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บทที่ 1  
ขอมูลพื้นฐาน 

1.  ขอมูลทั่วไป 
 1.1  โรงเรียนดวงพร ตั้งอยูเลขที ่11/11 หมู 5 ตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน โทรศัพท 02-524-0863 , 02-901-0878  
  โทรสาร 02-901-0850 Email : info@duangporn.ac.th Website : www.duangporn.ac.th  
 1.2  ไดรบัอนุญาตจัดตั้ง เมื่อ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 
 1.3  เปดสอนตั้งแตระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
 1.4  เนื้อท่ี 15 ไร 
 1.5  เขตพ้ืนที่บริการ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  
 1.6  ประวัติโรงเรียนโดยยอ 

 โรงเรียนดวงพร เปนโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ปทุมธานีเขต 1 ไดรับอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียน ตามใบอนุญาตเลขที่ ปท.003/2546 ในชื่อ โรงเรียนอนุบาลดวงพร 
โดยเปดสอนในระดับอนุบาล 1 - 3 และไดขยายหลักสูตรเพิ่มเติมระดับชั้นประถมศึกษา ตามใบอนุญาตเลขที่ 
ศธ.04086.027/2550 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 และเปลี่ยนชื่อเปน โรงเรียนดวงพร 

 โรงเรียนไดมีการกอสรางและขยายอาคารเรียน นับตั้งแตป 2546 ดังนี ้
ปการศึกษา 2546  โรงเรียนดวงพรมีอาคาร 1 หลัง สําหรับนักเรียนระดับอนุบาล 
ปการศึกษา 2547  กอสรางอาคารเรียน 1 หลัง สําหรับรองรับนักเรียนระดับอนุบาลเพิ่มเติม 
ปการศึกษา 2551  กอสรางอาคารเรียน 1 หลัง และโรงอาหาร 1 หลัง สําหรับรองรับนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 2 และระดับอนุบาล 3  
ปการศึกษา 2552  กอสรางอาคารเรียน 1 หลัง และโรงอาหาร 1 หลัง สําหรับรองรับนักเรียนในระดับ

ประถมศึกษา 1 – 6  
ปการศึกษา 2554 ขยายหองเรียนระดับอนุบาล เพิ่มพื้นที่กิจกรรมเสริมทักษะ และปรับปรุงภูมิทัศน

ภายในโรงเรียน มลีานเสริมสรางทักษะทางดานรางกา 
ปการศึกษา 2555 สรางเรือนเพาะเห็ด 1 หลัง 
ปการศึกษา 2556 กอสรางอาคารธุรการ 1 หลัง และปรับปรุงภูมิทัศนภายในโรงเรียน บอทราย และ

เครือ่งเลน 
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แผนที่โรงเรียน 

 
โครงสรางการบริหาร 

 
 โรงเรียนดวงพร แบงโครงสรางการบริหารงานเปน 4 ฝาย ไดแกฝายบริหารวิชาการ ฝายบริหาร
งบประมาณ ฝายบริหารบุคลากร และฝายบริหารทั่วไป โดยผูบริหารยึดหลักการบริหารแบบ PDCA 
 
 1.7  ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย 
  ปรัชญา 

 การใหการศึกษา ดวยความเอาใจใส เปนพื้นฐานในการพัฒนาผูเรียน ใหเจริญเติบโต มีพัฒนาการที่
สมบูรณ มีศักยภาพที่เหมาะสมตามวัย สามารถประพฤติตน เปนพลเมืองที่ดีของสังคม และประเทศชาติในอนาคต  
  วิสัยทัศน 

 ภายในป 2561 ผูเรียนมีศักยภาพดานวิชาการ เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ดวยบริบทของสถานศึกษา ที่
รมรืน เอื้อตอการเรียนรู โดยความรวมมือของชุมชน 

คณะกรรมการบรหิาร 

ผูรับใบอนุญาต 

ผูอํานวยการ/ผูจัดการ 

ฝายบริหารวิชาการ 
(นางอรุณี รัตนพันธ) 

ฝายบริหารบุคลากร 
(นางขวัญฤทัย สวัสดิ์ทัส) 

 

ฝายบริหารทั่วไป 
(นายถนัด พีระประสมพงศ) 

ฝายบริหารงบประมาณ 
(นางสาวอรปรียา อปุชัย) 

  งานตราสาร/ระเบียบ
ขอบังคับ 

  งานทะเบียน / เอกสาร
การศึกษานกัเรียน 

 การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู 

 งานวัดและประเมินผล 

  วางแผนอัตรากาํลัง 
 งานบรรจุแตงตั้ง / ถอดถอน 

/ ทะเบียนเอกสารบุคลากร 
 งานสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพ

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 การดําเนินการทางวินัยและ

การลงโทษ 

  งานธุรการ 
  งานปกครอง 
 งานกิจกรรมนักเรียน 
 อาคารสถานที ่
 งานประชาสัมพันธ 
 การพัฒนาระบบและ

เครือขายขอมูลสารสนเทศ 
 พัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายใน 

 งานการเงิน 
 งานงบประมาณและบัญช ี
 งานพัสดุ 



รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดวงพร ปการศึกษา 2559 หนา 3 

  พันธกิจ 
1. สงเสริมและปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่ดีงามสอดคลองกับหลักสูตร 

2. พัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีความรู ทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร ใหสอดคลองกับนโยบายของภาครัฐฯ 

3. สงเสริมและพัฒนาใหสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย และใช
แหลงเรียนรูอยางคุมคา 

4. พัฒนาและจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น 

5. พัฒนาสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู 
6. สงเสริมใหผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

7. สงเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอน 

8. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสูมืออาชีพ 

9. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 
10. สงเสริมอัตลักษณของสถานศึกษาใหโดดเดน 

  เปาหมาย ระดับปฐมวัย 
1. เด็กมีพัฒนาการดานสังคม อารมณและจิตใจ เหมาะสมกับวัย 
2. เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา และทักษะการดําเนินชีวิตประจําวันเหมาะสมตามวัย 
3. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการผูเรียน ดวยวิธีการที่หลากหลาย  
4. สถานศึกษามีการพัฒนาแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นอยางคุมคา 
5. สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น 
6. สถานศึกษามีสภาพแวดลอม ที่รมรื่นและเอ้ือตอการสงเสริมพัฒนาการผูเรียน 
7. ผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการผูเรียน 
8. มีนวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยี ประกอบการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการอยางพอเพียง 
9. ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลาย และเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ 
10. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรูความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานตามหนาที ่
11. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง 
12. สถานศึกษามีอัตลักษณท่ีโดดเดน 

  เปาหมาย ระดับข้ันพื้นฐาน 
1. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่ดีงามสอดคลองกับหลักสูตร 

2. ผูเรียนมีความรู และทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร สอดคลองกับนโยบายการศึกษาของภาครัฐ 

3. ผูเรียนไดรับพัฒนาคุณภาพในดานวิชาการ เต็มตามศักยภาพ 

4. ผูเรียนไดรับการพัฒนาคุณภาพในดานรางกาย 

5. สถานศึกษามีการใชแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นในการพัฒนาผูเรียน 

6. สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น 

7. สถานศึกษามีสภาพแวดลอม ที่รมรื่น และเอื้อตอการเรียนรู 
8. ผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

9. มีนวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยี ในการเรียนการสอน 

10. ครูใชสื่อและเทคโนโลยี ที่หลากหลายและเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ 

11. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานตามหนาที ่
12. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภายในตามกฎกระทรวง 

13. สถานศึกษามีอัตลักษณท่ีโดดเดน 
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 1.8  เอกลักษณ/อัตลักษณ 
  เอกลักษณ โรงเรียนสงเสริมมารยาท 
  อัตลักษณ ไหวสวย มารยาทงาม 
 1.9  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ระดับปฐมวัย 

เปาหมายที ่ กลยุทธ สภาพความสําเร็จ/ตัวช้ีวัด 
1. เด็กมีพัฒนาการดานสังคม 

อารมณและจติใจ 
เหมาะสมกับวัย 

พัฒนาคุณภาพ
ผูเรยีน 

รอยละของเด็กที่ราเริงแจมใส มีความรูสึกทีด่ีตอตนเอง 
รอยละของเด็กที่มีความมั่นใจกลาแสดงออก 
รอยละของเด็กที่ควบคุมอารมณตนเองไดเหมาะสมกับวัย 
รอยละของเด็กที่ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว รักธรรมชาต ิ
รอยละของเด็กที่มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟงคําสั่งสอนของพอแม ครู 
อาจารย 
รอยละของเด็กที่มีความซื่อสัตย สจุริต ชวยเหลือแบงปน 
รอยละของเด็กที่เลนและทํางานรวมกับผูอื่นได 
รอยละของเด็กที่ประพฤตติน ตามวัฒนธรรมไทย และศาสนาที่ตนนบัถือ 

2. เด็กมีพัฒนาการดาน
สติปญญา และทักษะการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน
เหมาะสมตามวัย 

พัฒนาคุณภาพ
ผูเรยีน 

รอยละของเด็กที่สนใจเรียนรูสิ่งรอบตัว ซักถามอยางตั้งใจ และรักการ
เรียนรู 
รอยละของเด็กที่มีความรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ที่เกิดจากประสบการณ
เรียนรู 
รอยละของเด็กที่มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย 

รอยละของเด็กที่มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
รอยละของเด็กที่มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค 

3. สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมสงเสริมพัฒนาการ
ผูเรยีน ดวยวิธีการที่
หลากหลาย  

พัฒนาการจัด
การศึกษา 

สถานศึกษามีหลักสตูรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนําสูการ
ปฏิบัติไดอยางมีประสิทธภิาพ 
สถานศึกษามีระบบและกลไกใหผูมีสวนรวมทุกฝายตระหนักและเขาใจ
การจัดการศึกษาปฐมวัย 
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเสริมสรางความตระหนักรูและความเขาใจ
หลักการจดัการศึกษาปฐมวัย 
สถานศึกษาสรางการมสีวนรวมและแสวงหาความรวมมือกับผูปกครอง 
ชุมชนและทองถิ่น 
สถานศึกษาจัดสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอยางรอบดาน 

4. สถานศึกษามีการพัฒนา
แหลงเรียนรู และภูมิ
ปญญาทองถ่ินอยางคุมคา 

พัฒนาการจัด
การศึกษา 

สถานศึกษาเปนแหลงเรยีนรูเพื่อพฒันาการเรยีนรูของเด็กและบุคลากรใน
สถานศึกษา 
สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันภายในสถานศึกษา ระหวาง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ 

5. สถานศึกษามีหลักสตูรที่
เหมาะสมกับผูเรียนและ
ทองถ่ิน 

พัฒนาการจัด
การศึกษา 

สถานศึกษามีหลักสตูร ท่ีสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 
2546 และมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

6. สถานศึกษามี
สภาพแวดลอม ที่รมรื่น
และเอื้อตอการสงเสรมิ
พัฒนาการผูเรียน 

สรางสังคม 
แหงการเรียนรู 

สถานศึกษามีความสะอาดรมรื่น ปราศจากมลภาวะ (ไมมีเสยีงรบกวน ไม
มีฝุน ควัน กลิ่น) 

7. ผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายมี
สวนรวมในการจัดกิจกรรม
สงเสริมพัฒนาการผูเรียน 

สรางสังคม 
แหงการเรียนรู 

รอยละหรือจํานวนของผูมสีวนเกี่ยวของท่ีมีสวนรวมในการจดักิจกรรม
สงเสริมพัฒนาผูเรียน 
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8. มี น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ สื่ อ

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

สงเสริมและพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 

สถานศึกษามสีื่อเทคโนโลยีพอเพียง ตอการพัฒนาการผูเรียน และ
สนับสนุนใหครูใชนวัตกรรมในการจัดการเรียนรูเสมอ 

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

พัฒนาการจัด
การศึกษา 

รอยละของครูที่ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคลองกับพัฒนาการ
ของเด็ก 

10. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีความรู
ความสามารถ และทักษะ
ในการปฏิบัติงานตาม
หนาที ่

พัฒนาการจัด
การศึกษา 

รอยละของครูทีเ่ขาใจปรัชญา หลกัการ และธรรมชาติของการจัด
การศึกษา 

รอยละของครูที่จดัทําแผนการจัดประสบการณ ที่สอดคลองกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย และสามารถจัดประสบการณการเรียนรูที่หลากหลาย 
สอดคลองกับ 

รอยละของครูที่จดัทําแผนการจัดประสบการณที่สอดคลองกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณการเรียนรูที่หลากหลาย 
สอดคลองกับความแตกตางระหวางบุคคล 

รอยละของครูที่บริหารจัดการชั้นเรียนที่สรางวินัยเชิงบวก 

รอยละของครูที่ใชเครื่องมือการวดัและประเมินพัฒนาการของเด็กอยาง
หลากหลายและสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแกผูปกครอง 

รอยละของครูที่วิจยัและพัฒนาการจัดการเรยีนรูที่ตนรับผดิชอบและใชผล
ในการปรับการจัดประสบการณ 
รอยละของครูที่จดัสิ่งแวดลอมใหเกิดการเรียนรูไดตลอดเวลา 

รอยละของครูทีม่ีปฏสิัมพันธที่ดีกบัเด็ก และผูปกครอง 

รอยละของครูทีม่ีวุฒิและความรูความสามารถในดานการศึกษาปฐมวัย 

11. สถานศึกษามีระบบ
ประกันคณุภาพภายใน
ตามกฎกระทรวง 

พัฒนาการจัด
การศึกษา 

สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน ท่ีเปนระบบตามกฎกระทรวง 

12. สถานศึกษามีอัตลักษณที่
โดดเดน 

สงเสริมอัตลักษณ
ของสถานศึกษา 

รอยละของเด็กที่มีสุขภาพจิตดี และมารยาทงาม 
รอยละของเด็กที่มีวินัย รับผิดชอบ 

   
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เปาหมายที ่ กลยุทธ สภาพความสําเร็จ/ตัวช้ีวัด 

1. ผูเรยีนมีคณุธรรม 
จริยธรรมและคานิยมที่ดี
งามสอดคลองกับหลักสตูร 

สงเสริมอัตลักษณ
ของสถานศึกษา 

รอยละของผูเรียนทีม่ีความรักชาต ิศาสน กษัตริย  
รอยละของผูเรียนทีม่ีความซื่อสัตยสุจรติ  
รอยละของผูเรียนทีม่ีความมีวินยั  
รอยละของผูเรียนทีม่ีความใฝเรียนรู  
รอยละของผูเรียนทีม่ีความอยูอยางพอเพียง 
รอยละของผูเรียนทีม่ีความมุงมั่นในการทํางาน 
รอยละของผูเรียนทีม่ีความรักและภูมิใจในความเปนไทย             
รอยละของผูเรียนทีม่ีความมจีิตสาธารณะ 
รอยละของผูเรียนทีเ่อื้ออาทรผูอื่นและกตญัูกตเวท ี
รอยละของผูเรียนที่ยอมรับความคดิและวัฒนธรรมที่แตกตาง 
รอยละของผูเรียนทีต่ระหนัก รูคณุคา รวมอนรุักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
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2. ผูเรยีนมีความรู และทักษะ
ที่จําเปนตามหลักสูตร 
สอดคลองกับนโยบาย
การศึกษาของภาครัฐ 

พัฒนาคุณภาพ
ผูเรยีน 

รอยละของผูเรียนทีม่ีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแตละกลุมสาระเปนไปตาม
เกณฑ   
รอยละของผูเรียนทีม่ีผลการประเมินสมรรถนะสําคญัตามหลักสูตรเปนไป
ตามเกณฑ (ความสามารถในการสือ่สาร การคดิ การแกปญหา การใช
ทักษะชีวิตและการใชเทคโนโลยี)      
รอยละของผูเรียนทีม่ีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน
เปนไปตามเกณฑ             
รอยละของผูเรียนทีม่ีผลการทดสอบระดับชาตเิปนไปตามเกณฑ   
รอยละของผูเรียนทีม่ีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจาก
หองสมุด แหลงเรียนรูและสื่อตางๆ รอบตัว   
รอยละของผูเรียนทีม่ีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด เขียน และตั้งคําถามเพื่อ
คนควาหาความรูเพิ่มเติม 
รอยละของผูเรียนทีส่ามารถสรุปความคิดจากเรื่องท่ีอาน ฟง และดู และ
สื่อสารโดยการพูดหรือเขียน ตามความคิดของตนเอง 
รอยละของผูเรียนทีส่ามารถนําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือ
วิธีการของตนเอง 
รอยละของผูเรียนทีส่ามารถกําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจ
แกปญหาโดยมีเหตผุลประกอบ 
รอยละของผูเรียนทีม่ีความคดิริเริม่ และสรางสรรคผลงานดวยความ
ภาคภูมิใจ   
รอยละของผูเรียนที่วางแผนการทาํงาน และดําเนินการจนสําเร็จ   
รอยละของผูเรียนที่ทํางานอยางมคีวามสุข มุงมั่นพัฒนางาน และภมูิใจใน
ผลงานของตนเอง   
รอยละของผูเรียนที่ทํางานรวมกับผูอื่นได 
รอยละของผูเรียนทีม่ีความรูสึกที่ดตีออาชีพสุจริตและหาความรูเกี่ยวกับ
อาชีพท่ีตนเองสนใจ   

3. ผูเรยีนไดรับพัฒนาคณุภาพ
ในดานวิชาการ เต็มตาม
ศักยภาพ 

พัฒนาคุณภาพ
ผูเรยีน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑ 
ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ 
ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนเปนไปตามเกณฑ 
ผลการทดสอบระดบัชาติเปนไปตามเกณฑ 

4. ผูเรยีนไดรับการพัฒนา
คุณภาพในดานรางกาย 

พัฒนาคุณภาพ
ผูเรยีน 

รอยละของผู เรียนที่มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกาย
สม่ําเสมอ 
รอยละของผูเรียนที่มีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑมาตรฐาน  
รอยละของผูเรียนที่สามารถปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงตอความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และ
ปญหาทางเพศ 
รอยละของผูเรียนที่เห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยาง
เหมาะสม  
รอยละของผูเรียนทีม่ีมนุษยสัมพันธท่ีดีและใหเกียรติผูอื่น 
รอยละของผูเรียนทีส่ามารถสรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรมดาน
ศิลปะ ดนตร/ีนาฏศลิป กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ 
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เปาหมายที ่ กลยุทธ สภาพความสําเร็จ/ตัวช้ีวัด 

5. สถานศึกษามีการใชแหลง
เรียนรู และภูมิปญญา
ทองถ่ินในการพัฒนาผูเรียน 

พัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา 

สถานศึกษาจัดหาแหลงเรียนรูทั้งภายใน-ภายนอกและนําภมูิปญญา
ทองถ่ินมาใชใหเกิดประโยชนตอการเรยีนรูอยางตอเนื่อง  
สถานศึกษาจัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากบัครอบครัว ชุมชนและองคกรที่
เกี่ยวของ 

6. สถานศึกษามีหลักสตูรที่
เหมาะสมกับผูเรียนและ
ทองถ่ิน 

พัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา 

สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาใหเหมาะสมกับบรบิทของ
โรงเรียนสม่ําเสมอ  
สถานศึกษาจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายใหผูเรียนเรียนเลือกเรียนตาม
ความถนัดความสามารถ และความสนใจ 

7. สถานศึกษามี
สภาพแวดลอม ที่รมรื่น 
และเอื้อตอการเรยีนรู 

สรางเสริมสังคมแหง
การเรยีนรู 

สถานศึกษามีความสะอาดรมรื่น ปราศจากมลภาวะ (ไมมีเสยีงรบกวน  ไม
มีฝุน/ควัน/กลิ่น)  
สถานศึกษามีหองเรียน  หองปฏิบตัิการ  อาคารเรียนมั่นคง  สะอาดและ
ปลอดภัย  มสีิ่งอํานวยความสะดวก  พอเพียง  อยูในสภาพใชการไดดี  
สภาพแวดลอมรมรื่น และมีแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน   

8. ผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายมี
สวนรวมในการจัด
การศึกษา 

สรางเสริมสังคม 
แหงการเรียนรู 

กรรมการอํานวยการ มสีวนรวมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนตามหนาที่
เปนประจาํ  
กรรมการอํานวยการ ผูปกครอง ชุมชนและองคกรสวนทองถิ่นกํากับ 
ติดตาม  ดูแล  และขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถานศึกษาใหบรรลุผล
สําเรจ็ตามเปาหมาย  
ผูปกครองและชุมชนเขามามสีวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา  

9. มีนวัตกรรมและสื่อ
เทคโนโลยี ในการเรียนการ
สอน 

สงเสริมและพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 

สถานศึกษามีหองเรียน หองปฏิบตัิการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะดวก พอเพียง อยูในสภาพใชการไดด ี
สภาพแวดลอมรมรื่น และมีแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน    

10. ครูใชสื่อและเทคโนโลยี ที่
หลากหลายและเหมาะสม
กับเนื้อหาสาระ 

พัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษา 

รอยละของครูที่ใชสื่อ เทคโนโลยีทีเ่หมาะสม นําบริบทและภูมิปญญาของ
ทองถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู 

11. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีความรู 
ความสามารถ และทักษะ
ในการปฏิบัติงานตาม
หนาที ่

พัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษา 

รอยละของครูทีเ่ขาใจเปาหมายของหลักสูตร กําหนดเปาหมายในการ
พัฒนาคุณภาพผูเรยีน  
รอยละของครูทีส่ามารถวิเคราะหผูเรยีนเปนรายบุคคล   
รอยละของครูทีส่ามารถนําผลการวิเคราะหมาออกแบบ วางแผน และ
จัดการเรียนรูที่ตอบสนอง ความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทาง
สติปญญา   
รอยละของครูทีส่ามารถประเมินผลที่มุงเนนพัฒนาการของผูเรียนดวย
วิธีการที่หลากหลาย   
รอยละของครูที่ใหคําแนะนํา คําปรึกษาและแกไขปญหาผูเรียนอยางทั่วถึง  
รอยละของครูทีส่ามารถใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรูและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง  
รอยละของครปูระพฤติปฏิบัตตินเปนแบบอยางท่ีดีของผูเรียน เปนสมาชิก
ที่ดีของสถานศึกษา 
ผูบริหารมีวสิัยทัศน มีภาวะผูนํา มคีวามสามารถทางวิชาการ และมี
ความคิดรเิริม่ในการบรหิารจดัการสถานศึกษาและพัฒนาผูเรียน   
ผูบริหารใชกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวมและใชผลการประเมินเปน
เครื่องมือในการบรหิารงาน 
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เปาหมายที ่ กลยุทธ สภาพความสําเร็จ/ตัวช้ีวัด 
ผูบริหารมีประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการ ครอบคลุมภารกิจทั้ง 4 ดาน
ใหบรรลเุปาหมายตามที่กําหนดไว 
ผูบริหารสงเสรมิและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ผูมีสวนเกี่ยวของ พึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา   
ผูบริหารใหคําแนะนาํ คําปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใสการจัด
การศึกษาอยางเตม็ศักยภาพ 

12. สถานศึกษามีระบบประกัน
คุณภายในตาม
กฎกระทรวง 

พัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา 

สถานศึกษามีการดําเนินการตามระบบประกันคณุภาพภายในตาม
กฎกระทรวง 

13. สถานศึกษามีอัตลักษณที่
โดดเดน 

สงเสริมอัตลักษณ
ของสถานศึกษา 

รอยละของผูเรียนที่มีสัมมาคารวะ มีมารยาทงาม 
รอยละของผูเรียนที่กิริยามารยาทงาม แสดงถึงมารยาททางสังคมที่
เหมาะสม สวยงาม และถูกตอง 

 
2.  ขอมูลผูบริหาร 
 2.1 ผูอํานวยการ  นางพิมพพิศา อูทรัพย 
  โทรศัพท 08-1627-0364 
  Email pimpisa@duangporn.ac.th 
  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา 
  ดํารงตําแหนงตั้งแต  ปการศึกษา 2546 จนถึงสิ้นปการศึกษา 2559 เปนเวลา 14 ป 
 2.2 รองผูอํานวยการ นางอรุณี รัตนพันธ 
  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญามหาบัณฑิต สาขาศึกษาศาสตร 
  โทรศัพท 08-1711-5497 
  Email arunee@duangporn.ac.th 
  รับผิดชอบกลุม ฝายบริหารวิชาการ 
 2.3 นางขวัญฤทัย สวัสดิ์ทัส 
  วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาประถมศึกษา 
  โทรศัพท 08-4767-5882 
  Email kwanruetai@duangporn.ac.th 
  รับผิดชอบกลุม ฝายบริหารงานบุคคล 
 2.4 นางสาวอรปรียา อุปชัย 
  วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
  โทรศัพท 08-1424-6951 
  Email Onpreeya@duangporn.ac.th 
  รับผิดชอบกลุม ฝายบริหารงบประมาณ 
 2.5 นายถนัด พีระประสมพงศ 
  วุฒิการศึกษาสูงสุด วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  โทรศัพท 08-1440-1903 
  Email thanat@duangporn.ac.th 
  รับผิดชอบกลุม ฝายบริหารทั่วไป 
 2.6  ลักษณะผูรับใบอนุญาต เปนบุคคลธรรมดา 
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3.  ขอมูลนักเรียน (ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของปการศึกษาที่รายงาน) 
 3.1  ที่ตั้ง  ภูมิภาค 
 3.2  ลักษณะโรงเรียน  สามัญทั่วไป   
 3.3  ระดับที่เปดสอน ปฐมวัย – ประถมศึกษา  
 3.4  จํานวนหองเรยีนจําแนกตามหลักสูตร 

ระดับชั้นเรียน จํานวนหอง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ตอหอง 

อนุบาลปที่ 1 1 16 18 34  

อนุบาลปที่ 2 2 27 14 41  

อนุบาลปที่ 3 1 15 12 27  

รวมอนุบาล  58 44 102  
ประถมศึกษาปที่ 1 2 26 25 51  
ประถมศึกษาปที่ 2 2 18 13 31  
ประถมศึกษาปที่ 3 2 19 20 39  
ประถมศึกษาปที่ 4 2 16 24 40  
ประถมศึกษาปที่ 5 1 16 13 29  
ประถมศึกษาปที่ 6 1 11 18 29  

รวมประถม  106 113 219  
รวมทั้งหมด  164 157 321  

 

 3.5  จํานวนผูเรียนที่มีลักษณะพิเศษ 

รายการ 

จํานวน (คน) 
เตรียม

อนุบาลและ
อนุบาล 

ประถม รวม 
คิดเปน 
รอยละ 

1. ผูเรียนที่มคีวามบกพรองเรยีนรวม - - - - 
2. ผูเรียนที่มภีาวะทุพโภชนาการ - - - - 
3. ผูเรียนปญญาเลิศ     
 3.1 คณติศาสตร - - - - 
  3.2 วิทยาศาสตร - - - - 
  3.3 ภาษาอังกฤษ - - - - 
  3.4 ศิลปะ - - - - 
  3.5 นาฏศิลป/ดนตร ี - - - - 
  3.6 พลศึกษา - - - - 
  3.7 อ่ืน ๆ............................................. - - - - 
4. ผูเรียนที่ตองการความชวยเหลอืเปนพิเศษ      
  4.1 ยากจน - - - - 
  4.2 ดอยโอกาส  - - - - 
5. ผูเรียนซ้าํชั้น - - - - 
6. ผูเรียนที่ขาดเรียนมากกวารอยละ 5 ของเวลาเรยีน (วัน) ตลอดปการศึกษา - - - - 
7. ผูเรียนลาออกกลางคัน - - - - 
8. ผูเรียนที่ทําช่ือเสยีงใหกับโรงเรยีน - - - - 
9. ผูเรียนที่อยูในภาวะเสี่ยง      
 9.1 เอดส - - - - 
 9.2 ยาเสพติด - - - - 



หนา 10 รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดวงพร ปการศึกษา 2559 

รายการ 

จํานวน (คน) 
เตรียม

อนุบาลและ
อนุบาล 

ประถม รวม 
คิดเปน 
รอยละ 

 9.3 ความรุนแรง - - - - 
 9.4 พฤติกรรมกาวราวตามคําวินิจฉัยของแพทย - - - - 

 

 3.6  จํานวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑของกรมพลศึกษา หรือ สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 120 คน คิดเปนรอยละ 55.05 (เฉพาะประถม) 
 3.7  จํานวนนักเรียนที่มีน้ําหนักสวนสูงตามเกณฑของกรมอนามยั 219 คน คิดเปนรอยละ 68.43 
 3.8  จํานวนนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป วรรณคดีและนันทนาการ 320 คน คิดเปน
รอยละ 100 
 3.9  จํานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเปนลูกท่ีดีของพอ แม ผูปกครอง 213 คน คิดเปนรอยละ 97.70 (เฉพาะ
ประถม) 
 3.10 จํานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเปนนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 320 คน คิดเปนรอยละ 100 
 3.11 จํานวนนักเรียนที่ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอสังคมทั้งในและนอกโรงเรียน 218 คน คิดเปนรอยละ 
100 (เฉพาะประถม) 
 3.12 จํานวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรูจากการอานและการสืบคนจากเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง
สม่ําเสมอ 202 คน คิดเปนรอยละ 92.66 (เฉพาะประถม) 
 3.13 จํานวนนักเรียนที่ผานการประเมินความสามารถดานการคิดตามที่กําหนดในหลักสูตรสถานศึกษา   
320 คน คิดเปนรอยละ 100 
 3.14 จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑการประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเขากับสังคมตามที่กําหนดใน
หลักสูตรสถานศึกษา 320 คน คิดเปนรอยละ 100  
 3.15 จํานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
  ระดับการศึกษาปฐมวัย  จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 100  
   ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ป.6) จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 100 
 3.16 อัตราสวนคร ู: นักเรียน = 1 : 16 
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4.  ขอมูลบุคลากร 
 4.1 จํานวนบุคลากร จําแนกตามหนาที ่เพศ ระดับการศึกษา อาย ุและประสบการณ  

ประเภทบุคลากร 

เพศ (คน) ระดับการศึกษา (คน) 
อายุ
เฉลี่ย 
(ป) 

ประสบการณ 
ในตําแหนง

เฉลี่ย 
(ป) 

ชาย หญิง 
ต่ํา
กวา 
ป.ตร ี

ป.ตร ี
สูง
กวา 
ป.ตร ี

ผูรับใบอนุญาต 1 - - - 1 55 14 
ผูจัดการและผูอํานวยการ - 1 - - 1 53 14 
รองผูอํานวยการ - 1 - - 1 56 7 
ครู (บรรจุ) 3 18 - 21 - 28 6 
ครูพิเศษ/ครูผูชวย (ไมบรรจุ) - 7 5 12 - 39 6 
ครูตางประเทศ 1 1 - 2 - 38 10 
บุคลากรทางการศึกษา 1 1 - 1 1 40 8 
นักการภารโรง 2 5 7 - - 25 6 
คนขับรถ - - - - - - - 
ยามรักษาความปลอดภัย - - - - - - - 
อื่นๆ (ระบุ.................................................) - - - - - - - 

 จํานวนครูที่สอนวิชาตรงเอก 20 คน คิดเปนรอยละ 95.23 
 จํานวนครูที่สอนตรงความถนัด 1 คน คิดเปนรอยละ 4.77 
 สาขาที่ขาดแคลนครู   -  
5.  ขอมูลอาคารสถานที่  

อาคารเรียน 3 หลัง  อาคารประกอบ 2 หลัง  
อาคารสุขา 2 หลัง     สนามเด็กเลน 2 สนาม     
สนามฟุตบอล 2 สนาม ลานอเนกประสงค 1   

6.  ขอมูลงบประมาณ 
 งบประมาณ (รับ-จาย) 

รายรับ บาท รายจาย บาท 
เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุนรายหัว) 3,109,321.86 งบดําเนินการ/เงินเดือน-คาจาง 9682415.82 
เงินนอกงบประมาณ 1,175,850.27 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 2007052.90 
เงินอื่นๆ (ระบุ) 9,109,306.50 งบอื่นๆ (ระบุ) 1705009.91 

รวมรายรับ 13,394,478.63 รวมรายจาย 13,394,478.63 
 งบดําเนินการ/เงินเดือน เงินคาจาง คิดเปนรอยละ 72.29 ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คิดเปนรอยละ 14.98 ของรายรับ 
 
7.  ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม  
 7.1  อาชีพหลักของชุมชน คือ รับราชการ คาขาย เกษตรกร และรับจาง  
 7.2  ศาสนาที่ชุมชนนับถือ คือ ศาสนาพุทธ 
 7.3  อาชีพหลักของผูปกครองสวนใหญ คือ คาขาย และรับจาง 
 7.4  ศาสนาที่ผูปกครองสวนใหญนับถือ คือ ศาสนาพุทธ 
 7.5  รายไดเฉลี่ยของผูปกครองตอครอบครัว 600,000 บาทตอป 
 7.6  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่เปนที่รูจักโดยทั่วไป คือ ปพาทยมอญ มอญรํา ลําตัด รําขาวสาร แตร
วงชาวบาน และโนเน 
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8.  โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียน 
 8.1  โอกาส /จุดแข็ง  

   ตั้งอยูใกลแหลงเรียนรูทีส่ําคัญและเปนประโยชน เชน แหลงโบราณสถาน/โบราณวัตถ ุสถานที่ทองเที่ยว  

   ตั้งอยูในเมือง อยูใกลสถานท่ีราชการ/โรงพยาบาล/หนวยงานอื่น ๆ 

   ตั้งอยูในเขตที่อยูอาศัยหนาแนน/ใกลตลาด/แหลงชุมชน/ใกลหางสรรพสินคา 

   ปลอดภัยตอยาเสพตดิ/แหลงเริงรมย/แหลงการพนัน มอมเมาเยาวชน 

   สภาพแวดลอมของโรงเรียนเหมาะสม เอื้อตอการเรียนรู 

   สภาพแวดลอมด/ีปลอดโปรง/ไมแออัด/บรรยากาศรมรื่น 

   ไดรับการสนบัสนุนจากชุมชน ผูปกครองคณะกรรมการสถานศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน 

   ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน/มีสมัพันธที่ดีตอกัน 

   มีวิทยากรในทองถิ่น/ผูนําในทองถ่ินที่มีความรู 

   รวมมือกับชุมชนและหนวยงานตาง ๆ เพื่อบริการชุมชนดานสุขภาพ/กีฬา/สวัสดิภาพ 

   การคมนาคมสะดวก มีรถรับจาง/รถประจําทางผาน 

   มีรถรับสงระหวางโรงเรยีนกับบาน 

   บุคลากรมีความรูความสามารถ/เอาใจใส ดูแลเด็กเปนอยางด ี

   สงเสริมคณุภาพบุคลากรใหมีจรรยาบรรณคร ู

   สนับสนุนดานการพัฒนาบุคลากร 

   ผูปกครองมีศรัทธา/ทัศนคต/ิความเชื่อมั่น ที่ดีตอโรงเรียน 

   ผูปกครองสวนใหญจบการศึกษาระดับปรญิญาตร ี

  สภาพชุมชนมีฐานะทางเศรษฐกิจดี ผูปกครองเอาใจใส 

  เนนจุดเดนดานภาษาตางประเทศ เชน ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ  

  มีความคลองตัวในการบริหารจัดการ 
 8.2  ขอจํากัด/จุดออน  

   ตั้งอยูในชุมชนท่ีมีโรงเรียนเอกชน/โรงเรียนเทศบาล/โรงเรียนรัฐบาล หลายโรง 

   ไมมีหองประชุมที่รองรับสําหรับคนจํานวนมาก   

   ขาดการนิเทศติดตามจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

  การทํากิจกรรมของโรงเรยีนขึ้นอยูกับวันหยุดของผูปกครอง 
 

9.  โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 
 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
  ระยะเวลาเรียน 

 โรงเรียนดวงพร จัดการอบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณเรียนรูใหกับนักเรียนอายุ 3 – 5 ป ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนดวงพร 2546 โดยจัดการเรียนเปน 2 ภาคเรียน รวม 200 วัน ตอปการศึกษา ใน
แตละวันใชเวลาจัดกิจกรรมการเรียนรูประมาณ 5 – 6 ชั่วโมง 
  สาระการเรียนรู 

 สาระการเรียนรูของหลักสูตรมีองคประกอบที่สําคัญ 2 สวน คือ ประสบการณสําคัญ และสาระที่ควร
เรียนรู ซึ่งทั้งสองสวนนี้ ใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมใหเด็กเกิดพัฒนาการอยางครบทุกดาน และมีความรูความ
เขาใจในเรื่องตาง ๆ ที่อยูรอบตัว ซึ่งครูผูสอนจะจัดการเรียนการสอนในลักษณะหนวยการเรียนแบบ บูรณาการ 
หรือเลือกใชวิธีการแบบอื่น ที่สอดคลองกับปรัชญา และหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยตองปลูกฝงคุณธรรม 
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จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค ตลอดจนฝกทักษะที่จําเปนในการดํารงชีวิต เชน ทักษะการเคลื่อนไหว ทักษะทาง
สังคม ทักษะทางภาษา ทักษะทางการคิด เปนตน 
  1. ประสบการณสําคัญ 

1.1 ประสบการณสําคัญที่สงเสริมพัฒนาการทางรางกาย 

  1.1.1 กลามเนื้อใหญ 
   - การทําทาทางเลียนแบบ และเลนบทบาทสมมุต ิ

   - การเลน 

   - การออกกําลังกาย 

   - การเคลื่อนไหวอยูกับที่ และการเคลื่อนไหวเคลื่อนที ่
   - การเคลื่อนไหวพรอมใชวัสดุอุปกรณ 
  1.1.2 กลามเนื้อเล็ก 

   - การปนและประดิษฐสิ่งตางๆ ดวยดินน้ํามัน แปงโด เศษวัสดุ ฯลฯ 

   - การเขียนภาพและการเลนกับสี 
   - การตอของ บรรจุ เท และแยกชิ้นสวน 

   - การเลน เครื่องเลนสัมผัส 

 1.2 ประสบการณสําคัญที่สงเสริมพัฒนาการทางอารมณ จิตใจ 

  1.2.1 ดนตรี 
   - การแสดงปฏิกิริยาโตตอบเสียงดนตรี 
   - การเลนเครื่องเลนดนตรีงายๆ เชน เครื่องดนตรีประเภทเคาะ ตี ฯลฯ 

   - การรองเพลง 

  1.2.2 สุนทรียภาพ 

   - การชื่นชมและสรางสรรคสิ่งสวยงาม 

   - สนุกสนานกับเรื่องตลก ขําขัน และเรื่องราว เหตุการณที่สนุกสนานตางๆ 

  1.2.3 การเลน 

   - การเลนรายบุคคล กลุมยอย กลุมใหญ 
   - การเลนอิสระ 

   - การเลนในหองเรียน และนอกหองเรียน 

  1.2.4 คุณธรรม จริยธรรม 

   - การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ 

 1.3 ประสบการณสําคัญที่สงเสริมพัฒนาการทางสังคม 

  - การวางแผน ตัดสินใจเลือก ลงมือปฏิบัติ 
- การมีประสบการณในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเคารพความคิดเห็นของผูอื่น 

- การแกปญหาในการเลน 

- การปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของตนเอง และรวมกับผูอื่น 

- การมีโอกาสไดรับความรูสึก ความสนใจ และความตองการของตนเองและผูอื่น 

- การมีประสบการณทางการเลนรวมกับเด็กอ่ืนอยางสรางสรรค 
- การมีประสบการณทางวัฒนธรรมทองถิ่นและความเปนไทย 

- การทํางานรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข 
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 1.4 ประสบการณสําคัญที่สงเสริมพัฒนาการทางสติปญญา 

  1.4.1 การคิด 

   - การรูจักสิ่งตางๆ ดวยการมอง ฟง สัมผัส ชิมรส และดมกลิ่น 

   - การเลียบแบบการกระทํา และเสียงตางๆ 

   - การเชื่อมโยงภาพ ภาพถาย และรูปแบบตางๆ กับสิ่งของหรือสถานที่จริง 

   - การแสดงความคิดสรางสรรคผานสื่อ วัสดุ 
   - การรับรูและแสดงความรูสึกผานวัสดุ ของเลน และผลงาน 

  1.4.2 ภาษา 

   - การแสดงความรูสึกดวยคําพูด 

- การพูดกับผูอื่นเก่ียวกบัประสบการณของตนเอง หรือเลาเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง 

- การอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ และความสัมพันธของสิ่งตางๆ 

- การสนุกกับการฟงเรื่องราวนิทาน คําคลองจอง คํากลอน 

- การสนุกกับการเขียนในหลายรูปแบบผานประสบการณที่สื่อความหมายตอเด็กตาม
ธรรมชาติ เขียนภาพ เขียนขีดเขี่ย เขียนคลายตัวอักษร เขียนเหมือนสัญลักษณ 
เขียนแผนภูมิ แผนภาพ แผนที่ 

- การสนุกกับการอานในหลายรูปแบบ ผานประสบการณที่สื่อความหมายตาม
ธรรมชาติ อานภาพ นิทานหรือสัญลักษณ 

  1.4.3 คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร 
   1.4.3.1 การสังเกต การจําแนก และการเปรียบเทียบ ได 
     - การสํารวจ และอธิบายความเหมือน ความตางของสิ่งตางๆ 

     - การจับคู การจําแนก และการจัดกลุม 

     - การคาดคะเนสิ่งตางๆ 

     - การตั้งสมมติฐาน 

     - การทดลองสิ่งตางๆ 

     - การสืบคนขอมูล 

     - การใชหรืออธิบายสิ่งตางๆ ดวยวิธีการที่หลากหลาย 

     - การเปรียบเทียบ เชน ยาว-สั้น ขรุขระ-เรียบ ฯลฯ 

     - การเรียงลําดับสิ่งตางๆ 

   1.4.3.2 จํานวน 

     - การเปรียบเทียบจํานวน มากกวา นอยกวา เทากัน 

     - การนับสิ่งตางๆ 

     - การจับคูหนึ่งตอหนึ่ง 

   1.4.3.3 มิติสัมพันธ (พ้ืนที่ / ระยะ) 
     - การตอเขาดวยกัน การแยกออก การบรรจุและการเทออก 

     - การสังเกตสิ่งตางๆ และสถานที่จากมุมมองที่ตางกัน 

- การมีประสบการณและการอธิบายในเรื่องตําแหนงของสิ่งตางๆ ที่สัมพันธ
กัน เชน บน-ลาง ขึ้น-ลง ฯลฯ 

- การสังเกตสิ่งตางๆ และสถานที่จากมุมมองที่ตางกัน 

- การมีประสบการณและการอธิบายในเรื่องทิศทางการเคลื่อนที่ของคนและ
สิ่งตางๆ เชน บน-ลาง ขึ้น-ลง ฯลฯ 
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- การสื่อความหมายของมิติสัมพันธดวยภาพวาด ภาพถาย และรูปภาพ 

