล้า
แสดงออก
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เช่น มีความรักและภูมิใจในความเป็นไทย
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญู
กตเวที
ร้อยละ 85 ของผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากแหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ
ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีทักษะในการตั้งคาถามเพื่อ
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
ร้อยละ 80 ของผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากสิ่งที่
เรียนรู้
ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น
ได้
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเองและกล้า
แสดงออก
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนที่สามารถสร้างผลงานจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมด้านดนตรี และนันทนาการ
ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่ทางานอย่างมีความสุข
มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และให้
เกียรติผู้อื่น

ผลการ
ดาเนินงาน
98.46
94.36
91.79
94.87
98.46
86.15
92.82
95.38
93.85
91.79
98.46
96.92
94.36

งาน/โครงการ/กิจกรรม

โครงการส่งเสริมวิชาการ
กิจกรรมทัศนศึกษา
กิจกรรมตลาดนัดดวงพร
กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์
- ร้ อ ยละ 90 ของผู้ เ รี ย นสามารถสร้ า งผลงานจากการเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมด้านดนตรี และสามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านกีฬานันทนาการ และเห็นคุณค่าในตนเองและกล้าแสดงออก และ
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติผู้อื่น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ
ได้ด้วยตนเอง
2. เพื่อ ให้ ผู้เรีย นได้มีทัก ษะในการตั้งคาถาม เพื่อ ค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติม
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อการเรียนรู้ต่อกัน
4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากสิ่งที่พบเห็น และนาเสนอวิธี
คิดด้วยวิธีการของตนเอง
เป้าหมาย
เชิงปริมาณผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
เชิงคุณภาพ
- ร้อยละ 80 ของผู้เรียนสามารถสรุปเรื่องที่พบเห็นและสื่อสารโดย
การพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเองได้
- ร้อยละ 85 ของผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้และ
สื่อต่างๆ ได้ด้วยตนเอง สามารถนาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วย
วิธีการของตนเอง มีทักษะในการตั้งคาถาม เพื่อค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติม สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อการเรียนรู้ต่อกัน และ
ทางานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ นได้ มีค วามรู้ สึก ที่ ดีต่ อ อาชี พ สุจ ริ ต สามารถ
สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองอย่างมีความสุข

วิธีดาเนินการ

วิธีดาเนินการ
1. ขั้นเตรียม
- ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัติ
2. ขั้นตอนการดาเนินงาน
- ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน มอบหมาย
หน้าที่ผู้รับผิดชอบ
- ดาเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาหนดไว้
3. ขั้นติดตาม
- ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละ
กิจกรรม
4. สรุปผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่สามารถแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากแหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ
ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่มีทักษะในการตั้งคาถามเพื่อ
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่สามารถแลกเปลี่ยน
ความคิดเพื่อการเรียนรู้ต่อกัน
ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่สามารถสรุปความคิดจากสิ่ง
ที่พบเห็น
ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่สามารถนาเสนอวิธีคิดด้วย
วิธีการของตนเอง
ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่ทางานอย่างมีความสุข
ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่ทางานจนสาเร็จ
ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่ทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้
ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่มีความรู้สึกที่ดตี ่ออาชีพ
สุจริต

ผลการ
ดาเนินงาน

86.15
92.82
90.26
95.38
92.31
96.92
87.18
93.85
100

งาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการส่งเสริมสุขภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ
กิจกรรมตรวจสุขภาพประจาปี
กิจกรรมตรวจสุขภาพปากและฟัน 2. เพือ่ ให้ผู้เรียนรู้จักหลีกเลี่ยงต่อสภาวะเสี่ยงต่อโรคภัย
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการได้
5. เพื่อให้ผู้เรียนมีน้าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
6. เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพฟัน
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการทุกคน
เชิงคุณภาพ
- ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพปฏิบัติตนตาม
สุขบัญญัติ 10 ประการได้ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพฟัน และรู้จักหลีกเลี่ยงต่อสภาวะเสี่ยงต่อโรคภัย
- ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีน้าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย วัตถุประสงค์
ในโรงเรียน
1. เพื่อให้ผู้เรียนยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
2. เพื่อให้ผู้เรียนยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น ทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้
4. เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเองและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการทุกคน
เชิงคุณภาพ
- ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่ยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง
- ร้ อ ยละ 90 ของผู้ เ รี ย นยึ ด มั่ น ในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้
เกียรติผู้อื่น เห็นคุณค่าในตนเองและกล้าแสดงออก และสามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้

วิธีดาเนินการ
วิธีดาเนินการ
1. ขั้นเตรียม
- ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัติ
2. ขั้นตอนการดาเนินงาน
- ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน มอบหมาย
หน้าที่ผู้รับผิดชอบ
- ดาเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาหนดไว้
3. ขั้นติดตาม
- ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละ
กิจกรรม
4. สรุปผลการดาเนินงาน

วิธีดาเนินการ
1. ขั้นเตรียม
- ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัติ
2. ขั้นตอนการดาเนินงาน
- ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน มอบหมาย
หน้าที่ผู้รับผิดชอบ
- ดาเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาหนดไว้
3. ขั้นติดตาม
- ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละ
กิจกรรม
4. สรุปผลการดาเนินงาน

ผลการ
ดาเนินงาน
1. ร้ อ ยละ 90 ของผู้ เ รี ย น มี สุ ข นิ สั ย ในการดู แ ล 96.41
สุขภาพ
2. ร้อ ยละ 70 ของผู้ เรีย น มีน้าหนั ก ส่ว นสูง และ 55.90
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
3. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน รู้จักหลีกเลี่ยงต่อสภาวะ 97.95
เสี่ยงต่อโรคภัย
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

1. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน เห็นคุณค่าในตนเองและ
กล้าแสดงออก
2. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้
เกียรติผู้อื่น
3. ร้อยละ 85 ของผู้เรียน สามารถยอมรับฟังความ
คิดเห็นที่แตกต่าง
4. ร้อ ยละ 90 ของผู้เรีย น สามารถทางานร่ว มกับ
ผู้อื่นได้

91.79
94.36
95.38
93.85

งาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการพัฒนาบุคลากร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากร มีวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถปรับปรุง
กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา
คุณภาพของงานและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมผลิตสื่อการเรียนการสอน
2. เพื่อให้บุคลากรนาความรูจ้ ากการพัฒนาไปปรับปรุงแก้ไขการเรียน
กิจกรรมวิจยั ในชั้นเรียน
การสอน
กิจกรรมนิเทศการสอน
3. เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน ให้คาแนะนา เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ พัฒนาปรับปรุงกระบวนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลมากขึ้น
4. เพื่อเสริมขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของครู
5. เพื่อพัฒนาศักยภาพในวิชาชีพให้แก่ครูให้ครูมีความสามารถในการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ ผู้บริหารและครู เข้ารับการอบรมปีละไม่น้อยกว่า ปีละ
20 ชั่วโมง/คน
เชิงคุณภาพ
- ร้อ ยละ 90 ของครู เข้ าใจเป้า หมายของหลัก สู ต ร สามารถน าผลการ
วิเคราะห์มาออกแบบ วางแผน สามารถวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
และให้คาแนะนา คาปรึกษา แก้ไขปัญหาผู้เรียนอย่างทั่วถึง และประพฤติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้เรียน เป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา จัดการ
เรี ยนรู้ ที่ ต อบสนอง ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คลและพั ฒ นาการทาง
สติ ปั ญ ญ า ปร ะเมิ น ผลผู้ เ รี ย น ด้ ว ยวิ ธี ก าร ที่ ห ลาก หลาย ใ ช้
กระบวนการวิ จั ยในการพั ฒ นาการจั ด การเรี ยนรู้ พั ฒ นาผู้ เ รี ยนอย่ า ง
ต่อเนื่อง ใช้สื่อและเทคโนโลยีเหมาะสม
- ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นา บริหารจัดการสถานศึกษาและพัฒนา
ผู้เรียน โดยใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึง
พอใจผลการบริหารจัดการศึกษาอยู่ในระดับดีเยี่ยม
- ผู้บริ หารมีประสิ ทธิภ าพในการบริหารจั ดการ ครอบคลุมภารกิจทั้ ง 4
ด้านจนบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง และให้คาแนะนา คาปรึกษาทางทางวิชาการ เอาใจใส่การ
จัดการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ

วิธีดาเนินการ
วิธีดาเนินการ
1. ขั้นเตรียม
- ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัติ
2. ขั้นตอนการดาเนินงาน
- ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน มอบหมาย
หน้าที่ผู้รับผิดชอบ
- ดาเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาหนดไว้
3. ขั้นติดตาม
- ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละ
กิจกรรม
4. สรุปผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ร้อยละ 90 ของครู เข้าใจเป้าหมายของหลักสูตร
สามารถกาหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน
ร้อยละ 90 ของครู ศึกษาและวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล
ร้อยละ 90 ของครูนาผลการวิเคราะห์มาจัดการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสติปัญญา
ร้อยละ 90 ของครูสามารถในการใช้สื่อและ
เทคโนโลยี และนาภูมิปัญญาท้องถิ่นใช่ในการ
จัดการเรียนรู้
ร้อยละ 90 ของครูประเมินผลโดยมุ่งเน้นพัฒนาการ
ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ร้อยละ 90 ของครูเอาใจใส่ให้คาแนะนาผู้เรียนอย่าง
ทั่วถึง
ร้อยละ 90 ของครูใช้กระบวนการวิจยั ในการพัฒนา
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
ร้อยละ 90 ของครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีของผู้เรียน เป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นา มีความสามารถทาง
วิชาการ อยู่ในระดับ 5
ผู้บริหารใช้กระบวนการบริหารแบบมีสว่ นร่วมอยู่ใน
ระดับ 5
ผู้บริหารมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ อยู่ใน
ระดับ 5
ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร อยู่ใน
ระดับ 5
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พึงพอใจผลการบริหารจัด อยู่ใน
ระดับ 5การศึกษา
ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการ เอาใจ
ใส การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ เต็มเวลา อยู่ใน
ระดับ 5

ผลการ
ดาเนินงาน
100
100
100
100
100
100
100
100
5
5
5
5
5
5

งาน/โครงการ/กิจกรรม
โครงการส่งเสริมคุณธรรมสาน
สัมพันธ์ดวงพร

วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้เรียน
2. เพื่อให้ครูเป็นผู้มีวินัย มีความเชื่อมั่นในความดีของตนเอง
3. เพื่อครูมีความมั่นใจในการสอน
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ ครูเข้าร่วมโครงการทุกคน
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 90 ของครู ฝ่ายประถมประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา

วิธีดาเนินการ
วิธีดาเนินการ
1. ขั้นเตรียม
- ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัติ
2. ขั้นตอนการดาเนินงาน
- ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน มอบหมาย
หน้าที่ผู้รับผิดชอบ
- ดาเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาหนดไว้
3. ขั้นติดตาม
- ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละ
กิจกรรม
4. สรุปผลการดาเนินงาน

ผลการ
ดาเนินงาน
1. ร้อ ยละ 90 ของครู คุณธรรมจริย ธรรม มีสมาธิ
100
และความมุ่งมั่นในการปฏิ บั ติงานปฏิบั ติห น้า ที่
ตามมาตรฐานวิ ช าชี พ อย่ า งมุ่ ง มั่ น เต็ ม เวลา
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

งาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการประกันคุณภาพภายใน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ
2. เพื่ อ ให้ คุ ณภาพการศึก ษาได้รั บ การพั ฒนาอย่า งเป็ นระบบและ
ต่อเนื่อง
3. เพื่อให้ได้รับทราบผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
สถานศึกษาดาเนินการประกันคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาโดยบุคลากรภายในโรงเรียน ภายใต้ความร่วมมือ
ของหน่วยงานต้นสังกัดครบทุกขั้นตอน
เชิงคุณภาพ
สถานศึกษากาหนดมาตรฐานการศึกษา จัดทาและ
ดาเนินการตามแผน จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ใช้สารสนเทศในการ
บริหารจัดการ นาผลการประเมินคุณภาพไปใช้ในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และจัดทารายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีหลักสูตรสถานศึกษา
2. เพื่อให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
3. เพื่อให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับ ความต้องการของผู้ปกครอง
และชุมชน
4. เพื่อให้มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียนโดยมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
มีหลักสูตรสถานศึกษาครบถ้วนทุกสาระการเรียนรู้
เชิงคุณภาพ
หลักสูตรมีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
ความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน และมีความเหมาะสมกับ
ศักยภาพของผู้เรียนตามวัย

โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา

วิธีดาเนินการ
วิธีดาเนินการ
1. ขั้นเตรียม
- ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัติ
2. ขั้นตอนการดาเนินงาน
- ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน มอบหมาย
หน้าที่ผู้รับผิดชอบ
- ดาเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาหนดไว้
3. ขั้นติดตาม
- ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละ
กิจกรรม
4. สรุปผลการดาเนินงาน

วิธีดาเนินการ
1. ขั้นเตรียม
- ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัติ
2. ขั้นตอนการดาเนินงาน
- ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน มอบหมาย
หน้าที่ผู้รับผิดชอบ
- ดาเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาหนดไว้
3. ขั้นติดตาม
- ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละ
กิจกรรม
4. สรุปผลการดาเนินงาน

ผลการ
ดาเนินงาน
1. สถานศึก ษามีก ารดาเนินการตามระบบประกัน
5
คุณภาพภายในตามกฎกระทรวง อยู่ในระดับ 5
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

1. สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสม
กับบริบทอยู่เสมอ อยู่ในระดับ 5
2. สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมให้ผู้เรีย นได้เลือ ก
ตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ อยู่
ในระดับ 4

5
5

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

โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่
กิจกรรมดูแลซ่อมบารุง ปรับปรุง
เพิ่มเติม
กิจกรรมเรารักโรงเรียน
กิจกรรมสร้างเสริมแหล่งเรียนรู้

วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชน ผู้ปกครอง
2. เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารและความรู้กับชุมชน
3. เพื่อร่วมมือกับชุมชนในการจัดการศึกษา
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
สถานศึกษาสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง ชุมชน
ใกล้เคียงสถานศึกษาและองค์กรส่วนท้องถิ่น
เชิงคุณภาพ
- ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถานศึกษา กับผู้ปกครอง
- มี ก ารสร้ า งและพั ฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู้ ภ ายในสถานศึ ก ษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อ
พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนที่มั่นคงแข็งแรง
สะอาดปลอดภัย สิ่งอานวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้
การได้ดี
2. เพื่ อ ให้ มี แ หล่ ง เรี ย นรู้ ส าหรั บ ผู้ เ รี ย นและบุ ค ลากรภายใน
สถานศึกษา
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
อาคารสถานที่ แ ละสภาพแวดล้ อ มสถานศึ ก ษา
ได้รับการดูแลรักษาและปรับปรุงให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
เชิงคุณภาพ
มี อ าคารเรี ย นที่ มั่ น คงแข็ ง แรง สะอาดและ
ปลอดภัย มีห้ องเรียน ห้ อ งปฏิบั ติก าร และสิ่งอ านวยความสะดวก
พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี มีสภาพแวดล้อมร่มรื่น สวยงามและมี
แหล่งเรียนรู้สาหรับผู้เรียน
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

วิธีดาเนินการ
วิธีดาเนินการ
1. ขั้นเตรียม
- ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัติ
2. ขั้นตอนการดาเนินงาน
- ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน มอบหมาย
หน้าที่ผู้รับผิดชอบ
- ดาเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาหนดไว้
3. ขั้นติดตาม
- ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละ
กิจกรรม
4. สรุปผลการดาเนินงาน
วิธีดาเนินการ
1. ขั้นเตรียม
- ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัติ
2. ขั้นตอนการดาเนินงาน
- ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน มอบหมาย
หน้าที่ผู้รับผิดชอบ
- ดาเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาหนดไว้
3. ขั้นติดตาม
- ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าของแต่ละ
กิจกรรม
4. สรุปผลการดาเนินงาน

ผลการ
ดาเนินงาน
1. ผู้ป กครองเข้า มามีส่ว นร่ว มในการจัดการศึก ษา
5
อยู่ในระดับ 5
2. มีการแลกเปลี่ย นเรียนรู้ระหว่า งสถานศึกษากับ
5
ครอบครัว ชุมชนและองค์ก รที่เกี่ย วข้ อ ง อยู่ใ น
ระดับ 5
3. มี ก ารสร้ า งและพั ฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู้ ภ ายใน
5
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นา
บุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องอยูใ่ น
ระดับ 5
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

1. สถานศึ กษามีห้ องเรีย น ห้ องปฏิบั ติการ อาคาร
เรีย นมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่ งอ านวย
ความสะดวก พอเพี ย ง อยู่ใ นสภาพใช้ก ารได้ ดี
สภาพแวดล้อมร่มรื่ น และมีแหล่งเรียนรู้สาหรับ
ผู้เรียน อยู่ในระดับ 5
2. มี ก ารสร้ า งและพั ฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู้ ภ ายใน
สถานศึก ษา และใช้ป ระโยชน์จ ากแหล่งเรีย นรู้
เพื่ อ พั ฒนาการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นและบุ ค ลากร
ภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับ 5
3. ร้ อ ยละ 90 ของผู้ เ รี ย นมี คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง
ประสงค์

5

5

94.87

12. ผลการประเมินคุณภาพภายในปีที่ผ่านมา
12.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานด้านคุณภาพเด็ก
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ สถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

12.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดแี ละมีสุนทรียภาพ
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม
เหตุผล
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบ
ด้าน
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผเู้ รียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กาหนดขึ้น
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ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดวงพร ปีการศึกษา 2558

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

13. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกที่ผ่านมา
13.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
โรงเรียนดวงพร ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ.รอบสาม เมื่อวันที่ 14-17 มกราคม พ.ศ.
2556 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน 3 กลุ่มตัวบ่งชี้ คือ กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน กลุ่ม
ตัว บ่ งชี้อัตลั กษณ์ กลุ่มตัวบ่ งชี้มาตรการส่ งเสริม ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตาราง
ดังต่อไปนี้
13.2.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (2 – 5 ปี)

น้าหนัก
คะแนน

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย
5.00
ตัวบ่งชี้ที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย
5.00
ตัวบงชี้ที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย
5.00
ตัวบงชี้ที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย
10.00
ตัวบงชี้ที่ 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป
10.00
ตัวบงชี้ที่ 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
35.00
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
15.00
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน
5.00
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและ
2.50
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
2.50
สถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
2.50
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน
2.50
และพัฒนาสูค่ วามเป็นเลิศทีส่ อดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม
100
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย (3 – 5 ปี) ประเภทโรงเรียน
ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา 91.66 คะแนน มีคุณภาพระดับ ดีมาก
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาประเภทโรงเรียน
ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป
 ใช่
มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป 10 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้
 ใช่
ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน
 ใช่
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา

รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดวงพร ปีการศึกษา 2558

คะแนนที่
ได้

ระดับ
คุณภาพ

5.00
4.50
4.50
8.50
10.00
31.00
13.50
4.66

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก

2.50

ดีมาก

2.50

ดีมาก

2.50

ดีมาก

2.50

ดีมาก

91.66

ดีมาก

 ไม่ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่ใช่
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จุดเด่น
ด้านผลการจัดการศึกษา
1) เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย มีการเจริญเติบโตสมวัย มีน้าหนักและส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย มีสมรรถภาพทางร่างกาย และสมรรถภาพทางกลไกสมวัย สามารถเล่นและออกกาลังกาย
ได้โดยไม่เหนื่อย สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่วตามวัย เด็กมีสุขนิสัยสมวัยดีมาก รู้จักดูแลตนเองให้
มีสุขนิสัยที่ดี เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัยดีมาก สามารถบอกความต้องการ ความพอใจ สามารถ
ตัดสินใจเลือกสิ่งต่างๆ ได้ บอกความภาคภูมิใจเมื่อทาสิ่งใดได้ มีสุนทรียภาพสมวัย ชื่นชอบด้านศิลปะ ดนตรี และ
การเคลื่อนไหว และชื่นชอบธรรมชาติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เด็กมีวินัยและรู้ผิดชอบสมวัย สามารถปรับตัว
เข้ากับสังคมได้ดี เด็กมีความใฝ่รู้สมวัย และมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไปดีมาก ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
รู้จักการแก้ปัญหาในการเล่น มีทักษะในการคิด การใช้ภาษา มีทักษะในการอ่าน ในการเขียนสื่อความหมาย ภาษา
ท่าทาง สัญลักษณ์ มีความรู้เกี่ยวกับวิธีระวังรักษาร่างกายให้สะอาด ปลอดภัย รู้จักแสดงความคิดเห็น มีความรู้เรื่อง
ธรรมชาติรอบตัว สิ่งของเครื่องใช้ ยานพาหนะ และการสื่อสารที่ใช้ในชีวิตประจาวัน ดีมาก
2) สถานศึกษามีผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของ
การจั ดตั้งสถานศึกษา คือ “ไหว้สวย มารยาทงาม” มีผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึ กษา คือ “โรงเรียนส่งเสริมมารยาท” และมีผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา คือ “โครงการส่งเสริมสุขภาพ” (กิจกรรมส่งเสริมการดื่มนม) สถานศึกษาดาเนินการได้ดี
มาก
ด้านการบริหารจัดการศึกษา
1) ผู้บริหารสถานศึกษามีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ มี ความเป็นผู้นา เป็นผู้บริหารมืออาชีพ
คณะกรรมการสถานศึกษามีป ระสิ ทธิภ าพ มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม สถานศึกษามี
ครูเพี ย งพอและครู มีคุณ ภาพมาก ครู ทุก คนมีคุ ณลั กษณะเหมาะสมที่จ ะทางานกับ เด็ก การจัดสภาพแวดล้ อ ม
ภายนอกอาคารและภายในอาคารเอื้อต่อการเรียนรู้ ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ มีครูเวรรับ-ส่งเด็กประจารถทุกวัน
มีอุปกรณ์ดับเพลิง มีเครื่องตัดไฟ และมีทางหนีไฟที่สามารถหนีไฟได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย รวมทั้งสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพในมาตรการด้านความปลอดภัยและการป้องกันการบาดเจ็บในเด็กดีมาก
2) ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา คือเด็กได้รับ การพัฒ นาทั้ง 4 ด้าน อย่างครบถ้ว น เด็กสามารถเรียนรู้และพัฒ นาตนเองได้เต็ม ตาม
ศักยภาพ ครู มีความรู้ ความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ รวมทั้งผู้บริหารได้
พัฒนาการบริหารได้สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ไม่มี
ด้านการประกันคุณภาพภายใน
ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด และพัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาดีมาก มีการส่งเสริมพัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติเกี่ย วกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ครอบคลุมการดาเนินงานตาม
กฎกระทรวงฯ อย่างเด่นชัด
จุดที่ควรพัฒนา
ด้านผลการจัดการศึกษา
1) เด็กถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ได้น้อย เช่น การทางานศิลปะวาดภาพระบายสีตามจินตนาการ
เด็กรู้จักทดลองวิธีการเล่นใหม่ๆ แต่ไม่หลากหลาย เด็กวาดรูปขีดเขียนได้ แต่เด็กบางคนอธิบายไม่ได้ ไม่กล้าอธิบาย
เพราะกลัวว่าจะผิด
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ด้านการบริหารจัดการศึกษา ไม่มี
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1) การจัดกิจกรรมให้เด็กแสดงความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น เช่น กล่าวแสดงความชื่นชนยินดี ใน
ผลงานของตนเองและของเพื่อน
2) การจั ดกิ จ กรรมส่ งเสริ ม ให้ เด็ ก แสดงความคิ ด อย่ างอิส ระ เพื่ อ พัฒ นาการคิด สร้า งสรรค์ และ
จินตนาการของเด็ก
3) การนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กทุกด้านไปใช้ เพื่อการพัฒนาเด็กและพัฒนาแนวทางการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
ด้านการประกันคุณภาพภายใน ไม่มี
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาปฐมวัย
ด้านผลการจัดการศึกษา
1) เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย มีการเจริญเติบโตสมวัย มีน้าหนักและส่วนสูงและมีสมรรถภาพ
ทางร่างกายและสมรรถภาพกลไกสมวัย รวมทั้งมีสุขนิสัยสมวัย รู้จักดูแลตนเองให้มีสุขนิสัยที่ดีดีมากอยู่แล้ว แต่ควร
จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านสุขนิสัยให้ติดตัวเด็ กอย่างถาวร ได้แก่ การล้างมือและแปรงฟันที่ถูกวิธี ให้เด็กล้างมือก่อน
รับประทานอาหาร และหลังเข้าห้องน้า มีการแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร เป็นต้น โดยควรดาเนินงานอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง
2) เด็กมีพัฒนาการทางอารมณ์ และจิตใจสมวัยดีมากอยู่แล้ว สามารถบอกความต้องการ ความพอใจ
สามารถตัดสินใจเลือกสิ่งต่างๆ ได้ เด็กมีความสุขกับการเล่นและปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับเพื่อน และมีความชื่นชอบ
ด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว และชื่นชอบธรรมชาติ แต่ครูควรส่งเสริมให้เด็กบางคนที่ไม่แสดงความรู้สึก
สนใจในกิจกรรม ขาดสมาธิในการฟังหรือฟังได้ไม่ชัดเจน ได้มีความรู้สึกสนใจฟัง และแสดงความรู้สึกในการเข้าร่วม
กิจกรรมได้มากขึ้น โดยให้เด็กฝึกสมาธิทุกวันก่อนทากิจกรรม และครูเล่านิทานให้มีชีวิตชีวา พูดให้ชัดถ้อยชัดคา
สลับด้วยการใช้คาถามง่ายๆ เกี่ยวกับเนื้อหาของนิทาน และอาจให้เด็กเล่าย้อนกลับบ้าง เพื่อให้เด็ กสนใจและตั้งใจ
ฟัง และมีสมาธิในการฟังยิ่งขึ้น โดยควรดาเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
3) เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัยดีอยู่แล้ว เด็กมีวินัยและรับผิดชอบ รวมทั้งสามารถปรับตัวเข้ากับ
สังคมได้สมวัย สามารถปฏิบัติตามกิจวัตรประจาวันของห้องเรียนได้ เด็กรู้จักขออนุ ญาตเมื่อต้องการ ใช้ของของ
เพื่อน แต่เด็กควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุน เรื่องการปฏิบัติตนของเด็กขณะที่ครูสอน สนใจฟังครู ไม่เย้าแหย่เพื่อน
ครูควรจัดให้เด็กนั่งแยกจากกลุ่ม ให้เห็นความแตกต่างว่า เพื่อนนั่งเรียบร้อยอย่างไร และฝึกฝนให้รู้จักการเป็นผู้นา
และผู้ตามทีด่ ีเพิ่มมากขึ้น โดยควรดาเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
4) เด็กมีจินตนาการความคิดสร้างสรรค์สมวัยดี แต่เด็กยังถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ได้น้อย เช่น
การทางานศิลปะวาดภาพระบายสีตามจินตนาการ เด็กส่วนมากถ่ายทอดความคิดได้เพียงเส้นยาวๆ วงกลม และรูป
สามเหลี่ยม และการปั้นดินน้ามัน เด็กบางคนปั้นได้สวยงาม มีองค์ประกอบของสิ่งที่ปั้นค่อนข้างสมบูรณ์ เด็กรู้จัก
ทดลองวิธีการเล่นใหม่ๆ แต่ไม่หลากหลาย เด็กวาดรูปขีดเขียนได้ แต่เด็กบางคนอธิบายไม่ได้ว่าหมายถึงอะไร และไม่
กล้ าอธิบ าย เพราะกลั วว่าจะผิด ครู ควรทาวิจัยในชั้นเรียน เพื่อศึก ษาหาสาเหตุและแก้ไข เพื่อพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ของเด็ก ให้เด็กมีโอกาสได้แสดงความสามารถได้อย่างสร้างสรรค์ต่อไป
5) เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไปดีมากอยู่แล้ว เด็กมีทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการทุกด้าน
สมวัย ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา รวมทั้งมีความรู้พื้นฐานสมวัย แต่ครูควร
จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านให้มีความหลากหลาย และเสริมความรู้พื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อม
สาหรับเด็กในการศึกษาต่อขั้นต่อไป โดยควรดาเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
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6) สถานศึกษามีผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัช ญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งสถานศึกษาดีมากอยู่แล้ว แต่ควรเน้นย้าให้เด็กปฏิบัติเรื่องการไหว้สวย มารยาทงามจนเป็นลักษณะนิสัย
ประจาตัวเด็กอย่างถาวร โดยครูควรดาเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
7) สถานศึกษามีผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาดี
มากอยู่แล้ว คือ “โรงเรี ยนส่ งเสริมมารยาท” แต่สถานศึกษาควรฝึ กมารยาทไทย ให้ เด็กปฐมวัยได้ปฏิบัติ ตาม
โครงการ/กิจกรรมที่กาหนดอย่างสม่าเสมอ มีกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ในวันสาคัญต่างๆ เพื่อส่งเสริม
จุดเน้น จุดเด่นของสถานศึกษาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยควรดาเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
8) สถานศึกษามีผลการดาเนินงานโครงการพิเศษ เพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาดีมากอยู่แล้ว
ได้แก่ โครงการส่งเสริมสุขภาพ (กิจกรรมส่งเสริมการดื่มนม) แต่สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ถึงคุณค่า
และประโยชน์ของการดื่มนม ให้เด็กเกิดความตระหนักและเห็นความสาคัญของการดื่มนม โดยควรดาเนินงานอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง
ด้านบริหารจัดการศึกษา
1) ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษามีคุณภาพดีมากอยู่แล้ว แต่ผู้บริหาร
ควรดาเนินงานให้สถานศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดย
1.1 ควรรับครูปฐมวัยเพิ่ม เพื่อให้มีสัดส่วนจานวนครู : เด็ก เป็นไปตามเกณฑ์
1.2 ควรปรับปรุงศาลาที่พักสาหรับผู้ปกครองให้มีมุมความรู้ ข่าวสาวต่างๆ ขณะรอรับเด็ก
1.3 ควรจัดที่พักสาหรับเด็กป่วยให้เป็นสัดส่วน แยกจากระดับประถมศึกษา โดยควรดาเนินงาน
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
2) สถานศึกษามีผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษา เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาดีมากอยู่แล้ว แต่สถานศึกษาควรส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โดยการจัดกิจกรรมให้มีความ
แปลกใหม่ มีความหลากหลาย และพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม
ทันสมัยมากขึ้น โดยควรดาเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ครูควรจัดกิจกรรมให้เด็กแสดงความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น เช่น กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีใน
ผลงานของตนเองและของเพื่อน และจั ดกิจ กรรมส่ งเสริมให้ เด็ก แสดงความคิดอย่างอิ ส ระ เพื่อพัฒ นาการคิ ด
สร้างสรรค์ และจินตนาการของเด็ก และครูควรนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กทุกด้านไปใช้ เพื่อการพัฒนาเด็ก
และพัฒนาแนวทางการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้โดยยึดเป้าหมายของการจัดประสบการณ์ของสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
ด้านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษามีประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายในดีมากอยู่แล้ว แต่ควรส่งเสริมพัฒนาการ
ของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ครอบคลุมการดาเนินงานตามกฎกระทรวงฯ โดยควรดาเนินงานอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง
กาหนดระยะเวลาในการพัฒนาทุกด้าน ภายใน 2 ปี
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
- ไม่มี
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13.2.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาประถมศึกษา

น้าหนัก
(คะแนน)

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
10.00
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
10.00
ตัวบงชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
10.00
ตัวบงชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น
10.00
ตัวบงชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
20.00
ตัวบงชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
10.00
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
5.00
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด
5.00
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน์ พันธกิจและ
5.00
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
5.00
สถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชีม้ าตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
5.00
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน
5.00
และพัฒนาสูค่ วามเป็นเลิศทีส่ อดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม
100.00
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทโรงเรียน
ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา 86.70 คะแนน มีคุณภาพระดับ ดี
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาประเภทโรงเรียน
ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป
 ใช่
มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป 10 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้
 ใช่
ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน
 ใช่
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

9.17
9.84
9.38
8.79
11.90
8.00
5.00
4.62

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
พอใช้
ดี
ดีมาก
ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก

86.70

ดี

 ไม่ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่ใช่

จุดเด่น
ด้านผลการจัดการศึกษา
1) ผู้ เรี ย นมีสุ ข ภาพและสุ ขภาพจิ ตที่ ดี มีน้าหนั ก ส่ ว นสู ง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ มี
ร่างกายแข็งแรง ร่าเริงแจ่มใส ผู้เรียนปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติดและสิ่งมอมเมา สนใจเข้าร่วมกิจกรรมงาน
ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ มีการเรียนดนตรีสากล คือ ออร์แกนไฟฟ้า และเมโลเดียน ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมอันพึงประสงค์ มีสั มมาคารวะ สุภาพเรียบร้อย มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สามารถค้นคว้าหา
ความรู้จากการอ่านและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งในและนอก
สถานศึกษาได้ดีมาก
2) สถานศึกษามีผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน /วิสัยทัศน์ พั นธกิจและวัตถุประสงค์ของ
การจั ดตั้งสถานศึกษา คือ “ไหว้สวย มารยาทงาม” มีผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดวงพร ปีการศึกษา 2558

หน้า 41

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ “โรงเรียนส่งเสริมมารยาท” และมีผลการดาเนินโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา ที่สถานศึกษาดาเนินการได้ ดีมาก คือ “โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (การออม)”
ด้านการบริหารจัดการศึกษา
1) สถานศึ ก ษามี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของการบริห ารจั ด การและการพั ฒ นาสถานศึก ษาดี ม าก ทั้ง ด้ า น
ประสิ ทธิภาพการบริ ห ารจั ดการตามบทบาทหน้าที่ของผู้ บริห ารสถานศึกษา ประสิ ทธิภ าพของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง การพัฒนาสถานศึกษาให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่สะอาด สวยงาม ร่มรื่น
ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย
2) สถานศึกษามีผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน ที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา ดีมาก โดยเฉพาะด้านสุขภาพผู้เรียน และความมุ่งมั่นในการสอนของครู
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ไม่มี
ด้านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษามีประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพภายในดีมาก มีการพัฒนาของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ที่ครอบคลุมการดาเนินงานตามกฎกระทรวงฯ อย่างชัดเจน
จุดที่ควรพัฒนา
ด้านผลการจัดการศึกษา
1) การพัฒนาในด้านความสามารถในการคิดของผู้เรียน ผู้เรียนไม่กล้าคิดเองอย่างอิสระแต่มักจะคิด
ตามกัน
2) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ อยู่ในระดับคุณภาพต้องปรับปรุงและ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้
ด้านการบริหารจัดการศึกษา ไม่มี
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
สถานศึกษาขาดการติดตาม นาผลจากการประเมินผลงานของครูไปพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ และครู
บางคนไม่สามารถพัฒนาตนเองให้ครบตามเกณฑ์
ด้านการประกันคุณภาพภายใน ไม่มี
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านผลการจัดการศึกษา
1) ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ดีมากอยู่แล้ว ผู้เรียนมีน้าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์ มีร่างกายแข็งแรง ร่าเริงแจ่มใส ผู้เรียนปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติดและสิ่งมอมเมา สนใจเข้า
ร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ มีการเรียนดนตรีสากล คือ ออร์แ กนไฟฟ้าและเมโลเดียน มีผลงานได้รับ
รางวัลการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ เพลงไทยสากล เพลงไทยลูกทุ่ง และนาฏศิลป์ไทยรังสรรค์ แต่สถานศึกษาควร
ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมในชมรมต่างๆ เช่น ชมรมดนตรี -นาฏศิลป์ ชมรมกีฬาและนันทนาการ ชมรมศิลปะ
ชมรมคนรักสุขภาพ ชมรม To Be Number One ฯลฯ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดียิ่งขึ้น โดย
ควรดาเนินงานอย่างมีระบบและต่อเนื่อง
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2) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ดีมากอยู่แล้ว แต่ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ทั้งด้านการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง การเป็นนักเรียนที่ดีของ
โรงเรียน การบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมให้มีการพัฒนามากขึ้น เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนและเยาวชนทั่วไป
โดยควรดาเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
3) ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องดีมากอยู่แล้ว ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้จากการอ่านและ
การใช้เทคโนโลยี รวมทั้งได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งในและนอกสถานศึกษาดีมาก แต่สถานศึกษา
ควรส่งเสริมการใช้ห้องสมุด การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพด้านความใฝ่รู้ และเรียนรู้ของผู้เรียน โดยควรดาเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
4) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาในด้านความสามารถในการคิด โดยจัดทาโครงงานทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และจัดกิจกรรมการทดลองในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
5) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาการสอบ O – NET ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีระดับคุณภาพต่ากว่า
ระดับดี ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยครูควรเน้นการจัดการ
เรียนรู้ด้ว ยกิจกรรมการทดลอง การทาโครงงาน การศึกษาแหล่ งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา การจัดค่าย
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ การเข้าค่ายศิลปะ การส่งเสริมการประกวด/ แข่งขันด้านศิลปะ ดนตรี - นาฏศิลป์ และ
กีฬา มีการสอนซ่อมเสริม และมีการทดสอบบ่อยๆ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความตื่นตัวในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
และมีความพร้อมในการสอบ O – NET
6) ผู้เรียนควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้นตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป โดย
สถานศึกษาขอความร่วมมือกับต้นสังกัดในการพัฒนาแบบทดสอบรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทดสอบจากแบบทดสอบที่มีความหลากหลาย ผู้บริหารมีการนิเทศ ติดตามผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
อย่างต่อเนื่อง และสถานศึกษามีการบรรจุครูให้ครบทุกวิชาเอก รวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองให้
การส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
7) สถานศึกษามีผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งสถานศึกษาดีมากอยู่แล้ว แต่ควรเน้นย้าให้ผู้เรียนปฏิบัติเรื่องการไหว้สวยมารยาทงาม จนเป็นลักษณะนิสัย
ประจาตัวผู้เรียนอย่างถาวร โดยควรดาเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
8) สถานศึกษามีผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนของสถานศึกษาดีมากอยู่แล้ว คือ
“โรงเรียนส่งเสริมมารยาท” แต่สถานศึกษาควรฝึกมารยาทไทยในวันสาคัญต่างๆ เพื่อส่งเสริมจุดเน้น จุดเด่นของ
สถานศึกษาให้เด่นชัดยิ่งขึ้น โดยควรดาเนินอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
9) สถานศึกษามีผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ดีมากอยู่แล้ว
คือ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (การออม) แต่สถานศึกษาควรพัฒนาให้ผู้เรียนได้ดาเนินการบริหารจัดการ
เรื่องการออมในรูปคณะกรรมการ มีครูเป็นที่ปรึกษา ในรูปของ Mini Bank โดยให้ผู้เรียนในช่วงชั้นที่ 2 เป็นคณะ
กรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้จัดการ เหรัญญิก และคณะกรรมการ เป็นต้น โดยควรดาเนินงานอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง
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ด้านการบริหารจัดการศึกษา
1) สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ และการพัฒนาสถานศึกษาดีมากอยู่แล้ว ทั้ง
ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ประสิทธิภาพของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาโดยเฉพาะคณะกรรมการสถานศึ กษา
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และสถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่โดดเด่น เช่น ห้องนั่งสมาธิ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ฯลฯ จึงควรใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า มีการประชาสัมพันธ์
ผลงานของสถานศึกษาโดยผ่านการสื่อสารจาก “ดวงพรสาร” และ Website ของสถานศึกษา ให้ต้นสังกัด และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ปกครองและชุมชนทราบ มีการจัดงานวิชาการให้ผู้ปกครองเข้าเยี่ยมชมกิจกรรม เพื่อ
ความภาคภูมิใจที่ได้ส่งบุตรหลานมาเรียนที่สถานศึกษาแห่งนี้ โดยควรดาเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1) สถานศึกษาควรนาผลจากการประเมินผลงานของครูไปพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ มีการจัดการ
อบรม สัมมนาครู เกี่ยวกับการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ การนิเทศชั้นเรียน การสังเกตการสอน และการประเมิน
คุณภาพข้อสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดาเนินการของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ
2) ครูควรได้รับการพัฒนาเรื่องการออกแบบการเรียนรู้ การจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และ
ดู แ ลช่ ว ยเหลื อ ผู้ เ รี ย นให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ การจั ด เตรี ย มและใช้ สื่ อ เหมาะสมกั บ กิ จ กรรม น าภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
เทคโนโลยี ที่เหมาะสมมาประยุ กต์ ในการจัดการเรียนการสอน และการศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒ นาสื่ อและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยสถานศึกษาขอความร่วมมือจากต้นสังกัดในการจัดอบรม
สัมมนา และมีการนิเทศ ติดตามผลการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง
ด้านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึ ก ษามี ป ระสิ ท ธิ ภ าพด้ า นระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในดี ม ากอยู่ แ ล้ ว แต่ ค วรส่ ง เสริ ม
พัฒนาการของระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ครอบคลุมการดาเนินงานตามกฎกระทรวงฯ โดยควรดาเนินการอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง
กาหนดระยะเวลาในการพัฒนาทุกด้าน ภายใน 2 ปี
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บทที่ 2
แผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
1. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
จากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ทางสถานศึกษาได้ดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามข้อเสนอแนะดังนี้
ระดับการศึกษาปฐมวัย
ด้านผลการจัดการศึกษา
1. จัดกิจกรรมการล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหาร และการแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร
อย่างต่อเนื่องทุกวัน
2. ให้ครูผู้สอนใช้เทคนิคในการเก็บเด็กด้วยวิธีการต่างๆ รวมทั้งการฝึกสมาธิอยู่เป็นกิจวัตร สาหรับ
เด็กที่มีสมาธิสั้น ได้แนะนาผู้ปกครองให้นาไปปรึกษาแพทย์ เพื่อให้ช่วยกันดูแลทุกฝ่าย
3. จัดให้ครู ฝึกเล่านิ ทาน โดยสมมุติให้เพื่อนครูเป็นเด็ก และช่ว ยกันติชม เสนอแนะเพื่อ ปรับปรุง
พัฒนา
4. ให้ครูนาเด็กที่ไม่นิ่ง มานั่งเรียนข้างๆ ครู เพื่อให้ช่วยดูเพื่อนที่ไม่ตั้งใจเรียน
5. ฝึกการเป็นผู้นาและผู้ตามให้เด็กในการทางานเป็นกลุ่ม ด้วยการเลือกหัวหน้ากลุ่มในขณะที่จัด
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์เสรี กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมเคลื่อนไหว
6. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ผ่านกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เกมการศึกษา กิจกรรม
สร้างสรรค์เสรี กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเคลื่อนไหว และเสริมความรู้พื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษา
ขั้นสูงขึ้นเป็นประจาทุกวัน
7. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยให้เด็กได้วางแผนการจัดกิจกรรม
ด้วยตนเองเป็นประจา มีการเก็บข้อมูล เพื่อประเมินพัฒนาการเป็นรายบุคคลเป็นระยะๆ และนาผลรายงานในที่
ประชุม ผู้อานวยการให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ปัญหา การจัดประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาการอย่าง
สม่าเสมอ และได้ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
8. ฝึกการแสดงความเคารพอย่างสุภาพให้กับเด็กเป็นประจา โดยเด็กจะทาการไหว้ครูและผู้ใหญ่ใน
ลักษณะ “เท้าชิด ศีรษะก้ม พนมมือ” แล้วกล่าวคาว่า “สวัสดีครับ/ค่ะ”
9. จัดประกวดมารยาทไทย ในกิจกรรมวันสาคัญ วันไหว้ครู วันพ่อ วันแม่ วันลอยกระทง
10. ให้เด็กรับประทานนมเป็นประจาทุกวันทั้งเช้าและบ่าย และอธิบายถึงประโยชน์และคุณค่าของนม
ทั้งจากคาพูดและเพลงประกอบขณะดื่มนม
ด้านการบริหารการจัดการศึกษา
1. จัดหาครูให้เหมาะสมกับจานวนเด็ก เป็นไปตามเกณฑ์
2. จัดมุมความรู้สาหรับผู้ปกครองที่มารอรับเด็ก ให้มีข่าวสาร สารคดี เพิ่มมากขึ้น
3. จัดห้องพยาบาลสาหรับเด็กอนุบาลโดยเฉพาะ
4. จัดโครงการพัฒนาบุคลากร จัดอบรมครูภายในโรงเรียน และส่งเข้ารับการอบรมภายนอก จัดให้มี
การเยี่ยมชั้นเรียนและนิเทศการสอนอย่างต่อเนื่อง
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ให้ความรู้แก่ครูผู้สอนเกี่ยวกับการเขียนแผนการสอน การจัดหาสื่อการเรียนรู้ การทาวิจัย โดยเน้นให้
ครูบันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ตรงกับสภาพจริง และกาหนดให้ทาการวิจัยเพื่อการส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็กอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
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ด้านการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนดาเนินการประกันคุณภาพภายในครบถ้วนตามกฎกระทรวงอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านผลการจัดการศึกษา
1. จัดชมรมตามความสนใจของนักเรียน ได้แก่ ชมรมดนตรีสากล ชมรมนาฏศิลป์ ชมรมศิลปะ ชมรม
กีฬา
2. จัดให้มีการออกกาลังกายประกอบเพลง ในกิจกรรมหน้าเสาธง
3. จัดโครงการวันสาคัญ ในกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียน ประกอบด้วยกิจกรรมวัน
ไหว้ครู วันเข้าพรรษา วันแม่ และวันพ่อ และให้นักเรียนบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ในวันสาคัญ
4. ปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการให้ข้อคิดและแนวปฏิบัติในกิจกรรมหน้าเสาธง แบ่งพื้นที่
ให้นักเรียนดูแลความสะอาดเรียบร้อยในเขตรับผิดชอบของแต่ละชั้นเรียน และรายงานผลการปฏิบัติทุกเช้า
5. ให้ ข้อ คิด และข้ อเสนอแนะในการปฏิ บัติ ตนตามหลั กพุ ทธศาสนาในกิ จ กรรมหน้ าเสาธง และ
สอดแทรกในการจัดเรียนรู้ในชั้นเรียน จัดให้มีการสวดมนต์ นั่งสมาธิ ก่อนเข้าเรียนในช่วงบ่าย
6. กาหนดให้ครูจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ด้วยโครงงานทุกสาระการเรียนรู้อย่างน้อยภาคเรียนละ 1
โครงงาน (มีการตรวจสอบโครงงานโดยฝ่ายบริหารทุกห้องเรียน)
7. กาหนดให้ ครู ผู้ สอนแจ้ งเรื่ องการทดลองในวิช าวิทยาศาสตร์ให้ ผู้ บริห ารทราบทุกระดับชั้น (มี
การตรวจสอบการปฏิบัติโดยฝ่ายบริหาร)
8. กาหนดให้ครูแจ้งชื่อแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่จะนามาใช้เพื่อการเรียนรู้ ต่อฝ่ายบริหาร
ทุกภาคเรียน เพื่อจัดทาข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา สาหรับติดตามการปฏิบัติของครูไว้เป็นหลักฐาน
9. จัดค่ายวิชาการให้กับนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วม
10. จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะด้านวิชาการ ทั้งในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่และ
ระดับภาค
11. ฝึกการแสดงความเคารพแบบสุภาพเป็นประจา โดยนักเรียนจะได้ไหว้ครูและผู้ใหญ่ในลักษณะ
“เท้าชิด ศีรษะก้ม พนมมือ” แล้วกล่าวคาว่า “สวัสดีครับ/ค่ะ”
12. จัดประกวดมารยาทไทย ในวันไหว้ครู วันพ่อ วันแม่ วันลอยกระทง
13. ฝึกให้นักเรียนรู้จักการออม โดยโรงเรียนเป็นผู้นาเงินฝากธนาคารให้ ส่วนการจัดให้มี Mini Bank
นั้น ไม่สามารถดาเนินการได้ เนื่องจากมีข้อจากัดด้านเวลา
ด้านการบริหารการจัดการศึกษา
1. มีการแจ้งผลการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประชาสัมพันธ์ผลงานผ่านทาง
เว็บไซต์ และทางสังคมออนไลน์ สรุปผลแจ้งผู้ปกครองผ่าน “ดวงพรสาร”
2. จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน
3. จัดโครงการพัฒนาบุคลากร จัดอบรมครูภายในโรงเรียน และส่งครูเข้ารับการอบรมจากภายนอก
จัดให้มีการเยี่ยมชั้นเรียนและนิเทศการสอนอย่างสม่าเสมอต่อเนื่อง
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. จั ด กิ จ กรรมนิ เ ทศการสอน น าผลจากการนิ เ ทศมาพิ จ ารณาและให้ ข้ อ เสนอแนะแก่ ค รู เ ป็ น
รายบุคคล
2. ตรวจสอบและประเมินแผนการสอน รวมทั้งข้อสอบวัดผลทุกภาคเรียน
3. ให้ความรู้ครูผู้สอนเกี่ยวกับการเขียนแผนการสอน การจัดหาสื่อการเรียนรู้ การทาวิจัย เน้นให้ครู
บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ตรงกับสภาพจริง
4. เยี่ยมชั้นเรียน เพื่อสังเกตสภาพการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้
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5. จัดหาสื่อการเรียน สื่อเทคโนโลยี เพื่ออานวยความสะดวกแก่ครูผู้สอน
ด้านการประกันคุณภาพภายใน
ดาเนินการประกันคุณภาพภายในครบถ้วนตามกฎกระทรวงอย่างต่อเนื่อง
2.

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

3. การดาเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัย
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กลยุทธ์ระดับโครงการ
(กิจกรรม)
โครงการวันสาคัญ
กิจกรรมวันไหว้ครู
กิจกรรมวันเข้าพรรษา
กิจกรรมวันแม่
กิจกรรมวันลอยกระทง
กิจกรรมวันพ่อ
กิจกรรมวันคริสต์มาส +ปีใหม่
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

วัตถุประสงค์
 เพื่อพัฒนาให้เด็กมีวินัย รับผิดชอบ
 เพื่อพัฒนาให้เด็กเชื่อฟังคาสั่งสอนของ
ครูอ าจารย์ พ่อ แม่ มีความกตัญ ญู
กตเวทีต่อมีพระคุณ
 เพื่อให้เด็กประพฤติตนตามประเพณี
วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ

 เพื่อพัฒนาให้เด็กมีวินยั รับผิดชอบ
 เพื่อพัฒนาให้เด็กเชื่อฟังคาสั่งสอนของ
ครูอ าจารย์ พ่อ แม่ มีความกตัญ ญู
กตเวทีต่อมีพระคุณ
 เพื่อพัฒนาให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต
ช่วยเหลือแบ่งปัน
โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็ก
 เพื่อพัฒนาให้เด็กมีความมั่นใจใน
กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการนอก-ใน
ตนเอง กล้าแสดงออก
กิจกรรมมอบเกียรติบัตร
 เพื่ อ ให้ เ ด็ ก สามารถควบคุ ม อารมณ์
กิจกรรมงานปิดภาค
ตนเอง ชื่นชมศิลปะ ดนตรี และการ
กิจกรรมกีฬาสี
เคลื่อนไหว
 เพื่อให้เด็ก ทากิจกรรมร่ว มกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
กิจกรรมกราบเท้าพ่อแม่ก่อนนอน
กิจกรรมเก่งดีมีวินัย
กิจกรรมสมุดบันทึกความดี
กิจกรรมวิถีชาวพุทธ
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เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
เชิงปริมาณ : เด็กเข้าร่วมโครงการทุกคน
เชิงคุณภาพ :
 เด็กร้อยละ 90 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟัง
คาสั่งสอนของครูอาจารย์ พ่อแม่ มีความ
กตัญญูกตเวทีต่อมีพระคุณ ประพฤติตนตาม
ประเพณีวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับ
ถือ
 เด็ ก ร้ อ ยละ 9 5 ชื่ น ชมศิ ล ปะ และรั ก
ธรรมชาติ
เชิงปริมาณ : เด็กเข้าร่วมโครงการทุกคน
เชิงคุณภาพ :
 เด็กร้อยละ 90 ควบคุมอารมณ์ได้เหมาะสม
กับวัย เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ มีวินยั
และความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ สุจริต
ประพฤติตนตามวัฒนธรรมชาวพุทธ
เชิงปริมาณ : เด็กเข้าร่วมโครงการทุกคน
เชิงคุณภาพ :
 เด็กร้อยละ 90 มีความมั่นใจในตนเอง กล้า
แสดงออก มีความร่าเริงแจ่มใส สามารถ
ควบคุมอารมณ์ตนเอง สามารถทากิจกรรม
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
 เด็กร้อยละ 95 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี และการ
เคลื่อนไหว

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)
2.1
2.4
3.1
3.3
3.4

3.1
3.2
3.4

2.1
2.2
2.3
2.4
3.3
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กลยุทธ์ระดับโครงการ
(กิจกรรม)
โครงการส่งเสริมวิชาการ
กิจกรรมทัศนศึกษา
กิจกรรมตลาดนัดดวงพร
กิจกรรมวันวิชาการ
กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการนิทานเพื่อนรัก

โครงการส่งเสริมสุขภาพ
กิจกรรมตรวจสุขภาพประจาปี
กิจกรรมตรวจสุขภาพปากและฟัน
กิจกรรมอาหารกลางวัน
กิจกรรม ฟ.ฟันสะอาด

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

 เพื่อพัฒนาให้เด็กมีความสนใจ เรียนรู้
สิ่งต่างๆ รอบตัว
 เพื่อให้เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
สิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์เรียนรู้
 เพื่ อ ให้ เ ด็ ก มี ทัก ษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ และภาษา

เชิงปริมาณ : เด็กเข้าร่วมโครงการทุกคน
เชิงคุณภาพ :
 เด็กร้อยละ 90 ร่าเริงแจ่มใส รักการเรียน
สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว มีความมั่นใจ มี
ความซื่อสัตย์สุจริต มีทักษะทาง
คณิตศาสตร์ มีทักษะทางภาษา และมี
ความคิดรวบยอดเกีย่ วกับสิ่งต่างๆ ที่เกิด
จากประสบการณ์เรียนรู้
 เด็กร้อยละ 95 ชื่นชม ศิลปะ รัก
ธรรมชาติ
 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านและ เชิงปริมาณ : เด็กเข้าร่วมโครงการทุกคน
เชิงคุณภาพ :
มีความรู้ คติเตือนใจจากสือ่ นิทาน

เด็กร้อยละ 90 มีทักษะทางภาษา มี
 เพื่อส่งเสริมบุตรหลาน และผู้ปกครอง
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ มี
เกิดความสัมพันธ์กันในครอบครัว
คุณธรรม จริยธรรม และเชื่อฟังพ่อแม่ และ
ครู
 เพื่อพัฒนาให้เด็กมีสุขนิสัยในการดูแล เชิงปริมาณ : เด็กเข้าร่วมโครงการทุกคน
สุขภาพของตน และมีสมรรถภาพตาม เชิงคุณภาพ :
 เด็กร้อยละ 70 มีน้าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์
เกณฑ์
และมีสมรรถภาพตามเกณฑ์
 เพื่อให้เด็กสามารถหลีกเลี่ยงสภาวะที่
เสี่ยงต่อโรค
 เด็กร้อยละ 90 มีสุขนิสยั ในการดูแลสุขภาพ
ของตน และสามารถหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยง
ต่อโรค

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)
2.1, 2.2, 2.4
3.2
4.1, 4.2, 4.3,
4.4

4.3
4.5

1.1
1.3
1.4

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ระดับโครงการ
(กิจกรรม)
โครงการจัดทาและพัฒนาหลักสูตร

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา
กิจกรรมผลิตสื่อการสอน
กิจกรรมวิจยั ในชั้นเรียน
กิจกรรมนิเทศการสอน
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วัตถุประสงค์
 เพื่อ พัฒ นาให้ ส ถานศึ ก ษามีห ลัก สูต ร
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและ
นาสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

เชิงปริมาณ : สถานศึกษามีหลักสูตร
สถานศึกษาที่ได้รับการปรับปรุงโดยความ
ร่วมมือของทุกฝ่าย
เชิงคุณภาพ :
 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน ที่
เป็นระบบตามกฎกระทรวง ในระดับ
คุณภาพ 5
 เพื่ อ พั ฒ นาให้ ค รู จั ด ท าแผนการจั ด เชิงปริมาณ : ครูเข้าร่วมโครงการทุกคน
ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตร เชิงคุณภาพ :
การศึ ก ษาปฐมวั ย และสามารถจั ด  ครูร้อยละ 90 เข้าใจปรัชญา หลักการ และ
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย
ธรรมชาติของการจัดการศึกษา ใช้เครื่องมือ
วัดและประเมินผลพัฒนาการของเด็กอย่าง
 เพื่อพัฒนาให้ครูเข้าใจปรัชญา
หลากหลายและสรุปรายงานผลพัฒนาการ
หลักการ และธรรมชาติของการจัด
ของเด็กแก่ผู้ปกครอง และจัดสิ่งแวดล้อมให้
การศึกษา
เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 90 จัดทา
แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และสามารถจัด

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)
7.1

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

รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดวงพร ปีการศึกษา 2558

กลยุทธ์ระดับโครงการ
(กิจกรรม)

โครงการส่งเสริมคุณธรรมสานสัมพันธ์
ดวงพร

โครงการประกันคุณภาพภายใน

วัตถุประสงค์

 เพื่อพัฒนาให้ครูยึดมั่ นและปฏิบัติต น

ตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ
 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
แบบอย่างที่ดีในการดาเนินชีวิต
 เพื่อพัฒนาให้ครูมีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 เพื่ อพั ฒนาให้ครูมี ความรักสามั คคี ใน
หมู่คณะ มีจิตอาสาให้ความร่วมมือกับ
กิจกรรมของสถานศึกษา
 เพื่ อ พั ฒนาให้ ครูมี ความรัก ในองค์ ก ร
ร่วมกันปกป้องรักษาชื่อเสียง
 เพื่อให้โรงเรียนมีการประกันคุณภาพ
ภายในอย่างเป็นระบบ
 เพื่อจัดเตรียมข้อมูลสาหรับการจัดทา
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจาปีของโรงเรียน
 เพี่อจัดทารายงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจาปีของโรงเรียน และ
รายงานผลต่อต้นสังกัด
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เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย วิจัย
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ
และใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์
ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้อง
กับพัฒนาการของเด็ก
 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผูน้ า
ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาปฐมวัย ใช้
หลักการบริหารแบบมีสว่ นร่วม สามารถ
บริหารให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร ให้คาแนะนา คาปรึกษา
เอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและ
เต็มเวลา เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพอใจผล
การบริหารจัดการศึกษา ในระดับ 5
เชิงปริมาณ : ครูเข้าร่วมโครงการทุกคน
เชิงคุณภาพ :
 ครู และบุคลากร ร้อยละ 90 ประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิก
ที่ดีของสถานศึกษา

เชิงปริมาณ : สถานศึกษามีการจัดเตรียมข้อมูล
และจัดทารายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจาปีของโรงเรียนได้ครบถ้วนสมบูรณ์
เชิงคุณภาพ :
 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน
อย่างเป็นระบบ สามารถจัดเตรียมข้อมูล
และจัดทารายงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจาปีของโรงเรียน รายงานผล
ต่อต้นสังกัดได้อย่างมีคุณภาพ ในระดับ
คุณภาพ 5

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)

พ.1.4.1

8.1-8.6
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กลยุทธ์ที่ 3 สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์ระดับโครงการ
(กิจกรรม)
โครงการสายสัมพันธ์ชุมชน บ้าน
และโรงเรียน
กิจกรรมปฐมนิเทศ
กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง
กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน

โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

เชิ ง ปริ ม าณ : สถานศึ ก ษากั บ นั ก เรี ย น
 เพื่อให้โรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนมี ผู้ ป กครอง คณะกรรมการสถานศึ ก ษาและ
ชุ ม ชนมี ค วามสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ต่ อ กั น เป็ น แหล่ ง
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
วิ ท ย า ก า ร ใ น ก า ร แ ส ว ง ห า ค ว า ม รู้ แ ล ะ
 เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันร้อยละ 80
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เชิงคุณภาพ :
 เพื่อให้ชุมชนเป็นแหล่งแลกเปลี่ยน
 ครูร้อยละ 90 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกบั เด็ก และ
เรียนรู้ร่วมกัน
ผู้ปกครอง
 ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน
 ชุมชนเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
 เพื่อ ความปลอดภัยของนัก เรีย นและ เชิงปริมาณ : ร้อยละ 90 ของสภาพพร้อมใช้
งานของอาคารสถานที่
บุคลากรในโรงเรียน
 เพื่ อ เผยแพร่ค วามรู้ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม เชิงคุณภาพ :
ให้แก่นักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียน  สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการ
ของเด็กและบุคลากร ชุมชน ระดับคุณภาพ
ผู้ปกครอง และชุมชน
5
 เพื่อปลูกฝังนิสัยรักและห่วงใย
สิ่งแวดล้อมให้แก่นกั เรียน ครู บุคลากร  สถานศึกษาจัดสิ่งอานวยความสะดวก เพื่อ
พัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ระดับคุณภาพ 5
ในโรงเรียน

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)
5.8
7.2
7.4
9.2
พ.1.1.2
พ.1.1.1

9.1, 7.5

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
กลยุทธ์ระดับโครงการ
(กิจกรรม)
โครงการยิ้มง่ายไหว้สวย

วัตถุประสงค์
 เพื่อปลูกฝังมารยาทในการไหว้และ
ส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียนให้โดด
เด่น
 เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าและ
ความสาคัญในความมีสัมมาคารวะ
เคารพนอบน้อมต่อผู้ใหญ่

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
เชิงปริมาณ : เด็กเข้าร่วมโครงการทุกคน
เชิงคุณภาพ : เด็กร้อยละ 90 เห็นคุณค่าและ
ความสาคัญในการมีกิรยิ ามารยาท การมีสัมมา
คารวะ เคารพนอบน้อมต่อผู้ใหญ่

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)
มฐ.10
พ.1.3.1

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
กลยุทธ์ระดับโครงการ
(กิจกรรม)
โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม
กิจกรรมผู้พิชิตขยะ
กิจกรรมรีไซเคิล
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วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนและบุคลากรใน เชิงปริมาณ : เด็กเข้าร่วมโครงการทุกคน
โรงเรียนเห็นความสาคัญของการรักษา เชิงคุณภาพ :
 สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
ระดับคุณภาพ 4
 เพื่อปลูกฝังนิสัยรักและห่วงใย
สิ่งแวดล้อมให้แก่นกั เรียน ครู บุคลากร  เด็กร้อยละ 90 บาเพ็ญประโยชน์เพื่อ
ในโรงเรียน
ส่วนรวม มีทักษะทางภาษา สนใจเรียนรู้
รอบตัว มีจนิ ตนาการและความคิดสร้างสรรค์
 เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ทาง
 เด็กร้อยละ 95 ชื่นชมผลงานศิลปะ
ธรรมชาติ เสริมทักษะทางภาษาให้
ผู้เรียน

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)
พ.1.2.1
4.1
4.5
2.4
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กลยุทธ์ระดับโครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการวันสาคัญ
กิจกรรมวันไหว้ครู
กิจกรรมวันสุนทรภู่
กิจกรรมวันภาษาไทย
แห่งชาติ
กิจกรรมวัน
วิทยาศาสตร์
กิจกรรมวันเข้าพรรษา
กิจกรรมวันแม่
กิจกรรมวันลอยกระทง
กิจกรรมวันพ่อ
กิจกรรมวันคริสต์มาส+
ปีใหม่
กิจกรรมวันเด็ก

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง
ด้านการปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณี
ไทยและตามหลักปฏิบัติของศาสนา
 เพื่อให้ผู้เรียนรู้หลักการของศาสนา ร่วม
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
กิจกรรมบันทึกความดี
กิจกรรมส่งเสริม
มารยาท

โครงการส่งเสริม
ศักยภาพนักเรียน
กิจกรรมทักษะทาง
วิชาการ
กิจกรรมงานปิดภาค
กิจกรรมกีฬาสี
กิจกรรมแข่งขันทักษะ
วิชาการนอกใน

เป้าหมาย
(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ)

เชิงปริมาณ : ครู ผู้เรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 รวมทั้ง
ผู้ปกครองที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญ
เชิงคุณภาพ :
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนที่มีความมีวินยั ความรักชาติ ศาสน์
กษัตริย์ และปฏิบัติตามของศาสนา มีความรักและภูมิใจใน
ความเป็นไทย
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนที่เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวที
ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ รอบตัว
ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน
และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่ทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนที่ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนที่สามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตาม
จินตนาการ
ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนา
งาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
ร้อยละ 90 ของนักเรียนยอมรับวัฒนธรรมที่แตกต่าง
วัตถุประสงค์
เชิงปริมาณ : ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
 เพื่อให้ผู้เรียนยึดมั่นในหลักธรรม มีวินัย เชิงคุณภาพ :
และมีความรับผิดชอบ
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนที่เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวที
 เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้มีมารยาทดี มีสัมมา ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่มีความรักและภูมิใจในความเป็นไทย มี
คารวะตามวัฒนธรรมไทย
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนทาความดี เพื่อ
ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น
ตนเอง ผู้อื่น และส่วนรวม
ร้อยละ 90 ของนักเรียนทีเห็นคุณค่าในตนเองและกล้า
แสดงออก
วัตถุประสงค์
เชิงปริมาณ : ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตามความสนใจ
 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วย และความสามารถของตนเอง
ตนเองจากแหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ มี เชิงคุณภาพ :
ร้อยละของผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่ง
ทักษะในการตั้งคาถามเพือ่ ค้นคว้าหา
เรียนรู้และสื่อต่างๆ
ความรู้เพิ่มเติม และสามารถสรุป
ความคิดจากสิ่งที่เรียนรู้รวมทั้งมี
ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหา
ความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ความรู้เพิ่มเติม
 เพื่อ ให้ ผู้เรีย นพัฒนาความสามารถของ ร้อยละของผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากสิ่งที่เรียนรู้
ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
ตนเองได้เต็มที่ ทุกด้าน
 เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักการวางแผนการทางาน ร้อยละของผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเองและกล้าแสดงออก
ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วม
จนสาเร็จ
กิจกรรมด้านดนตรี และนันทนาการ
 เพื่อให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 เพื่อ ให้ ผู้ เรี ย นสามารถนาเสนอแนวคิ ด ร้อยละของผู้เรียนที่ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน
ด้ ว ยวิ ธี ก ารของตนเองและยอมรั บ และภูมิใจในผลงานของตนเอง
ร้อยละของผู้เรียนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติผู้อื่น
ความสามารถของผู้อื่น
 เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
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สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)

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

3.1
3.2
4.1
6.3
1.4
1.6
6.2
1.5
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กลยุทธ์ระดับโครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการส่งเสริม
วิชาการ
กิจกรรมทัศนศึกษา
กิจกรรมตลาดนัดดวง
พร
กิจกรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ ได้ด้วยตนเอง
 เพื่อให้ผู้เรียนได้มีทักษะในการตั้งคาถาม
เพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
 เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นสามารถแลกเปลี่ ย น
ความคิดเพื่อการเรียนรู้ต่อกัน
 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจาก
สิ่งที่พบเห็น และนาเสนอวิธีคิดด้วย
วิธีการของตนเอง

โครงการส่งเสริม
สุขภาพ
กิจกรรมตรวจสุขภาพ
ประจาปี
กิจกรรมตรวจสุขภาพ
ปากและฟัน

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน
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วัตถุประสงค์
 เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นมี สุ ข นิ สั ย ในการดู แ ล
สุขภาพ
 เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นรู้จั ก หลี ก เลี่ย งต่ อ สภาวะ
เสี่ ย งต่ อ โรคภั ย - เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นมี มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง
 เพื่อให้ ผู้เรีย นสามารถปฏิบัติตนตามสุข
บัญญัติ 10 ประการได้
 เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นมี น้ าหนั ก ส่ ว นสู ง และ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
 เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ
ฟัน
วัตถุประสงค์
 เ พื่ อ ใ ห้ ผู้ เ รี ย น ยึ ด มั่ น ใ น ร ะ บ อ บ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
 เพื่อให้ ผู้เรียนยอมรับฟังความคิดเห็ นที่
แตกต่าง
 เพื่อให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้
เกียรติผู้อื่น ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
 เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเองและ
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

เป้าหมาย
(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ)
เชิงปริมาณ : ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
เชิงคุณภาพ :
ร้อยละ 85 ของนักเรียนที่สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากแหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ
ร้อยละ 85 ของนักเรียนที่มีทักษะในการตั้งคาถามเพื่อค้นคว้า
หาความรู้เพิ่มเติม
ร้อยละ 85 ของนักเรียนที่สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อการ
เรียนรู้ต่อกัน
ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่สามารถสรุปความคิดจากสิ่งที่พบ
เห็น
ร้อยละ 85 ของนักเรียนที่สามารถนาเสนอวิธีคิดด้วยวิธีการ
ของตนเอง
ร้อยละ 85 ของนักเรียนที่ทางานอย่างมีสุข
ร้อยละ 85 ของนักเรียนที่สามารถวางแผนการทางานจนสาเร็จ
ร้อยละ 85 ของนักเรียนที่สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
ร้อยละ 85 ของนักเรียนที่มีความรู้สึกทีด่ ีต่ออาชีพสุจริต
เชิงปริมาณ : ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตามความสนใจ
และความสามารถของตนเอง
เชิงคุณภาพ :
ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถปฏิบัตติ นตามสุขบัญญัติ 10
ประการได้
ร้อยละ 70 ของผู้เรียนที่มีน้าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์
ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่รู้จักหลีกเลี่ยงต่อสภาวะเสี่ยงต่อ
โรคภัย

เชิงปริมาณ : ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตามความ
สนใจและความสามารถของตนเอง
เชิงคุณภาพ :
ร้อยละ 85 ของนักเรียนที่สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง
ร้อยละ 90 ของนักเรียนทีเห็นคุณค่าในตนเองและกล้า
แสดงออก
ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น
ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่สามารถยอมรับฟังความคิดเห็นที่
แตกต่าง

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)

3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
6.2
6.1
6.3
6.4

1.1
1.2
1.3

6.3
1.4
1.5
2.3
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ระดับโครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการพัฒนา
วัตถุประสงค์
ศักยภาพบุคลากร
 เพื่ อ ให้ ครู แ ละบุ คลากร มี วิ สัย ทั ศน์ ใ น
การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ สามารถปรั บ ปรุ ง
กิจกรรมอบรม ประชุม
คุณภาพของงานและปฏิบัติงานได้อย่าง
สัมมนา
มีประสิทธิภาพ
กิจกรรมผลิตสื่อการ
สอน
 เพื่อให้บุคลากรนาความรู้จากการพัฒนา
กิจกรรมวิจยั ในชั้นเรียน
ไปปรับปรุงแก้ไขการเรียนการสอน
กิจกรรมนิเทศการสอน

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมสานสัมพันธ์
ดวงพร

เป้าหมาย
(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ)
เชิงปริมาณ : ผู้บริหารและครูเข้ารับการอบรมทั้งหมด
เชิงคุณภาพ :
ร้อยละ 90 ของครูที่เข้าใจเป้าหมายของหลักสูตร กาหนด
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ร้อยละ 90 ของครูที่สามารถวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ร้อยละ 80 ของครูที่สามารถนาผลการวิเคราะห์มาออกแบบ
วางแผน และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปญ
ั ญา
ร้อยละ 90 ของครูที่ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้

ร้อยละ 90 ของครูที่สามารถประเมินผลที่มุ่งเน้นพัฒนาการ
ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ร้อยละ 90 ของครูที่ให้คาแนะนา คาปรึกษาและแก้ไขปัญหา
ผู้เรียนอย่างทั่วถึง
ร้อยละ 90 ของครูที่สามารถใช้กระบวนการวิจยั ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
ร้อยละ 90 ของครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของ
ผู้เรียน เป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นา มีความสามารถทางวิชาการ
และมีความคิดริเริ่มในการบริหารจัดการสถานศึกษาและพัฒนา
ผู้เรียน ระดับดีเยี่ยม
ผู้บริหารใช้กระบวนการบริหารแบบมีสว่ นร่วมและใช้ผลการ
ประเมินเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ระดับดีเยี่ยม
ผู้บริหารมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ครอบคลุมภารกิจ
ทั้ง 4 ด้านให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ระดับดีเยี่ยม
ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับดีเยี่ยม
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา
ระดับดีเยี่ยม
ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใส่การ
จัดการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ ระดับดีเยี่ยม
วัตถุประสงค์
เชิงปริมาณ : ครูทุกคนได้รับการฝึกอบรม ให้มีวินัย มีคุณธรรม
จริยธรรม
 เพื่อพัฒนาให้ครูยึดมั่นและปฏิบัติตน
เชิงคุณภาพ :
ตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถื
ร้อยละ 90 ของครูที่มคี วามมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานปฏิบัติ
 เพื่อพัฒนาให้ครูยึดมั่นและปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความก้าวหน้า หน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพ อย่างมุ่งมั่น เต็มเวลา มีคุณธรรม
จริยธรรมประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิก
ในวิชาชีพ
ที่ดีของสถานศึกษา
 เพื่อพัฒนาให้ครูปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีในการดาเนินชีวิต
 เพื่อพัฒนาให้ครูมีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 เพื่อพัฒนาให้ครูมีความรักสามัคคีในหมู่
คณะ มีจิตอาสาให้ความร่วมมือกับ
กิจกรรมของสถานศึกษา
 เพื่อพัฒนาให้ครูมีความรักในองค์กร
ร่วมกันปกป้องรักษาชื่อเสียง
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สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)

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

7.8
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กลยุทธ์ระดับโครงการ
โครงการประกัน
คุณภาพภายใน

โครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา

วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
 เพื่ อ ให้ มี ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ
 เพื่ อ ให้ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาได้ รั บ การ
พัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
 เพื่อให้ได้รับทราบผลการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน
วัตถุประสงค์
 เพื่อให้มีหลักสูตรสถานศึกษา
 เพื่ อ ให้ ห ลั ก สู ต รมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
หลักสูตรแกนกลาง
 เพื่ อ ให้ ห ลั ก สู ต รมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
ความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน
 เพื่อให้มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพของผู้เรียน โดยมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย
(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ)
เชิงปริมาณ : สถานศึกษาดาเนินการประกันคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาโดยบุคลากรภายในโรงเรียน ภายใต้ความ
ร่วมมือของหน่วยงานต้นสังกัด
เชิงคุณภาพ :
สถานศึกษามีการดาเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายใน
ตามกฎกระทรวง ในระดับดีเยี่ยม
เชิงปริมาณ : มีหลักสูตรสถานศึกษาครบถ้วนทุกสาระการ
เรียนรู้
เชิงคุณภาพ :
สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับบริบทอยู่
เสมอ อยู่ในระดับดีเยีย่ ม
สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมให้ผู้เรียนได้เลือกตามความถนัด
ความสามารถและความสนใจ อยู่ในระดับดีเยี่ยม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)

12.1-12.6

10.1
10.2

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์ระดับโครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการสายสัมพันธ์
วัตถุประสงค์
ชุมชน บ้าน และโรงเรียน  เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชน
ผู้ปกครอง
กิจกรรมปฐมนิเทศ
 เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารและความรู้กับ
กิจกรรมให้ความรู้
ชุมชน
ผู้ปกครอง
 เพื่อร่วมมือกับชุมชนในการจัดการศึกษา
กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน

เป้าหมาย
(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ)
เชิงปริมาณ : สถานศึกษาสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง
ชุมชนใกล้เคียงสถานศึกษาและองค์กรส่วนท้องถิ่น
เชิงคุณภาพ :
ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ในระดับดีเยี่ยม
มี ก ารถ่ า ยทอดความรู้ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ระหว่ า ง
สถานศึกษา กับผู้ปกครอง ในระดับดีเยี่ยม
มีการนาภูมปิ ัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ในระดับดี
เยี่ยม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)

9.3
13.2
13.1

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
กลยุทธ์ระดับโครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ)

โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
กิจกรรมบันทึกความดี
กิจกรรมส่งเสริม
มารยาทงาม

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนยึดมั่นในหลักธรรมมีวินัย
และมีความรับผิดชอบ
 เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้มีมารยาทดี มีสัมมา
คารวะตามวัฒนธรรมไทย
 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนทาความดี เพื่อ
ตนเอง ผู้อื่น และส่วนรวม

เชิงปริมาณ : ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
เชิงคุณภาพ :
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวที
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ทดี่ ีและให้เกียรติผู้อื่น
ผู้ร้อยละ 90 ของผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเองและกล้าแสดงออก
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น มีความ
รักและภูมิใจในความเป็นไทย
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สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)

2.2
1.5
1.4
2.1

รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดวงพร ปีการศึกษา 2558

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
กลยุทธ์ระดับโครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการปรับปรุง
อาคารสถานที่
กิจกรรมดูแลซ่อมบารุง
ปรับปรุงเพิ่มเติม
กิจกรรมเรารักโรงเรียน
กิจกรรมสร้างเสริม
แหล่งเรียนรู้

วัตถุประสงค์
 เพื่ อ ให้ มี อ าคารเรี ย นที่ มั่ น คงแข็ ง แรง
สะอาดและปลอดภัย
 เพื่อให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และ
สิ่งอานวยความสะดวก พอเพียง อยู่ใน
สภาพใช้การได้ดี
 เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมร่มรื่น สวยงาม
 เพื่อให้มีแหล่งเรียนรู้สาหรับผู้เรียน

รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดวงพร ปีการศึกษา 2558

เป้าหมาย
(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ)
เชิงปริมาณ : อาคารสถานทีแ่ ละบริเวณได้รับการดูแลรักษา
และปรับปรุง
เชิงคุณภาพ :
มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัย มีสิ่งอานวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การ
ได้ บริเวณสถานศึกษาร่มรื่นดี มีแหล่งเรียนรู้
มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา และใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
และบุคลากรภายในสถานศึกษา
ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)

11.1
13.1
2.1
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บทที่ 3
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
1. ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
 ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กลยุทธ์ระดับโครงการ
(กิจกรรม)

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณ และคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณ และคุณภาพ)

โครงการวันสาคัญ
โครงการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
จริยธรรม
โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็ก
โครงการส่งเสริมวิชาการ
โครงการนิทานเพื่อนรัก
โครงการส่งเสริมสุขภาพ

เชิงปริมาณ:
เด็กเข้าร่วมโครงการทุกคน
เชิงคุณภาพ:
ร้ อ ยละ 70 ของเด็ ก มี น้ าหนั ก ส่ ว นสู ง
เป็นไปตามเกณฑ์
ร้ อ ยละ 90 ของเด็ ก มี สุ ข นิ สั ย ในการ
ดูแลสุขภาพของตน
ร้อยละ 90 ของเด็กหลีกเลี่ยงต่อสภาวะ
ที่เสี่ยงต่อโรค
ร้อยละ 90 ของเด็กร่าเริง แจ่มใส
ร้ อ ยละ 90 ของเด็ ก มี ค วามมั่ น ใจกล้ า
แสดงออก
ร้ อ ยละ 90 ของเด็ ก ควบคุ ม อารมณ์
ตนเองได้
ร้ อ ยละ 95 ของเด็ ก ชื่ น ชมศิ ล ปะ รั ก
ธรรมชาติ
ร้อยละ 90 ของเด็ก มีวินัย รับผิ ดชอบ
เชื่ อ ฟั ง ค าสั่ ง สอนของ พ่ อ แม่ และครู
อาจารย์
ร้อยละ 90 ของเด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต
ช่วยเหลือแบ่งปัน
ร้ อ ยละ 90 ของเด็ ก เล่ น และท างาน
ร่วมกับผู้อื่น
ร้ อ ยละ 90 ของเด็ ก ประพฤติ ต นตาม
วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
ร้ อ ยละ 90 ของเด็ ก สนใจเรี ย นรู้ สิ่ ง
รอบตัว
ร้อยละ 90 ของเด็กมีความคิดรวบยอด
เ กี่ ย ว กั บ สิ่ ง ต่ า ง ๆ ที่ เ กิ ด จ า ก
ประสบการณ์เรียนรู้
ร้อยละ 90 ของเด็กมีทักษะทางภาษา
ร้อ ยละ 90 ของเด็ก มีจิ น ตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์

เชิงปริมาณ:
เด็กได้เข้าร่วมโครงการทุกคน
เชิงคุณภาพ:
เด็กมีน้าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
ร้อยละ 71.54
เด็ก มีสุ ขนิ สัย ในการดู แลสุ ขภาพของ
ตนร้อยละ 100
เด็กหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค
ร้อยละ 100
เด็กร่าเริง แจ่มใส ร้อยละ 100
เด็กมีความมั่นใจกล้าแสดงออกร้อยละ
100
เด็ ก ควบคุ ม อารมณ์ ต นเองได้ ร้ อ ยละ
100
เด็ ก ชื่ น ชมศิ ล ปะ รั ก ธรรมชาติ ทุ ก คน
ร้อยละ 96.15
เด็กมีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอน
ของ พ่อแม่ และครูอาจารย์ทุกคนร้อย
ละ 99.23
เด็ ก มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ช่ ว ยเหลื อ
แบ่งปันทุกคนร้อยละ 100
ของเด็กเล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นทุก
คนร้อยละ 100
เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและ
ศาสนาที่ตนนับถือทุกคนร้อยละ 100
เด็กสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัวทุกคนร้อยละ
98.46
เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ
ที่เกิดจากประสบการณ์เรียนรู้ร้อยละ
100
เด็กมีทักษะทางภาษาร้อยละ 100
เ ด็ ก มี จิ น ต น า ก า ร แ ล ะ ค ว า ม คิ ด
สร้างสรรค์ร้อยละ 100
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สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)

1.1
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2
4.3
4.5

รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดวงพร ปีการศึกษา 2558

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ระดับโครงการ
(กิจกรรม)
โครงการจั ด ท าและพั ฒ นา
หลักสูตร
โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
บุคลากร
โครงการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
สานสัมพันธ์ดวงพร
โครงการประกั น คุ ณ ภาพ
ภายใน

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณ และคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณ และคุณภาพ)

เชิงปริมาณ:
เชิงปริมาณ:
สถานศึ ก ษามี ห ลั ก สู ต รที่ ไ ด้ รั บ การ สถานศึ ก ษามี ห ลั ก สู ต รที่ ไ ด้ รั บ การ
ปรับปรุงโดยความร่วมมือของทุกฝ่าย ปรั บ ปรุ ง โดยความร่ ว มมื อ อย่ า ง
ต่อเนื่อง
เชิงคุณภาพ:
ร้ อ ยละ 90 ของครู เ ข้ า ใจปรั ช ญา ครู เ ข้ า ใจ ป รั ช ญ า หลั กการ แ ล ะ
หลั ก การ และธรรมชาติ ข องการจั ด ธรรมชาติของการจัดการศึกษาทุกคน
การศึกษา
ร้อยละ 90 ของครูจัดทาแผนการจัด ครูจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ ที่
ประสบการณ์ ที่สอดคล้องกับหลักสูตร สอดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต รการศึ ก ษา
การศึ ก ษาปฐมวั ย และสามารถจั ด ปฐมวัย และสามารถจัดประสบการณ์
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับ
สอดคล้อ งกั บ ความแตกต่ า งระหว่ า ง ความแตกต่างระหว่างบุคคล ทุกคน
บุคคล
ร้อยละ 90 ของครูบริ หารจัดการชั้ น ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัย
เรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก
เชิงบวก ทุกคน
ร้อยละ 90 ของครูใช้สื่อและเทคโนโลยี ครู ใ ช้ สื่ อ และเทคโนโลยี ที่ เ หมาะสม
ที่ เ หมาะสมสอดคล้ อ งกั บ พั ฒ นาการ สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กมาก
ทุกคน
ของเด็ก
ร้อยละ 90 ของครูวิจัยและพัฒนาการ ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่
จัด การเรีย นรู้ ที่ต นรับ ผิด ชอบและใช้ ตนรั บ ผิ ด ชอบและใช้ ผ ลในการปรั บ
ผลในการปรับการจัดประสบการณ์
การจัดประสบการณ์ทุกคน
ร้อยละ 90 ของครู จัด สิ่งแวดล้อ มให้ ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้
เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
ตลอดเวลาทุกคน
ค รู ทุ ก ค น มี วุ ฒิ แ ล ะ ค ว า ม รู้ ครู มี วุฒิ แ ละความรู้ ความสามารถใน
ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย ด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคน
ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัด ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย ในระดับดีเยี่ยม
การศึกษาปฐมวัย ในระดับดีเยี่ยม
ผู้ บ ริ ห ารมี วิ สั ย ทั ศ น์ ภ าวะผู้ น าและ ผู้ บ ริ ห ารมี วิ สั ย ทั ศ น์ ภ าวะผู้ น าและ
ความคิ ด ริ เ ริ่ ม ที่ เ น้ น การพั ฒ นาเด็ ก ความคิ ด ริ เ ริ่ ม ที่ เ น้ น การพั ฒ นาเด็ ก
ปฐมวัย ในระดับดีเยี่ยม
ปฐมวัย ในระดับดีเยี่ยม
ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินหรือการ ร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินหรือการ
วิ จั ย เป็ น ฐานคิ ด ทั้ งด้ า นวิ ชาการและ วิ จั ย เป็ น ฐานคิ ด ทั้ งด้ า นวิ ชาการและ
การจัดการ ในระดับดีเยี่ยม
การจัดการ ในระดับดีเยี่ยม
ผู้ บ ริ ห ารสามารถบริ ห ารจั ด การ ผู้ บ ริ ห ารสามารถบริ ห ารจั ด การ
การศึ ก ษาให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายตาม การศึ ก ษาให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับ แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ใน
ดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
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สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)

5.1

5.2

5.3
5.4
5.6
5.7
5.9
6.1
6.2

6.3

6.4
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กลยุทธ์ระดับโครงการ
(กิจกรรม)

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณ และคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณ และคุณภาพ)

ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ในระดับดี
เยี่ยม
ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา
ปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา ใน
ระดับดีเยี่ยม
เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผล
การบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย ใน
ระดับดีเยี่ยม
สถานศึ ก ษามี ห ลั ก สู ต รการศึ ก ษา
ปฐมวัยและนาสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในระดับดีเยี่ยม
ร้ อ ยละ 90 ของครู แ ละบุ ค ลากร
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
สถานศึ ก ษามี ก ารประกั น คุ ณ ภาพ
ภายใน ที่เป็นระบบตามกฎกระทรวง
ในระดับดีมาก

ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ในระดับดี
เยี่ยม
ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา
ปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา ใน
ระดับดีเยี่ยม
เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผล
การบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย ใน
ระดับดีเยี่ยม
สถานศึ ก ษามี ห ลั ก สู ต รการศึ ก ษา
ปฐมวัยและนาสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในระดับดีเยี่ยม
ครู แ ละบุ ค ลากรประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต น
เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดี
ของสถานศึกษาทุกคน
สถานศึ ก ษามี ก ารประกั น คุ ณ ภาพ
ภายใน ที่เป็นระบบตามกฎกระทรวง
ในระดับดีเยี่ยม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)

6.5

6.6

6.7
7.1
พ.1.4.1
8.1-8.6

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์ระดับโครงการ
(กิจกรรม)

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณ และคุณภาพ)

โครงการสายสั ม พั น ธ์ ชุ ม ชน
บ้าน และโรงเรียน
โครงการปรับปรุงอาคาร
สถานที่

เชิงปริมาณ :
ร้ อ ยละ 90 ของนั ก เรี ย น ผู้ ป กครอง
คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
เชิงคุณภาพ :
ร้อยละ 90 ของครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
เด็ก และผู้ปกครอง
สถานศึ ก ษาสร้า งการมีส่ ว นร่ ว มและ
แสวงหาการร่ ว มมื อ กั บ ผู้ ป กครอง
ชุมชนและท้องถิ่น ในระดับดีเยี่ยม
สถานศึกษาจัดสิ่งอานวยความสะดวก
เพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ในระดับ
ดีเยี่ยม
มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น
ระหว่ า งสถานศึ ก ษากั บ ครอบครั ว
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในระดับ
ดีเยี่ยม
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ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณ และคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)

นั ก เรี ย น ผู้ ป กครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาและชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันทุกคน
ครู มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ เด็ ก แล ะ
ผู้ปกครองทุกคน
สถานศึ ก ษาสร้า งการมีส่ ว นร่ ว มและ
แสวงหาการร่ ว มมื อ กั บ ผู้ ป กครอง
ชุมชนและท้องถิ่น ในระดับดีเยี่ยม
สถานศึกษาจัดสิ่งอานวยความสะดวก
เพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ในระดับ
ดีเยี่ยม
มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น
ระหว่ า งสถานศึ ก ษากั บ ครอบครั ว
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในระดับ
ดีเยี่ยม

5.8
7.4
7.5
9.2
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กลยุทธ์ระดับโครงการ
(กิจกรรม)

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณ และคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณ และคุณภาพ)

เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของเด็ก และบุ ค ลากรในสถานศึ ก ษา
ชุมชน ในระดับดีเยี่ยม
สถานศึ กษาให้บ ริการอาคารสถานที่
และพื้นที่ภายในแก่ชุมชน ในระดับดี
เยี่ยม
สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการทา
กิจกรรมของชุมชน ในระดับดีเยี่ยม

เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของเด็ก และบุ ค ลากรในสถานศึ ก ษา
ชุมชน ในระดับดีเยี่ยม
สถานศึ กษาให้บ ริการอาคารสถานที่
และพื้นที่ภายในแก่ชุมชน ในระดับดี
เยี่ยม
สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการทา
กิจกรรมของชุมชน ในระดับดีเยี่ยม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)

9.1
พ.1.1.2
พ.1.1.1

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
กลยุทธ์ระดับโครงการ
(กิจกรรม)
โครงการยิ้มง่ายไหว้สวย

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณ และคุณภาพ)
เชิงปริมาณ :
เด็กเข้าร่วมโครงการทุกคน
เชิงคุณภาพ :
ร้อ ยละ 90 ของเด็ก มี สุ ข ภาพจิ ต ดี มี
กิริยามารยาทงาม แสดงความเคารพ
ต่อผู้ใหญ่ได้อย่างสวยงาม

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณ และคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)

เชิงปริมาณ :
เด็กได้เข้าร่วมโครงการทุกคน
เด็กมีสุขภาพจิตดี มีกิริยามารยาทงาม
แสดงความเคารพต่ อ ผู้ ใ หญ่ ไ ด้ อ ย่ า ง
สวยงามทุกคน

พ.1.3.1

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณ และคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
กลยุทธ์ระดับโครงการ
(กิจกรรม)
โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณ และคุณภาพ)
เชิงปริมาณ :
เด็กในโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทุกคน
เชิงคุณภาพ :
ร้อยละ 90 ของเด็กบาเพ็ญประโยชน์
เพื่อส่วนรวม
ร้อ ยละ 90 ของเด็ก ที่ส นใจเรี ย นรู้ สิ่ ง
รอบตัว
ร้อยละ 90 ของเด็กที่มีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์
ร้ อ ยละ 95 ของเด็ ก ที่ ชื่ น ชมผลงาน
ศิลปะ
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เชิงปริมาณ :
เด็กได้เข้าร่วมโครงการทุกคน
เด็กบาเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมทุก
คน
เด็ ก ที่ ส นใจเรี ย นรู้ สิ่ ง รอบตั ว ร้ อ ยละ
98.46
เด็กที่มีจินตนาการและความคิดทุกคน
สร้างสรรค์
เด็กที่ชื่นชมผลงานศิลปะร้อยละ 96.15

พ.1.2.1
4.1
4.5
2.4
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โครงการ/กิจกรรม
โครงการวันสาคัญ
โครงการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
จริยธรรม
โครงการส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพ
ผู้เรียน
โครงการส่งเสริมวิชาการ
โครงการส่งเสริมสุขภาพ
โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน
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เป้าหมาย
(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ)

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)

เชิงปริมาณ : ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ทุ ก คน ผู้ ป กครองที่ ส นใจ เข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมวันสาคัญ
เชิงคุณภาพ :
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
สามารถปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10
ประการได้
ร้ อ ยละ 70 ของผู้ เ รี ย นมี น้ าหนั ก
ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนรู้จักหลีกเลี่ยง
ต่อสภาวะเสี่ยงต่อโรคภัย
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนทีเห็นคุณค่าใน
ตนเองและกล้าแสดงออก
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนสามารถสร้าง
ผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ศิ ล ป ะ ด น ต รี / น า ฏ ศิ ล ป์ กี ฬ า /
นันทนาการตามจินตนาการ
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีความมีวินัย
ความรั ก ชาติ ศาสน์ กษั ต ริ ย์ แ ละ
ปฏิบัติตามของศาสนา มีความรักและ
ภูมิใจในความเป็นไทย
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนเอื้ออาทรผู้อื่น
และกตัญญูกตเวที
ร้อ ยละ 90 ของผู้เ รี ยนยอมรั บ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนตระหนัก รู้
คุ ณ ค่ า ร่ ว ม อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ พั ฒ น า
สิ่งแวดล้อม
ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีนิสัยรักการ
อ่ า นและแสวงหาความรู้ ด้ ว ยตนเอง
จากห้ อ งสมุ ด แหล่ ง เรี ย นรู้ แ ละสื่ อ
ต่างๆ รอบตัว
ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีทักษะในการ
อ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคาถาม
เพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
ร้อยละ 85 ของผู้เรียนสามารถเรียนรู้

เชิงปริมาณ : ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ทุ ก คน ผู้ ป กครองที่ ส นใจ เข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมวันสาคัญ

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)

ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพมี
สุ ข ภาพร่ า งกายแข็ ง แรง สามารถ
ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ
ได้ ร้อยละ 96.41
ผู้ เ รี ย น มี น้ า ห นั ก ส่ ว น สู ง แ ล ะ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ร้อยละ
55.90
ผู้เรีย นรู้จั กหลี กเลี่ ยงต่ อสภาวะเสี่ย ง
ต่อโรคภัย ได้ร้อยละ 97.75
ผู้เรียนทีเห็นคุณค่าในตนเองและกล้า
แสดงออกร้อยละ 91.79
ผู้ เ รี ย นมี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ที่ ดี แ ละให้
เกียรติผู้อื่นร้อยละ 94.36
ผู้เ รีย นสามารถสร้า งผลงานจากการ
เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมด้ า นศิ ล ปะ ดนตรี /
นาฏศิ ล ป์ กี ฬ า/นั น ทนาการตาม
จินตนาการร้อยละ 98.46
ผู้ เ รี ย นมี ค วามมี วิ นั ย ความรั ก ชาติ
ศาสน์ กษั ต ริ ย์ แ ละปฏิ บั ติ ต ามของ
ศาสนา มีความรักและภูมิใจในความ
เป็นไทยร้อยละ 94.87
ผู้ เ รี ย นเอื้ อ อาทรผู้ อื่ น และกตั ญ ญู
กตเวทีร้อยละ 98.46
ผู้ เ รี ย นยอมรั บ วั ฒ นธรรมที่ แ ตกต่ า ง
ร้อยละ 95.38
ผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อมร้อยละ 99.49

1.1

ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง
เรี ย นรู้ แ ละสื่ อ ต่ า งๆ รอบตั ว ร้ อ ยละ
86.15
ผู้เรียนมีทั กษะในการอ่าน ฟัง ดู พู ด
เขี ย น และตั้ ง ค าถามเพื่ อ ค้ น คว้ า หา
ความรู้เพิ่มเติมร้อยละ 92.82
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม

3.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2.1

2.2
2.3
2.4

3.2
3.3
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โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ)

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)

ร่ ว มกั น เป็ น กลุ่ ม แลกเปลี่ ย นคาม
คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
ร้อยละ 80 ของผู้เรียนสามารถสรุป
เรื่องที่พบเห็นและสื่อสารโดยการพูด
หรือเขียนตามความคิดของตนเองได้
ร้ อ ยละ 85 ของผู้ เ รี ย นสามารถ
นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยวิธีการ
ของตนเอง
ร้ อ ยละ 85 ของผู้ เ รี ย นสามารถ
สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง
ร้อยละ 85 ของผู้เรียนสามารถวาง
แผนการทางาน และทางานจนสาเร็จ
ร้อยละ 85 ของผู้เรียนทางานอย่างมี
ความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจ
ในผลงานของตนเอง
ร้อยละ 85 ของผู้เรียนทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้
ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต

แลกเปลี่ยนคามคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้
ระหว่างกันร้อยละ 90.26
ผู้เรียนสามารถสรุปเรื่องที่พบเห็นและ
สื่ อ สารโดยการพู ด หรื อ เขี ย นตาม
ความคิดของตนเองได้ร้อยละ 95.38
ผู้ เ รี ย นสามารถน าเสนอวิ ธี คิ ด วิ ธี
แก้ปัญหาด้วยวิธีการของตนเองร้อยละ
92.31
ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานด้วย
ตนเองร้อยละ 89.23
ผู้ เ รี ย นสามารถวางแผนการท างาน
และทางานจนสาเร็จร้อยละ 87.18
ผู้เรียนทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น
พัฒ นางาน และภู มิ ใ จในผลงานของ
ตนเองร้อยละ 96.92
ผู้เ รี ย นท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่น ได้ ร้ อ ยละ
93.85
ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ร้อยละ 100

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)

4.1
4.2
4.4
6.1
6.2
6.3
6.4

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
บุคลากร
โครงการส่งเสริมสานสัมพันธ์
ดวงพร
โครงการประกั น คุ ณ ภาพ
ภายใน
โครงการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
สถานศึกษา

เป้าหมาย
(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ)

ผลสาเร็จ
(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ)

เชิง ปริม าณ :ผู้บริ หารและครูเ ข้ารั บ
การอบรมทั้งหมด
เชิงคุณภาพ :
ร้อยละ 90 ของครูเข้าใจเป้าหมายของ
หลั ก สู ต ร ก าหนดเป้ า หมายในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ร้อยละ 90 ของครูสามารถวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ร้อยละ 90 ของครูสามารถนาผลการ
วิเคราะห์ มาออกแบบ วางแผน และ
จั ด การเรี ย นรู้ ที่ ต อบสนอง ความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ
ทางสติปัญญา
ร้ อ ย ล ะ 9 0 ข อ ง ค รู ใ ช้ สื่ อ แ ล ะ
เทคโนโลยี ที่ เ หมาะสม และน าภู มิ
ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น มาบู ร ณาการในการ
จัดการเรียนรู้