   1.4.3.4 เวลา 

     - การเริ่มตนและการหยุด การกระทําโดยสัญญาณ 

- การมีประสบการณและเปรียบเทียบเวลา เชน ตอนเชา ตอนเย็น เมื่อวาน
นี้ พรุงนี้ ฯลฯ  

- การสังเกตความเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล 

- การมีประสบการณและการเรียงลําดับเหตุการณตางๆ 
  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สาระการเรียนรู 

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

เวลา/ป 
ชมเรียน/
สัปดาห 

เวลา/
ภาค 

ชมเรียน/
สัปดาห 

เวลา/
ภาค 

ชมเรียน/
สัปดาห 

เวลา/
ภาค 

ชมเรียน/
สัปดาห 

เวลา/
ภาค 

ชมเรียน/
สัปดาห 

เวลา/
ภาค 

ชมเรียน/
สัปดาห 

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

คณิตศาสตร 200 5 200 5 200 5 160 4 160 4 160 4 

วิทยาศาสตร 80 2 80 2 80 2 80 2 80 2 80 2 

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

ประวัติศาสตร 40 1 40 1 40 1 40 1 40 1 40 1 

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

ศิลปะ 80 2 80 2 80 2 80 2 80 2 80 2 

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

ภาษาตางประเทศ 40 1 40 1 40 1 80 2 80 2 80 2 

รวมเวลาเรียนทั้งป 840  840  840  840  840  840  

รายวิชาเพิ่มเติม             

คอมพิวเตอร 40 1 40 1 40 1 40 1 40 1 40 1 

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

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

หนาที่พลเมือง 40 1 40 1 40 1 40 1 40 1 40 1 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน             

ลูกเสือเนตรนาร ี 40 1 40 1 40 1 40 1 40 1 40 1 

แนะแนว 40 1 40 1 40 1 40 1 40 1 40 1 

ชุมนุม 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 

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

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

 

10.  แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น  
 1)  หองสมุดมีขนาด 200 ตารางเมตร จํานวนหนังสือในหองสมุด 20,000 เลม 
  การสืบคนหนังสือและการยืม-คืน ใชระบบ เอกสาร 
  จํานวนนักเรียนที่ใชหองสมุดในปการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 120 คนตอวัน คิดเปนรอยละ 60.30 
ของนักเรียนทั้งหมด 
 2)  หองปฏิบัติการมีทั้งหมด 15 หอง ไดแก 

หองคอมพิวเตอร 2  หอง หองปฏิบัติการทางภาษา 2  หอง  
หองศิลปะ 1  หอง หองนาฏศิลป/ ดนตรี 2  หอง  
หองพยาบาล 2  หอง หองศาสนสัมพันธ  1  หอง  
หองลูกเสือ 1  หอง หองสื่อการเรียนการสอน 1  หอง  
หองสันทนาการ 1  หอง หองวิชาการ  1  หอง    
หองทะเบียนวัดผล    1  หอง 
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 3)  เครื่องคอมพิวเตอรพรอมโปรแกรมใชงาน มีทั้งหมด เครื่อง 
คอมพิวเตอร จํานวน (เครื่อง) 

1. ใชในการเรียนการสอน 40 
2. ใชสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตได 37 
3. ใชในการบริหาร 11 

 จํานวนนักเรียนที่สืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ตในปการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 65 คน ตอวัน คิดเปนรอยละ 
29.81  ของนักเรียนทั้งหมด 
 
 4)  แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน   

แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 
สวนหยอม/สวนสุขภาพ ปายนิเทศ/บอรด 
สวนเกษตร มุมหนังสือ 
เรือนเพาะชํา โรงอาหาร 
สนามเด็กเลน หองดนตรี 
ลานกิจกรรม หองคอมพิวเตอร 
หองสื่อการเรียนการสอน หองสมุด 

 
 5)  แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน  

แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน 
วัดพระธรรมกาย วัดเกิดการอุดม วัดกลางคลองสาม  
สวนสัตวเขาดิน 
วัดหัตถสาร 
สวนสัตวเปดเขาเขียว 
พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรทางทะเล 
โรงเรียนสวนกุหลาบรังสิต 

 
 6)  ปราชญชาวบาน/ภูมิปญญาทองถิ่น ผูทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาใหความรูแกครู นักเรียน ในป
การศึกษา 2559 
  6.1 สมาคมชายไทยเชื้อสายรามัญ ใหความรูเรื่อง การทําขาวแช 
   เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 
  6.2 พระภิกษุ ใหความรูเรื่อง กิจกรรมคายคุณธรรมจริยธรรม 
  เมื่อวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2559 
  6.2 สํานักการกีฬาจังหวัดปทุมธานี ใหความรูเรื่อง กิจกรรมสงเสริมกีฬาเด็กเล็ก 
  เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 และ 15 กุมภาพันธ 2560 
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ปราชญชาวบาน/ ภูมิปญญาทองถิ่น/  
ผูทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาใหความรูแกคร ู/ ผูเรียน 

ที ่ ประเภทความรู  จํานวนครั้ง 
1. การประกอบวิชาชีพ - 
2. การเกษตร 1 
3. คหกรรม 1 
4. หัตถกรรม - 
5. ศิลปะ/ดนตรี - 
6. กีฬา 1 
7. วัฒนธรรม/จารีต-ประเพณี 1 
8. ศาสนา/คุณธรรม จริยธรรม/คุณลักษณะที่พึงประสงค 1 
9. ความปลอดภัย/อุบัติเหตุ/กฎหมาย/ระเบียบวินัย - 
10. สุขภาพ/การแพทย/สุขอนามัย 1 
11. สิ่งแวดลอม/ทรัพยากร - 
12. การจัดการเรียนการสอน/หลักสูตร/การประเมิน - 
13. อื่นๆ(..............................................................................) - 

 
11.  ผลงานดีเดนในรอบปที่ผานมา 
 11.1 ผลงานดีเดน 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา ผลการทดสอบระดบัชาติ (O-Net) ไดมาตรฐาน

คุณภาพการจัดศึกษา 2559 ระดบัประถมศึกษาปที่ 6 
เหรียญเงิน 

สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน 

โรงเรียนสงเสริมการอาน บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป 
จํากัด (มหาชน) 

ผูบริหาร   
นางพิมพพิศา  อูทรัพย ผูบริหารดีเดน สํานักงานคณะกรรมการ

สงเสริมการศึกษาเอกชน 
คร ู   
นางสาวภานุมาศ  เขียวมงคล ครูดีเดน สํานักงานคณะกรรมการ

สงเสริมการศึกษาเอกชน 
นักเรียน   
1 ด.ช.อานุภาพ แจหมเครือ 

เตะบอลเขาโกลหน ู
ทอง สมาคมผูประกอบวิชาชีพ 

บริหารการศึกษาสถานศึกษาเอกชน 
ปทุมธาน ี

2 ด.ช.ทศพร ธรรมสถิตย 
3 ด.ช.ชัชพงษ วุฒ ิ

มารยาทไย ทอง 
4 ด.ญ.รชาดา ทวมบริบูรณ 
5 ด.ญ.ชาลิสา บุตรไทย เลานิทานคุณธรรม ทอง 
6 ด.ญ.บุญญาศิร ิ สุนทรวิภาต รองเพลงพระราชนิพนธ ทอง 
7 ด.ช.เดชาวัต รัตนานนท 

วาดภาพระบายส ี ทอง 
8 ด.ช.ศักดิโชต ิ สนั่นไหว 
9 ด.ญ.นัทธมน สุริยวงศา 

ประดิษฐของใชวัสดุจากธรรมชาต ิ ทอง 10 ด.ญ.พรพรรณ บัวลําพอง 
11 ด.ญ.รวินทรนิภา สุรมานนท 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 
12 ด.ช.กีรต ิ เศรษฐสุข 

มารยาทไทย ทอง 
องคการบริหารสวนตําบลคลองหา 
(กลุมเครือขายที่  5) 13 ด.ญ.กัญญาณัฐ กันเกศ 

14 ด.ช.ทัพฟา กลิ่นสวัสด ื เลานิทานคุณธรรม (ป.1-3) ทอง 
15 ด.ญ.บุญญาศิร ิ สุนทรวิภาต เลานิทานคุณธรรม (ป.4-6) ทอง 
16 ด.ช.ธนชิต พงษศรีเจริญสุข Impromptu Speech ทอง 
17 ด.ช.พัชธรสิษฐ นามเมือง Impromptu Speech ทอง 
18 ด.ช.เดชาวัต รัตนานนท คัดลายมือภาษาจีน (ป.1-3) ทอง 
19 ด.ญ.พิมพอัปสร เครือมาล ี คัดลายมือภาษาจีน (ป.4-6) ทอง 
 

  



 
 
11.2 งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลสําเร็จ (ปการศึกษา 2559) 
  ระดับการศึกษาปฐมวัย 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค/เปาหมาย วิธีดําเนินการ ตัวชี้วัดความสาํเร็จ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
โครงการวันสําคัญ วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหเด็กเขาใจหลักการของศาสนา และปฏิบัติตามหลักการของ
ศาสนา 

2. เพื่อใหครู  เด็ก ผูปกครองไดรวมปฏิบัตกิิจกรรมและมีความเขาใจอัน
ดีตอกัน  

3. เพื่อใหครูและเด็กรวมอนุรักษศิลปวัฒนธรรม  และมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค 

เปาหมาย 
เชิงปรมิาณ เด็กเขารวมโครงการทุกคน 
เชิงคุณภาพ เด็กรอยละ 90 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟงคําสั่งสอนของ
ครูอาจารย พอแม มีความกตัญูกตเวทีตอมีพระคุณ ประพฤติตนตาม
ประเพณีวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 
 เด็กรอยละ 95 ชื่นชมธรรมชาต ิ

วิธีดําเนินการ 
1. ขั้นเตรียม 
 - ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัต ิ
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 - ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน มอบหมายหนาที่

ผูรับผิดชอบ 
 - ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาํหนดไว 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผูรับผิดชอบรายงานความกาวหนาของแตละกิจกรรม 
4. สรุปผลการดําเนินงาน 
 

1. รอยละ 90 ของเด็ก มีวินยั รับผิดชอบ เชื่อ
ฟงคุณครู อาจารยพอแม 

96.08 
 กิจกรรมวันไหวครู 
 กิจกรรมวันเขาพรรษา 
 กิจกรรมวันแม 
 กิจกรรมวันลอยกระทง 
 กิจกรรมวันพอ 
กิจกรรมวันคริสตมาส 
 กิจกรรมวันปใหม 
 

2. รอยละ 90 ของเด็ก ประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 

98.04 

3. รอยละ 90 ของเด็ก มีความราเริงแจมใส 97.06 
4. รอยละ 95 ของเด็ก ชื่นชมธรรมชาต ิ 100 
5. รอยละ 90 ของเด็ก ทํางานรวมกับผูอื่น 98.04 

โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหเด็กมีวินัยและมีความรับผิดชอบ 
2. เพื่อใหเด็กเชื่อฟงคําสั่งสอนของครูอาจารย พอแม มีความกตัญู

กตเวทีตอผูมีพระคุณ 
3. เพื่อใหเด็กมีความซื่อสัตยสุจริต ชวยเหลอืแบงหัน 
4. เพื่อใหเด็กประพฤติตนตามหลักวัฒนธรรมไทย และหลักศาสนา

พุทธ 
เปาหมาย 

เชิงปรมิาณ เด็กเขารวมโครงการทุกคน 
เชิงคุณภาพ เด็กรอยละ 90 ควบคุมอารมณไดเหมาะสมกับวัย เชื่อฟง
คําสั่งสอนของพอแม มวีินัย มีความรับผดิชอบ มีความซื่อสัตย สุจริต 
รูจักชวยเหลอืแบงปน ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรม
ชาวพุทธ 

วิธีดําเนินการ 
1. ขั้นเตรียม 
 - ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัต ิ
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 - ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน มอบหมายหนาที่

ผูรับผิดชอบ 
 - ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาํหนดไว 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผูรับผิดชอบรายงานความกาวหนาของแตละกิจกรรม 
4. สรุปผลการดําเนินงาน 
 
 

1. รอยละ 90 ของเด็ก มีวินยั เชื่อฟงคําสอน
ของพอแม มีความกตัญกูตเวท ี

96.08 
 กิจกรรมกราบเทาพอแมกอนนอน 
 กิจกรรมหนูนอยคนเกง 
 กิจกรรมสมุดบันทึกความดี 
 กิจกรรมวิถีชาวพุทธ 

2. รอยละ 90 ของเด็ก มีความซื่อสัตยสจุริต 
ชวยเหลือแบงปน 

100 

3. รอยละ 90 ของเด็ก ประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทย และศาสนาพุทธ 

98.04 



งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค/เปาหมาย วิธีดําเนินการ(ยอๆ) ตัวชี้วดัความสาํเร็จ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
โครงการสงเสริมศักยภาพเด็ก วัตถุประสงค 

1. เพื่อพัฒนาใหเด็กมีความมั่นใจในตนเอง กลาแสดงออก 
2. เพื่อใหเด็กสามารถควบคุมตนเอง ชื่นชมศิลปะ ดนตรี และการ

เคลื่อนไหว 
3. เพื่อใหเด็กทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 
เปาหมาย 
เชิงปรมิาณ เด็กเขารวมโครงการทุกคน 
เชิงคุณภาพ เด็กรอยละ 85 สามารถทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นไดอยาง
มีความสุข 
 เด็กรอยละ 90 ราเริงแจมใส มีความมั่นใจในตนเอง กลา
แสดงออก สามารถควบคุมอารมณตนเอง  
 เด็กรอยละ 95 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี และการเคล่ือนไหว 

วิธีดําเนินการ 
1. ขั้นเตรียม 
 - ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัต ิ
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 - ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน มอบหมายหนาที่

ผูรับผิดชอบ 
 - ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาํหนดไว 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผูรับผิดชอบรายงานความกาวหนาของแตละกิจกรรม 
4. สรุปผลการดําเนินงาน 

1. รอยละ 90 ของเด็ก มีความราเริงแจมใส 97.06 
 กิจกรรมมอบเกียรติบัตร 
 กิจกรรมงานปดภาค 
กิจกรรมกีฬาสี 

2. รอยละ 90 ของเด็ก มีความมั่นใจ 96.08 
3. รอยละ 90 ของเด็ก ควบคุมอารมณตนเอง

ได 
98.04 

4. รอยละ 95 ของเด็ก ชื่นชมศิลปะ ดนตรี
และการเคล่ือนไหว 

100 

5. รอยละ 85 ของเด็ก ทํากจิกรรมรวมกบั
ผูอื่นไดอยางมีความสุข 

98.04 

โครงการสงเสริมวิชาการ วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหเด็กมีความสนใจเรียนรูสิ่งตางๆ รอบตัว 
2. เพื่อใหเด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิง่ตางๆ ที่เกิดจาร

ประสบการณเรียนรู 
3. เพื่อใหเด็กมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรและภาษา 
เปาหมาย 
เชิงปรมิาณ เด็กเขารวมโครงการทุกคน 
เชิงคุณภาพ เด็กรอยละ 90 ราเริงแจมใส รักการเรียน สนใจเรียนรูสิ่ง
รอบตัว มีความมั่นใจ มีความซื่อสัตยสุจริต มีทักษะทางคณิตศาสตร มี
ทักษะทางภาษา มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ที่ เกิดจาก
ประสบการณเรียนรู 
 เด็กรอยละ 95 ชื่นชมศิลปะและธรรมชาติ 

วิธีดําเนินการ 
1. ขั้นเตรียม 
 - ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัต ิ
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 - ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน มอบหมายหนาที่

ผูรับผิดชอบ 
 - ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาํหนดไว 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผูรับผิดชอบรายงานความกาวหนาของแตละกิจกรรม 
4. สรุปผลการดําเนินงาน 

1. รอยละ 90 ของเด็ก มีความราเริงแจมใส 97.06 

กิจกรรมทัศนศึกษา 
 กิจกรรมตลาดนัดดวงพร 
 กิจกรรมวันวิชาการ 
 กิจกรรมภูมิปญญาทองถิ่น 

2. รอยละ 90 ของเด็ก มีความมั่นใจ 96.08 
3. รอยละ 95 ของเด็ก ชื่นชม ศิลปะ และ

ธรรมชาติ 
100 

4. รอยละ 90 ของเด็ก มีความซื่อสัตย สุจริต 100 
5. รอยละ 90 ของเด็ก สนใจเรียนรูสิ่งรอบตัว 99.02 
6. รอยละ 90 ของเด็ก มีความคิดรวบยอด

เกี่ยวกบัสิ่งตางๆ ที่เกิดประสบการณเรียนรู 
95.10 

7. รอยละ 90 ของเด็ก มีทักษะทางภาษา 99.02 
8. รอยละ 90 ของเด็ก มีทักษะขบวนการทาง

คณิตศาสตร 
100 



งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค/เปาหมาย วิธีดําเนินการ(ยอๆ) ตัวชี้วดัความสาํเร็จ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
โครงการนิทานเพื่อนรัก วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหเด็กรักการอานและมีทกัษะทางภาษา มจีินตนาการและ
ความคิดสรางสรรค 

เปาหมาย 
เชิงปรมิาณ เด็กเขารวมโครงการทุกคน 
เชิงคุณภาพ เด็กรอยละ 90 มีทกัษะทางภาษา มีจินตนาการและ
ความคิดสรางสรรค 

วิธีดําเนินการ 
1. ขั้นเตรียม 
 - ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัต ิ
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 - ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน มอบหมายหนาที่

ผูรับผิดชอบ 
 - ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาํหนดไว 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผูรับผิดชอบรายงานความกาวหนาของแตละกิจกรรม 
4. สรุปผลการดําเนินงาน 

1. รอยละ 90 ของเด็ก มีทักษะทางภาษา 100 
 2. รอยละ 90 ของเด็ก มีจินตนาการและ

ความคิดสรางสรรค 
99.02 

โครงการสงเสริมสุขภาพ วัตถุประสงค 
1. เพื่อพัฒนาใหเด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสขุภาพของตน และมี

สมรรถภาพตามเกณฑ 
2. เพื่อใหเด็กสามารถหลกีเลี่ยงสภาวะที่เสีย่งตอโรค 
เปาหมาย 
เชิงปรมิาณ เด็กเขารวมโครงการทุกคน 
เชิงคุณภาพ เด็กรอยละ 70 มีน้าํหนัก สวนสูงตามเกณฑ และมี
สมรรถภาพตามเกณฑ 
 เด็กรอยละ 90 มีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพของตน และ
สามารถหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตอโรค 

วิธีดําเนินการ 
1. ขั้นเตรียม 
 - ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัต ิ
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 - ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน มอบหมายหนาที่

ผูรับผิดชอบ 
 - ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาํหนดไว 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผูรับผิดชอบรายงานความกาวหนาของแตละกิจกรรม 
4. สรุปผลการดําเนินงาน 

1. รอยละ 70 ของเด็ก มีน้ําหนกั สวนสูง และ
สมรรถภาพเปนไปตามเกณฑ 

75.49 
กิจกรรมตรวจสุขภาพประจําป 
กิจกรรมตรวจสุขภาพปากและฟน 2. รอยละ 90 ของเด็ก มีสุขนิสัย ในการดแูล

สุขภาพตนเอง 
99.02 

3. รอยละ 90 ของเด็ก หลีกเลี่ยงตอสภาวะที่
เสี่ยงตอโรค 

100 

โครงการจัดทําและพัฒนา
หลักสูตร 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อพัฒนาใหสถานศึกษามีหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัของ

สถานศึกษาและนําสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
เปาหมาย 
เชิงปรมิาณสถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ไดรับการปรับปรุงโดย
ความรวมมือของทุกฝาย 
เชิงคุณภาพ สถานศึกษามีหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา
และนําสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธภิาพ 

วิธีดําเนินการ 
1. ขั้นเตรียม 
 - ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัต ิ
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 - ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน มอบหมายหนาที่

ผูรับผิดชอบ 
 - ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาํหนดไว 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผูรับผิดชอบรายงานความกาวหนาของแตละกิจกรรม 
4. สรุปผลการดําเนินงาน 
 

1.  สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษาและนําสูการปฏิบัติได
อยางมีประสิทธิภาพ ในระดับ 5 

5 

 



งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค/เปาหมาย วิธีดําเนินการ(ยอๆ) ตัวชี้วดัความสาํเร็จ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร วัตถุประสงค 

1. เพื่อพัฒนาใหครูจัดทําแผนการจัดประสบการณที่สอดคลองกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

2. เพื่อพัฒนาใหครูเขาใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัด
การศึกษา 

เปาหมาย 
เชิงปรมิาณ ครูเขารวมโครงการทุกคน 
เชิงคุณภาพ ครูรอยละ 90 เขาใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของ
การจัดการศึกษา ใชเครื่องมือวัดและประเมินผลพัฒนาการของเด็ก
อยางหลากหลายและสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแกผูปกครอง
และจัดสิ่งแวดลอมใหเกิดการเรียนรูไดตลอดเวลา วิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรูที่ตนรับผิดชอบและใชผลในการปรับการจัดประสบการณ
ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคลองกับพัฒนาการของเด็ก จัดทํา
แผนการจัดประสบการณที่สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
และสามารถจัดประสบการณการเรียนรูที่หลากหลาย 
 ครูทั้ งหมด มีวุฒิและความรูความสามารถในดาน
การศึกษาปฐมวัย 
 ผูบริหารเขาใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
มีวิสัยทัศนภาวะผูนําและความริเริ่มที่เนนการพัฒนา ใชหลักการบริหาร
แบบมีสวนรวม และใชขอมูลการประเมิน การวิจัยเปนฐานคิด สามารถ
บริหารจัดการการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาฯ สงเสริม
และพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ ใหคําแนะนํา คําปรึกษา
ทางวิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา ใน
ระดับดีเยี่ยม 
 เด็ก ผูปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัด
การศึกษาในระดับดีเยี่ยม 
 สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมสรางความตระหนักและ
ความเขาใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับดีเยี่ยม 