เชิง ปริม าณ :ผู้บริ หารและครูเ ข้ารั บ
การอบรมทั้งหมด
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ครู เ ข้ า ใจเป้ า หมายของหลั ก สู ต ร
ก า ห นด เ ป้ า ห ม าย ในกา รพั ฒ นา
คุณภาพผู้เรียนทุกคน
ครู ส ามารถวิ เ คราะห์ ผู้ เ รี ย นเป็ น
รายบุคคล ทุกคน
ครู ส ามารถน าผลการวิ เ คราะห์ ม า
ออกแบบ วางแผน และจัดการเรียนรู้
ที่ ต อบสนองความแตกต่ า งระหว่ า ง
บุ ค คลและพั ฒ นาการทางสติ ปั ญ ญา
ทุกคน
ครู ใ ช้ สื่ อ และเทคโนโลยี ที่ เ หมาะสม
และนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการ
ในการจัดการเรียนรู้ทุกคน

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)

7.1
7.2
7.3

7.4

หน้า 61

โครงการ/กิจกรรม

หน้า 62

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)

เป้าหมาย
(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ)

ผลสาเร็จ
(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ)

ร้อยละ 90 ของครูสามารถประเมินผล
ที่ มุ่ ง เน้ น พั ฒ นาการของผู้ เ รี ย นด้ ว ย
วิธีการที่หลากหลาย
ร้ อ ยละ 90 ของครู ใ ห้ ค าแนะน า
ค าปรึ ก ษาและแก้ ไ ขปั ญ หาผู้ เ รี ย น
อย่างทั่วถึง
ร้ อ ย ล ะ 9 0 ข อ ง ค รู ส า ม า ร ถ ใ ช้
กระบวนการวิ จั ย ในการพั ฒ นาการ
จัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง
ร้อยละ 90 ของครูประพฤติปฏิบัติตน
เป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ข องผู้ เ รี ย น เป็ น
สมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
ผู้ บ ริ ห ารมี วิ สั ย ทั ศ น์ มี ภ าวะผู้ น า มี
ความสามารถทางวิ ช าการ และมี
ความคิ ด ริ เ ริ่ ม ในการบริ ห ารจั ด การ
สถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียน ระดับดี
เยี่ยม
ผู้บริหารใช้กระบวนการบริหารแบบมี
ส่ ว นร่ ว มและใช้ ผ ลการประเมิ น เป็ น
เครื่อ งมือ ในการบริห ารงาน ระดั บ ดี
เยี่ยม
ผู้บริหารมีประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ ครอบคลุมภารกิจทั้ง 4 ด้าน
ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายตามที่ ก าหนดไว้
ระดับดีเยี่ยม
ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรระดับดีเยี่ยม
ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง พึ ง พอใจผลการ
บริหารการจัดการศึกษา ระดับดีเยี่ยม
ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทาง
วิ ช า ก า ร แ ล ะ เ อ า ใ จ ใ ส่ ก า ร จั ด
การศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ ระดับดี
เยี่ยม
ร้อยละ 90 ของครูมีสมาธิและความ
มุ่งมั่น ในการปฏิบั ติงานปฏิบัติ หน้า ที่
ตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างมุ่งมั่นเต็ม
เวลาประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดี
สถานศึ ก ษามี ก ารด าเนิ น การตาม
ระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในตาม
กฎกระทรวงในระดับดีมาก

ครู ส ามารถประเมิ น ผลที่ มุ่ ง เน้ น
พั ฒ นาการของผู้ เ รี ย นด้ ว ยวิ ธี ก ารที่
หลากหลายทุกคน
ครูให้คาแนะนา คาปรึกษาและแก้ไข
ปัญหาผู้เรียนอย่างทั่วถึงทุกคน

7.5

ครูสามารถใช้กระบวนการวิจัยในการ
พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นา
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่องทุกคน

7.7

ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่
ดี ข องผู้ เ รี ย น เป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข อง
สถานศึกษาทุกคน
ผู้ บ ริ ห ารมี วิ สั ย ทั ศ น์ มี ภ าวะผู้ น า มี
ความสามารถทางวิ ช าการ และมี
ความคิ ด ริ เ ริ่ ม ในการบริ ห ารจั ด การ
สถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียน ระดับดี
เยี่ยม
ผู้บริหารใช้กระบวนการบริหารแบบมี
ส่ ว นร่ ว มและใช้ ผ ลการประเมิ น เป็ น
เครื่อ งมือ ในการบริห ารงาน ระดั บ ดี
เยี่ยม
ผู้บริหารมีประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ ครอบคลุมภารกิจทั้ง 4 ด้านให้
บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ ระดับ
ดีเยี่ยม
ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรระดับดีเยี่ยม
ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง พึ ง พอใจผลการ
บริหารการจัดการศึกษา ระดับดีเยี่ยม
ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทาง
วิ ช า ก า ร แ ล ะ เ อ า ใ จ ใ ส่ ก า ร จั ด
การศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ ระดับดี
เยี่ยม
ครู มี ส มาธิ แ ละความมุ่ ง มั่ น ในการ
ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐาน
วิชาชีพอย่างมุ่งมั่นเต็มเวลาประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทุกคน

7.8

สถานศึ ก ษามี ก ารด าเนิ น การตาม
ระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในตาม
กฎกระทรวงในระดับดีเยี่ยม

12.1-12.6

7.6

8.1

8.2

8.3

8.4
8.5
8.6

7.9
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โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ)

ผลสาเร็จ
(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ)

สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
ให้เหมาะสมกับบริบทอยู่เสมอ อยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม
สถานศึ ก ษามี ร ายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม 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

สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
ให้เหมาะสมกับบริบทอยู่เสมอ อยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม
สถานศึ ก ษามี ร ายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม 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

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)

10.1
10.2

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้
โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ)

โครงการสายสั ม พั น ธ์ ชุ ม ชน เชิ ง ปริ ม าณ : สถานศึ ก ษาสร้ า ง
บ้าน และโรงเรียน
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ ป กครอง ชุ ม ชน
ใกล้เคียงสถานศึกษาและองค์กรส่วน
ท้องถิ่น
เชิงคุณภาพ :
ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาในระดับดีเยี่ยม
มี ก ารถ่ า ยทอดความรู้ แลกเปลี่ ย น
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถานศึกษา กับ
ผู้ปกครอง ในระดับดีเยี่ยม
มีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ ในระดับดีเยี่ยม

ผลสาเร็จ
(เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ)
เชิ ง ปริ ม าณ : สถานศึ ก ษาสร้ า ง
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ ป กครอง ชุ ม ชน
ใกล้เคียงสถานศึกษาและองค์กรส่วน
ท้องถิ่น
เชิงคุณภาพ :
ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาในระดับดีเยี่ยม
มี ก ารถ่ า ยทอดความรู้ แลกเปลี่ ย น
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถานศึกษา กับ
ผู้ปกครอง ในระดับดีเยี่ยม
มีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ ในระดับดีเยี่ยม

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)

9.3
13.2
13.1

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ)

โครงการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม เชิงปริมาณ : ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
จริยธรรม
ทุกคน
เชิงคุณภาพ :
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนเอื้ออาทรผู้อื่น
และกตัญญูกตเวที
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น
ร้อยละ 90 ของผู้ เรีย นเห็ นคุณ ค่าใน
ตนเองและกล้าแสดงออก
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะ
อั น พึ ง ประสงค์ เช่ น มี ค วามรั ก และ
ภูมิใจในความเป็นไทย
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ผลสาเร็จ
(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ)
เชิงปริมาณ : ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ทุกคน
เชิงคุณภาพ :
ผู้ เ รี ย นเอื้ อ อาทรผู้ อื่ น และกตั ญ ญู
กตเวที ร้อยละ 98.46
ผู้ เ รี ย นมี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ที่ ดี แ ละให้
เกียรติผู้อื่น ร้อยละ 94.36
ผู้ เ รี ย นเห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเองและกล้ า
แสดงออก 91.79
ผู้ เ รี ย นมี คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์
เช่น มีความรักและภูมิใจในความเป็น
ไทย ร้อยละ 94.87

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)

2.2
1.5
1.4
2.1
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กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ)

ผลสาเร็จ
(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ./ตัวบ่งชี้)

โครงการปรั บ ปรุ ง อาคาร เชิงปริมาณ :อาคารสถานที่และบริเวณ
สถานที่
ได้รับการดูแลรักษาและปรับปรุง
เชิงคุณภาพ :
มี ห้ อ งเรี ย น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร อาคาร
เรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่ง
อ านวยความสะดวก พอเพี ย ง อยู่ ใ น
สภาพใช้การได้ บริเวณสถานศึกษาร่ม
รื่นดี มีแหล่งเรียนรู้ ในระดับดีเยี่ยม
สถานศึกษามีการสร้างและพัฒนาแหล่ง
เรี ย นรู้ ภ ายในสถานศึ ก ษา และใช้
ประโยชน์ จ ากแ หล่ ง เรี ย นรู้ เพื่ อ
พั ฒ นาการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นและ
บุคลากรภายในสถานศึกษา ในระดับดี
เยี่ยม
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์

เชิงปริมาณ :อาคารสถานที่และบริเวณ
ได้รับการดูแลรักษาและปรับปรุง
เชิงคุณภาพ :
มี ห้ อ งเรี ย น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร อาคาร
เรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่ง
อ านวยความสะดวก พอเพี ย ง อยู่ ใ น
สภาพใช้การได้ บริเวณสถานศึกษาร่ม
รื่นดี มีแหล่งเรียนรู้ ในระดับดีเยี่ยม
สถานศึกษามีการสร้างและพัฒนาแหล่ง
เรี ย นรู้ ภ ายในสถานศึ ก ษา และใช้
ประโยชน์ จ ากแหล่ ง เ รี ย นรู้ เพื่ อ
พั ฒ นาการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นและ
บุคลากรภายในสถานศึกษา ในระดับดี
เยี่ยม
ผู้ เ รี ย นมี คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์
ร้อยละ 97.87
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11.1

13.1

2.1

2. ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
ตัวบ่งชี้
1.1
1.2
1.3
1.4

มีน้าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย
มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน
หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่ง
เสพติด
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 1

จานวนนักเรียน
ที่อยู่ในระดับ
3 ขึ้นไป
93
130
130

จานวน
นักเรียน
ทั้งหมด
130
130
130

130

130

ร้อยละ
ที่ได้

น้าหนัก
(คะแนน)

คะแนน
ที่ได้

71.54
100
100

1
1.5
1.5

0.72
1.50
1.50

100

1

1.00

5

4.72

ร่องรอยความพยายาม
โครงการส่งเสริมสุขภาพ (กิจกรรมตรวจสุขภาพประจาปี และกิจกรรมตรวจสุขภาพปากและฟัน)
วิธีการพัฒนา
โรงเรียนจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย มีน้าหนักส่วนสูง
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขและมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงตามวัย โดยจัดบริการ
อาหารกลางวัน จัดรายการอาหารตามกหลักโภชนาการตลอดปี ดูแลให้ล้างมือก่อ นรับประทานอาหารและหลังการ
เข้าห้องน้า ให้แปรงฟันหลังรับประทานอาหาร ประสานกับโรงพยาบาลแพทย์รังสิตให้มาตรวจสุขภาพร่างกายและ
สุขภาพฟันภาคเรียนละครั้ง ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคลองสามมาตรวจสุขภาพ
และให้ความรู้ด้านสุขอนามัยอย่างสม่าเสมอ จั ดกิจกรรมออกกาลังการทุกเช้าพร้อมทั้งจัดหาครูพละมาสอนวิธีการ
เคลื่อนไหวและออกกาลังกายที่ถูกต้อง สอนให้รู้จักระมัดระวังอุบัติเหตุจากการเล่นและหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอันตราย
ต่างๆ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุครูประจาชั้นจะจดบันทึกเป็นรายบุคคลเพื่อการดูแลเป็นพิเศษ มีการชั่งน้าหนัก วัด
ส่วนสูงและเปรียบเทียบกับมาตรฐานทุกเดือน จัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องยาเสพติด
ผลการพัฒนา
จากการจัดโครงการ/กิจกรรมและจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ เป็นผลให้เด็กมีน้าหนัก ส่วนสูง
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขและมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงตามวัยในระดับดี มีทักษะ
การเคลื่อนไหวตามวัย มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนเอง และรู้จักหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ
ภัย และสิ่งเสพติดในระดับดีเยี่ยม
แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนมุ่งมั่นในการส่งเสริมสุขภาพกายเด็กที่มีน้าหนักสูงกว่าเกณฑ์และต่ากว่าเกณฑ์ ให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน จะจัดทาโครงการส่งเสริมสุขภาพประสานกับโรงพยาบาลแพทย์รังสิตให้มาตรวจสุขภาพร่างกายและ
สุ ข ภาพฟั น ขอความร่ ว มมื อ โรงพยาบาลส่ ง เสริม สุ ข ภาพต าบลคลองสามมาตรวจสุ ข ภาพและให้ ค วามรู้ ด้ า น
สุขอนามัยอย่างต่อเนื่อง สร้างความตระหนักให้ผู้ปกครอง ครูประจาชั้นและเด็กในเรื่องความสาคัญของการดูแล
สุขภาพ โดยเน้นให้เลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมและการออกกาลังกายเป็นประจา
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มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
จานวนนักเรียน
ตัวบ่งชี้
ที่อยู่ในระดับ
3 ขึ้นไป
2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
130
2.2 มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
130
2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย
130
2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ
125
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 2

จานวน
นักเรียน
ทั้งหมด
130
130
130
130

ร้อยละ
ที่ได้

น้าหนัก
(คะแนน)

คะแนน
ที่ได้

100
100
100
96.15

1
1
1
2
5

1.00
1.00
1.00
1.92
4.92

ร่องรอยความพยายาม
โครงการวันสาคัญ (กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันปีใหม่)
โครงการส่งเสริมศักยภาพ (กิจกรรมงานปิดภาค กิจกรรมกีฬาสี และกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ)
โครงการส่งเสริมวิชาการ (กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมตลาดนัดดวงพร และกิจกรรมวันวิชาการ)
วิธีการพัฒนา
โรงเรี ย นส่ งเสริ มให้ เด็ กมีความร่ าเริ งแจ่มใส มั่นใจในตนเอง กล้ าพูด กล้ าทา กล้ าแสดงออกในทางที่
เหมาะสม ได้จัดโครงการวันสาคัญ โครงการส่งเสริมศักยภาพ โครงการส่งเสริมวิชาการ มีกิจกรรมวันลอยกระทง วัน
ปีใหม่ วันปิดภาคเรียนซึ่งจัดให้เด็กได้แสดงออกทางด้า นดนตรี-นาฏศิลป์ กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการเด็กได้แสดงความสามารถของตนเอง กิจกรรมทัศนศึกษาไปชมศูนย์วิทยาศาสตร์รังสิตคลองหกเพื่อให้เด็กมี
ความรักในธรรมชาติ กิจกรรมตลาดนัดดวงพร เด็กได้นาสิ่งของมาจาหน่ายก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น กิจกรรมวัน
วิชาการเด็กทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมเพื่อนตามฐาน ในกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการประจาวัน จัดให้เด็กออกมา
เล่าประสบการณ์ เล่าข่าวและเหตุการณ์หน้าชั้นเรียน เล่านิทานที่ชื่นชอบ ให้เด็กทุกในห้องปรบมือให้กับผู้ที่ออกมา
ทากิจกรรมเพื่อให้ผู้ทากิจกรรมมีความมั่นใจในตนเอง จัดให้มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เช่น การปลูกฟักทอง
สตรอเบอร์รี่ แตงโม มะละกอ และกล้วย เด็กทุกคนถูกฝึกให้กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
ผลการพัฒนา
จากการจัดจัดโครงการ/กิจกรรมการและการจัดการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการประจาวันเป็ นผลให้เด็กมี
ความร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้
เหมาะสมกับวัย มีสุนทรียภาพ ชื่นชอบในศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติรอบตัวในระดับดีเยี่ยม
แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนจะจัดโครงการวันสาคัญ โครงการส่งเสริมศักยภาพ โครงการส่งเสริมวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ จะจัดหาครูนาฏศิลป์มาสอนเพื่อให้เด็กเกิดสุนทรียภาพเพิ่มขึ้น
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มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
ตัวบ่งชี้
3.1 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์
3.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน
3.3 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 3

จานวนนักเรียน
ที่อยู่ในระดับ
3 ขึ้นไป
129
130
130
130

จานวน
นักเรียน
ทั้งหมด
130
130
130
130

ร้อยละ
ที่ได้
99.23
100
100
100

น้าหนัก คะแนน
(คะแนน) ที่ได้
2
1
1
1
5

1.98
1.00
1.00
1.00
4.98

ร่องรอยความพยายาม
โครงการวันสาคัญ (กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมวันเข้าพรรษา กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันลอยกระทง และ
กิจกรรมวันพ่อ)
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (กิจกรรมกราบเท้าพ่อแม่ก่อนนอน กิจกรรมวิถีชาวพุทธ กิจกรรมสมุด
บันทึกความดี และกิจกรรมเก่งดีมีวินัย)
โครงการส่งเสริมวิชาการ (กิจกรรมตลาดนัดดวงพร และกิจกรรมวันวิชาการ)
โครงการนิทานเพื่อนรัก
วิธีการพัฒนา
โรงเรียนจัดโครงการวันสาคัญ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โครงการส่งเสริมวิชาการและโครงการ
นิทานเพื่อนรัก มีกิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมวันพ่อ วันแม่ เพื่อให้เด็กรู้ถึงพระคุณของพ่อ แม่และครู มีความเชื่อฟัง คิด
ตอบแทนพระคุณ กิจกรรมกราบเท้าพ่อแม่ก่อนนอน กิจกรรมวันเข้าพรรษา กิจกรรมวิถีชาวพุทธนิมนต์พระมารับ
บาตรทุกวันพุทธ กิจกรรมวันลอยกระทง ฝึกให้เด็กยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมและวัฒนธรรมประเพณีไทย
กิจกรรมบันทึกความดี และกิจกรรมเก่งดีมีวิ นัย ฝึกให้เด็กเห็นคุณค่าของการกระทาดี ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต
ความดีและประพฤติแต่สิ่งที่ดีจนเป็นนิสัย กิจกรรมตลาดนัดดวงพรฝึกให้เด็กมีความประหยัด รู้จักการแบ่งปัน นา
ของใช้แล้วมาจาหน่ายในราคาถูก โครงการนิทานเพื่อนรัก เป็นการอ่านนิทานร่วมกันระหว่างเด็กกับพ่อแม่ ปลูกฝัง
ความรับผิดชอบและคุณธรรมความดี กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการประจาวันฝึกให้นักเรียนมีระเบียบวินัย เช่นการจัด
วางรองเท้าไว้บนชั้นวางรองเท้าก่อนเข้าห้องเรียน จัดเก็บสิ่งของเข้าที่หลังเลิกใช้ การเข้าแถวส่งงาน การเดินแถวไป
รับประทานอาหาร และการทิ้งขยะลงถัง
ผลการพัฒนา
จากการจัดจัดโครงการ/กิจกรรมการ และการจัดการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการประจาวันเป็ นผลให้เด็กมี
ระเบียบวินัย เชื่อฟังคาสอนของพ่อแม่ และครู มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือแบ่งปันเพื่อน ทางานร่วมกับเพื่อน
โดยไม่มีปัญหา ยึดมั่นใน ศาสนา ปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีไทยได้อย่างดีเยี่ยม
แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนจะจัดจัดโครงการวันสาคัญ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โครงการส่งเสริมวิชาการและ
โครงการนิทานเพื่อนรักและทากิจกรรมตามโครงการอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเน้นการปฏิบัติงาน
กลุ่ม และการลงมือปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ ประสานกับผู้ปกครองในการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์
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หน้า 67

มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
ตัวบ่งชี้
4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการ
เรียนรู้
4.2 มี ค วามคิ ด รวบยอดเกี่ ย วกั บ สิ่ ง ต่ า ง ๆ ที่ เ กิ ด จาก
ประสบการณ์การเรียนรู้
4.3 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
4.5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 4

จานวนนักเรียน
ที่อยู่ในระดับ
3 ขึ้นไป

จานวน
นักเรียน
ทั้งหมด

ร้อยละ
ที่ได้

128

130

98.46

1

0.98

130

130

100.00

1

1.00

130
130
130

130
130
130

100.00
100.00
100.00

1
1
1
5

1.00
1.00
1.00
4.98

น้าหนัก คะแนน
(คะแนน) ที่ได้

ร่องรอยความพยายาม
โครงการส่งเสริมวิชาการ (กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมตลาดนัดดวงพร กิจกรรมวันวิชาการ และกิจกรรม
เชิญวิทยากร)
โครงการนิทานเพื่อนรัก
วิธีการพัฒนา
โรงเรี ย นจั ด โครงการส่ งเสริ มวิ ช าการ โครงการนิท านเพื่ อนรัก จัด กิจ กรรมทัศ นศึ กษาน าเด็ก ไปศูน ย์
วิทยาศาสตร์รังสิต คลองหก ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งรอบตัว ตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่พบเห็น เกิดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมวันวิชาการ ส่งเสริมให้เด็กใช้สติปัญญาทากิจกรรมร่วมกับเพื่อน เชิญนายอุนาริ นทร์ กิจ
ไพบู ล ทวี มาให้ ความรู้ ด้านอาชีพเพาะเห็ ดแก่เด็ก จัด โครงการนิทานเพื่ อนรัก จัดหานิทานให้ เด็กอ่านร่ว มกั บ
ผู้ปกครองแล้วนามาเล่าให้เพื่อนฟัง เป็นการฝึกทักษะการใช้ภาษาและฝึกให้เกิดความคิดรวบยอด ในการจัดกิจกรรม
เสริมประสบการณ์ ได้ ฝึกให้ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองด้วยการเล่านิทาน การวาดภาพระบายสี การปั้น การฉีกปะ
เป็นการสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
ผลการพัฒนา
จากการจัดจัดโครงการ กิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการจัดการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการประจาวันเป็ นผลให้
เด็กมี ความสนใจสิ่งรอบตัว รักการเรียนรู้ มีความคิดรวบยอด คิดอย่างมีจินตนาการและสร้างสรรค์ มีทักษะในการ
ใช้ภาษา มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเหตุผล มีความสามารถในการคิดทางคณิตศาสตร์ ในระดับดีเยี่ยม
แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนจะจัดโครงการส่งเสริมวิชาการ โครงการนิทานเพื่อนรักอย่างต่อเนื่อง จะประสานกับผู้ปกครองให้
ดูแลเรื่องการทาการบ้านและติดตามพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของเด็กเพิ่มขึ้น
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ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตัวบ่งชี้
5.1 ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษา
ปฐมวัย และสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์
5.2 ครู จั ด ท าแผนการจั ด ประสบการณ์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต ร
การศึ ก ษาปฐมวั ย และสามารถจั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ที่
หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
5.3 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก
5.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของ
เด็ก
5.5 ครู ใ ช้ เ ครื่ อ งมื อ การวั ด และประเมิ น พั ฒ นาการของเด็ ก อย่ า ง
หลากหลาย และสรุ ป รายงานผลพั ฒ นาการของเด็ ก แก่
ผู้ปกครอง
5.6 ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลใน
การปรับการจัดประสบการณ์
5.7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
5.8 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง
5.9 ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย
5.10 ครูจัดทาสารนิทัศน์และนามาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาเด็ก
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 5

จานวนครูที่อยู่ จานวน
ร้อยละที่ น้าหนัก คะแนน
ในระดับ
ครู
ได้ (คะแนน) ที่ได้
3 ขึ้นไป
ทั้งหมด
7

7

100

2

2

7

7

100

2

2

7

7

100

2

2

7

7

100

2

2

7

7

100

2

2

7

7

100

2

2

7
7
7

7
7
7

100
100
100

2
2
2

2
2
2

7

7

100

2

2

20

20

ร่องรอยความพยายาม
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา และกิจกรรมนิเทศการสอน)
โครงการสายสัมพันธ์ชุมชน บ้านและโรงเรียน (กิจกรรมปฐมนิเทศ และกิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง)
วิธีการพัฒนา
โรงเรีย นจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ส่งเสริมให้ ครูศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขณะนี้มีครูระดับ
ปฐมวัยกาลังศึกษาระดับปริญญาโท 1 คน จัดกิจกรรมอบรม สัมมนาทั้งในและนอกโรงเรียน จัดประชุมชี้แจงทั้ง
เรื่องหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2546 ปรัชญา หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย การเขียนแผนการจัดประสบการณ์ การจัด
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ การจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมเชิงบวก การสร้างปฏิสัมพันธ์กับ
เด็กและผู้ปกครอง การจัดทาและการใช้สื่อ ประกอบการจัดประสบการณ์ กระบวนการวัดและประเมินผล การ
รวบรวมสารนิ ทัศน์ เพื่อการพัฒ นาเด็ กจั ดให้ มีการนิเทศการสอนภาคเรีย นละครั้งพร้ อมทั้ง เสนอแนะแนวทาง
พัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ การจัดทาวิจัยในชั้นเรียน จัดโครงการสายสัมพันธ์บ้านโรงเรียน มีกิจกรรม
ปฐมนิเทศและให้ความรู้ผู้ปกครอง มีเอกสารสื่อสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับครูเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กเป็น
ประจาเพื่อความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
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หน้า 69