วิธีดําเนินการ 
1. ขั้นเตรียม 
 - ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัต ิ
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 - ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน มอบหมายหนาที่

ผูรับผิดชอบ 
 - ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาํหนดไว 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผูรับผิดชอบรายงานความกาวหนาของแตละกิจกรรม 
4. สรุปผลการดําเนินงาน 
 
 

1. รอยละ 90 ของครูที่เขาใจปรัชญาหลักการ 
และธรรมชาติของการศึกษา 

100 
กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา 
กิจกรรมประกวดสื่อการสอน 
กิจกรรมวิจยัในชั้นเรียน 
กิจกรรมนิเทศการสอน 

2. รอยละ 90 ของครูที่จัดทําแผนการจัด
ประสบการณ ที่สอดคลองกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย และสามารถจัด
ประสบการณการเรียนรูที่หลากหลาย 
สอดคลองกับความแตกตางระหวางบุคคล 

100 

3. รอยละ 90 ของครูที่ใชสื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมสอดคลองกับพัฒนาการของเด็ก 

100 

4. รอยละ 90 ของครูที่ใชเครื่องมือการวัดและ
ประเมินพัฒนาการของเด็กอยางหลากหลาย
และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก
ผูปกครอง 

100 

5. รอยละ 90 ของครูที่วิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรูที่ตนรับผิดชอบและใชผลใน
การปรับการจัดประสบการณ 

100 

6. รอยละ 90 ของครูที่จัดสิ่งแวดลอมใหเกิดการ
เรียนรูไดตลอดเวลา 

100 

7. รอยละ 100 ของครูที่มีวุฒิและความรู
ความสามารถในดานการศึกษาปฐมวัย 

100 

8. ผูบริหารเขาใจปรัชญาและหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย อยูในระดับ 5 

5 

9. ผูบริหารมีวิสัยทัศนภาวะผูนําและความคิด
ริเริ่มท่ีเนนการพัฒนาเด็กปฐมวัย อยูในระดับ 
5 

5 

10. ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและ
ใชขอมูลการประเมินหรือการวิจัยเปนฐานคิด
ทั้งดานวิชาการและการจัดการ อยูในระดบั 5 

5 

11. ผู บร ิหารสามารถบร ิหารจ ัดการ
การศ ึกษาให บรรล ุ เป าหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา อยูในระดับ 5 

5 



งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค/เปาหมาย วิธีดําเนินการ(ยอๆ) ตัวชี้วดัความสาํเร็จ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
   12. ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ใหมีประสิทธิภาพ อยูในระดับ 5 
5 

13. ผู บร ิหารให คําแนะนำ คําปร ึกษาทาง
ว ิชาการและเอาใจใส การจัดการศึกษา
ปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา  อยูใน
ระดับ 5 

5 

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

5 

15. สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมสรางความ
ตระหนักรูและความเขาใจหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย อยูในระดับ 5 

5 

16. รอยละ 90 ของครูที่บริหารจัดการชั้นเรยีน
ที่สรางวินัยเชิงบวก 

100 

โครงการสงเสริมคุณธรรมสาน
สัมพันธดวงพร 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อพัฒนาใหครูมีคุณธรรม จริยธรรม 
2. เพื่อพัฒนาใหครูมีวินัยในตนเองประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
เปาหมาย 
เชิงปรมิาณ ครูเขารวมโครงการทุกคน 
เชิงคุณภาพ ครู และบุคลากร รอยละ 90 ประพฤติปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดี และเปนสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 
 

วิธีดําเนินการ 
1. ขั้นเตรียม 
 - ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัต ิ
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 - ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน มอบหมายหนาที่

ผูรับผิดชอบ 
 - ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาํหนดไว 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผูรับผิดชอบรายงานความกาวหนาของแตละกิจกรรม 
4. สรุปผลการดําเนินงาน 

1. รอยละของครูและบุคลากรประพฤติปฏบิัติ
ตนเปนแบบอยางที่ดี และเปนสมาชกิทีด่ี
ของสถานศึกษา 

90 

 

 
  



งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค/เปาหมาย วิธีดําเนินการ(ยอๆ) ตัวชี้วดัความสาํเร็จ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
โครงการประกันคุณภาพภายใน วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหโรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในอยางเปนระบบ 
2. เพื่อจัดเตรียมขอมูลสําหรับการจัดทาํรายงานการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาประจําปของโรงเรียน   
3. เพี่อจัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของโรงเรียน  

และรายงานผลตอตนสังกัด 
เปาหมาย 
เชิงปรมิาณ สถานศึกษามกีารจัดเตรียมขอมูลและจดัทํารายงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของโรงเรียนไดครบถวนสมบูรณ 
เชิงคุณภาพ สถานศึกษามกีารประกันคุณภาพภายในอยางเปนระบบ 
สามารถจัดเตรียมขอมูล และจัดทาํรายงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจําปของโรงเรียนรายงานผลตอตนสังกัดไดอยางมี
คุณภาพในระดับดีมาก 

วิธีดําเนินการ 
1. ขั้นเตรียม 
 - ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัต ิ
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 - ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน มอบหมายหนาที่

ผูรับผิดชอบ 
 - ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาํหนดไว 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผูรับผิดชอบรายงานความกาวหนาของแตละกิจกรรม 
4. สรุปผลการดําเนินงาน 

1. สถานศึกษามกีารประกันคุณภาพภายใน ที่
เปนระบบตามกฎกระทรวงอยูในระดับ 5 

5 
 

โครงการสายสัมพันธชุมชน บาน 
และโรงเรียน 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหโรงเรียน นักเรียน  ผูปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาและ

ชุมชนมีความสัมพันธอันดีตอกัน 
2. เพื่อใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
3. เพื่อใหชุมชนเปนแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
เปาหมาย 
เชิงปรมิาณ สถานศึกษากับนักเรียน ผูปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาและชุมชนมีความสัมพันธทีด่ีตอกัน เปนแหลงวิทยาการใน
การแสวงหาความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
เชิงคุณภาพ ครูรอยละ 90 มีปฏิสัมพันธที่ดีกบัเด็ก และผูปกครอง 
 ชมุชนเขามามีสวนรวมและแลกเปลีย่นในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน การเรียนรูรวมกัน 
 สถานศึกษามกีลไกใหผูมีสวนรวมตระหนักและเขาใจการ
จัดการศึกษาปฐมวัย มีสวนรวมและแสวงหาการรวมมือกับผูปกครอง 
ชุมชนและทองถิ่น สามารถใหบริการอาคารสถานที่และใหความรวมมือ
กับการจัดกิจกรรมชองชุมชน อยูในระดบัดีเยี่ยม 

วิธีดําเนินการ 
1. ขั้นเตรียม 
 - ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัต ิ
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 - ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน มอบหมายหนาที่

ผูรับผิดชอบ 
 - ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาํหนดไว 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผูรับผิดชอบรายงานความกาวหนาของแตละกิจกรรม 
4. สรุปผลการดําเนินงาน 

1. รอยละ 90 ของครูที่มีปฏิสัมพันธที่ดีกบั
เด็ก และผูปกครอง 

100 

กิจกรรมปฐมนิเทศ 
กิจกรรมใหความรูผูปกครอง 
กิจกรรมสัมพันธชุมชน 
 

2. สถานศึกษามกีลไกใหผูมีสวนรวมตระหนัก
และเขาใจการจัดการศึกษาปฐมวยัอยูใน
ระดับ 5 

5 

3. สถานศึกษาสรางการมีสวนรวมและ
แสวงหาการรวมมือกับผูปกครอง ชุมชน
และทองถิ่น อยูในระดับ 5 

5 

4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ระหวาง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และ
องคกรที่เกี่ยวของ อยูในระดับ 5 

5 

5. สถานศึกษาใหบรกิารอาคารสถานที่ และ
พื้นที่ภายในแกชุมชน 

5 

6. สถานศึกษาใหความรวมมือกับการทํา
กิจกรรมของชุมชน 

5 



งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค/เปาหมาย วิธีดําเนินการ(ยอๆ) ตัวชี้วดัความสาํเร็จ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
โครงการปรับปรุงอาคารสถานที ่ วัตถุประสงค 

1.เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
2.เพื่อใหแกนักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียน ไดตระหนักถึงประโยชน

และคุณคาของอาคารสถานที ่และสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียน และ
ชวยกันดแูลรักษาใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 

เปาหมาย 
เชิงปรมิาณ สถานศึกษามีอาคารสถานที ่และสภาพแวดลอมที่พรอม
ใชงานเสมอ 
เชิงคุณภาพ สถานศึกษามีสภาพแวดลอมภายในที่ปลอดภัย รมรื่น มี
สิ่งอํานวยความสะดวก เปนแหลงเรียนรู เพื่อพัฒนาการเรียนรูของเด็ก
อยางรอบดาน  

วิธีดําเนินการ 
1. ขั้นเตรียม 
 - ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัต ิ
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 - ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน มอบหมายหนาที่

ผูรับผิดชอบ 
 - ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาํหนดไว 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผูรับผิดชอบรายงานความกาวหนาของแตละกิจกรรม 
4. สรุปผลการดําเนินงาน 

1. เปนแหลงเรียนรูเพื่อพัฒนาการเรียนรูของ
เด็กและบุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน อยู
ในระดับ 5 

5 

 

2. สถานศึกษาจัดสิ่งอาํนวยความสะดวก เพื่อ
พัฒนาเด็กอยางรอบดาน อยูในระดับ 5 

5 

โครงการยิ้มงายไหวสวย วัตถุประสงค 
1. เพื่อปลูกฝงมารยาทในการไหวและสงเสริมอัตลักษณของโรงเรียนให

โดดเดน 
2. เพื่อใหนักเรียนเห็นคุณคาและความสาํคัญในความมีสัมมาคารวะ 

เคารพนอบนอมตอผูใหญ 
เปาหมาย 
เชิงปรมิาณ เดก็เขารวมโครงการทุกคน 
เชิงคุณภาพ เด็กรอยละ 90 มีกิริยามารยาท มีสัมมาคารวะ แสดง
ความเคารพนอบนอมตอผูใหญดวยการไหวไดอยางสวยงาม 

วิธีดําเนินการ 
1. ขั้นเตรียม 
 - ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัต ิ
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 - ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน มอบหมายหนาที่

ผูรับผิดชอบ 
 - ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาํหนดไว 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผูรับผิดชอบรายงานความกาวหนาของแตละกิจกรรม 
4. สรุปผลการดําเนินงาน 

1. รอยละ 90 ของเด็กที่มีสุขภาพจิตดี มี
กิริยามารยาทงาม แสดงความเคารพตอ
ผูใหญไดอยางสวยงาม 

100 
 



งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค/เปาหมาย วิธีดําเนินการ(ยอๆ) ตัวชี้วดัความสาํเร็จ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
โครงการรักษสิ่งแวดลอม วัตถุประสงค 

1. เพื่อปลูกฝงใหนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเห็นความสําคัญของ
การรักษาสิ่งแวดลอม 

2. เพื่อปลูกฝงนิสัยรักและหวงใยสิ่งแวดลอมใหแกนักเรียน ครู บุคลากร
ในโรงเรียน 

3. เพื่อใหสถานศึกษาเปนแหลงเรียนรูทางธรรมชาติ เสริมทักษะทาง
ภาษาใหเด็ก 

เปาหมาย 
เชิงปรมิาณ เด็กเขารวมโครงการทุกคน 
เชิงคุณภาพ เด็กรอยละ 90 บําเพ็ญประโยชนเพื่อสวนรวม สนใจ
เรียนรูสิ่งรอบตัว มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค 
 เด็กรอยละ 95 ชื่นชมผลงานศิลปะ 

วิธีดําเนินการ 
1. ขั้นเตรียม 
 - ประชุมโครงการและเสนอขออนุมัต ิ
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 - ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน มอบหมายหนาที่

ผูรับผิดชอบ 
 - ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาํหนดไว 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผูรับผิดชอบรายงานความกาวหนาของแตละกิจกรรม 
4. สรุปผลการดําเนินงาน 
 

1. รอยละ 90 ของเด็กที่บําเพ็ญประโยชนเพื่อ
สวนรวม 

100 

กิจกรรมผูพิชิตขยะ 
กิจกรรมรีไซเคิล 2. รอยละ 90 ของเด็กที่สนใจเรียนรูสิ่ง

รอบตัว 
99.02 

4. รอยละ 90 ของเด็กที่มีจินตนาการและ
ความคิดสรางสรรค 

99.02 

5. รอยละ 95 ของเด็กที่ชื่นชมผลงานศิลปะ 100 



 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค วิธีดําเนินการ ตัวชี้วดัความสาํเร็จ 
ผลการ 

ดําเนินงาน 
โครงการวันสําคัญ วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหผูเรียนไดรับประสบการณตรง ดานการปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมประเพณีไทยและตามหลักปฏิบัติของศาสนา 

2. เพื่อใหผูเรียนรูหลักการของศาสนา รวมอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 

เปาหมาย 
เชิงปรมิาณ ผูเรียนเขารวมกิจกรรมทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
- รอยละ 85 ของผูเรียนมีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวย

ตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรูและสื่อตางๆ รอบตัว และมี
ทักษะในการอาน ฟง ดู พูด เขียน และตั้งคําถามเพื่อคนควาหา
ความรูเพิ่มเติม ทํางานอยางมีความสุข มุงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจ
ในผลงานของตนเอง และทํางานรวมกับผูอื่นได 

- รอยละ 90 ของผูเรียนสามารถสรางผลงานจากการเขารวม
กิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป กฬีา/นันทนาการตาม
จินตนาการ มีวินยั มีความเอื้ออาทรผูอืน่และกตัญูกตเวท ีทํางาน
รวมกับผูอื่นไดกลาแสดงออก สามารถสรางผลงานดานศิลปะ มี
ความรักชาติ ศาสน กษัตรยิ ปฏิบัติตามของศาสนา มีความรกัและ
ภูมิใจในความเปนไทย และยอมรับวัฒนธรรมที่แตกตาง ตระหนกั 
รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 

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

หนาที่ผูรับผิดชอบ 
 - ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาํหนดไว 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผูรับผิดชอบรายงานความกาวหนาของแตละ

กิจกรรม 
4. สรุปผลการดําเนินงาน 
 

รอยละ 90 ของผูเรียนมีวินัย มีความรักชาติ ศาสน 
กษัตริย ปฏิบัติตามของศาสนา และภูมิใจในความ
เปนไทย 

94.95 
กิจกรรมวันไหวครู 
กิจกรรมวันสุนทรภู 
กิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาต ิ
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร 
กิจกรรมวันเขาพรรษา 
กิจกรรมวันแม 
กิจกรรมวันลอยกระทง 
กิจกรรมวันพอ 
กิจกรรมวันคริสตมาส+ปใหม 
กิจกรรมวันเด็ก 

รอยละ 90 ของผูเรียนเอื้ออาทรผูอื่นและกตัญู
กตเวที 

96.33 

รอยละ 85 ของผูเรียนมีนิสัยรักการอานและแสวงหา
ความรูดวยตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรูและสื่อ
ตางๆ รอบตัว 

94.95 

รอยละ 85 ของผูเรียนมีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด 
เขียน และตั้งคําถามเพือ่คนควาหาความรูเพิ่มเติม 

90.83 

รอยละ 85 ของผูเรียนทํางานรวมกับผูอืน่ได 98.17 
รอยละ 90 ของผูเรียนตระหนัก รูคุณคา รวม
อนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 

94.95 

รอยละ 90 ของผูเรียนสามารถสรางผลงานจากการ
เขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป กีฬา/
นันทนาการตามจินตนาการ 

95.87 

รอยละ 85 ของผูเรียนทํางานอยางมีความสุข มุงมั่น
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง  

96.79 

รอยละ 90 ของผูเรียนยอมรับวัฒนธรรมที่แตกตาง 100 
  



งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค วิธีดําเนินการ ตัวชี้วดัความสาํเร็จ 
ผลการ 

ดําเนินงาน 
โครงการสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหผูเรียนยึดมั่นในหลักธรรมมีวินัยและมีความรับผิดชอบ 
2. เพื่อใหผูเรียนเปนผูมีมารยาทดี มีสัมมาคารวะตามวัฒนธรรมไทย 
3. เพื่อสงเสริมใหผูเรียนทําความดี เพื่อตนเอง ผูอื่น และสวนรวม 
เปาหมาย 
เชิงปรมิาณ ผูเรียนเขารวมกิจกรรมทุกคน 
เชิงคุณภาพ  
-  รอยละ 90 ของผูเรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค มีความเอื้อ
อาทรผูอื่นและกตัญูกตเวที มีความรักและภูมิใจในความเปนไทย 
เห็นคุณคาในตนเองและกลาแสดงออก มีมนุษยสัมพันธที่ดแีละให
เกียรติผูอื่น 

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

หนาที่ผูรับผิดชอบ 
 - ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาํหนดไว 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผูรับผิดชอบรายงานความกาวหนาของแตละ

กิจกรรม 
4. สรุปผลการดําเนินงาน 

รอยละ 90 ของผูเรียนเอื้ออาทรผูอื่นและกตัญู
กตเวที 

96.33 

กิจกรรมบันทึกความด ี
กิจกรรมสงเสริมมารยาท 

รอยละ 90 ของผูเรียนมีมนุษยสัมพันธทีด่ีและให
เกียรติผูอื่น 

97.25 

รอยละ 90 ของผูเรียนเห็นคุณคาในตนเองและกลา
แสดงออก 

91.28 

รอยละ 90 ของผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
เชน มีความรักและภูมิใจในความเปนไทย 

94.95 

  

โคร งกา รส ง เ ส ริ มศั กยภาพ
นักเรียน 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหผูเรียนสามารถแสวงหาความรูดวยตนเองจากแหลงเรียนรู

และสื่อตางๆ  มีทักษะในการตั้งคําถามเพื่อคนควาหาความรู
เพิ่มเติม และสามารถสรุปความคิดจากสิ่งที่ เรียนรูรวมทั้งมี
ความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริต 

2. เพื่อใหผูเรียนพัฒนาความสามารถของตนเองไดเต็มที่ ทุกดาน 
3. เพื่อใหผูเรียนรูจักการวางแผนการทํางานจนสําเร็จ 
4. เพื่อใหผูเรียนมีมนุษยสัมพันธที่ด ี
5. เพื่อใหผูเรียนสามารถนําเสนอแนวคิดดวยวิธีการของตนเองและ

ยอมรับความสามารถของผูอื่น 
6. เพื่อใหผูเรียนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและนําความรูที่ไดรับ

ไปใชในชีวิตประจําวัน 
เปาหมาย 
เชิงปริมาณ ผูเรียนเขารวมกิจกรรมทุกคน 
เชิงคุณภาพ  
- รอยละ 80 ของผูเรียนสามารถสรุปความคิดจากสิ่งที่เรียนรู 
- รอยละ 85 ของผูเรียนสามารถแสวงหาความรูดวยตนเองจากแหลง
เรียนรูและสื่อตางๆ สามารถสรุปความคิดจากสิ่งที่เรียนรู มีทักษะในการตั้ง
คําถามเพื่อคนควาหาความรูเพิ่มเติม และทํางานอยางมีความสุข มุงมั่น
พัฒนางาน ภูมิใจในผลงานของตนเอง สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได  

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

หนาที่ผูรับผิดชอบ 
 - ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กําหนดไว 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผูรับผิดชอบรายงานความกาวหนาของแตละ

กิจกรรม 
4. สรุปผลการดําเนินงาน 
 

รอยละ 85 ของผูเรียนสามารถแสวงหาความรูดวย
ตนเองจากแหลงเรียนรูและสื่อตางๆ  

94.95 

กิจกรรมรักการอาน 
กิจกรรมงานปดภาค 
กิจกรรมกีฬาสี 
กิจกรรมแขงขันทักษะวิชาการ
นอกใน 
 

รอยละ 85 ของผูเรียนมีทักษะในการตั้งคําถามเพื่อ
คนควาหาความรูเพิ่มเติม 

90.83 

รอยละ 80 ของผูเรียนสามารถสรุปความคิดจากสิ่งที่
เรียนรู 

95.87 

รอยละ 85 ของผูเรียนที่สามารถทํางานรวมกับผูอื่น
ได 

98.17 

รอยละ 90 ของผูเรียนเห็นคุณคาในตนเองและกลา
แสดงออก 

91.28 

รอยละ 90 ของผูเรียนที่สามารถสรางผลงานจาก
การเขารวมกิจกรรมดานดนตรี และนันทนาการ 

95.87 

รอยละ 85 ของผูเรียนที่ทํางานอยางมีความสุข 
มุงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 

96.79 

รอยละ 90 ของผูเรียนที่มีมนุษยสัมพันธที่ดี และให
เกียรติผูอื่น 

97.25 

   



งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค วิธีดําเนินการ ตัวชี้วดัความสาํเร็จ 
ผลการ 