ผลการพัฒนา
จากการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าว เป็นผลให้ครูปฐมวัยมีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีร้อยละ 80 และร้อยละ 20 มีประสบการในการสอนปฐมวัยเกิน 10 ปี มีความรู้ความเข้าใจปรัชญา
เป้าหมายและหลักการของการจัดการศึกษาปฐมวัย สามารถเขียนแผนการจัดกิจกรรมและดาเนินการเชิงบวกเพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการ จัดบรรยากาศได้เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีประกอบการจัดกิจกรรมอย่างเหมาะสม
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ปกครอง ประเมินผลความก้าวหน้าเกี่ยวกับพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็กและรายงาน
ผู้ปกครองอย่างเป็นระบบ ครูสามารถนาสารนิทัศน์ที่รวบรวมไว้มาใช้พัฒนาเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติ
หน้าที่ของครูเกิดประสิทธิผลในระดับดีเยี่ยม
แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนจะจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และส่งเสริมให้ครูศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม อย่างต่อเนื่อง
จะจัดกิจกรรมนิเทศการสอน ตรวจสอบและประเมินผลงานของครูเป็นรายบุคคลด้วยวิธีการเชิงบวกอย่างสม่าเสมอ
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มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตัวบ่งชี้

ระดับทีไ่ ด้

6.1 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
6.2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย
6.3 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐาน
คิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
6.4 ผู้ บ ริ ห ารสามารถบริ ห ารจั ด การการศึ ก ษาให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายตามแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
สถานศึกษา
6.5 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
6.6 ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเด็กเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา
6.7 เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 6

5
5

น้าหนัก คะแนน
(คะแนน) ที่ได้
3
3
3
3

5

3

3

5

3

3

5

3

3

5

3

3

5

2
20

2
20

ร่องรอยความพยายาม
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลกร (กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา)
วิธีการพัฒนา
โรงเรียนจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหารเข้ารับการอบรมสัมมนาตามที่เขตพื้นที่การศึกษา
และสักงานการศึกษาเอกชนจัดขึ้นในเรื่องหลักการจัดการศึกษาระดับ ปฐมวัย หลักการบริหารงานโดยใช้หลักธรร
มาภิบาลแบบมีส่วนร่วมของผู้ร่วมงาน รวมทั้งการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง
ผลการพัฒนา
จากการอบรมสัมมนา การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง จากประสบการณ์ในการบริหารเป็นผลให้ผู้บริหารมี
ภาวะผู้ น า และมี วิ สั ย ทั ศ น์ ใ นการท างาน มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ที่ ดี เป็ น ที่ ย อมรั บ และศรั ท ธาของผู้ ป กครอง
กรรมการบริหารโรงเรียน มีความคิดริเริ่ม คิดหาวิธีการใหม่ ๆ มา ปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา ใช้กระบวนการ
บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถโดยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดี สนับสนุนทรัพยากรอย่างเต็มที่ นิเทศงานอย่างเป็นกัลยาณมิตร มีการมอบหมายงานตามความรู้ ความสามารถ
และความถนัด รับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน สร้างเสริมขวัญและกาลังใจให้ทุกฝ่ายอย่างสม่าเสมอ ผู้ปกครอง
ครูมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหาร ได้รับความไว้วางใจจากชุมชนด้วยการส่งบุตรหลานเข้า
มาศึกษาในโรงเรียน มีผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ในระดับดีเยี่ยม
แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนจะดาเนินการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้บุคลากร ชุมชนและกรรมการบริหาร
โรงเรียนประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารทุกปีการศึกษา เพื่อตรวจสอบผลการบริหารงานและนาไปพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
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หน้า 71

มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้

ระดับทีไ่ ด้

7.1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนาสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.2 มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
7.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย
7.4 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น
7.5 จัดสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 7

5
5
5
5
5

น้าหนัก คะแนน
(คะแนน) ที่ได้
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
20
20

ร่องรอยความพยายาม
โครงการจัดทาและพัฒนาหลักสูตร และโครงการสายสัมพันธ์ชุมชน บ้านและโรงเรียน (กิจกรรมปฐมนิเทศ
และกิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง)
วิธีการพัฒนา
โรงเรียนจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย โครงการสายสัมพั นธ์ชุมชน บ้านและโรงเรียน จัดกิจกรรม
ปฐมนิเทศและให้ความรู้ผู้ปกครอง ในเรื่องความสาคัญและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมี
ส่วนร่วมในการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกับบริบทของท้องถิ่น บริบทของโรงเรียนและความต้องการของ
ผู้ปกครอง รวมทั้งสอดคล้องกับ หลักสูตรปฐมวัย ปี 2546 จัดทาโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อ จัดสิ่งอานวย
ความสะดวก เช่น สถานที่รับประทานอาหาร ห้องน้า ห้องนอน สนามเด็กเล่น มุมกิจกรรมต่างๆ มีการจัดทาและใช้
สื่อประกอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ซึ่งทาให้การพัฒนาเด็กรวดเร็วและเป็นระบบยิ่งขึ้น
ผลการพัฒนา
จากการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆดังกล่าว ส่งผลให้ผู้ปกครองมีความเข้าใจในหลักการและตระหนักถึง
ความสาคัญของการศึกษาปฐมวัย เป็นผลให้โรงเรียนมีหลักสูตรที่เหมาะสมกับเด็กสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ปี
2546 และบริบทของโรงเรียนโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนา มีสิ่งอานวยความสะดวกในการซึ่งทา
ให้การพัฒนาเด็ก ทาให้โรงเรียนมีแนวการจัดการศึกษาที่ดีเยี่ยม
แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนจะประสานสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้
ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป
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มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ตัวบ่งชี้
8.1
8.2
8.3
8.4

กาหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ
ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
8.5 นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
8.6 จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 8

ระดับที่ น้าหนัก คะแนน
ได้
(คะแนน) ที่ได้
5
1
1
5
1
1
5
1
1
5
0.5
0.5
5

0.5

0.5

5

1
5

1
5

ร่องรอยความพยายาม
โครงการประกันคุณภาพภายใน
วิธีการพัฒนา
โรงเรียนจัดทาโครงการประกันคุณภาพภายใน โดยมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน คณะกรรมการประชุมร่วมกับบุคลากรกาหนดมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 11 มาตรฐาน
สอดคล้องกับมาตรฐานที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด ระบุค่าเป้าหมายความสาเร็จของแต่
ละตัวบ่ งชี้/มาตรฐานเพื่อการประกัน คุณภาพ ผ่ านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประกาศ
มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในประจาปี 2558 จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาปี 2558-2561 และ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2558 ตามบริบทของโรงเรียน ขอความเห็นชอบการดาเนินการตามแผนแผนพัฒนา
การศึกษาปี 2558-2561 และแผนปฏิบัติการประจาปี 2558 จากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน จัดระบบโครงสร้าง
การบริหารโรงเรียน รวบรวมสารสนเทศได้ครบถ้วนเพียงพอต่อการบริหารงาน มอบหมายให้บุคลากรดาเนินงาน
ตามโครงการที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติ การประจาปี 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการดาเนิ นงานและ
ประเมินผลการประกันคุณภาพภายในภาคเรียนละครั้ง สรุปผล จัดทารายงานการประเมินคุณภาพภายในเมื่อสิ้นปี
การศึกษา 2558 ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน นาผลการประเมินไปเป็นข้อมูล ในการ
พิจารณาวางแผนพัฒนาการศึกษาในปี 2559 ต่อไป
ผลการพัฒนา
จากการจัด ทาโครงการประกันคุณภาพภายในตามขั้นตอนดังกล่าวเป็นผลให้ โรงเรียนดาเนินการบรรลุ
เป้าหมายที่กาหนดไว้ทุกมาตรฐาน ผลการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในเป็นไปตามกฎกระทรวง ปี 2553 ทุก
ประการ และอยู่ในระดับดีเยี่ยม
แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนจะดาเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องตลอดไป จะให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพ
แก่บุคลากรใหม่ทุกคนอย่างชัดเจน และจะแสวงหาความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้น

รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดวงพร ปีการศึกษา 2558

หน้า 73

ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้

ระดับทีไ่ ด้

9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา
9.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 9

5
5

น้าหนัก
(คะแนน)
2.5

คะแนน
ที่ได้
2.5

2.5

2.5

5

5

ร่องรอยความพยายาม
โครงการสายสัมพันธ์ชุมชน บ้านและโรงเรียน (กิจกรรมปฐมนิเทศ และกิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง)
โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่
วิธีการพัฒนา
โรงเรียนจัดปรับปรุงอาคารสถานที่ โดยมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เช่น การเพาะเห็ด การเลี้ยงปลา การปลูกมะนาว การปลูกผัก จัดโครงการโครงการสายสัมพั นธ์ชุมชน
บ้านและโรงเรียน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและขอความร่วมมือผู้ปกครองและชุมชนในด้านความรู้ความสามารถเฉพาะ
ทาง เพื่อเรียนเชิญมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เด็ก ในปีการศึกษานี้ได้เชิญ นายอุนารินทร์ กิจไพบูลทวี มาให้
ความรู้ด้านอาชีพเพาะเห็ดแก่เด็ก โรงเรียนได้เผยแพร่ความรู้ให้แก่ชุมชนด้วยเอกสารและผ่านเว็บไซต์
ผลการพัฒนา
จากการจัดทาโครงการและกิจกรรมดังกล่าว เป็นผลให้โรงเรียนมี แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ให้ เด็กได้
ศึกษา และได้เผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนผ่านเอกสารและเว็บ ไซต์ มีภูมิปัญญามาให้ความรู้แก่เด็ก ผลการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับดีเยี่ยม
แนวทางการพัฒนา
โรงเรี ยนจะประสานความร่ ว มมือกับ ชุมชนเพิ่มขึ้นรวมทั้งจะเผยแพร่ ความรู้สู่ชุมชน ผ่านเอกสารและ
เว็บไซต์เพิ่มขึ้นด้วย
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ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษา
ปฐมวัย
ตัวบ่งชี้

ระดับทีไ่ ด้

10.1 จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการ
จัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
10.2 ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 10

5
5

น้าหนัก คะแนน
(คะแนน) ที่ได้
3

3

2
5

2
5

ร่องรอยความพยายาม
โครงการยิ้มง่ายไหว้สวย
วิธีการพัฒนา
โรงเรียนมีจุดเน้นในการจัดการศึกษาโดยมุ่งมั่นให้เด็กเป็นคนดี มีคุณธรรม มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย ได้
จัดโครงการยิ้มง่ายไหว้สวย ปลูกฝังให้เด็กมีกริยามารยาทนุ่มนวลเพื่อให้สอดคล้องกับ เอกลักษณ์ของโรงเรียนที่
กาหนดว่าเป็น “โรงเรียนส่งเสริมมารยาท” และอัตลักษณ์ของเด็กที่กาหนดไว้ว่า “ไหว้สวย มารยาทงาม” โดยมี
ข้อตกลงกับเด็กว่า เมื่อพบคุณครูหรือผู้ใหญ่ เด็กจะต้องยิ้มและหยุดทาความเคารพด้วยการไหว้ และเด็กชายกล่าว
คาว่า สวัสดีครับ ส่วนเด็กหญิงกล่าวคาว่า สวัสดีค่ะ
การจั ดโครงการนี้ ได้รั บความร่ วมมือจากผู้ปกครองและชุมชน ได้กาหนดเป้าหมายความส าเร็จในการ
ดาเนินการไว้ ร้อยละ 90 สาหรับอัตลักษณ์ของเด็กเกิดขึ้นจากความเห็นของผู้ปกครองร่วมกับคณะครูและได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ผลการพัฒนา
การจัดโครงการยิ้มง่าย ไหว้สวย ซึ่งเป็นจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน ได้รับความร่วมมือจาก
ผู้ปกครองและชุมชน ผลการดาเนินการบรรลุเป้าหมายมีผลการประเมินร้อยละ 95.80 นับว่าอยู่ในระดับดีเยี่ยม
แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนจะดาเนินการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม การเป็นคนดีมีมารยาทปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทยโยความ
ร่วมมือของชุมชนอย่างต่อเนื่อง และจะประสานกับผู้ปกครองให้ร่วมกันปลูกฝังเพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่ยั่งยืนตลอดไป
อันจะทาให้สามารถดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
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ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
ตัวบ่งชี้

ระดับทีไ่ ด้

11.1 จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
11.2 ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 11

5
5

น้าหนัก คะแนน
(คะแนน) ที่ได้
3
3
2
2
5
5

ร่องรอยความพยายาม
โครงการวันสาคัญ โครงการส่งเสริมวิชาการ โครงการจัดทาและพัฒนาหลักสูตร โครงการส่งเสริมสุขภาพ
โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ และโครงการประกันคุณภาพใน
วิธีการพัฒนา
โรงเรียนมุ่งพัฒนาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น โดยจัดโครงการ
วันสาคัญ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันดีงามให้แก่เด็ก โครงการส่งเสริมวิชาการ โครงการจัดทาและพัฒนาหลักสูตร
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้มีค วามรู้ รู้ทันเหตุการณ์ได้ตามวัย รักการเรียนรู้ จัดทาโครงการส่งเสริมสุขภาพ มุ่ง
หมายให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ปฏิ บัติหน้าที่อย่างมีจรรยาบรรณ และเพื่อพัฒนาผู้บริหารให้มีความสามารถใน
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วม จัดโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ เพื่อให้โรงเรียนร่มรื่น
สวยงาม จัดทาแหล่งเรียนรู้เพื่อให้มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ดาเนินโครงการประกันคุณภาพภายใน เพื่อให้มีการ
บริหารและพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้โรงเรียนยังได้นาข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายและภายนอกมาพิจารณาปรับปรุงการดาเนินการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ผลการพัฒนา
การดาเนินโครงการทั้ง 8 โครงการและกิจกรรมต่างๆดังกล่าวบรรลุเป้าหมายทุกโครงการ เป็นผลให้
โรงเรียนสามารถดาเนินการพัฒนาได้ตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา กล่าวคือ มีการพัฒนาเด็กให้รักการ
เรียนรู้ รู้ทันเหตุการณ์(ตามวัย) พัฒนาครูให้เป็นครูยุคใหม่ที่สามารถจัดกิจกรรมแบบเน้นเด็กเป็นสาคัญ สามารถใช้
เทคโนโลยีช่วยในการจัดกิจกรรม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ จัดหาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนได้เหมาะสม
กับการจัดกิจกรรม และพัฒนาการบวนการบริหารใหม่โดยใช้หลักธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วม มีการกระจายอานาจ
นับว่าดาเนินการพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น ได้ใน
ระดับดีเยี่ยม
แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนจะดาเนินการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาระดับมาตรฐานการศึกษาให้คงไว้ โดยจะแส วงหา
ความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้มากยิ่งขึ้น
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
ตัวบ่งชี้
1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกายสม่าเสมอ
1.2 มีน้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน
1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเอง
จากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และ
ปัญหาทางเพศ
1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม
1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น
1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/
นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 1

จานวนนักเรียน จานวน
ที่อยู่ในระดับ นักเรียน
3 ขึ้นไป
ทัง้ หมด
188
195

ร้อยละ
ที่ได้

น้าหนัก คะแนน
(คะแนน) ที่ได้

96.41

0.5

0.48

109

195

55.90

0.5

0.28

191

195

97.95

1

0.98

179

195

91.79

1

0.92

184

195

94.36

1

0.94

192

195

98.46

1

0.98

5

4.59

ร่องรอยความพยายาม
โครงการส่งเสริมสุขภาพ โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน และโครงการวันสาคัญ
วิธีการพัฒนา
โรงเรียนจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้ นักเรียนมีน้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุขและมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง โดยจัดบริการอาหารกลางวัน จัดรายการอาหารตาม
หลักโภชนาการตลอดปี ดูแลให้ล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังการเข้าห้องน้า ให้แปรงฟันหลังรับประทาน
อาหาร ประสานกับโรงพยาบาลแพทย์รังสิตให้มาตรวจสุขภาพร่างกายและสุขภาพฟันภาคเรียนละครั้ง ได้รับความ
อนุเคราะห์จ ากโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบลคลองสามมาตรวจสุขภาพและให้ความรู้ด้านสุขอนามัยอย่าง
สม่าเสมอ จัดกิจกรรมออกกาลังตอนเช้า จัดกิจกรรมการสอนให้รู้จักระมัดระวังอุบัติเหตุจากการเล่นและหลีกเลี่ยง
สิ่งที่เป็นอันตรายต่าง ๆ มีการชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูงและเปรียบเทียบกับมาตรฐานทุกเดือน จั ดกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่องยาเสพติด จัดป้ายนิเทศแสดงพิษภัยของยาเสพติด จัดกิจกรรมวันงดบุหรี่โลก ชี้ให้เห็นอันตรายของการสูบบุหรี่
จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน จัดกิจกรรมวันปิดภาค กิจกรรมกีฬาสีจัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในกลุ่ม
โรงเรียนเอกชนและระดับเขตพื้ นที่การศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกและเกิดความมั่นใจในตนเอง จัด
โครงการวันสาคัญ มีกิจกรรมวันสุนทรภู่ วันลอยกระทง วันเด็ก และวันปีใหม่ ซึ่งจัดให้นักเรียนแสดงด้านนาฏศิลป์
ดนตรี ได้จ้างครูดนตรีมาสอนวิชาดนตรีให้นักเรียนทุกชั้น โรงเรียนจัดให้มีชมรมกีฬาให้นักเรียนที่สนใจอีกด้ว ย
นอกจากนี้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้กาหนดให้มีการทางานเป็นกลุ่มเพื่อฝึกให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ ที่ดีกับ
เพื่อน
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ผลการพัฒนา
จากการจัดโครงการ/กิจกรรมและจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นผลให้เด็กมีน้าหนัก ส่วนสูง ตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขและมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงตามวัยในระดับ พอใช้ มีสุขนิสัย
ในการดูแลสุขภาพของตนเอง และรู้จักหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติ ด เห็นคุณค่า
และมั่นใจในตนเอง มีมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่นและมีสุนทรียภาพในระดับดีเยี่ยม
แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนมุ่งมั่นในการส่งเสริมสุขภาพกายนักเรียนที่มีน้าหนักสูงกว่าเกณฑ์และต่ากว่าเกณฑ์ ให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน จะจัดทาโครงการส่งเสริมสุขภาพประสานกับโรงพยาบาลแพทย์รังสิตให้มาตรวจสุขภาพร่างกายและ
สุ ข ภาพฟั น ขอความร่ ว มมื อ โรงพยาบาลส่ ง เสริม สุ ข ภาพต าบลคลองสามมาตรวจสุ ข ภาพและให้ ค วามรู้ ด้ า น
สุขอนามัยอย่างต่อเนื่อง สร้างความตระหนักให้ผู้ปกครอง ครูประจาชั้นและนักเรียนในเรื่องความสาคัญของการ
ดูแลสุ ขภาพ โดยเน้น ให้เลือกรั บ ประทานอาหารที่เหมาะสมและการออกกาลังกายเป็นประจา สาหรับด้าน
สุนทรียภาพโรงเรียนจะจัดหาครูนาฏศิลป์ที่มีความสามารถมาฝึกสอนนาฏศิลป์ไทยให้กับนักเรียน
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มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้
2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
2.2 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 2

จานวนนักเรียน จานวน
ที่อยู่ในระดับ นักเรียน
3 ขึ้นไป
ทัง้ หมด
185
195
192
195
186
195
194
195

ร้อยละ
ที่ได้

น้าหนัก
(คะแนน)

คะแนน
ที่ได้

94.87
98.46
95.38
99.49

2
1
1
1
5

1.90
0.98
0.95
0.99
4.83

ร่องรอยความพยายาม
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โครงการวันสาคัญ และโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
วิธีการพัฒนา
โรงเรียนจัดโครงการวันสาคัญ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โครงการวันสาคัญ มีกิจกรรมไหว้ครู
กิจกรรมวันพ่อ วันแม่ เพื่อให้ นักเรียนรู้พระคุณของพ่อ แม่และครู มีความเชื่อฟัง คิดตอบแทนพระคุณ กิจกรรม
กราบเท้าพ่อแม่ก่อนนอน กิจกรรมวันเข้าพรรษา กิจกรรมวิถีชาวพุทธนิมนต์พระมารับบาตรทุกวันพุทธ กิจกรรมวัน
ลอยกระทง ฝึกให้เด็กยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมและวัฒนธรรมประเพณีไทย กิจกรรมบันทึกความดี กิจกรรม
หน้าเสาธง ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบวินัย เห็นคุณค่าของการกระทาดี ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ประพฤติแต่สิ่งที่ดี
จนเป็นนิสัย มีความประหยัด รู้จักการแบ่งปัน มีความรับผิดชอบ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย มีการเลือก
ประธานนักเรียนเป็นการฝึกให้นักเรียนยอมรับผู้อื่น ทุกด้าน ทั้งด้านเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีที่
แตกต่างกัน ในกิจกรรมการเรียนรู้ครูได้สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมทุกด้านระหว่างสอน ในช่วงเวลาแนะแนว ครู
ได้ปลูกฝังแนวทางดาเนินชีวิตประจาวัน สร้างความตระหนักเรื่องการรัก ษาความสะอาด ให้รักสิ่งแวดล้อมและ
ร่วมกันอนุรักษ์
ผลการพัฒนา
จากการจัดจัดโครงการ/กิจกรรม รวมทั้ง การจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ ประจาวันเป็ น ผลให้นักเรียนมี
ระเบียบวินัย เชื่อฟังคาสอนของพ่อแม่ และครู มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยอมรับผู้อื่น ทั้งด้านความคิดและความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมประเพณี เห็นคุณค่าและร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในระดับดีเยี่ยม
แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนจะจัดจัดโครงการวันสาคัญ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โครงการส่งเสริม ประชาธิปไตย
และทากิจกรรมต่างๆดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นการปฏิบัติงานกลุ่ม ให้มากขึ้น ประสานกับ
ผู้ปกครองในการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
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มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้
3.1 มี นิ สั ย รั ก การอ่ า นและแสวงหาความรู้ ด้ ว ยตนเองจาก
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว
3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคาถามเพื่อ
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการ
เรียนรู้ระหว่างกัน
3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนาเสนอผลงาน
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 3

จานวนนักเรียน จานวน
ที่อยู่ในระดับ นักเรียน
3 ขึ้นไป
ทัง้ หมด

ร้อยละ
ที่ได้

น้าหนัก
(คะแนน)

คะแนน
ที่ได้

168

195

86.15

2

1.72

181

195

92.82

1

0.93

176

195

90.26

1

0.90

180

195

92.31

1
5

0.92
4.48

ร่องรอยความพยายาม
โครงการส่งเสริมวิชาการ โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน และโครงการวันสาคัญ
วิธีการพัฒนา
โรงเรียนจัดโครงการส่งเสริมวิชาการ จัดหาหนังสือเข้าห้องสมุด ให้นักเรียนยืมไปค้นคว้าหาความรู้ด้วย
ตนเองได้ จัดกิจกรรมทัศนศึกษานานักเรียนไปแหล่งเรียนรู้ Kidzania ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งสิ่งต่าง ๆ ตื่นตาตื่นใจ
กับสิ่งที่พบเห็น เกิดความรู้สึกอยากเรียนรู้ ได้เชิญภูมิปัญญา มาให้ความรู้แก่นั กเรียน โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียน จัดกิจกรรมรักการอ่าน โครงการวันสาคัญ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ จัดประกวดการเขียนคากลอน การอ่าน
ทานองเสนาะ เป็นการฝึกให้นักเรียนมีทักษะในการอ่านและการเขียน ในการจัดกิจกรรมการเรียน ได้ฝึกให้ปฏิบัติ
กิจกรรมกลุ่มเพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เช่นการค้นคว้าหาความรู้มาทารายงาน การทา
โครงงานครูฝึกให้นักเรียนใช้ความรู้ในวิชาคอมพิวเตอร์ มาใช้นาเสนอโครงงาน
ผลการพัฒนา
จากการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆรวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประจาวัน เป็นผลให้เด็กมี ความ
สนใจสิ่งรอบตัว รักการเรียนรู้ มีทักษะในการใช้ภาษา สามารถเรียนรู้ร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่ง กันและกัน
ใช้เทคโนโลยีในการนาเสนอผลงานได้อย่างดีมาก
แนวทางการพัฒนา
โรงเรี ย นจะจั ด โครงการส่ งเสริ มวิช าการ โครงการวันส าคัญและโครงการส่ งเสริมศักยภาพเพื่อพัฒ นา
นักเรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จะจัดหาภูมิ
ปัญญามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนเพิ่มมากขึ้น
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มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ
สมเหตุผล
ตัวบ่งชี้
4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดย
การพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง
4.2 น าเสนอวิ ธี คิ ด วิ ธี แ ก้ ปั ญ หาด้ ว ยภาษาหรื อ วิ ธี ก ารของ
ตนเอง
4.3 กาหนดเป้า หมาย คาดการณ์ ตั ดสิ นใจแก้ปั ญหาโดยมี
เหตุผลประกอบ
4.4 มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม และสร้ า งสรรค์ ผ ลงานด้ ว ยความ
ภาคภูมิใจ
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 4

จานวนนักเรียน จานวน
ที่อยู่ในระดับ นักเรียน
3 ขึ้นไป
ทัง้ หมด

ร้อยละ
ทีไ่ ด้

น้าหนัก
(คะแนน)

คะแนน
ที่ได้

186

195

95.38

2

1.91

180

195

92.31

1

0.92

179

195

91.79

1

0.92

174

195

89.23

1

0.89

5

4.64

ร่อยรอยความพยายาม
โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน และโครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ
วิธีการพัฒนา
โรงเรี ยน โครงการส่งเสริมศักยภาพนั กเรียน จัดกิจกรรมทัศนศึกษาและให้ นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้ มา
รายงาน เป็นการฝึกให้จัดลาดับความรู้ ตามความคิดของตนเอง จัดโครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยโครงงาน เป็นการฝึกการนาเสนอวิธีคิด การตั้งสมมุติฐาน การค้นคว้าหาคาตอบจากการคาดการณ์
การใช้เหตุผลในการคิดแก้ปั ญหาตามแนวทางของตนเอง และฝึกให้รู้จักใช้เหตุผลในการตัดสินใจ ในกิจกรรมการ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์สามารถฝึกการใช้ความคิดอย่างมีเหตุผลได้เป็นอย่างดี วิชาศิลปะและงานประดิษฐ์ มีการฝึก
นักเรีย นให้สร้ างสรรค์ผลงานตามจิ นตนาการ ครูมีการจัดระดับผลงาน อัน เป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้แก่
นักเรียนอย่างมาก
ผลการพัฒนา
จากการจัดโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการจัดการกิจกรรมการเรียนประจาวันเป็ นผลให้ นักเรียน
สามารถสรุปความคิดและนาเสนอได้ด้วยภาษาของตนเอง สามารถตั้งเป้าหมาย ตั้งสมมุติฐานและใช้เหตุผลในการ
ดาเนินการสร้างสรรค์หรือแก้ปัญหา มีจินตนาการ ริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานได้ด้วยตนเอง ในระดับดีเยี่ยม
แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนจะจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน จัดโครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการและจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยโครงงานอย่างต่อเนื่อง จะฝึกให้นักเรียนสังเกตสิ่งรอบตัวอย่างรอบคอบเพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้องมี
เหตุผล
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มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
ตัวบ่งชี้
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตาม
เกณฑ์
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์
5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไป
ตามเกณฑ์
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 5

จานวนนักเรียน จานวน
ที่อยู่ในระดับ นักเรียน
3 ขึ้นไป
ทัง้ หมด

ร้อยละ
ที่ได้

น้าหนัก
(คะแนน)

คะแนน
ที่ได้

148

195

75.90

1

0.80

195

195

100.00

1

1.00

193

195

98.97

2

2.00

19

24

79.17

1
5

1.00
4.80

ร่องรอยความพยายาม
โครงการส่งเสริมวิชาการ และโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
วิธีการพัฒนา
โรงเรียนจัดโครงการส่งเสริมวิชาการ โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน จัดกิจกรรมทัศนศึกษากิจกรรมรัก
การอ่าน จัดหาภูมิปัญญามาให้ความรู้แก่นักเรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้คิด ค้นคว้า วิเคราะห์
และสรุปองค์ความรู้ทั้งในระบบกลุ่มและรายบุคคล เช่น การส่งรายงาน การนาเสนอโครงงาน/ผังความคิด เป็นการ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดและเพิ่มพูนสมรรถนะของตนเอง
ผลการพัฒนา
จากการจัดโครงการ /กิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ประจาวันเป็นผลให้นักเรียน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย อยู่ระดับดีมาก ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญ การอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน และผล
การทดสอบระดับชาติ อยู่ในระดับดีเยี่ยม ในภาพรวมนักเรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นอยู่ในระดับดีเยี่ยม
แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนจะจัดโครงการส่งเสริมวิชาการ โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนและกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
จะประสานกับผู้ปกครองเพื่อร่วมกันส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะและมีสมรรถนะทั้ง 5 ด้านให้เต็มศักยภาพ
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มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต
ตัวบ่งชี้
6.1 วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ
6.2 ทางานอย่า งมีความสุ ข มุ่งมั่นพัฒ นางาน และภูมิ ใจใน
ผลงานของตนเอง
6.3 ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
6.4 มี ค วามรู้ สึ ก ที่ ดี ต่ อ อาชี พ สุ จ ริ ต และหาความรู้ เ กี่ ย วกั บ
อาชีพที่ตนเองสนใจ
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 6

จานวนนักเรียน จานวน
ที่อยู่ในระดับ นักเรียน
3 ขึ้นไป
ทัง้ หมด
170
195

ร้อยละ
ที่ได้

น้าหนัก คะแนน
(คะแนน) ที่ได้

87.18

2

1.74

189

195

96.92

1

0.97

183

195

93.85

1

0.94

195

195

100.00

1

1.00

5
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ร่องรอยความพยายาม
โครงการวันส าคัญ โครงการส่งเสริมวิช าการ โครงการส่ งเสริมศักยภาพผู้ เรียน และโครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย
วิธีการพัฒนา
โรงเรียนจัดโครงการวันสาคัญ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ วันลอยกระทง วันคริสต์มาส วันปีใหม่และวันปิดภาค
ให้นักเรียนร่วมกันวางแผนจัดกิกรรมและการแสดงของห้องเรียนเองในแต่ละวันสาคัญ และดาเนินการตามแผนที่
วางไว้ จัดโครงการส่งเสริมวิชาการ จัดกิจกรรมวิชาการ จัดเป็นฐานให้นักเรียนรวมกลุ่มเข้าปฏิบัติกิจกรรมตามฐาน
นั้น ๆ เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ทางานร่วมกัน โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน มีกิจกรรมกีฬาสี รวมนักเรียน
เป็นสี ลงแข่งขันเพื่อสีของตนเอง จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ฝึกนักเรียนให้ยอมรับซึ่งกันและกัน จัดหาภูมิ
ปัญญามาให้ความรู้เรื่องอาชีพแก่นักเรียน จัดกิจกรรมแนะแนวในชั่วโมงโฮมรูมให้ความรู้เรื่องอาชีพ นานักเรียนไป
ทัศนศึกษาที่ kidzania เพื่อทดลองฝึกอาชีพ
ผลการพัฒนา
จากการจัดโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ประจาวัน เป็นผลให้นักเรียน
สามารถวางแผนการทางานได้ด้วยตนเอง ทางานอย่างมีความสุข ทาและงานร่วมกับผู้อื่นได้ ยอมรับอาชีพสุจริตและ
หาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองชอบ
แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนจะจัดโครงการวันสาคัญ โครงการส่งเสริมวิชาการ โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน โครงการ
ส่งเสริมประชาธิปไตย และกิจกรรมต่างๆ ต่อเนื่อง จะประสานกับผู้ปกครองเพื่อร่วมกันส่งเสริมนักเรียนให้ ฝึกคิด
วางแผนงานและมุ่งมั่นในการทางานและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเชิงบวกตลอดไป
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ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตัวบ่งชี้
7.1 ครูมีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการ
วางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
7.3 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา
7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนาบริบทและ
ภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
7.6 ครูให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้ง
ด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน
7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดี
ของสถานศึกษา
7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา
เต็มความสามารถ
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 7

จานวนครู
จานวนครู ร้อยละ น้าหนัก คะแนน
ที่อยู่ในระดับ
ทัง้ หมด ที่ได้ (คะแนน) ที่ได้
3 ขึ้นไป
14

14

100

1

1

14

14

100

1

1

14

14

100

2

2

14

14

100

1

1

14

14

100

1

1

14

14

100

1

1

14

14

100

1

1

14

14

100

1

1

14

14

100

1

1

10

10

ร่อยรอยความพยายาม
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
วิธีการพัฒนา
โรงเรีย นจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ส่งเสริมให้ ครูศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขณะนี้มีครูระดับ
ประถมศึกษากาลังศึกษาระดับปริญญาโท 1 คน จัดกิจกรรมอบรม สัมมนาทั้งในและนอกโรงเรียน จัดประชุมชี้แจง
ทั้งเรื่องหลักสูตร หลักการจัดการศึกษา การวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล การเขียนแผนการสอน การออกแบบ
การสอนที่สนองความแตกต่างของนักเรียน กระบวนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญ การจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อ
การเรี ย นรู้ การให้ ค าปรึ ก ษา การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งเต็ ม เวลา เต็ ม ความสามารถ การจั ด ท าและการใช้ สื่ อ
ประกอบการจัดประสบการณ์ กระบวนการวัดและประเมินผล การทาวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้ การปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณ จัดให้มีการนิเทศการสอน มีการประเมินแผนการสอน การประเมินข้อสอบวัดผลภาคเรียนละครั้ง
พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางปรับปรุงพัฒนาเป็นรายบุคคล
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ผลการพัฒนา
จากการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรและจัดกิจกรรมต่างๆดังกล่าวเป็นผลให้ ครูมีความรู้ความเข้าใจปรัชญา
เป้าหมายและหลั กการของการจัดการศึกษา นาหลั กสูตรมากาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะ วิเคราะห์ผู้เรียนและเขียนแผนสนองความแตกต่างของนักเรียนได้ จัดบรรยากาศได้เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้
สื่อและเทคโนโลยีประกอบการสอน วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ทาวิจัยเพื่อ
แก้ปัญหาการเรียนรู้ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นมีประสิทธิภาพในระดับดี
เยี่ยม
แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนจะจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และส่งเสริมให้ครูศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม อย่างต่อเนื่อง
จะจัดกิจกรรมนิเทศการสอน ตรวจสอบและประเมินผลงานของครูเป็นรายบุคคลด้วยวิธีการเชิงบวกอย่างสม่าเสมอ
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มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล
ตัวบ่งชี้
8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็น
ฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
การ
8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอานาจ
8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา
8.6 ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ
และเต็มเวลา
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 8

ระดับที่
ได้
5

น้าหนัก คะแนน
(คะแนน) ที่ได้
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2
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2

2

10

10

ร่องรอยความพยายาม
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
วิธีการพัฒนา
โรงเรียนจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหารเข้ารับการอบรมสัมมนาตามที่เขตพื้นที่การศึกษา
และสักงานการศึกษาเอกชนจัดขึ้นในเรื่องหลักการจัดการศึกษา หลักการบริหารงานโดยใช้หลัก ธรรมาภิบาลแบบมี
ส่วนร่วมของผู้ร่วมงาน
ผลการพัฒนา
จากการอบรมสัมมนา การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง จากประสบการณ์ในการบริหารเป็นผลให้ผู้บริหารมี
ภาวะผู้ น า และมี วิ สั ย ทั ศ น์ ใ นการท างาน มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ที่ ดี เป็ น ที่ ย อมรั บ และศรั ท ธาของผู้ ป กครอง
กรรมการบริหารโรงเรียน มีความคิดริเริ่ม คิดหาวิธีการใหม่ ๆ มา ปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา ใช้กระบวนการ
บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถโดยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดี สนับสนุนทรัพยากรอย่างเต็มที่ นิเทศงานอย่างเป็นกัลยาณมิตร มีการมอบหมายงานตามความรู้ ความสามารถ
และความถนัด รับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน สร้างเสริมขวัญและกาลังใจให้ทุกฝ่ายอย่างสม่าเสมอ ผู้ปกครอง
ครูมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหาร ได้รับความไว้วางใจจากชุมชนด้วยการส่งบุตรหลานเข้า
มาศึกษาในโรงเรียน มีผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ในระดับดีเยี่ยม
แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนจะดาเนินการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้บุคลากร ชุมชนและกรรมการบริหาร
โรงเรียนประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารทุกปีการศึกษา เพื่อตรวจสอบผลการบริหารงานและนาไปพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง

หน้า 86

รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดวงพร ปีการศึกษา 2558

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึ ก ษา และผู้ ป กครอง ชุ ม ชนปฏิ บั ติ ง านตามบทบาทหน้ า ที่ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตัวบ่งชี้
9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนด
9.2 คณะกรรมการสถานศึ ก ษาก ากั บ ติ ด ตาม ดู แ ล และขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 9

ระดับที่
ได้
5

น้าหนัก คะแนน
(คะแนน) ที่ได้
2
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2
5

ร่องรอยความพยายาม
โครงการสายสัมพันธ์ชุมชน
วิธีการพัฒนา
โรงเรียนจัดโครงการโครงการสายสัมพันธ์ชุมชน บ้านและโรงเรียน เรียนเชิญผู้มีความสนใจในการศึกษาที่มี
คุณสมบัติตามที่ร ะบุ ไว้ในกฎกระทรวงมาเป็นคณะกรรมการบริห ารโรงเรียน จัดประชุมคณะกรรมการบริห าร
โรงเรียนไม่ต่ากว่าปีละ 4 ครั้ง ชี้แจงให้รับทราบบทบาทและหน้าที่รวมทั้งระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง เปิดโอกาส
ให้ กรรมการเสนอความคิดเห็ น ในการจั ดการศึ กษา ตรวจสอบการดาเนิน การของโรงเรียน โรงเรีย นนาเสนอ
แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี รายงานการประเมินตนเอง เอกลักษณ์ของโรงเรียน มาตรฐานของ
โรงเรียน ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนามาใช้หรือประกาศต่อสาธารณชน จัดประชุม
ผู้ปกครองรวมทั้งการสื่อสารด้วยเอกสารเพื่อความร่วมมือในการจัดการศึกษาและพัฒนานักเรียน
ผลการพัฒนา
จากการจั ดทาโครงการและกิ จ กรรมดังกล่ า ว เป็น ผลให้ โ รงเรีย นมีคณะกรรมการบริห ารโรงเรียนที มี
คุณสมบัติครบถ้วน มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ได้ติดตาม ดูแล ให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการศึกษาด้วยความ
ห่วงใย ทาให้ผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย และมีผู้ปกครองเข้ามาเป็นภูมิปัญญาให้ความรู้แก่นักเรียน นับว่า
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนให้ความร่วมมือกับโรงเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม
แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนจะประสานความร่วมมือกับกรรมการบริหารโรงเรียน ชุมชนและผู้ปกครองอย่างต่อเนื่องตลอดไป

รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดวงพร ปีการศึกษา 2558

หน้า 87

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบ
ด้าน
ตัวบ่งชี้
10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและ
ความสนใจ
10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจของผู้เรียน
10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง
10.5 นิเทศภายใน กากับ ติดตามตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง
สม่าเสมอ
10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 10
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ร่องรอยความพยายาม
โครงการพัฒนาหลักสูตร โครงการสายสัมพันธ์ชุมชน บ้านและโรงเรียน
วิธีการพัฒนา
โรงเรียนจัดโครงการพัฒนาหลักสูตร โครงการสายสัมพันธ์ชุมชน บ้านและโรงเรียน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
และให้ความรู้ผู้ปกครอง ในเรื่องความสาคัญในการดูแลนักเรียน ชี้แจงเรื่องหลักสูตร เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วน
ร่ว มในการพิจ ารณาปรั บ ปรุ งหลั กสู ตรให้ ตรงกับบริบทของท้องถิ่น บริบทของโรงเรียนและความต้องการของ
ผู้ปกครอง รวมทั้งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง จัดทาโครงการพัฒนาบุคลากร มีกิจกรรมนิเทศการสอน ส่งเสริม
ให้ครูจั ดการเรียนรู้โ ดยเน้น การปฏิบัติจริ ง ตรวจและประเมินแผนการสอน ประเมินข้อสอบวัดผล พร้อมทั้งให้
ข้อเสนอแนะเป็นรายบุคคล จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการคัดกรองนักเรียนด้วย SDQ แยกนักเรียนเป็น 3
กลุ่มคือ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่มีปัญหา ประสานกับผู้ปกครองเรื่องการป้องกัน ดูแล แก้ไขนักเรียนทั้ง 3
กลุ่ม
ผลการพัฒนา
จากการจั ด โครงการและกิจ กรรมต่ างๆดัง กล่ าว ส่ ง ผลให้ โ รงเรี ยนมี ห ลั กสู ตรที่ เหมาะสมกับ นัก เรี ย น
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง และบริบทของโรงเรียน โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนา นักเรียน
ได้รับการดูแลช่วยเหลือเป็นอย่างดีเยี่ยม
แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนจะประสานสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชนอย่างต่ อเนื่อง เพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
และการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง

หน้า 88

รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดวงพร ปีการศึกษา 2558

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
ตัวบ่งชี้
11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอานวยความ
สะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สาหรับ
ผู้เรียน
11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน
11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและ
หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 11

ระดับที่
ได้

น้าหนัก คะแนน
(คะแนน) ที่ได้

5

4

4

5

3

3

5

3

3

10

10

ร่องรอยความพยายาม
โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่
วิธีการพัฒนา
โรงเรียนจัดโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ พัฒนาภูมิทัศน์ให้ร่มรื่น สะอาด สวยงาม มีการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การเพาะเห็ด การเลี้ยงปลา การปลูกมะนาว การ
ปลูกผัก จัดกิจกรรมห้องสมุด หาหนังสือที่เหมาะสมเตรียมไว้ให้นักเรียนอ่านอย่างพอเพียง มีคอมพิวเตอร์พร้อม
อินเทอร์เน็ตให้ค้นคว้า ด้านความปลอดภัย โรงเรียนแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่ตรวจสอบดูแลความมั่นคง
ของอาคารเรียนอยู่ เป็นประจา จัดโครงการโครงการส่งเสริมสุขภาพและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล
คลองสาม มาตรวจสุขภาพให้นักเรียนสม่าเสมอ
ผลการพัฒนา
จากการจัดทาโครงการและกิจกรรมดังกล่าว เป็นผลให้โรงเรียนมีบรรยากาศร่มรื่น สะอาด สวยงาม มี
ความปลอดภัย นักเรียนได้รับการดูแลเรื่องสุขภาพ อนามัย มี แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ให้ นักเรียนได้เรียนรู้ มี
ห้องสมุดพร้อมอินเทอร์เน็ตบริการ นับว่าโรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและ ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
อยู่ในระดับดีเยี่ยม
แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนจะจัดโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ พัฒนาภูมิทัศน์ให้ร่มรื่น สะอาด สวยงาม มีการพัฒนาและ
จัดสร้างแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพิ่มขึ้น ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้ปราศจากมลภาวะตลอดไป
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มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ตัวบ่งชี้
12.1 กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
12.2 จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา
12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
12.5 นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
12.6 จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 12

ระดับที่
ได้
5

น้าหนัก คะแนน
(คะแนน) ที่ได้
1
1

5

1

1

5

1

1

5

0.5

0.5

5

0.5

0.5

5

1
5

1
5

ร่องรอยความพยายาม
โครงการประกันคุณภาพภายใน
วิธีการพัฒนา
โรงเรียนจัดทาโครงการประกันคุณภาพภายใน โดยมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน คณะกรรมการประชุมร่วมกับบุคลากรกาหนดมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับ ขั้นพื้นฐาน 15 มาตรฐาน
สอดคล้องกับมาตรฐานที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด ระบุค่าเป้าหมายความสาเร็จของแต่
ละตัวบ่ งชี้/มาตรฐานเพื่อการประกัน คุณภาพ ผ่ านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประกาศ
มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในประจาปี 2558 จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาปี 2558-2561 และ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2558 ตามบริบทของโรงเรียน ขอความเห็นชอบการดาเนินการตามแผนแผนพัฒนา
การศึกษาปี 2558-2561 และแผนปฏิบัติการประจาปี 2558 จากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน จัดระบบโครงสร้าง
การบริหารโรงเรียน รวบรวมสารสนเทศได้ครบถ้วนพอเพียงต่อการบริหารงาน มอบหมายให้บุคลากรดาเนินงาน
ตามโครงการที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปี 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการดาเนิ นงานและ
ประเมินผลการประกันคุณภาพภายในภาคเรียนละครั้ง สรุปผล จัดทารายงานการประเมินคุณภาพภายในเมื่อสิ้นปี
การศึกษา 2558 ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน นาผลการประเมินไปเป็นข้อมูล ในการ
พิจารณาวางแผนพัฒนาการศึกษาในปี 2559 ต่อไป
ผลการพัฒนา
จากการจัด ทาโครงการประกันคุณภาพภายในตามขั้นตอนดังกล่าวเป็นผลให้ โรงเรียนดาเนินการบรรลุ
เป้าหมายที่กาหนดไว้ทุกมาตรฐาน ผลการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในเป็นไปตามกฎกระทรวง ปี 2553 ทุก
ประการ และอยู่ในระดับดีเยี่ยม
แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนจะดาเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องตลอดไป จะให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพ
แก่บุคลากรใหม่ทุกคนอย่างชัดเจน และจะแสวงหาความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้น
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ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้
13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรูภ้ ายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึ กษา เพื่ อพัฒ นาการเรีย นรู้ ของผู้เรี ยนและบุคลากรของ
สถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 13

ระดับที่
ได้

น้าหนัก คะแนน
(คะแนน) ที่ได้

5

5

5

5

5

5

10

10

ร่องรอยความพยายาม
โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ และโครงการโครงการสายสัมพันธ์ชุมชน บ้านและโรงเรียน
วิธีการพัฒนา
โรงเรียนจัดโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ โดยมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เช่น การเพาะเห็ด การเลี้ยงปลา การปลูกมะนาว การปลูกผัก จัดโครงการโครงการสายสัมพั นธ์
ชุ ม ชน บ้ า นและโรงเรี ย น จั ด กิ จ กรรมปฐมนิ เ ทศและขอความร่ ว มมื อ ผู้ ป กครองและชุ ม ชนในด้ า นความรู้
ความสามารถเฉพาะทาง เพื่อเรียนเชิญมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ นักเรียน ในปีการศึกษานี้ได้เชิญ มาให้ความรู้
เรื่องความปลอดภัย การป้องกันอุบัติเหตุ โรงเรียนได้เผยแพร่ความรู้ให้แก่ชุมชนด้วยเอกสารและผ่านเว็บไซต์
ผลการพัฒนา
จากการจัดทาโครงการและกิจกรรมดังกล่าว เป็นผลให้โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ให้นักเรียนได้
ศึกษา และได้เผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนผ่านเอกสารและเว็บ ไซต์ มีภูมิปัญญามาให้ความรู้แก่นักเรียน ผลการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับดีเยี่ยม
แนวทางการพัฒนา
โรงเรี ยนจะประสานความร่ ว มมือกับชุมชนเพิ่มขึ้นรวมทั้งจะเผยแพร่ ความรู้สู่ชุมชน ผ่านเอกสารและ
เว็บไซต์เพิ่มขึ้นด้วย
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ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กาหนดขึ้น
ระดับที่
ได้

ตัวบ่งชี้
14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสยั ทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น
ของสถานศึกษา
14.2 ผลการดาเนินงานส่งเสริมให้ผเู้ รียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษา
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 14