ดําเนินงาน 
 - รอยละ 90 ของผู เรียนสามารถสรางผลงานจากการเขารวม

กิจกรรมดานดนตรี และสามารถสรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรม
ดานกีฬานันทนาการ และเห็นคุณคาในตนเองและกลาแสดงออก และ 
มีมนุษยสัมพันธที่ดี และใหเกียรติผูอื่น 

   

โครงการสงเสริมวชิาการ วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหผูเรียนสามารถแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูและสื่อตางๆ 

ไดดวยตนเอง 
2. เพื่อใหผูเรียนไดมีทักษะในการตั้งคําถาม เพื่อคนควาหาความรู

เพิ่มเติม 
3. เพื่อใหผูเรียนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อการเรียนรูตอกัน 
4. เพื่อใหผูเรียนสามารถสรุปความคิดจากสิ่งที่พบเห็น และนําเสนอวิธี

คิดดวยวิธีการของตนเอง 
เปาหมาย 
เชิงปรมิาณผูเรียนเขารวมกจิกรรมทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
- รอยละ 80 ของผูเรียนสามารถสรุปเรื่องที่พบเห็นและสื่อสารโดย

การพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเองได 
- รอยละ 85 ของผูเรียนสามารถแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูและ

สื่อตางๆ ไดดวยตนเอง สามารถนําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวย
วิธีการของตนเอง มีทักษะในการตั้งคําถาม เพื่อคนควาหาความรู
เพิ่มเติม สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อการเรียนรูตอกัน และ
ทํางานรวมกับผูอื่นได มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริต สามารถ
สรางสรรคผลงานดวยตนเองอยางมีความสุข 

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

หนาที่ผูรับผิดชอบ 
 - ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาํหนดไว 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผูรับผิดชอบรายงานความกาวหนาของแตละ

กิจกรรม 
4. สรุปผลการดําเนินงาน 
 

รอยละ 85 ของผูเรียนที่สามารถแสวงหาความรูดวย
ตนเองจากแหลงเรียนรูและสื่อตางๆ 

94.95 
กิจกรรมทัศนศึกษา 
กิจกรรมตลาดนัดดวงพร 
กิจกรรมภูมิปญญาทองถิ่น 

รอยละ 85 ของผูเรียนที่มีทักษะในการตั้งคําถามเพื่อ
คนควาหาความรูเพิ่มเติม 

90.83 

รอยละ 85 ของผูเรียนที่สามารถแลกเปลี่ยน
ความคิดเพื่อการเรียนรูตอกัน 

95.41 

รอยละ 80 ของผูเรียนที่สามารถสรุปความคิดจากสิ่ง
ที่พบเห็น 

95.87 

รอยละ 85 ของผูเรียนที่สามารถนําเสนอวิธีคิดดวย
วิธีการของตนเอง 

95.41 

รอยละ 85 ของผูเรียนที่ทํางานอยางมีความสุข 96.79 
รอยละ 85 ของผูเรียนที่ทํางานจนสําเร็จ 95.87 
รอยละ 85 ของผูเรียนที่ทํางานรวมกับผูอื่นได 98.17 
รอยละ 85 ของผูเรียนที่มีความรูสึกที่ดตีออาชีพ
สุจริต 

99.08 

  
  



งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค วิธีดําเนินการ ตัวชี้วดัความสาํเร็จ 
ผลการ 

ดําเนินงาน 
โครงการสงเสริมสขุภาพ วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหผูเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ 
2. เพื่อใหผูเรียนรูจักหลีกเลี่ยงตอสภาวะเสี่ยงตอโรคภัย 
3. เพื่อใหผูเรียนมีมีสุขภาพรางกายแข็งแรง 
4. เพื่อใหผูเรียนสามารถปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการได 
5. เพื่อใหผูเรียนมีน้ําหนัก สวนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ 
6. เพื่อใหผูเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพฟน 
เปาหมาย 
เชิงปรมิาณ ผูเรียนเขารวมโครงการทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
- รอยละ 90 ของผูเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพปฏิบัติตนตาม

สุขบัญญัติ 10 ประการได มีสุขภาพรางกายแข็งแรง มีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพฟน และรูจักหลีกเลี่ยงตอสภาวะเสี่ยงตอโรคภัย 

- รอยละ 70 ของผูเรียนมีน้ําหนัก สวนสูง และสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ 

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

หนาที่ผูรับผิดชอบ 
 - ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาํหนดไว 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผูรับผิดชอบรายงานความกาวหนาของแตละ

กิจกรรม 
4. สรุปผลการดําเนินงาน 
 

1. รอยละ 90 ของผู เรียน มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพ 

99.08 
กิจกรรมตรวจสุขภาพประจําป 
กิจกรรมตรวจสุขภาพปากและฟน 
 

2. รอยละ 70 ของผูเรียน มีน้ําหนัก สวนสูง และ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ 

55.05 

3. รอยละ 90 ของผูเรียน รูจักหลีกเลี่ยงตอสภาวะ
เสี่ยงตอโรคภัย 

100 

โครงการสงเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหผูเรียนยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข 
2. เพื่อใหผูเรียนยอมรับฟงความคิดเห็นที่แตกตาง 
3. เพื่อใหผูเรียนมีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติผูอื่น ทํางานรวมกับ

ผูอื่นได 
4. เพื่อใหผูเรียนเห็นคุณคาในตนเองและกลาแสดงออกอยางเหมาะสม 
เปาหมาย 
เชิงปรมิาณ ผูเรียนเขารวมโครงการทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
- รอยละ 85 ของผูเรียนที่ยอมรับฟงความคิดเห็นที่แตกตาง 
-  รอยละ 90 ของผู เรียนยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และ มีมนุษยสัมพันธที่ดีและให
เกียรติผูอื่น เห็นคุณคาในตนเองและกลาแสดงออก และสามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นได 

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

หนาที่ผูรับผิดชอบ 
 - ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาํหนดไว 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผูรับผิดชอบรายงานความกาวหนาของแตละ

กิจกรรม 
4. สรุปผลการดําเนินงาน 

1. รอยละ 90 ของผูเรียน เห็นคุณคาในตนเองและ
กลาแสดงออก 

91.28 

 2. รอยละ 90 ของผูเรียน มีมนุษยสัมพันธที่ดีและให
เกียรติผูอื่น 

97.25 

3. รอยละ 85 ของผูเรียน สามารถยอมรับฟงความ
คิดเห็นที่แตกตาง 

100 

4. รอยละ 90 ของผูเรียน สามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่นได 

98.17 



งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค วิธีดําเนินการ ตัวชี้วดัความสาํเร็จ 
ผลการ 

ดําเนินงาน 
โครงการพัฒนาบุคลากร วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหบุคลากร มีวิสัยทัศนในการปฏิบัติหนาที่ สามารถปรับปรุง
คุณภาพของงานและปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อใหบุคลากรนําความรูจากการพัฒนาไปปรับปรุงแกไขการเรียน
การสอน 

3. เพื่อชวยเหลือ สนับสนุน ใหคําแนะนํา เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู พัฒนาปรับปรุงกระบวนการสอนใหมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลมากขึ้น 

4. เพื่อเสริมขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครู   
5. เพื่อพัฒนาศักยภาพในวิชาชีพใหแกครูใหครูมีความสามารถในการ

วัดและประเมินผลการเรียนรู 
เปาหมาย 
เชิงปรมิาณ ผูบริหารและครู เขารับการอบรมปละไมนอยกวา ปละ 
20  ชั่วโมง/คน 
เชิงคุณภาพ   
- รอยละ 90 ของครู เขาใจเปาหมายของหลักสูตร สามารถนําผลการ

วิเคราะหมาออกแบบ วางแผน สามารถวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล 
และใหคําแนะนํา คําปรึกษา แกไขปญหาผูเรียนอยางทั่วถึง และประพฤติ
ตนเปนแบบอยางที่ดีของผูเรียน เปนสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา จัดการ
เรียนรูที่ตอบสนอง ความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทาง
สติ ปญญา   ประ เ มิ น ผลผู เ รี ยนด ว ยวิ ธี ก า รที่ หล ากหลาย  ใ ช
กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการจัดการเรียนรูพัฒนาผูเรียนอยาง
ตอเนื่อง ใชสื่อและเทคโนโลยีเหมาะสม  

- ผูบริหารมีวิสัยทัศน มีภาวะผูนํา บริหารจัดการสถานศึกษาและพัฒนา
ผูเรียน โดยใชกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวม ผูมีสวนเกี่ยวของพึง
พอใจผลการบริหารจัดการศึกษาอยูในระดับดีเยี่ยม  

- ผูบริหารมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ครอบคลุมภารกิจทั้ง 4 
ดานจนบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว สงเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
อยางตอเนื่อง และใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางทางวิชาการ เอาใจใสการ
จัดการศึกษาอยางเต็มศักยภาพ 

 

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

หนาที่ผูรับผิดชอบ 
 - ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาํหนดไว 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผูรับผิดชอบรายงานความกาวหนาของแตละ

กิจกรรม 
4. สรุปผลการดําเนินงาน 

รอยละ 90 ของครู เขาใจเปาหมายของหลักสูตร  
สามารถกําหนดเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน  

100 
กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา 
กิจกรรมผลิตสื่อการเรียนการสอน 
กิจกรรมวิจยัในชั้นเรียน 
กิจกรรมนิเทศการสอน 

รอยละ 90 ของครู ศึกษาและวิเคราะหผูเรียนเปน
รายบุคคล 

100 

รอยละ 90 ของครูนําผลการวิเคราะหมาจัดการ
เรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการทางสตปิญญา 

100 

รอยละ 90 ของครูสามารถในการใชส่ือและ
เทคโนโลยี  และนําภูมิปญญาทองถิ่นใชในการ
จัดการเรียนรู 

100 

รอยละ 90 ของครูประเมินผลโดยมุงเนนพัฒนาการ
ของผูเรียนดวยวธิีการที่หลากหลาย 

100 

รอยละ 90 ของครูเอาใจใสใหคําแนะนําผูเรียนอยาง
ทั่วถึง 

100 

รอยละ 90 ของครูใชกระบวนการวิจยัในการพัฒนา
ผูเรียนอยางตอเนื่อง   

100 

รอยละ 90 ของครูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยาง
ที่ดีของผูเรียน เปนสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

100 

ผูบริหารมีวิสัยทัศน มภีาวะผูนํา มีความสามารถทาง
วิชาการ อยูในระดับ 5 

5 

ผูบริหารใชกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวมอยูใน
ระดับ 5 

5 

ผูบริหารมีประสิทธภิาพในการบริหารจดัการ อยูใน
ระดับ 5 

5 

ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร อยูใน
ระดับ 5 

5 

ผูมีสวนเกี่ยวของ พึงพอใจผลการบริหารจัด อยูใน
ระดับ 5การศึกษา 

5 

ผูบริหารใหคําแนะนาํ คําปรึกษาทางวิชาการ  เอาใจ
ใส การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ เต็มเวลา อยูใน
ระดับ 5 

5 



งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค วิธีดําเนินการ ตัวชี้วดัความสาํเร็จ 
ผลการ 

ดําเนินงาน 
โครงการสงเสริมคุณธรรมสาน
สัมพันธดวงพร 

วัตถุประสงค 
1.  เพื่อใหครูเปนแบบอยางที่ดีของผูเรียน 
2. เพื่อใหครูเปนผูมีวินัย มีความเชื่อมั่นในความดีของตนเอง  
3. เพื่อครูมีความมั่นใจในการสอน 
เปาหมาย 
เชิงปรมิาณ ครูเขารวมโครงการทุกคน 
เชิงคุณภาพ รอยละ 90 ของครู ฝายประถมประพฤติปฏิบัติตน
เปนแบบอยางที่ดี และเปนสมาชกิที่ดีของสถานศึกษา 

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

หนาที่ผูรับผิดชอบ 
 - ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาํหนดไว 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผูรับผิดชอบรายงานความกาวหนาของแตละ

กิจกรรม 
4. สรุปผลการดําเนินงาน 

1. รอยละ 90 ของครู คุณธรรมจริยธรรม มีสมาธิ
และความมุงมั่นในการปฏิบัติงานปฏิบัติหนาที่
ตามมาตรฐานวิชาชีพอย างมุ งมั่น เต็มเวลา
ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ด ี

100 



งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค วิธีดําเนินการ ตัวชี้วดัความสาํเร็จ 
ผลการ 

ดําเนินงาน 
โครงการประกันคุณภาพภายใน วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ 

2. เพื่อใหคุณภาพการศึกษาไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง 

3. เพื่อใหไดรับทราบผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
เปาหมาย 
เชิงปรมิาณ สถานศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาโดยบุคลากรภายในโรงเรียน ภายใตความรวมมือ
ของหนวยงานตนสังกัดครบทุกขั้นตอน 
เชิงคุณภาพ สถานศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษา จัดทําและ
ดําเนินการตามแผน จัดระบบขอมูลสารสนเทศ ใชสารสนเทศในการ
บริหารจัดการ นําผลการประเมินคุณภาพไปใชในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง และจัดทํารายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

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

หนาที่ผูรับผิดชอบ 
 - ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาํหนดไว 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผูรับผิดชอบรายงานความกาวหนาของแตละ

กิจกรรม 
4. สรุปผลการดําเนินงาน 

1. สถานศึกษามีการดําเนินการตามระบบประกัน
คุณภาพภายในตามกฎกระทรวง อยูในระดับ 5 

5 
 

โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหมีหลักสูตรสถานศึกษา 
2. เพื่อใหหลักสูตรมีความสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง 
3. เพื่อใหหลักสูตรมีความสอดคลองกับความตองการของผูปกครอง

และชุมชน 
4.  เพื่อใหมีหลักสูตรที่เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียนโดยมีการ

พัฒนาอยางตอเนื่อง 
เปาหมาย 
เชิงปรมิาณ มีหลักสูตรสถานศึกษาครบถวนทุกสาระการเรียนรู 
เชิงคุณภาพ หลักสูตรมีความสอดคลองกับหลกัสูตรแกนกลาง 
ความตองการของผูปกครองและชุมชน  และมีความเหมาะสมกบั
ศักยภาพของผูเรียนตามวัย 

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

หนาที่ผูรับผิดชอบ 
 - ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาํหนดไว 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผูรับผิดชอบรายงานความกาวหนาของแตละ

กิจกรรม 
4. สรุปผลการดําเนินงาน 

1. สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสม
กับบริบทอยูเสมอ อยูในระดับ 5 

5 

 2. สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมใหผูเรียนไดเลือก
ตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ อยู
ในระดับ 4 

5 



 งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค วิธีดําเนินการ ตัวชี้วดัความสาํเร็จ 
ผลการ 

ดําเนินงาน 
.โครงการสายสัมพันธบานและ
โรงเรียน 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อสรางความเขาใจอันดีระหวางชุมชน ผูปกครอง 
2. เพื่อแลกเปลี่ยนขาวสารและความรูกับชุมชน 
3. เพื่อรวมมือกับชุมชนในการจัดการศึกษา 
เปาหมาย 
เชิงปรมิาณ สถานศึกษาสรางความสัมพันธกับผูปกครอง ชุมชน
ใกลเคียงสถานศึกษาและองคกรสวนทองถิ่น 

เชิงคุณภาพ 
- ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางสถานศึกษา กับผูปกครอง 
- มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาและใช

ประโยชนจากแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อ
พัฒนาบุคลากรของสถานศกึษารวมทั้งผูที่เกี่ยวของ 

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

หนาที่ผูรับผิดชอบ 
 - ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาํหนดไว 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผูรับผิดชอบรายงานความกาวหนาของแตละ

กิจกรรม 
4. สรุปผลการดําเนินงาน 

1. ผูปกครองเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
อยูในระดับ 5 

5 

กิจกรรมปฐมนิเทศ 
กิจกรรมใหความรูผูปกครอง 
กิจกรรมสัมพันธชุมชน 

2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชนและองคกรที่เกี่ยวของ อยูใน
ระดับ 5 

5 

3. มีการสร า งและพัฒนาแหล ง เรี ยนรู ภายใน
สถานศึกษาและใชประโยชนจากแหลงเรียนรูทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนา
บุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผูที่เกี่ยวของอยูใน
ระดับ 5 

5 

โครงการปรับปรุงอาคารสถานที ่ วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหมีหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนที่มั่นคงแข็งแรง 

สะอาดปลอดภัย สิ่งอํานวยความสะดวก พอเพียง อยูในสภาพใช
การไดด ี

2. เพื่ อ ใหมีแหลงเรี ยนรูสํ าหรับผู เรี ยนและบุคลากรภายใน
สถานศึกษา 

เปาหมาย 
เชิงปริมาณ อาคารสถานที่และสภาพแวดลอมสถานศึกษา 
ไดรับการดูแลรักษาและปรับปรุงใหมีสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ 
เชิงคุณภาพ มีอาคารเรียนที่ มั่ นคงแข็ งแรง สะอาดและ
ปลอดภัย มีหองเรียน หองปฏิบัติการ และสิ่งอํานวยความสะดวก
พอเพียง อยูในสภาพใชการไดดี มีสภาพแวดลอมรมรื่น สวยงามและมี
แหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน 
 รอยละ 90 ของผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 

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

หนาที่ผูรับผิดชอบ 
 - ดําเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่กาํหนดไว 
3. ขั้นติดตาม 
 - ผูรับผิดชอบรายงานความกาวหนาของแตละ

กิจกรรม 
4. สรุปผลการดําเนินงาน 

1. สถานศึกษามีหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคาร
เรียนมั่นคง  สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอํานวย
ความสะดวก พอเพียง อยูในสภาพใชการไดด ี
สภาพแวดลอมรมรื่น และมีแหลงเรียนรูสําหรับ
ผูเรียน  อยูในระดับ 5 

5 

กิจกรรมดูแลซอมบํารุง ปรับปรุง
เพิ่มเติม 
กิจกรรมเรารักโรงเรียน 
กิจกรรมสรางเสริมแหลงเรียนรู 

2. มีการสร า งและพัฒนาแหล ง เรี ยนรู ภายใน
สถานศึกษา และใชประโยชนจากแหลงเรียนรู 
เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและบุคลากร
ภายในสถานศึกษา อยูในระดับ 5 

5 

3. รอยละ 90 ของผู เรียนมีคุณลักษณะอันพึ ง
ประสงค 

94.95 
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12. ผลการประเมินคุณภาพภายในปที่ผานมา  
 12.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย  

มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา  
ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม 
มาตรฐานดานคุณภาพเด็ก ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 1 เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 2 เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจติใจ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 3 เด็กมีพัฒนาการดานสังคม ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 4 เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา ดีเยี่ยม 
มาตรฐานดานการจัดการศึกษา ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 6 ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 7 แนวการจดัการศึกษา ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 8 สถานศึกษามีการประกันคณุภาพภายในของ สถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ดีเยี่ยม 
มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 9 สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศกึษาเปนสังคมแหงการเรยีนรู ดีเยี่ยม 
มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 10 การพัฒนาสถานศกึษาใหบรรลเุปาหมายตาปรัชญา วิสัยทัศน และจุดเนนของการศึกษาปฐมวัย ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ดานมาตรการสงเสริม ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 11 การพัฒนาสถานศกึษาตามนโยบายและแนวทางปฏริูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพใหสูงขึ้น ดีเยี่ยม 

 12.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 
ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม 
มาตรฐานดานคณุภาพผูเรียน ดีเยีย่ม 
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมสีุขภาวะที่ดแีละมสีุนทรียภาพ ดีเยีย่ม 

มาตรฐานท่ี 2 ผูเรียนมคีุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค ดีเยีย่ม 

มาตรฐานท่ี 3 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ดีเยีย่ม 

มาตรฐานท่ี 4 ผูเรียนมคีวามสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คดิสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสตสิม
เหตุผล 

ดีเยีย่ม 

มาตรฐานท่ี 5 ผูเรียนมคีวามรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร ดีเยีย่ม 

มาตรฐานท่ี 6 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพ
สุจรติ 

ดีเยีย่ม 

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 8 ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมปีระสิทธิภาพ
และเกดิประสิทธิผล 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรยีนรู และกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผูเรียนอยางรอบ
ดาน 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสรมิใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 12 สถานศึกษามีการประกันคณุภาพภายในของสถานศกึษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ดีเยี่ยม 
มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 13 สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรยีนรู ดีเยี่ยม 
มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 14 การพัฒนาสถานศกึษาใหบรรลเุปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา และจดุเนนท่ีกําหนดขึ้น ดีเยี่ยม 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 
ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม 
มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 15 การจัดกจิกรรมตามนโยบาย จดุเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและสงเสริม

สถานศึกษาใหยกระดับคณุภาพสูงขึ้น 
ดีเยี่ยม 

 

13. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกที่ผานมา 
 13.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  
 โรงเรียนดวงพร ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ.รอบสาม เมื่อวันที่ 14-17 มกราคม พ.ศ. 
2556 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน 3 กลุมตัวบงชี้ คือ กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน กลุม
ตัวบงชี้อัตลักษณ กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเปนตาราง
ดังตอไปนี ้
 13.2.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (2 – 5 ป) 
น้ําหนัก
คะแนน 

คะแนนที่
ได 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน    

ตัวบงช้ีที่ 1  เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวยั 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบงช้ีที่ 2  เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจติใจสมวัย 5.00 4.50 ดีมาก 
ตัวบงช้ีที่ 3 เด็กมีพัฒนาการดานสังคมสมวัย 5.00 4.50 ดีมาก 
ตัวบงช้ีที่ 4  เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย 10.00 8.50 ดี 
ตัวบงช้ีที่ 5  เด็กมีความพรอมศึกษาตอในขั้นตอไป 10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบงช้ีที่ 6  ประสิทธิผลการจัดประสบการณการเรยีนรูที่เนนเด็กเปนสําคัญ 35.00 31.00 ดี 
ตัวบงช้ีที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 15.00 13.50 ดีมาก 
ตัวบงช้ีที่ 8  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 4.66 ดีมาก 
กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ    

ตัวบงช้ีที่ 9  ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจและ
วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศกึษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจดุเดนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณของ
สถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม    
ตัวบงช้ีที่ 11  ผลการดําเนินงานโครงการพเิศษเพื่อสงเสรมิบทบาทของสถานศึกษา 2.50 2.50 ดีมาก 
ตัวบงช้ีที่ 12  ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน 

และพัฒนาสูความเปนเลิศทีส่อดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
2.50 2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม 100 91.66 ดีมาก 
 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย (3 – 5 ป) ประเภทโรงเรียน  
 ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา 91.66 คะแนน  มีคุณภาพระดับ ดีมาก 
 การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาประเภทโรงเรียน 
  ผลคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ ตั้งแต 80 คะแนนขึ้นไป   ใช   ไมใช 
 มีตัวบงช้ีที่ไดระดับดีขึ้นไป 10 ตัวบงช้ี จาก 12 ตัวบงชี้   ใช   ไมใช 
 ไมมีตัวบงช้ีใดที่มีระดับคุณภาพตองปรับปรุงหรือตองปรับปรุงเรงดวน   ใช   ไมใช  
 สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
  สมควรรับรองมาตรฐานการศกึษา  ไมสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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 จุดเดน 
 ดานผลการจัดการศึกษา 

1) เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย มีการเจริญเติบโตสมวัย มีน้ําหนักและสวนสูงเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของกรมอนามัย มีสมรรถภาพทางรางกาย และสมรรถภาพทางกลไกสมวัย สามารถเลนและออกกําลังกาย
ไดโดยไมเหนื่อย สามารถเคลื่อนไหวรางกายไดอยางคลองแคลวตามวัย เด็กมีสุขนิสัยสมวัยดีมาก รูจักดูแลตนเองให
มีสุขนิสัยที่ดี เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจสมวัยดีมาก สามารถบอกความตองการ ความพอใจ สามารถ
ตัดสินใจเลือกสิ่งตางๆ ได บอกความภาคภูมิใจเมื่อทําสิ่งใดได มีสุนทรียภาพสมวัย ชื่นชอบดานศิลปะ ดนตรี และ
การเคลื่อนไหว และชื่นชอบธรรมชาติและปรากฏการณทางธรรมชาติ เด็กมีวินัยและรูผิดชอบสมวัย สามารถปรับตัว
เขากับสังคมไดดี เด็กมีความใฝรูสมวัย และมีความพรอมศึกษาตอในขั้นตอไปดีมาก ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น 
รูจักการแกปญหาในการเลน มีทักษะในการคิด การใชภาษา มีทักษะในการอาน ในการเขียนสื่อความหมาย ภาษา
ทาทาง สัญลักษณ มีความรูเกี่ยวกับวิธีระวังรักษารางกายใหสะอาด ปลอดภัย รูจักแสดงความคิดเห็น มีความรูเรื่อง
ธรรมชาติรอบตัว สิ่งของเครื่องใช ยานพาหนะ และการสื่อสารที่ใชในชีวิตประจําวัน ดีมาก 

2) สถานศึกษามีผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน พันธกิจและวัตถุประสงคของ
การจัดตั้งสถานศึกษา คือ “ไหวสวย มารยาทงาม” มีผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปน
เอกลักษณของสถานศึกษา คือ “โรงเรียนสงเสริมมารยาท” และมีผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริม
บทบาทของสถานศึกษา คือ “โครงการสงเสริมสุขภาพ” (กิจกรรมสงเสริมการดื่มนม) สถานศึกษาดําเนินการไดดี
มาก 

ดานการบริหารจัดการศึกษา 
1) ผูบริหารสถานศึกษามีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ มีความเปนผูนํา เปนผูบริหารมืออาชีพ 

คณะกรรมการสถานศึกษามีประสิทธิภาพ มีสวนรวมในการใหขอเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
สงเสริมการใชภูมิปญญาทองถิ่น สงเสริมการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมใหสะอาด รมรื่น สวยงาม สถานศึกษามี
ครูเพียงพอและครูมีคุณภาพมาก ครูทุกคนมีคุณลักษณะเหมาะสมที่จะทํางานกับเด็ก การจัดสภาพแวดลอม
ภายนอกอาคารและภายในอาคารเอ้ือตอการเรียนรู ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ มีครูเวรรับ-สงเด็กประจํารถทุกวัน 
มีอุปกรณดับเพลิง มีเครื่องตัดไฟ และมีทางหนีไฟที่สามารถหนีไฟไดอยางรวดเร็วและปลอดภัย รวมทั้งสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพในมาตรการดานความปลอดภัยและการปองกันการบาดเจ็บในเด็กดีมาก 

2) ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา คือเด็กไดรับการพัฒนาทั้ง 4 ดาน อยางครบถวน เด็กสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตาม
ศักยภาพ ครูมีความรูความสามารถในการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนเด็กเปนสําคัญ รวมทั้งผูบริหารได
พัฒนาการบริหารไดสอดคลองกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ไมม ี
ดานการประกันคุณภาพภายใน 
ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยตนสังกัด และพัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาดีมาก มีการสงเสริมพัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามหลักเกณฑ 
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ครอบคลุมการดําเนินงานตาม
กฎกระทรวงฯ อยางเดนชัด 

จุดที่ควรพัฒนา 
ดานผลการจัดการศึกษา 
1) เด็กถายทอดความคิดสรางสรรคไดนอย เชน การทํางานศิลปะวาดภาพระบายสีตามจินตนาการ 

เด็กรูจักทดลองวิธีการเลนใหมๆ แตไมหลากหลาย เด็กวาดรูปขีดเขียนได แตเด็กบางคนอธิบายไมได ไมกลาอธิบาย 
เพราะกลัววาจะผิด 
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ดานการบริหารจัดการศึกษา ไมม ี
ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
1) การจัดกิจกรรมใหเด็กแสดงความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอื่น เชน กลาวแสดงความชื่นชนยินดี ใน

ผลงานของตนเองและของเพื่อน 
2) การจัดกิจกรรมสงเสริมใหเด็กแสดงความคิดอยางอิสระ เพื่อพัฒนาการคิดสรางสรรค และ

จินตนาการของเด็ก 
3) การนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กทุกดานไปใช เพื่อการพัฒนาเด็กและพัฒนาแนวทางการจัด

ประสบการณการเรียนรู 
ดานการประกันคุณภาพภายใน ไมม ี

ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาปฐมวัย 
ดานผลการจัดการศึกษา 
1) เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย มีการเจริญเติบโตสมวัย มีน้ําหนักและสวนสูงและมีสมรรถภาพ

ทางรางกายและสมรรถภาพกลไกสมวัย รวมทั้งมีสุขนิสัยสมวัย รูจักดูแลตนเองใหมีสุขนิสัยที่ดีดีมากอยูแลว แตควร
จัดกิจกรรมสงเสริมดานสุขนิสัยใหติดตัวเด็กอยางถาวร ไดแก การลางมือและแปรงฟนที่ถูกวิธี ใหเด็กลางมือกอน
รับประทานอาหาร และหลังเขาหองน้ํา มีการแปรงฟนหลังรับประทานอาหาร เปนตน โดยควรดําเนินงานอยางเปน
ระบบและตอเนื่อง 

2) เด็กมีพัฒนาการทางอารมณ และจิตใจสมวัยดีมากอยูแลว สามารถบอกความตองการ ความพอใจ 
สามารถตัดสินใจเลือกสิ่งตางๆ ได เด็กมีความสุขกับการเลนและปฏิบัติกิจกรรมรวมกับเพื่อน และมีความชื่นชอบ 
ดานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว และชื่นชอบธรรมชาติ แตครูควรสงเสริมใหเด็กบางคนที่ไมแสดงความรูสึก
สนใจในกิจกรรม ขาดสมาธิในการฟงหรือฟงไดไมชัดเจน ไดมีความรูสึกสนใจฟง และแสดงความรูสึกในการเขารวม
กิจกรรมไดมากขึ้น โดยใหเด็กฝกสมาธิทุกวันกอนทํากิจกรรม และครูเลานิทานใหมีชีวิตชีวา พูดใหชัดถอยชัดคํา 
สลับดวยการใชคําถามงายๆ เกี่ยวกับเนื้อหาของนิทาน และอาจใหเด็กเลายอนกลับบาง เพื่อใหเด็กสนใจและตั้งใจ
ฟง และมีสมาธิในการฟงยิ่งขึ้น โดยควรดําเนินงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

3) เด็กมีพัฒนาการดานสังคมสมวัยดีอยูแลว เด็กมีวินัยและรับผิดชอบ รวมทั้งสามารถปรับตัวเขากับ
สังคมไดสมวัย สามารถปฏิบัติตามกิจวัตรประจําวันของหองเรียนได เด็กรูจักขออนุญาตเมื่อตองการ ใชของของ
เพื่อน แตเด็กควรไดรับการสงเสริมสนับสนุน เรื่องการปฏิบัติตนของเด็กขณะที่ครูสอน สนใจฟงครู ไมเยาแหยเพื่อน 
ครูควรจัดใหเด็กนั่งแยกจากกลุม ใหเห็นความแตกตางวา เพื่อนนั่งเรียบรอยอยางไร และฝกฝนใหรูจักการเปนผูนํา 
และผูตามที่ดีเพ่ิมมากขึ้น โดยควรดําเนินการอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

4) เด็กมีจินตนาการความคิดสรางสรรคสมวัยดี แตเด็กยังถายทอดความคิดสรางสรรคไดนอย เชน
การทํางานศิลปะวาดภาพระบายสีตามจินตนาการ เด็กสวนมากถายทอดความคิดไดเพียงเสนยาวๆ วงกลม และรูป
สามเหลี่ยม และการปนดินน้ํามัน เด็กบางคนปนไดสวยงาม มีองคประกอบของสิ่งที่ปนคอนขางสมบูรณ เด็กรูจัก
ทดลองวิธีการเลนใหมๆ แตไมหลากหลาย เด็กวาดรูปขีดเขียนได แตเด็กบางคนอธิบายไมไดวาหมายถึงอะไร และไม
กลาอธิบาย เพราะกลัววาจะผิด ครูควรทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อศึกษาหาสาเหตุและแกไข เพื่อพัฒนาความคิด
สรางสรรคของเด็ก ใหเด็กมีโอกาสไดแสดงความสามารถไดอยางสรางสรรคตอไป 

5) เด็กมีความพรอมศึกษาตอในขั้นตอไปดีมากอยูแลว เด็กมีทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการทุกดาน
สมวัย ทั้งดานรางกาย ดานอารมณและจิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา รวมทั้งมีความรูพื้นฐานสมวัย แตครูควร
จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ดานใหมีความหลากหลาย และเสริมความรูพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพรอม
สําหรับเด็กในการศึกษาตอขั้นตอไป โดยควรดําเนินงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
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6) สถานศึกษามีผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน พันธกิจและวัตถุประสงคของ
การจัดตั้งสถานศึกษาดีมากอยูแลว แตควรเนนย้ําใหเด็กปฏิบัติเรื่องการไหวสวย มารยาทงามจนเปนลักษณะนิสัย
ประจําตัวเด็กอยางถาวร โดยครูควรดําเนินการอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

7) สถานศึกษามีผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษาดี
มากอยูแลว คือ “โรงเรียนสงเสริมมารยาท” แตสถานศึกษาควรฝกมารยาทไทย ใหเด็กปฐมวัยไดปฏิบัติ ตาม
โครงการ/กิจกรรมที่กําหนดอยางสม่ําเสมอ มีกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ในวันสําคัญตางๆ เพื่อสงเสริม
จุดเนน จุดเดนของสถานศึกษาใหชัดเจนยิ่งขึ้น โดยควรดําเนินงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

8) สถานศึกษามีผลการดําเนินงานโครงการพิเศษ เพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษาดีมากอยูแลว 
ไดแก โครงการสงเสริมสุขภาพ (กิจกรรมสงเสริมการดื่มนม) แตสถานศึกษาควรจัดกิจกรรมประชาสัมพันธถึงคุณคา
และประโยชนของการดื่มนม ใหเด็กเกิดความตระหนักและเห็นความสําคัญของการดื่มนม โดยควรดําเนินงานอยาง
เปนระบบและตอเนื่อง 

ดานบริหารจัดการศึกษา 
1) ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษามีคุณภาพดีมากอยูแลว แตผูบริหาร

ควรดําเนินงานใหสถานศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดย 
 1.1 ควรรับครูปฐมวัยเพิ่ม เพื่อใหมีสัดสวนจํานวนครู : เด็ก เปนไปตามเกณฑ 
 1.2 ควรปรับปรุงศาลาที่พักสําหรับผูปกครองใหมีมุมความรู ขาวสาวตางๆ ขณะรอรับเด็ก 
 1.3 ควรจัดที่พักสําหรับเด็กปวยใหเปนสัดสวน แยกจากระดับประถมศึกษา โดยควรดําเนินงาน

อยางเปนระบบและตอเนื่อง 
2) สถานศึกษามีผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษา เพื่อพัฒนาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับแนว

ทางการปฏิรูปการศึกษาดีมากอยูแลว แตสถานศึกษาควรสงเสริมพัฒนาการเด็ก โดยการจัดกิจกรรมใหมีความ
แปลกใหม มีความหลากหลาย และพัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการจัดประสบการณการเรียนรูที่เหมาะสม
ทันสมัยมากข้ึน โดยควรดําเนินงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ครูควรจัดกิจกรรมใหเด็กแสดงความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอื่น เชน กลาวแสดงความชื่นชมยินดีใน

ผลงานของตนเองและของเพื่อน และจัดกิจกรรมสงเสริมใหเด็กแสดงความคิดอยางอิสระ เพื่อพัฒนาการคิด
สรางสรรค และจินตนาการของเด็ก และครูควรนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กทุกดานไปใช เพื่อการพัฒนาเด็ก
และพัฒนาแนวทางการจัดประสบการณการเรียนรูโดยยึดเปาหมายของการจัดประสบการณของสถานศึกษาอยาง
ตอเนื่อง 

ดานการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษามีประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายในดีมากอยูแลว แตควรสงเสริมพัฒนาการ

ของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามหลักเกณฑ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ครอบคลุมการดําเนินงานตามกฎกระทรวงฯ โดยควรดําเนินงานอยางเปนระบบ
และตอเนื่อง  

กําหนดระยะเวลาในการพัฒนาทุกดาน ภายใน 2 ป 
นวัตกรรมหรือตัวอยางการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เปนประโยชนตอสังคม 
- ไมม ี
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 13.2.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ประถมศึกษา  

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาประถมศึกษา  
น้ําหนัก

(คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได 
ระดับ

คุณภาพ 
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน    

ตัวบงช้ีที่ 1  ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ด ี 10.00 9.17 ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค 10.00 9.84 ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ 3  ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่อง 10.00 9.38 ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ 4  ผูเรียนคิดเปน ทําเปน 10.00 8.79 ดี 

ตัวบงช้ีที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 20.00 11.90 พอใช 

ตัวบงช้ีที่ 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 10.00 8.00 ดี 

ตัวบงช้ีที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตนสังกัด 5.00 4.62 ดีมาก 

กลุมตัวบงชี้อัตลกัษณ    

ตัวบงช้ีที่ 9  ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน พันธกิจและ
วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศกึษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจดุเดนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณของ
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุมตัวบงชีม้าตรการสงเสริม    

ตัวบงช้ีที่ 11  ผลการดําเนินงานโครงการพเิศษเพื่อสงเสรมิบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ 12  ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน 
และพัฒนาสูความเปนเลิศทีส่อดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 86.70 ด ี

 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประเภทโรงเรียน  
 ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา 86.70 คะแนน  มีคุณภาพระดับ ด ี
 การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาประเภทโรงเรียน 
  ผลคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ ตั้งแต 80 คะแนนขึ้นไป   ใช   ไมใช 
 มีตัวบงช้ีที่ไดระดับดีขึ้นไป 10 ตัวบงช้ี จาก 12 ตัวบงชี้   ใช   ไมใช 
 ไมมีตัวบงช้ีใดที่มีระดับคุณภาพตองปรับปรุงหรือตองปรับปรุงเรงดวน   ใช   ไมใช  
 สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
  สมควรรับรองมาตรฐานการศกึษา  ไมสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 

 จุดเดน 

 ดานผลการจัดการศึกษา 

1)  ผูเรียนมีสุขภาพและสุขภาพจิตที่ดี มีน้ําหนัก สวนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ มี

รางกายแข็งแรง ราเริงแจมใส ผูเรียนปลอดจากปญหาทางเพศ ยาเสพติดและสิ่งมอมเมา สนใจเขารวมกิจกรรมงาน

ดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป มีการเรียนดนตรีสากล คือ ออรแกนไฟฟา และเมโลเดียน ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม

และคานิยมอันพึงประสงค มีสัมมาคารวะ สุภาพเรียบรอย มีความใฝรูและเรียนรูอยางตอเนื่อง สามารถคนควาหา

ความรูจากการอานและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถเรียนรูผานประสบการณตรงรวมกับผูอื่นทั้งในและนอก

สถานศึกษาไดดีมาก 

2) สถานศึกษามีผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน /วิสัยทัศน พันธกิจและวัตถุประสงคของ

การจัดตั้งสถานศึกษา คือ “ไหวสวย มารยาทงาม” มีผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปน
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เอกลักษณของสถานศึกษา คือ “โรงเรียนสงเสริมมารยาท” และมีผลการดําเนินโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาท

ของสถานศึกษา ที่สถานศึกษาดําเนินการได ดีมาก คือ “โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม (การออม)” 

ดานการบริหารจัดการศึกษา 

1) สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาดีมาก ทั้งดาน

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา ประสิทธิภาพของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง การพัฒนาสถานศึกษาใหมีบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่สะอาด สวยงาม รมรื่น 

ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย 

2) สถานศึกษามีผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน ที่สอดคลองกับแนวทางการ

ปฏิรูปการศึกษา ดีมาก โดยเฉพาะดานสุขภาพผูเรียน และความมุงมั่นในการสอนของคร ู

ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ไมม ี

ดานการประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษามีประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพภายในดีมาก มีการพัฒนาของระบบการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน ที่ครอบคลุมการดําเนินงานตามกฎกระทรวงฯ อยางชัดเจน 

จุดที่ควรพัฒนา 

ดานผลการจัดการศึกษา 

1) การพัฒนาในดานความสามารถในการคิดของผูเรียน ผูเรียนไมกลาคิดเองอยางอิสระแตมักจะคิด

ตามกัน 

2) ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ อยูในระดับคุณภาพตองปรับปรุงและ

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี อยูในระดับคุณภาพพอใช 

ดานการบริหารจัดการศึกษา ไมม ี

ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

สถานศึกษาขาดการติดตาม นําผลจากการประเมินผลงานของครูไปพัฒนาครูอยางเปนระบบ และครู

บางคนไมสามารถพัฒนาตนเองใหครบตามเกณฑ 

ดานการประกันคุณภาพภายใน ไมม ี

ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ดานผลการจัดการศึกษา 

1) ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ดีมากอยูแลว ผูเรียนมีน้ําหนัก สวนสูง และสมรรถภาพทาง

กายตามเกณฑ มีรางกายแข็งแรง ราเริงแจมใส ผูเรียนปลอดจากปญหาทางเพศ ยาเสพติดและสิ่งมอมเมา สนใจเขา

รวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป มีการเรียนดนตรีสากล คือ ออรแกนไฟฟาและเมโลเดียน มีผลงานไดรับ

รางวัลการขับรองเพลงพระราชนิพนธ เพลงไทยสากล เพลงไทยลูกทุง และนาฏศิลปไทยรังสรรค แตสถานศึกษาควร

สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมในชมรมตางๆ เชน ชมรมดนตรี-นาฏศิลป ชมรมกีฬาและนันทนาการ ชมรมศิลปะ 

ชมรมคนรักสุขภาพ ชมรม To Be Number One ฯลฯ เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดียิ่งขึ้น โดย

ควรดําเนินงานอยางมีระบบและตอเนื่อง 
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2) ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค ดีมากอยูแลว แตควรสงเสริมใหผูเรียนมี

คุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค ทั้งดานการเปนลูกท่ีดีของพอแมหรือผูปกครอง การเปนนักเรียนที่ดีของ

โรงเรียน การบําเพ็ญประโยชนตอสังคมใหมีการพัฒนามากขึ้น เพื่อเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียนและเยาวชนทั่วไป 

โดยควรดําเนินงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

3) ผูเรียนมีความใฝรูและเรียนรูอยางตอเนื่องดีมากอยูแลว ผูเรียนไดศึกษาหาความรูจากการอานและ

การใชเทคโนโลยี รวมทั้งไดเรียนรูผานประสบการณตรงรวมกับผูอื่นทั้งในและนอกสถานศึกษาดีมาก แตสถานศึกษา

ควรสงเสริมการใชหองสมุด การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการศึกษาแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพดานความใฝรู และเรียนรูของผูเรียน โดยควรดําเนินงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

4) ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาในดานความสามารถในการคิด โดยจัดทําโครงงานทุกกลุมสาระการ