5
5

น้าหนัก คะแนน
(คะแนน) ที่ได้
3

3

2

2

5

5

ร่องรอยความพยายาม
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมส่งเสริมมารยาท
วิธีการพัฒนา
โรงเรียนมีจุดเน้นในการจัดการศึกษาโดยมุ่งมั่นให้ นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม มีมารยาทตามวัฒนธรรม
ไทย ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมมารยาท ปลูกฝังให้นักเรียนมีกริยามารยาทนุ่มนวลเพื่อให้สอดคล้องกับ เอกลักษณ์ของ
โรงเรียนที่กาหนดว่าเป็น “โรงเรียนส่งเสริมมารยาท” และอัตลักษณ์ของเด็กที่กาหนดไว้ว่า “ไหว้สวย มารยาทงาม”
โดยมีข้อตกลงกับนักเรียนว่า เมื่อพบคุณครูหรือผู้ใหญ่ นักเรียนจะต้องยิ้มและหยุดทาความเคารพด้วยการไหว้ และ
นักเรียนชายกล่าวคาว่า สวัสดีครับ ส่วนนักเรียนหญิงกล่าวคาว่า สวัสดีค่ะ
การจั ดโครงการนี้ ได้รั บความร่ วมมือจากผู้ป กครองและชุมชน ได้กาหนดเป้าหมายความส าเร็จในการ
ดาเนินการไว้ ร้อยละ 90 สาหรับอัตลักษณ์ของนักเรียนเกิดขึ้นจากความเห็นของผู้ปกครองร่วมกับคณะครูและได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ผลการพัฒนา
การจั ดโครงการยิ้ มง่าย ไหว้ส วย ซึ่งเป็น จุดเน้นการจัดการศึกษาของโรงเรียน ได้รับความร่วมมือจาก
ผู้ปกครองและชุมชน ผลการดาเนินการบรรลุเป้าหมายมีผลการประเมินร้อยละ 95.90 นับว่าอยู่ในระดับดีเยี่ยม
แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนจะดาเนินการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม การเป็นคนดีมีมารยาทปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทยโดยความ
ร่วมมือของชุมชนอย่างต่อเนื่อง และจะประสานกับผู้ปกครองให้ร่วมกันปลูกฝังนักเรียนเพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่ยั่งยืน
ตลอดไปอันจะทาให้สามารถดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
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ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ 15 การจั ดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริ ม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
ตัวบ่งชี้

ระดับที่
ได้

15.1 จั ด โครงการ กิ จกรรมพิเ ศษเพื่ อ ตอบสนองนโยบาย จุด เน้ น ตามแนวทางการปฏิ รู ป
การศึกษา
15.2 ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 15

5
5

น้าหนัก คะแนน
(คะแนน) ที่ได้
3

3

2
5

2
5

ร่องรอยความพยายาม
โครงการวันสาคัญ โครงการส่งเสริมวิชาการ โครงการจัดทาและพัฒนาหลักสูตร โครงการส่งเสริมสุขภาพ
โครงการพัฒนาบุคลากร และโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่
วิธีการพัฒนา
โรงเรียนมุ่งพัฒนาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น โดยจัดโครงการ
วันสาคัญ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันดีงามให้แก่ นักเรียน โครงการส่งเสริมวิชาการ โครงการจัดทาและพัฒนา
หลักสูตร เพื่อส่งเสริมพัฒนาการนักเรียนให้มีความรู้ รู้ทันเหตุการณ์ได้ตามวัย รักการเรียนรู้ จัดทาโครงการส่งเสริม
สุขภาพ มุ่งหมายให้ นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง มีสุขนิสั ยที่ดี โครงการพัฒ นาบุคลากร เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้
ความสามารถในการสอน ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจรรยาบรรณ และเพื่อพัฒนาผู้บริหารให้มีความสามารถในการ
บริห ารจั ดการตามหลักธรรมาภิบาลแบบมีส่ว นร่วม จัดโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ เพื่อให้โรงเรียนร่มรื่น
สวยงาม จัดทาแหล่งเรียนรู้เพื่อให้มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ดาเนินโครงการประกันคุณภาพภายใน เพื่อให้มีการ
บริหารและพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้โรงเรียนยังได้นาข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายและภายนอกมาพิจารณาปรับปรุงการดาเนินการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ผลการพัฒนา
การดาเนินโครงการทั้ง 8 โครงการและกิจกรรมต่างๆดังกล่าวบรรลุเป้าหมายทุกโครงการ เป็นผลให้
โรงเรียนสามารถดาเนินการพัฒนาได้ตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา กล่าวคือ มีการพัฒนานักเรียนให้รัก
การเรียนรู้ รู้ทันเหตุการณ์ พัฒนาครูให้เป็นครูยุคใหม่ที่สามารถจัดกิจกรรมแบบเน้น นักเรียนเป็นสาคัญ สามารถใช้
เทคโนโลยีช่วยในการจัดกิจกรรม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ จัดหาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนได้เหมาะสม
กับการจัดกิจกรรม และพัฒนาการบวนการบริหารใหม่โดยใช้หลักธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วม มีการกระจายอานาจ
นับว่าดาเนินการพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น ได้ใน
ระดับดีเยี่ยม
แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนจะดาเนินการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาระดับมาตรฐานการศึกษาให้คงไว้ โดยจะแส วงหา
ความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้มากยิ่งขึ้น
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3. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558

 ระดับการศึกษาปฐมวัย
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย

น้าหนัก
คะแนน

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประ
สิทธิพล
มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 8 สถานศึก ษามีการประกั น คุณภาพภายในของสถานศึก ษาตามที่
กาหนดในกฎกระทรวง
ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้
ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 10 การพัฒ นาสถานศึกษาให้ บรรลุ เป้าหมายตามปรัช ญา วิสัยทัศน์
และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัย
ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา
เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
คะแนนรวม

20
5
5
5
5
65

19.61
4.72
4.92
4.98
4.98
65

5
5
5
5
5
5

20

20

5

20

20

5

20

20

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

100

99.61

5
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 3 ผู้ เรี ย นมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้ว ยตนเอง รักการเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น
ได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 8 ผู้ บริ ห ารปฏิบั ติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิภาพและ เกิด
ประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวง
ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้
ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นที่กาหนดขึ้น
ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
คะแนนรวม

น้าหนัก คะแนน ระดับ
คะแนน ที่ได้ คุณภาพ

30
5
5

27.99
4.59
4.83

5
5
5

5

4.48

4

5

4.64

5

5

4.80

5

5

4.65

5

50
10

50
10

5
5

10

10

5

5

5

5

10

10

5

10

10

5

5

5

5

10

10

5

10

10

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

100

97.99

5
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4. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
4.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย
ผลพัฒนาการเด็ก ชั้นอนุบาลปีที่ 3
พัฒนาการด้าน
1.
2.
3.
4.

ด้านร่างกาย
ด้านอารมณ์-จิตใจ
ด้านสังคม
ด้านสติปัญญา

จานวนเด็ก
ที่ประเมิน
60
60
60
60

จานวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
60
60
60
60
-

4.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น

4
12
20
13
10
4
26
6
5
18
13
20
7
7

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จานวนผู้เรียนได้รับผลการเรียน
3.5 3 2.5 2 1.5
8 5 5 1
5 4 1 1
7 9 1 1
7 6 6 2
6 14 2 5
4 1
16 5 3 1
9 9 7 1
5 6
2
9 5 3
1
6 2 1 1 1
3 8 6 1 2
3 8 6 1 2

4
9
5
8
10
10
27
12
11
10
7
8
5
5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
จานวนผู้เรียนได้รับผลการเรียน
3.5 3 2.5 2 1.5
13 14 2 2
11 13 8 3
16 9 6 1
6 8 10 6
5 6 11 7 1
10 3
15 12 1
10 10 8 1
4 9 7 9 1
14 7 10 2
3 12 5 6 5
7 6 10 6 6
7 6 10 6 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
- ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
คอมพิวเตอร์
ภาษาจีน
หน้าที่พลเมือง
อาเซียนศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
- ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
คอมพิวเตอร์
ภาษาจีน
หน้าที่พลเมือง
อาเซียนศึกษา
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1
4
4

1
1
-

0
-

0
-

จานวนผู้เรียนได้
ระดับ 3 ขึ้นไป

คิดเป็น
ร้อยละ

25
29
29
23
24
31
27
23
29
27
28
18
18

80.6
93.5
93.5
74.2
77.4
100
87.1
74.2
93.5
87.1
90.3
58.1
58.1

จานวนผู้เรียนได้
ระดับ 3 ขึ้นไป

คิดเป็น
ร้อยละ

36
29
33
24
21
40
39
31
23
28
23
18
18

90.0
72.5
82.5
60.0
52.5
100
97.5
77.5
57.5
70.0
57.5
45.0
45.0
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4
6
8
2
15
14
27
14
5
14
8
9
3
3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
จานวนผู้เรียนได้รับผลการเรียน
3.5 3 2.5 2 1.5
9 8 8 3 3
9 8 8 2 3
14 9 9 4 1
10 7 6 1
4 6 7 5 2
5 3 3 1
11 8 4 2
11 7 6 4 4
7 5 6 3 2
5 5 8 7 4
7 5 5 4 6
4 7 7 9 4
4 7 7 9 4

4
2
7
2
4
9
19
5
2
15
5
7
6

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
จานวนผู้เรียนได้รับผลการเรียน
3.5 3 2.5 2 1.5
5
9
4
2
6
6
6
7
3
2
9 10 2
3
4
7
8
3
4
4
7
4
5
2
4
7
3
1
1
14 7
5
6 12 3
5
2
5
5
2
2
1
4
4
6
8
2
5
7
2
5
5
12 3
3
3
1

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
- ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
คอมพิวเตอร์
ภาษาจีน
หน้าที่พลเมือง
อาเซียนศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
- ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
คอมพิวเตอร์
อาเซียนศึกษา
หน้าที่พลเมือง
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1
2
1
1
2
2
2
3
5
5

1
3
1
1
1
1
2
3

0
-

0
-

จานวนผู้เรียนได้
ระดับ 3 ขึ้นไป

คิดเป็น
ร้อยละ

23
25
25
32
24
35
33
23
26
18
21
14
14

59.0
64.1
64.1
82.1
61.5
89.7
84.6
59.0
66.7
46.2
53.8
35.9
35.9

จานวนผู้เรียนได้
ระดับ 3 ขึ้นไป

คิดเป็น
ร้อยละ

16
19
21
19
20
29
26
20
25
13
19
21

51.6
61.3
67.7
61.3
64.5
93.5
83.9
64.5
80.6
41.9
61.3
67.7

หน้า 97

4
1
5
6
5
13
27
10
3
18
9
8
22

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
จานวนผู้เรียนได้รับผลการเรียน
3.5 3 2.5 2 1.5
5
8
8
5
2
4 13 5
3
6 12 4
2
10 11 3
1
10 6
1
3
13 5
2
6 11 6
4
3
3
5
1
10 6
3
2
8
7
6
1
6
1
1
-

4
6
7
9
8
24
9
2
12
11
9
13

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จานวนผู้เรียนได้รับผลการเรียน
3.5 3 2.5 2 1.5
1
7
8
7
1
7
5
3
2
1
9
2
6
7
8
9
6
1
12 3
11 9
2
3
7
1
1
4
4
3
2
11 2
2
6
4
1
-

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

1
1
-

1
-

0
-

0
-

จานวนผู้เรียนได้
ระดับ 3 ขึ้นไป

คิดเป็น
ร้อยละ

14
22
24
26
29
30
28
20
24
25
23
29

46.7
73.3
80.0
86.7
96.7
100
93.3
66.7
80.0
83.3
76.7
96.7

จานวนผู้เรียนได้
ระดับ 3 ขึ้นไป

คิดเป็น
ร้อยละ

8
18
18
24
23
24
24
22
22
19
22
23

33.3
75.0
75.0
100
95.8
100
100
91.7
91.7
79.2
91.7
95.8

4.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ปีการศึกษา 2558 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สาระวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาต่างประเทศ

จานวนคน
24
24
24
24
24

คะแนน
เฉลี่ย
57.50
56.04
54.03
61.08
72.08

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
9.38
15.00
7.36
8.31
13.89

จานวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
14
10
18
6
23
1
10
14
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
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
รวม
เฉลี่ยร้อยละ

จานวน นร.
ทั้งหมด
31
40
39
31
30
24
195

จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์)
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผา่ น
21
10
35
5
39
26
5
24
6
24
169
26
86.66
13.34
-

4.5 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
รวม
เฉลี่ยร้อยละ

จานวน นร.
ทั้งหมด
31
40
39
31
30
24
195

จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน)
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผา่ น
23
31
28
17
25
21

145
74.36

7
9
11
13

5
3
48
24.61

1
1
-

-

2
1.03

4.6 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
รวม
เฉลี่ยร้อยละ

จานวน นร.
ทั้งหมด
31
40
39
31
30
24
195
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จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
ผ่าน
ไม่ผา่ น
31
40
39
31
30
24
195
100
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4.7 ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน 5 ด้าน
1) ด้านความสามารถในการสื่อสาร
นักเรียนได้ผลการประเมินในระดับเกณฑ์ดี จานวน 195 คน คิดเป็นทุกคน
2) ด้านความสามารถในการคิด
นักเรียนได้ผลการประเมินในระดับเกณฑ์ดี จานวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 97.9
3) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา
นักเรียนได้ผลการประเมินในระดับเกณฑ์ดี จานวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 99.5
4) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
นักเรียนได้ผลการประเมินในระดับเกณฑ์ดี จานวน 195 คน คิดเป็นทุกคน
5) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
นักเรียนได้ผลการประเมินในระดับเกณฑ์ดี จานวน 195 คน คิดเป็นทุกคน
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บทที่ 4 สรุปผลการพัฒนา
(นอกเหนือจากตัวชี้วัดตามเกณฑ์มาตรฐาน)
1. จุดเด่นของสถานศึกษา
ด้านครู
 จัดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อพัฒนาการผู้เรียน
 ปลูกฝังเด็กให้มีวินัย มีเหตุผล กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง
 รู้เป้าหมายหลักสูตร/การศึกษา ทาให้วางแผนพัฒนาคุณภาพอย่างมีระบบ
 วิเคราะห์หลักสูตรและจัดทาแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
 นาผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น
 ประเมินพัฒนาการผู้เรียนตามสภาพจริง
 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน และจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมในการพัฒนาเด็ก
 ดูแล เอาใจใส่ ผู้เรียนทั่วถึง
 นากระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้
 พัฒนากระบวนการคิดของเด็ก
 มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 มีการทางานร่วมกันเป็นทีม
 มีความรู้ ความสามารถ ตรงกับงานที่รับผิดชอบ/เข้าใจในการจัดการเรียนการสอน
 มีจานวนเพียงพอ/คุณสมบัติตามเกณฑ์
 พัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ/อบรม/ศึกษาดูงาน/ติดตามข่าวสาร ข้อมูล นวัตกรรมใหม่ๆ
 มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครอง/ชุมชน/ผู้เรียน
ด้านผู้บริหาร
 มีความรู้เข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษเป็นอย่างดี
 มีประสบการณ์ในการเรียนการสอน
 ส่งเสริมการทางานเป็นทีม
 มีวิสัยทัศน์และภาวะผู้นา ทั้งด้านวิชาการ และการบริหาร
 ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น
 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
 มีความคิดริเริ่ม/สร้างสรรค์
 มีคุณธรรม จริยธรรม
 มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 สร้างขวัญและกาลังใจให้กับบุคลากรในโรงเรียน
 ตระหนักและส่งเสริมให้ครู ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาความสามารถของครู
 บริหารงานโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม/กระจายอานาจ
 บริหารงานบุคคลและงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 มีความเป็นประชาธิปไตย
 ตระหนักถึงการพัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
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ด้านผู้เรียน
 ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา
 มีความขยัน/อดทน/รอบคอบ
 มีจิตใจเอื้ออาทร/เมตตากรุณา/เสียสละ/กตัญญู
 มีระเบียบวินัย/รับผิดชอบ/ซื่อสัตย์
 มีสัมมาคารวะตามแบบวัฒนธรรมไทย
 ทาชื่อเสียงให้กับโรงเรียนด้านวิชาการ/กีฬา/ศิลปะ
 สุขภาพกาย สุขภาพจิต/สุขนิสัย ดี ชื่นชมด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว
 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 เข้าใจพิษภัยและห่างไกลจากสิ่งเสพติด
 มีจินตนาการ/ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 รู้จักการเป็นผู้นาและผู้ตาม/ทางานร่วมกับผู้อื่นได้/ทางานเป็นทีม
 กระตือรือร้น/ใฝ่รู้ใฝ่เรียน/รักการอ่าน
 มีทักษะการใช้กล้ามเนื้อ/ประสาทสัมผัส/มิติสัมพันธ์
ด้านสถานศึกษา
 ระบบการบริหารจัดการดี//พัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ
 การบริหารงบประมาณโปร่งใสตรวจสอบได้
 จัดองค์กร/โครงสร้างการบริหารงานโดยบุคลากรมีส่วนร่วม
 มีบริการรถรับส่งผู้เรียน
 มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจาปี
 มีระบบสารสนเทศครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
 มีการดูแลเรื่องความปลอดภัย/สภาพแวดล้อมปลอดภัย
 ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน
 ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง เข้ารับการอบรม
 ให้ความสาคัญและเข้าร่วมในกิจกรรมด้านศาสนสัมพันธ์กับทุกศาสนา
 ได้รับความร่วมมือ/ยอมรับ/สนับสนุน จากผู้ปกครองและหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชนเป็นอย่างดี
 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนให้ผู้ปกครองและชุมชนทราบ
 การเรียนการสอนเหมาะสมกับพัฒนาการ/ความต้องการของผู้เรียน
 นากิจกรรมเสริมหลักสูตรมาบูรณาการเรียนการสอน
 ส่งเสริม/จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เหมาะกับศักยภาพและความต้องการของผู้เรียน
 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน
 จัดกิจกรรมที่สร้างจิตสาธารณะให้แก่ผู้เรียน
 ส่งเสริมทักษะพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการศึกษาในระดับประถม
 มีงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาสถาบันต่างๆ
 มีทรัพยากร ปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและหลากหลาย
 มีสภาพแวดล้อมร่มรื่น เหมาะเป็นแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน
 ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
 วางแผนและดาเนินการวัดผล ประเมินผล ติดตามผลการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
 มีการวัดประเมินผลตามสภาพจริง
หน้า 100

รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดวงพร ปีการศึกษา 2558

 มีหลักสูตรประจาสถานศึกษา
 มุ่งส่งเสริมคุณภาพให้เด็กเป็นคนดี
 มีสื่อเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอ
 ห้องเรียนทันสมัย มีระบบคอมพิวเตอร์ที่ต่อ LAN และ มี LCD Projector ทุกห้องเรียน
 อาคารเรียน/ห้องประกอบ/สื่อการเรียนการสอนเพียงพอ/พร้อมใช้
2. จุดควรพัฒนา
ด้านครู
 พัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการสอน ควรเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
 จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
 ใช้วิธีสอนที่หลากหลายส่งเสริมการคิดวิเคราะห์/สังเคราะห์/สร้างสรรค์
 นาผลการฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติจริง
 การผลิตสื่อการเรียนการสอนเอง
 ปลูกฝังให้ครูรักงาน ลดการเข้า-ออกของครู
ด้านผู้บริหาร
 ไม่มี
ด้านผู้เรียน
 ตระหนักในเรื่องความประหยัด/ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
 รู้จักคุณค่าอาหาร/ลักษณะนิสัยที่ดี/ ถูกสุขลักษณะ สะอาด
 ส่วนสูง น้าหนัก ไม่ได้มาตรฐาน
 การคิดนอกกรอบ/พัฒนาเชิงนวัตกรรม/คิดสร้างสรรค์/จินตนาการ
 พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ/การคิดวิเคราะห์/ไตร่ตรอง/สังเคราะห์
ด้านสถานศึกษา
 การจัดกิจกรรมที่กระตุ้นการคิดวิเคราะห์/สังเคราะห์/สร้างสรรค์/แก้ปัญหา/ตัดสินใจ
 การนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
 จัดให้มีศูนย์วิทยาการที่ส่งเสริมองค์ความรู้
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
ด้านครู
 การเขียนแผนการเรียนรู้อย่างเชี่ยวชาญ
 ครูผู้สอนได้รับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิควิธี และนวัตกรรมที่หลากหลาย
 ปรับปรุงการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ/เน้นสอนแบบโครงงาน/เน้นสอนแบบบูรณาการ/เน้น
การสอนบทบาทสมมติ
 พัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ
 พัฒนาผู้เรียนให้มีประสบการณ์จริง/การดารงชีวิต/การใช้ชีวิตประจาวัน
 ส่งเสริมด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา
 ส่งเสริมให้มีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน
 พัฒนาปรับปรุงการจัดทาแฟ้มสะสมของผู้เรียนให้เป็นระบบ
 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถเทคนิคและทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
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ด้านผู้บริหาร
 ไม่มี
ด้านผู้เรียน
 ผู้เรียนมีระเบียบ วินัย/รับผิดชอบต่อหน้าที่
 จัดกิจกรรมส่งเสริม ปลูกจิตสานึก ให้ผู้เรียน เห็นคุณค่า สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร
 ปลูกจิตสานึกผู้เรียนโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
 รู้คุณค่าการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 ฝึกผู้เรียนให้กล้าคิด กล้าแสดงออก
 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้/มีความกระตือรือร้น
 ฝึกกระบวนการทางานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
 การออกกาลังกาย
 การทาโครงงาน
 พัฒนาทักษะการพูด/อ่าน/เขียน
 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด/การแก้ปัญหา/สามารถตัดสินใจได้
 สังเคราะห์ วิเคราะห์ อธิบายเหตุการณ์ ได้
 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเรียนรู้ และทบทวนบทเรียนบน Learning
Space ในวิชาต่าง ๆ
ด้านสถานศึกษา
 นานวัตกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการ
 พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
 ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ความต้องการความช่วยเหลือ
ด้านครู
 ต้องการวิทยากรมาให้ความรู้เพิ่มเติม
ด้านผู้บริหาร
 ไม่มี
ด้านผู้เรียน
 การฝึกฝนด้านการคิด
ด้านสถานศึกษา
 ให้ชุมชนเข้ามาให้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 การสนับสนุนงบประมาณการสร้างห้องปฏิบัติการต่าง ๆ
 การส่งเสริมทางด้านกีฬา/อุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆ
 งบประมาณ
 สื่อการเรียนการสอน/เทคโนโลยี/หนังสือค้นคว้า
 จัดทาหลักสูตรท้องถิ่น
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คำสั่งโรงเรียนดวงพร
ที่......../2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำรำยงำนคุณภำพกำรศึกษำประจำปี 2558
-------------------------------------------------------------อำศัยกฎกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ วิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2553
ข้อ 6 ระบุว่ำ ให้สถำนศึกษำจัดทำรำยงำนประจำปี ที่เป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยในต่อคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ หน่วยงำนต้นสั งกัด หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจำรณำและเปิดเผยรำยงำนนั้นต่อสำธำรณชน
เพื่อให้กำรดำเนินงำนดังกล่ำวบรรลุตำมวัตถุประสงค์ โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะทำงำนดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

นำงพิมพ์พิศำ
นำงอรุณี
นำยถนัด
นำงขวัญฤทัย
นำงสำวนิตยำ

อู่ทรัพย์
รัตนพันธ์
พีระประสมพงศ์
สวัสดิ์ทัส
ภูมิผักแว่น

ผู้อำนวยกำร
รองผู้อำนวยกำร
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำร
ครู
บุคลำกรครู

ประธำนกรรมกำร
รองประธำน
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

มีห น้ ำ ที่ จั ด ท ำรำยงำนคุณ ภำพกำรศึ ก ษำประจ ำปี ก ำรศึ ก ษำ 2558 เสนอต่ อ หน่ ว ยงำนต้ น สั ง กั ด
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสำธำรณชน ให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 30 เมษำยน พ.ศ. 2559
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 9 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2559

(นำงพิมพ์พิศำ อู่ทรัพย์)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนดวงพร

บันทึกกำรให้ควำมเห็นชอบ
รำยงำนคุณภำพกำรศึกษำประจำปีของสถำนศึกษำ โดยคณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ
-------------------------------------------------------------ได้ตรวจรำยงำนกำรประเมินตนเองของโรงเรียนดวงพรประจำปีกำรศึกษำ 2558 แล้ว พบว่ำ เป็นกำร
รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน เพื่อพัฒ นำคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนที่โ รงเรียนประกำศไว้ และตรงตำม
แผนปฏิบัติกำรประจำปีกำรศึกษำ 2558 สัมฤทธิ์ผลของตัวบ่งชี้ในแต่ละมำตรฐำน มีควำมสอดคล้องกับผลกำร
ประเมินโครงกำรเพื่อพัฒนำมำตรฐำนนั้นๆ คณะกรรมกำรพิจำรณำโดยรอบคอบแล้ว ขอแสดงควำมชื่นชนต่อ
ผู้บริหำร และคณะครู ที่มีควำมวิริยะอุตสำหะในกำรปฏิบัติงำน
จึงให้ควำมเห็นชอบ ณ วันที่ 30 เมษำยน พ.ศ. 2559

(นำยวรพล อู่ทรัพย์)
ประธำนกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ
โรงเรียนดวงพร