เรียนรู และจัดกิจกรรมการทดลองในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรอยางตอเนื่อง 

5) ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาการสอบ O – NET ในกลุมสาระการเรียนรูที่มีระดับคุณภาพต่ํากวา

ระดับดี ใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูสูงขึ้น โดยเฉพาะกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

กลุมสาระเรียนรูวิทยาศาสตร และกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยครูควรเนนการจัดการ

เรียนรูดวยกิจกรรมการทดลอง การทําโครงงาน การศึกษาแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา การจัดคาย

วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร การเขาคายศิลปะ การสงเสริมการประกวด/ แขงขันดานศิลปะ ดนตรี - นาฏศิลป และ

กีฬา มีการสอนซอมเสริม และมีการทดสอบบอยๆ เพื่อกระตุนใหผูเรียนมีความตื่นตัวในการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

และมีความพรอมในการสอบ O – NET 

6) ผูเรียนควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรูใหสูงขึ้นตั้งแตระดับดีขึ้นไป โดย

สถานศึกษาขอความรวมมือกับตนสังกัดในการพัฒนาแบบทดสอบรายกลุมสาระการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนไดฝก

ทดสอบจากแบบทดสอบที่มีความหลากหลาย ผูบริหารมีการนิเทศ ติดตามผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

อยางตอเนื่อง และสถานศึกษามีการบรรจุครูใหครบทุกวิชาเอก รวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครองให

การสงเสริมและสนับสนนุในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนอยางตอเนื่อง 

7) สถานศึกษามีผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคของ

การจัดตั้งสถานศึกษาดีมากอยูแลว แตควรเนนย้ําใหผูเรียนปฏิบัติเรื่องการไหวสวยมารยาทงาม จนเปนลักษณะนิสัย

ประจําตัวผูเรียนอยางถาวร โดยควรดําเนินงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

8) สถานศึกษามีผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนของสถานศึกษาดีมากอยูแลว คือ 

“โรงเรียนสงเสริมมารยาท” แตสถานศึกษาควรฝกมารยาทไทยในวันสําคัญตางๆ เพื่อสงเสริมจุดเนน จุดเดนของ

สถานศกึษาใหเดนชัดยิ่งขึ้น โดยควรดําเนินอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

9) สถานศึกษามีผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา ดีมากอยูแลว 

คือ โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม (การออม) แตสถานศึกษาควรพัฒนาใหผูเรียนไดดําเนินการบริหารจัดการ

เรื่องการออมในรูปคณะกรรมการ มีครูเปนที่ปรึกษา ในรูปของ Mini Bank โดยใหผูเรียนในชวงชั้นที่ 2 เปนคณะ

กรรมการฯ ประกอบดวย ผูจัดการ เหรัญญิก และคณะกรรมการ เปนตน โดยควรดําเนินงานอยางเปนระบบและ

ตอเนื่อง 
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ดานการบริหารจัดการศึกษา 

1) สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ และการพัฒนาสถานศึกษาดีมากอยูแลว ทั้ง

ดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา ประสิทธิภาพของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งบรรยากาศและสภาพแวดลอมของสถานศึกษาโดยเฉพาะคณะกรรมการบริหาสถาน

ศึกษาเปนผูมีความรูความสามารถ และสถานศึกษามีแหลงเรียนรูที่โดดเดน เชน หองนั่งสมาธิ หองสมุด 

หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร หองคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการทางภาษา ฯลฯ จึงควรใชประโยชนใหคุมคา มีการ

ประชาสัมพันธผลงานของสถานศึกษาโดยผานการสื่อสารจาก “ดวงพรสาร” และ Website ของสถานศึกษา ใหตน

สังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งผูปกครองและชุมชนทราบ มีการจัดงานวิชาการใหผูปกครองเขาเยี่ยมชม

กิจกรรม เพื่อความภาคภูมิใจที่ไดสงบุตรหลานมาเรียนที่สถานศึกษาแหงนี้ โดยควรดําเนินงานอยางเปนระบบและ

ตอเนื่อง 

ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

1) สถานศึกษาควรนําผลจากการประเมินผลงานของครูไปพัฒนาครูอยางเปนระบบ มีการจัดการ

อบรม สัมมนาครู เกี่ยวกับการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู การนิเทศชั้นเรียน การสังเกตการสอน และการประเมิน

คุณภาพขอสอบอยางตอเนื่อง เพือ่ใหการดําเนินการของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ 

2) ครูควรไดรับการพัฒนาเรื่องการออกแบบการเรียนรู การจัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูและ

ดูแลชวยเหลือผูเรียนใหเกิดการเรียนรู การจัดเตรียมและใชสื่อเหมาะสมกับกิจกรรม นําภูมิปญญาทองถิ่น 

เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกตในการจัดการเรียนการสอน และการศึกษาคนควา วิจัย เพื่อพัฒนาสื่อและ

กระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยสถานศึกษาขอความรวมมือจากตนสังกัดในการจัดอบรม 

สัมมนา และมีการนิเทศ ติดตามผลการพัฒนาครูอยางตอเนื่อง 

ดานการประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษามีประสิทธิภาพดานระบบการประกันคุณภาพภายในดีมากอยูแลว แตควรสงเสริม

พัฒนาการของระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ครอบคลุมการดําเนินงานตามกฎกระทรวงฯ โดยควรดําเนินการอยาง

เปนระบบและตอเนื่อง 

กําหนดระยะเวลาในการพัฒนาทุกดาน ภายใน 2 ป 
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บทท่ี 2  
แผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา 

 

1.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
จากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ทางสถานศึกษาไดดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ตามขอเสนอแนะดังนี ้
ระดับการศึกษาปฐมวัย 
ดานผลการจัดการศึกษา 

1. จัดกิจกรรมการลางมือกอนและหลังรับประทานอาหาร และการแปรงฟนหลังรับประทานอาหาร
อยางตอเนื่องทุกวัน 

2. ใหครูผูสอนใชเทคนิคในการเก็บเด็กดวยวิธีการตางๆ รวมทั้งการฝกสมาธิอยูเปนกิจวัตร สําหรับ
เด็กท่ีมีสมาธิสั้น ไดแนะนําผูปกครองใหนําไปปรึกษาแพทย เพื่อใหชวยกันดูแลทุกฝาย  

3. จัดใหครูฝกเลานิทาน โดยสมมุติใหเพื่อนครูเปนเด็ก และชวยกันติชม เสนอแนะเพื่อปรับปรุง
พัฒนา 

4. ใหครูนําเด็กที่ไมนิ่ง มานั่งเรียนขางๆ ครู เพื่อใหชวยดูเพื่อนที่ไมตั้งใจเรียน 
5. ฝกการเปนผูนําและผูตามใหเด็กในการทํางานเปนกลุม ดวยการเลือกหัวหนากลุมในขณะที่จัด

กิจกรรมเสริมประสบการณ กิจกรรมสรางสรรคเสรี กิจกรรมกลางแจง และกิจกรรมเคลื่อนไหว 
6. จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน ผานกิจกรรมเสริมประสบการณ เกมการศึกษา กิจกรรม

สรางสรรคเสรี กิจกรรมกลางแจง กิจกรรมเคลื่อนไหว และเสริมความรูพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพรอมในการศึกษา
ขั้นสูงขึ้นเปนประจําทุกวัน 

7. จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน ผานกิจกรรมตางๆ โดยใหเด็กไดวางแผนการจัดกิจกรรม
ดวยตนเองเปนประจํา มีการเก็บขอมูล เพื่อประเมินพัฒนาการเปนรายบุคคลเปนระยะๆ และนําผลรายงานในที่
ประชุม ผูอํานวยการใหขอเสนอแนะและแนวทางในการแกปญหา การจัดประสบการณสงเสริมพัฒนาการอยาง
สม่ําเสมอ และไดดําเนินการอยางตอเนื่อง 

8. ฝกการแสดงความเคารพอยางสุภาพใหกับเด็กเปนประจํา โดยเด็กจะทําการไหวครูและผูใหญใน
ลักษณะ “เทาชิด ศีรษะกม พนมมือ” แลวกลาวคําวา “สวัสดีครับ/คะ” 

9. จัดประกวดมารยาทไทย ในกิจกรรมวันสําคัญ วันไหวครู วันพอ วันแม วันลอยกระทง 
10. ใหเด็กรับประทานนมเปนประจําทุกวันทั้งเชาและบาย และอธิบายถึงประโยชนและคุณคาของนม 

ทั้งจากคําพูดและเพลงประกอบขณะดื่มนม 
ดานการบริหารการจัดการศึกษา 

1. จัดมุมความรูสําหรับผูปกครองที่มารอรับเด็ก ใหมีขาวสาร สารคดี เพิ่มมากขึ้น 
2. จัดหองพยาบาลสําหรับเด็กอนุบาลโดยเฉพาะ 
3. จัดโครงการพัฒนาบุคลากร จัดอบรมครูภายในโรงเรียน และสงเขารับการอบรมภายนอก จัดใหมี

การเยี่ยมชั้นเรียนและนิเทศการสอนอยางตอเนื่อง 
ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ใหความรูแกครูผูสอนเกี่ยวกับการเขียนแผนการสอน การจัดหาสื่อการเรียนรู การทําวิจัย โดยเนนให
ครูบันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหตรงกับสภาพจริง และกําหนดใหทําการวิจัยเพื่อการสงเสริมพัฒนาการ
ของเด็กอยางนอยภาคเรียนละ 1 เรื่อง 
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ดานการประกันคุณภาพภายใน 
โรงเรียนดําเนินการประกันคุณภาพภายในครบถวนตามกฎกระทรวงอยางตอเนื่องอยูแลว 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ดานผลการจัดการศึกษา 

1. จัดชมรมตามความสนใจของนักเรียน ไดแก ชมรมดนตรีสากล ชมรมนาฏศิลป ชมรมศิลปะ ชมรม
กีฬา 

2. จัดใหมีการออกกําลังกายประกอบเพลง ในกิจกรรมหนาเสาธง 
3. จัดโครงการวันสําคัญ ในกิจกรรมที่สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกผูเรียน ประกอบดวยกิจกรรมวัน

ไหวครู วันเขาพรรษา วันแม และวันพอ และใหนักเรียนบําเพ็ญสาธารณประโยชนในวันสําคัญ 
4. ปลูกฝงความรับผิดชอบตอสังคมดวยการใหขอคิดและแนวปฏิบัติในกิจกรรมหนาเสาธง แบงพื้นที่

ใหนักเรียนดูแลความสะอาดเรียบรอยในเขตรับผิดชอบของแตละชั้นเรียน และรายงานผลการปฏิบัติทุกเชา 
5. ใหขอคิดและขอเสนอแนะในการปฏิบัติตนตามหลักพุทธศาสนาในกิจกรรมหนาเสาธง และ

สอดแทรกในการจัดเรียนรูในชั้นเรียน จัดใหมีการสวดมนต นั่งสมาธิ กอนเขาเรียนในชวงบาย 
6. กําหนดใหครูจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยโครงงานทุกสาระการเรียนรูอยางนอยภาคเรียนละ 1 

โครงงาน (มีการตรวจสอบโครงงานโดยฝายบริหารทุกหองเรียน) 
7. กําหนดใหครูผูสอนแจงเรื่องการทดลองในวิชาวิทยาศาสตรใหผูบริหารทราบทุกระดับชั้น          

(มีการตรวจสอบการปฏิบัติโดยฝายบริหาร) 
8. กําหนดใหครูแจงชื่อแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น ที่จะนํามาใชเพื่อการเรียนรู ตอฝายบริหาร

ทุกภาคเรียน เพื่อจัดทําขอมูลแหลงเรียนรูและภูมิปญญา สําหรับติดตามการปฏิบัติของครูไวเปนหลักฐาน 
9. จัดคายวิชาการใหกับนักเรียนทุกคนที่เขารวม 
10. จัดสงนักเรียนเขารวมแขงขันทักษะดานวิชาการ ทั้งในระดับกลุมโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่และ

ระดับภาค 
11. ฝกการแสดงความเคารพแบบสุภาพเปนประจํา โดยนักเรียนจะไดไหวครูและผูใหญในลักษณะ 

“เทาชิด ศีรษะกม พนมมือ” แลวกลาวคําวา “สวัสดีครับ/คะ” 
12. จัดประกวดมารยาทไทย ในวันไหวครู วันพอ วันแม วันลอยกระทง 
13. ฝกใหนักเรียนรูจักการออม โดยโรงเรียนเปนผูนําเงินฝากธนาคารให สวนการจัดใหมี Mini Bank 

นั้น ไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากมีขอจํากัดดานเวลา 
ดานการบริหารการจัดการศึกษา 

1. มีการแจงผลการจัดการศึกษาตอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประชาสัมพันธผลงานผานทาง
เว็บไซต และทางสังคมออนไลน สรุปผลแจงผูปกครองผาน “ดวงพรสาร” 

2. จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน 
3. จัดโครงการพัฒนาบุคลากร จัดอบรมครูภายในโรงเรียน และสงครูเขารับการอบรมกับหนวยงาน

ภายนอก จัดใหมีการเยี่ยมชั้นเรียนอยางสม่ําเสมอตอเนื่อง 
ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

1. ตรวจสอบและประเมินแผนการสอน รวมทั้งขอสอบวัดผลทุกภาคเรียน 
2. ใหความรูครูผูสอนเกี่ยวกับการเขียนแผนการสอน การจัดหาสื่อการเรียนรู การทําวิจัย เนนใหครู

บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหตรงกับสภาพจริง 
3. เยี่ยมชั้นเรียน เพื่อสังเกตสภาพการเรียนรูที่เปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการสรางองคความรู 
4. จัดหาสื่อการเรียน สื่อเทคโนโลยี เพื่ออํานวยความสะดวกแกครูผูสอน 
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ดานการประกันคุณภาพภายใน 
  ดําเนินการประกันคุณภาพภายในครบถวนตามกฎกระทรวงอยางตอเนื่อง 
 
2.  กลยุทธการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

กลยุทธที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

กลยุทธที่ 3 สรางเสริมสังคมแหงการเรียนรู 

กลยุทธที่ 4 สงเสริมอัตลักษณของสถานศึกษา 

กลยุทธที่ 5 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

3. การดําเนินงานตามกลยุทธของสถานศึกษา 
 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

กลยุทธระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบงชี้) 

โครงการวันสําคัญ  เพื่อพัฒนาใหเด็กมีวินัย รับผิดชอบ 

 เพื่อพัฒนาใหเด็กเชื่อฟงคําสั่งสอนของ
ครูอาจารย พอแม มีความกตัญู
กตเวทีตอมีพระคุณ 

 เพื่อใหเด็กประพฤติตนตามประเพณี
วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 

เชิงปรมิาณ : เด็กเขารวมโครงการทุกคน 
เชิงคุณภาพ : 
 เด็กรอยละ 90 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟง

คําสั่งสอนของครูอาจารย พอแม มีความ
กตัญูกตเวทีตอมีพระคุณ ประพฤติตนตาม
ประเพณีวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับ
ถือ  

 เด็ ก ร อ ยละ  95  ชื่ นชมศิ ลปะ  และรั ก
ธรรมชาต ิ

2.1 
2.4 
3.1 
3.3 
3.4 

กิจกรรมวันไหวคร ู   
กิจกรรมวันเขาพรรษา 
กิจกรรมวันแม   
กิจกรรมวันลอยกระทง 
กิจกรรมวันพอ 
กิจกรรมวันคริสตมาส +ปใหม 
กิจกรรมวันเด็กแหงชาต ิ

โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม  เพื่อพัฒนาใหเด็กมีวินยั รับผิดชอบ 

 เพื่อพัฒนาใหเด็กเชื่อฟงคําสั่งสอนของ
ครูอาจารย พอแม มีความกตัญู
กตเวทีตอมีพระคุณ 

 เพื่อพัฒนาใหเด็กมีความซื่อสัตยสุจริต 
ชวยเหลือแบงปน 

เชิงปรมิาณ : เด็กเขารวมโครงการทุกคน 
เชิงคุณภาพ : 
 เด็กรอยละ 90 ควบคุมอารมณไดเหมาะสม

กับวยั เชื่อฟงคําสั่งสอนของพอแม มวีินยั 
และความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย สุจริต 
ประพฤติตนตามวัฒนธรรมชาวพุทธ 

3.1 
3.2 
3.4 

กิจกรรมกราบเทาพอแมกอนนอน 
กิจกรรมเกงดีมีวินัย 
กิจกรรมสมุดบันทึกความดี 
กิจกรรมวิถีชาวพุทธ 

โครงการสงเสริมศักยภาพเด็ก  เพื่อพัฒนาใหเด็กมีความมั่นใจใน
ตนเอง กลาแสดงออก 

 เพื่อใหเด็กสามารถควบคุมอารมณ
ตนเอง ชื่นชมศิลปะ ดนตรี และการ
เคลื่อนไหว 

 เพื่อใหเด็กทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นได
อยางมีความสุข 

เชิงปรมิาณ : เด็กเขารวมโครงการทุกคน 
เชิงคุณภาพ : 
 เด็กรอยละ 90 มีความมั่นใจในตนเอง กลา

แสดงออก มีความราเริงแจมใส สามารถ
ควบคุมอารมณตนเอง สามารถทํากิจกรรม
รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 

 เด็กรอยละ 95 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี และการ
เคลื่อนไหว 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
3.3 

กิจกรรมแขงขันทักษะวิชาการนอก-ใน 
กิจกรรมมอบเกียรติบัตร 
กิจกรรมงานปดภาค 
กิจกรรมกีฬาสี 
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กลยุทธระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบงชี้) 

โครงการสงเสริมวิชาการ  เพื่อพัฒนาใหเด็กมีความสนใจ เรียนรู
สิ่งตางๆ รอบตัว 

 เพื่อใหเด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
สิ่งตางๆ ที่เกิดจากประสบการณเรียนรู 

 เพื่อใหเด็กมีทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร และภาษา 

เชิงปรมิาณ : เด็กเขารวมโครงการทุกคน 
เชิงคุณภาพ : 
 เด็กรอยละ 90 ราเริงแจมใส รักการเรียน 

สนใจเรียนรูสิ่งรอบตัว มีความมั่นใจ มี
ความซื่อสัตยสุจริต มีทักษะทาง
คณิตศาสตร มีทักษะทางภาษา และมี
ความคิดรวบยอดเกีย่วกับสิ่งตางๆ ที่เกดิ
จากประสบการณเรียนรู 

 เด็กรอยละ 95 ชื่นชม ศิลปะ รัก
ธรรมชาต ิ

2.1, 2.2, 2.4 
3.2 

4.1, 4.2, 4.3, 
4.4 

กิจกรรมทัศนศึกษา 
กิจกรรมวันวิชาการ 
กิจกรรมภูมิปญญาทองถิ่น  

โครงการนิทานเพื่อนรัก  เพื่อสงเสริมใหนักเรียนรักการอานและ
มีความรู คติเตือนใจจากสือ่นิทาน 

 เพื่อสงเสริมบุตรหลาน และผูปกครอง
เกิดความสัมพันธกันในครอบครัว 

เชิงปรมิาณ : เด็กเขารวมโครงการทุกคน 
เชิงคุณภาพ : 
 เด็กรอยละ 90 มีทักษะทางภาษา มี

จินตนาการและความคิดสรางสรรค มี
คุณธรรม จริยธรรม และเชื่อฟงพอแม และ
ครู 

4.3 
4.5  

โครงการสงเสริมสุขภาพ  เพื่อพัฒนาใหเด็กมีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพของตน และมีสมรรถภาพตาม
เกณฑ 

 เพื่อใหเด็กสามารถหลีกเลี่ยงสภาวะที่
เสี่ยงตอโรค 

เชิงปรมิาณ : เด็กเขารวมโครงการทุกคน 
เชิงคุณภาพ : 
 เด็กรอยละ 70 มีน้ําหนัก สวนสูงตามเกณฑ 

และมีสมรรถภาพตามเกณฑ  
 เด็กรอยละ 90 มีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพ

ของตน และสามารถหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยง
ตอโรค 

1.1 
1.3 
1.4 

 

กิจกรรมตรวจสุขภาพประจําป 
กิจกรรมตรวจสุขภาพปากและฟน 
กิจกรรมอาหารกลางวัน 
กิจกรรม ฟ.ฟนสะอาด  
 

 

 กลยุทธที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา 

กลยุทธระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบงชี้) 

โครงการจัดทําและพัฒนาหลักสูตร  เพื่อพัฒนาใหสถานศึกษามีหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและ
นําสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เชิงปรมิาณ : สถานศึกษามหีลักสูตร
สถานศึกษาที่ไดรับการปรับปรุงโดยความ
รวมมือของทุกฝาย 
เชิงคุณภาพ : 
 สถานศึกษามกีารประกันคุณภาพภายใน ที่

เปนระบบตามกฎกระทรวง ในระดับ
คุณภาพ 5 

7.1 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  เพื่อพัฒนาใหครูจัดทําแผนการจัด
ประสบการณที่สอดคลองกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย และสามารถจัด
ประสบการณการเรียนรูที่หลากหลาย 

 เพื่อพัฒนาใหครูเขาใจปรัชญา 
หลักการ และธรรมชาติของการจัด
การศึกษา 

เชิงปรมิาณ : ครูเขารวมโครงการทุกคน 
เชิงคุณภาพ :  
 ครูรอยละ 90 เขาใจปรัชญา หลกัการ และ

ธรรมชาติของการจัดการศึกษา ใชเครื่องมือ
วัดและประเมินผลพัฒนาการของเด็กอยาง
หลากหลายและสรุปรายงานผลพัฒนาการ
ของเด็กแกผูปกครอง และจัดสิ่งแวดลอมให
เกิดการเรียนรูไดตลอดเวลา 90 จัดทํา
แผนการจัดประสบการณที่สอดคลองกบั
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และสามารถจัด
ประสบการณการเรียนรูที่หลากหลาย วจิัย

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

5.9 
6.1, 6.2, 6.3, 

6.4 
6.5, 6.6, 6.7 

กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา 
กิจกรรมผลิตสื่อการสอน 
กิจกรรมวิจยัในชั้นเรียน 
กิจกรรมนิเทศการสอน 



หนา 48 รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดวงพร ปการศึกษา 2559 

กลยุทธระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบงชี้) 

และพัฒนาการจัดการเรียนรูที่ตนรับผิดชอบ
และใชผลในการปรับการจัดประสบการณ 
ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคลอง
กับพัฒนาการของเด็ก 

 ผูบริหารเขาใจปรัชญาและหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย มีวิสัยทัศน มีภาวะผูนํา 
ความคิดริเริ่มที่เนนการพัฒนาปฐมวัย ใช
หลักการบริหารแบบมีสวนรวม สามารถ
บริหารใหบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา สงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร ใหคําแนะนาํ คําปรกึษา 
เอาใจใสการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและ
เต็มเวลา เด็ก ผูปกครอง และชุมชนพอใจผล
การบริหารจัดการศึกษา ในระดับ 5 

โครงการสงเสริมคุณธรรมสานสัมพันธ
ดวงพร 

 เพื่อพัฒนาใหครูยึดมั่นและปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ 

เชิงปรมิาณ : ครูเขารวมโครงการทุกคน 
เชิงคุณภาพ : 
 ครู และบุคลากร รอยละ 90 ประพฤติ

ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี และเปนสมาชิก
ที่ดีของสถานศึกษา 

พ.1.4.1 

  เพื่อพัฒนาใหครูยึดมั่นและปฏิบัติตาม
จ ร ร ย า บ ร ร ณ วิ ช า ชี พ ค รู  มี
ความกาวหนาในวิชาชีพ 

 เ พื่ อ พั ฒ น า ใ ห ค รู ป ฏิ บั ติ ต น เ ป น
แบบอยางที่ดีในการดําเนินชีวิต 

 เพื่อพัฒนาใหครูมีความรับผิดชอบตอ
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

  เพื่อพัฒนาใหครูมีความรักสามัคคีใน
หมูคณะ มีจิตอาสาใหความรวมมือกับ
กิจกรรมของสถานศึกษา 

 เพื่อพัฒนาใหครูมีความรักในองคกร 
รวมกันปกปองรักษาชื่อเสียง 

โครงการประกันคุณภาพภายใน  เพื่อใหโรงเรียนมีการประกันคุณภาพ
ภายในอยางเปนระบบ 

 เพื่อจัดเตรียมขอมูลสําหรับการจัดทํา
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจําปของโรงเรียน 

 เพี่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง 

เชิงปรมิาณ : สถานศึกษามกีารจัดเตรียมขอมูล
และจัดทํารายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจําปของโรงเรียนไดครบถวนสมบูรณ 
เชิงคุณภาพ : 
 สถานศึกษามกีารประกันคุณภาพภายใน

อยาง มกีารพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา
อยางเปนระบบ สามารถจัดเตรียมขอมลู 
และจัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจําปของโรงเรียน รายงานผล
ตอตนสังกัดไดอยางมีคุณภาพ ในระดับ
คุณภาพ 5 

8.1-8.6 
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 กลยุทธที่ 3 สรางเสริมสังคมแหงการเรยีนรู 

กลยุทธระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบงชี้) 

โครงการสายสัมพันธชุมชน บาน  
และโรงเรียน 

 เพื่อใหโรงเรียน นักเรียน ผูปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนมี
ความสัมพันธอันดีตอกัน 

 เพื่อใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 เพื่อใหชุมชนเปนแหลงแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกัน 

เชิงปริมาณ : สถานศึกษากับนักเรียน 
ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและ
ชุมชน เขารวมโครงการรอยละ 80 
เชิงคุณภาพ :  
 ครูรอยละ 90 มีปฏิสัมพันธที่ดีกบัเด็ก และ

ผูปกครอง 

 ชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดกจิกรรมการ
เรียนการสอน 

 ชุมชนเปนแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกนั 

5.8 
7.2 
7.4 
9.2 

พ.1.1.2 
พ.1.1.1 

กิจกรรมปฐมนิเทศ 
กิจกรรมใหความรูผูปกครอง 
กิจกรรมสัมพันธชุมชน 

โครงการปรับปรุงอาคารสถานที ่  เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียน 

 เพื่อสรางแหลงเรียนรูใหแกนักเรียน 
ครู  บุคลากรในโรงเรียนผูปกครอง 
และชุมชน 

 เพื่อปลูกฝงนิสัยรักและหวงใย
สิ่งแวดลอมใหแกนกัเรียน ครู บุคลากร
ในโรงเรียน 

เชิงปรมิาณ : รอยละ 90 ของสถานที่มคีวาม
พรอมใชงาน 
เชิงคุณภาพ :  
 สถานศึกษาเปนแหลงเรียนรู เพื่อพัฒนาการ

ของเดก็และบุคลากร ชุมชน ระดับคุณภาพ 
5 

 สถานศึกษาจัดสิ่งอาํนวยความสะดวก เพื่อ
พัฒนาเด็กอยางรอบดาน ระดับคุณภาพ 5 

9.1, 7.5 
 

 กลยุทธที่ 4 สงเสริมอัตลักษณของสถานศึกษา 

กลยุทธระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบงชี้) 

โครงการยิ้มงายไหวสวย  เพื่อปลูกฝงมารยาท การไหวและ
สงเสริมอัตลักษณของโรงเรียนใหโดด
เดน 

 เพื่อใหนักเรียนเห็นคุณคาและ
ความสําคัญดานความมีสัมมาคารวะ 
เคารพนอบนอมตอผูใหญ 

เชิงปรมิาณ : เด็กเขารวมโครงการทุกคน 
เชิงคุณภาพ : เด็กรอยละ 90 เห็นคุณคาและ
ความสําคัญในการมีกิรยิามารยาทที่ด ีการมี
สัมมาคารวะ เคารพนอบนอมตอผูใหญ 

มฐ.10 
พ.1.3.1  

 กลยุทธที่ 5 สงเสริมและพัฒนาคณุภาพ 

กลยุทธระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบงชี้) 

โครงการรักษสิ่งแวดลอม  เพื่อปลูกฝงใหนักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนเห็นความสําคัญของการรักษา
สิ่งแวดลอม 

 เพื่อปลูกฝงนิสัยรักและหวงใย
สิ่งแวดลอมใหแกนกัเรียน ครู บุคลากร
ในโรงเรียน 

 เพื่อใหสถานศึกษาเปนแหลงเรียนรูทาง
ธรรมชาติ เสริมทักษะทางภาษาให
ผูเรียน 

เชิงปรมิาณ : เด็กเขารวมโครงการทุกคน 
เชิงคุณภาพ :  
 สถานศึกษาเปนแหลงเรียนรูทางธรรมชาติ 

ระดับคุณภาพ 4 
 เด็กรอยละ 90 บาํเพ็ญประโยชนเพื่อ

สวนรวม มีทักษะทางภาษา สนใจเรียนรู
รอบตัว มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค 

 เด็กรอยละ 95 ชื่นชมผลงานศิลปะ 
 

พ.1.2.1 
4.1 
4.5 
2.4 

กิจกรรมผูพิชิตขยะ 
กิจกรรมรีไซเคิล 
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 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

กลยุทธระดับโครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบงชี้) 

โครงการวันสําคัญ วัตถุประสงค 
 เพื่อใหผูเรียนไดรับประสบการณตรง 

ดานการปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณี
ไทยและตามหลักปฏิบัติของศาสนา 

 เพื่อใหผูเรียนรูหลักการของศาสนา  รวม
อนุรักษศิลปวัฒนธรรม  และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค 

เชิงปรมิาณ : ครู ผูเรียน ไมนอยกวารอยละ 95 รวมทั้ง
ผูปกครองที่สนใจ เขารวมกจิกรรมวันสาํคัญ   

 กิจกรรมวันไหวคร ู
กิจกรรมวันสุนทรภู 
กิจกรรมวันภาษาไทย
แหงชาต ิ
กิจกรรมวัน
วิทยาศาสตร 
กิจกรรมวันเขาพรรษา 
กิจกรรมวันแม 
กิจกรรมวันลอยกระทง 
กิจกรรมวันพอ 
กิจกรรมวันคริสตมาส+
ปใหม 
กิจกรรมวันเด็ก 

เชิงคุณภาพ :  
รอยละ 90 ของผูเรียนที่มีความมีวินยั ความรักชาต ิศาสน 
กษัตริย และปฏบิัติตามของศาสนา มีความรักและภูมิใจใน
ความเปนไทย 

2.1 

รอยละ 90 ของผูเรียนที่เอื้ออาทรผูอื่นและกตัญูกตเวท ี 2.2 
รอยละ 85 ของผูเรียนที่มีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรู
ดวยตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรูและสื่อตางๆ รอบตัว 

3.1 

รอยละ 85 ของผูเรียนที่มีทักษะในการอาน ฟง ด ูพูด เขยีน 
และตั้งคําถามเพื่อคนควาหาความรูเพิ่มเติม 

3.2 

รอยละ 85 ของผูเรียนที่ทํางานรวมกับผูอื่นได 6.3 
รอยละ 90 ของผูเรียนที่ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและ
พัฒนาสิ่งแวดลอม 

2.4 

รอยละ 90 ของผูเรียนที่สามารถสรางผลงานจากการเขารวม
กิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป กฬีา/นันทนาการตาม
จินตนาการ 

1.6 

รอยละ 85 ของผูเรียนที่ทํางานอยางมีความสุข มุงมั่นพัฒนา
งาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง   

6.2 

รอยละ 90 ของนักเรียนยอมรับวัฒนธรรมที่แตกตาง 2.3 
โครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 

วัตถุประสงค 
 เพื่อใหผูเรียนยึดมั่นในหลักธรรม มีวินัย

และมีความรับผิดชอบ 
 เพื่อใหผูเรียนเปนผูมีมารยาทดี มีสัมมา

คารวะตามวัฒนธรรมไทย 
 เพื่อสงเสริมใหผูเรียนทําความดี เพื่อ

ตนเอง ผูอื่น และสวนรวม 

เชิงปรมิาณ : ผูเรียนเขารวมกิจกรรมทุกคน  
เชิงคุณภาพ :  

กิจกรรมบันทึกความด ี
กิจกรรมสงเสริม
มารยาท 
 

รอยละ 90 ของผูเรียนที่เอื้ออาทรผูอื่นและกตัญูกตเวท ี 2.2 
รอยละ 85 ของผูเรียนที่มีความรักและภูมิใจในความเปนไทย มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค 

2.1 

รอยละ 90 ของนักเรียนที่มีมนุษยสัมพนัธที่ดีและใหเกยีรติผูอื่น 1.5 
รอยละ 90 ของนักเรียนทีเห็นคุณคาในตนเองและกลา
แสดงออก 

1.4 

โครงการสงเสริม
ศักยภาพนักเรียน 

วัตถุประสงค 
 เพื่อใหผูเรียนสามารถแสวงหาความรูดวย

ตนเองจากแหลงเรียนรูและสื่อตางๆ  มี
ทักษะในการตั้งคําถามเพือ่คนควาหา
ความรูเพิ่มเติม และสามารถสรุป
ความคิดจากสิ่งที่เรียนรูรวมทั้งมี
ความรูสึกที่ดีตออาชพีสุจริต 

 เพื่อใหผูเรียนพัฒนาความสามารถของ
ตนเองไดเต็มที่ ทุกดาน 

 เพื่อใหผูเรียนรูจักการวางแผนการทํางาน
จนสําเร็จ 

 เพื่อใหผูเรียนมีมนุษยสัมพันธที่ด ี

 เพื่อใหผูเรียนสามารถนําเสนอแนวคิด
ด วยวิ ธี การของตนเองและยอมรับ
ความสามารถของผูอื่น 

 เพื่อใหผูเรียนรูจักใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชนและนําความรูที่ไดรับไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 
 

เชิงปรมิาณ : ผูเรียนไดเขารวมกิจกรรมตางๆตามความสนใจ
และความสามารถของตนเอง 

 

กิจกรรมทักษะทาง
วิชาการ 
กิจกรรมงานปดภาค 
กิจกรรมกีฬาส ี
กิจกรรมแขงขันทักษะ
วิชาการนอกใน 

เชิงคุณภาพ :  
รอยละของผูเรียนสามารถแสวงหาความรูดวยตนเองจากแหลง
เรียนรูและสื่อตางๆ  

3.1 

รอยละของผูเรียนมีทักษะในการตั้งคําถามเพื่อคนควาหา
ความรูเพิ่มเติม 

3.2 

รอยละของผูเรียนสามารถสรุปความคิดจากสิ่งที่เรียนรู 4.1 
รอยละของผูเรียนที่สามารถทาํงานรวมกับผูอื่นได 6.3 
รอยละของผูเรียนเห็นคุณคาในตนเองและกลาแสดงออก 1.4 
รอยละของผูเรียนที่สามารถสรางผลงานจากการเขารวม
กิจกรรมดานดนตรี และนันทนาการ 

1.6 

รอยละของผูเรียนที่ทํางานอยางมีความสุข มุงมั่นพัฒนางาน 
และภูมิใจในผลงานของตนเอง 

6.2 

รอยละของผูเรียนที่มีมนุษยสัมพันธที่ดี และใหเกียรติผูอื่น 1.5 
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กลยุทธระดับโครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบงชี้) 

โครงการสงเสริม
วิชาการ 

วัตถุประสงค 
 เพื่อใหผูเรียนสามารถแสวงหาความรูจาก

แหลงเรียนรูและสื่อตางๆ ไดดวยตนเอง 
 เพื่อใหผูเรียนไดมีทักษะในการตั้งคําถาม 

เพื่อคนควาหาความรูเพิ่มเติม 
 เพื่ อ ให ผู เ รี ยนสามารถแลก เปลี่ ยน

ความคิดเพื่อการเรียนรูตอกัน 
 เพื่อใหผูเรียนสามารถสรุปความคิดจาก

สิ่งที่พบเห็น และนําเสนอวิธีคิดดวย
วิธีการของตนเอง 

เชิงปรมิาณ : ผูเรียนเขารวมกิจกรรมทุกคน  
เชิงคุณภาพ :  

กิจกรรมทัศนศึกษา 
กิจกรรมตลาดนัดดวง
พร 
กิจกรรมภูมิปญญา
ทองถิ่น 

รอยละ 85 ของนักเรียนที่สามารถแสวงหาความรูดวยตนเอง
จากแหลงเรียนรูและสื่อตางๆ 

3.1 

รอยละ 85 ของนักเรียนที่มีทักษะในการตั้งคําถามเพื่อคนควา
หาความรูเพิ่มเติม 

3.2 

รอยละ 85 ของนักเรียนที่สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อการ
เรียนรูตอกัน 

3.3 

รอยละ 80 ของนักเรียนที่สามารถสรุปความคิดจากสิ่งที่พบ
เห็น 

4.1 

รอยละ 85 ของนักเรียนที่สามารถนาํเสนอวิธีคิดดวยวธิีการ
ของตนเอง 

4.2 

รอยละ 85 ของนักเรียนที่ทํางานอยางมสีุข 6.2 
รอยละ 85 ของนักเรียนที่สามารถวางแผนการทํางานจนสําเร็จ 6.1 
รอยละ 85 ของนักเรียนที่สามารถทาํงานรวมกับผูอื่นได 6.3 
รอยละ 85 ของนักเรียนที่มีความรูสึกทีด่ีตออาชีพสุจริต 6.4 

โครงการสงเสริม
สุขภาพ 

วตัถุประสงค 
 เพื่ อ ให ผู เ รี ยนมีสุ ขนิสั ย ในการดูแล

สุขภาพ 
 เพื่อใหผูเรียนรูจักหลีกเลี่ยงตอสภาวะ

เสี่ ยงตอ โรคภัย -  เพื่ อ ใหผู เรี ยนมีมี
สุขภาพรางกายแข็งแรง 

 เพื่อใหผูเรียนสามารถปฏิบัติตนตามสุข
บัญญัติ 10 ประการได 

 เพื่อใหผู เรียนมีน้ําหนัก สวนสูง และ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ 

 เพื่อใหผูเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ
ฟน 

เชิงปรมิาณ : ผูเรียนไดเขารวมกิจกรรมตางๆตามความสนใจ
และความสามารถของตนเอง 

 

กิจกรรมตรวจสุขภาพ
ประจําป 
กิจกรรมตรวจสุขภาพ
ปากและฟน 
 

เชิงคุณภาพ :  
รอยละ 90 ของนักเรียนที่มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ มี
สุขภาพรางกายแข็งแรง สามารถปฏิบัตตินตามสุขบัญญัติ 10 
ประการได 

1.1 

รอยละ 70 ของผูเรียนที่มีน้ําหนัก สวนสูง และสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ 

1.2 

รอยละ 90 ของนักเรียนที่รูจักหลกีเลี่ยงตอสภาวะเส่ียงตอ
โรคภัย 

1.3 

โครงการสงเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

วัตถุประสงค 
 เ พื่ อ ใ ห ผู เ รี ย น ยึ ด มั่ น ใ น ร ะ บ อ บ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข 

 เพื่อใหผูเรียนยอมรับฟงความคิดเห็นที่
แตกตาง 

 เพื่อใหผูเรียนมีมนุษยสัมพันธที่ดีและให
เกียรติผูอื่น ทํางานรวมกับผูอื่นได 

 เพื่อใหผูเรียนเห็นคุณคาในตนเองและ
กลาแสดงออกอยางเหมาะสม 

เชิงปรมิาณ : ผูเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรมตางๆตามความ
สนใจและความสามารถของตนเอง 

 

เชิงคุณภาพ :  
 รอยละ 85 ของนักเรียนที่สามารถทาํงานรวมกับผูอื่นได 

ยอมรับความคิดเห็นที่แตกตาง 
6.3 

รอยละ 90 ของนักเรียนทีเห็นคุณคาในตนเองและกลา
แสดงออก 

1.4 

รอยละ 90 ของนักเรียนที่มีมนุษยสัมพนัธที่ดีและใหเกยีรติผูอื่น 1.5 
รอยละ 90 ของนักเรียนที่สามารถยอมรบัฟงความคิดเห็นที่
แตกตาง 

2.3 
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กลยุทธระดับโครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบงชี้) 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 

วัตถุประสงค 
 เพื่อใหครูและบุคลากร มีวิสัยทัศนใน

การปฏิบัติหนาที่  สามารถปรับปรุง
คุณภาพของงานและปฏิบัติงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

 เพื่อใหบุคลากรนําความรูจากการพัฒนา
ไปปรับปรุงแกไขการเรียนการสอน 

เชิงปรมิาณ : ผูบริหารและครูเขารับการอบรมทั้งหมด  
เชิงคุณภาพ :  

กิจกรรมอบรม ประชุม 
สัมมนา 
กิจกรรมผลิตสื่อการ
สอน 
กิจกรรมวิจยัในชั้นเรียน 
กิจกรรมนิเทศการสอน 

รอยละ 90 ของครูที่เขาใจเปาหมายของหลักสูตร  กาํหนด
เปาหมายในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  

7.1 

รอยละ 90 ของครูที่สามารถวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล   7.2 

รอยละ 80 ของครูที่สามารถนําผลการวเิคราะหมาออกแบบ 
วางแผน และจัดการเรียนรูที่ตอบสนอง   ความแตกตาง
ระหวางบุคคลและพัฒนาการทางสติปญญา   

7.3 

รอยละ 90 ของครูที่ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และนํา
ภูมิปญญาทองถิ่นมาบูรณาการในการจดัการเรียนรู 

7.4 

รอยละ 90 ของครูที่สามารถประเมินผลที่มุงเนนพัฒนาการ
ของผูเรียนดวยวธิีการที่หลากหลาย   

7.5 

รอยละ 90 ของครูที่ใหคําแนะนํา คําปรึกษาและแกไขปญหา
ผูเรียนอยางทั่วถึง  

7.6 

รอยละ 90 ของครูที่สามารถใชกระบวนการวิจยัในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง  

7.7 

รอยละ 90 ของครูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีของ
ผูเรียน  เปนสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

7.8 

ผูบริหารมีวิสัยทัศน มภีาวะผูนํา มีความสามารถทางวิชาการ 
และมีความคิดริเริ่มในการบริหารจัดการสถานศึกษาและพัฒนา
ผูเรียน  ระดับดีเยี่ยม 

8.1 

ผูบริหารใชกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวมและใชผลการ
ประเมินเปนเครือ่งมือในการบริหารงาน ระดับดีเยี่ยม 

8.2 

ผูบริหารมีประสิทธภิาพในการบริหารจดัการ ครอบคลุมภารกิจ
ทั้ง 4 ดานใหบรรลุเปาหมายตามที่กาํหนดไวระดับดีเยี่ยม 

8.3 

ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับดีเยี่ยม 8.4 
ผูมีสวนเกี่ยวของ พึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 
ระดับดีเยี่ยม 

8.5 

ผูบริหารใหคําแนะนาํ คําปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใสการ
จัดการศึกษาอยางเต็มศักยภาพ ระดับดเียี่ยม 

8.6 

โครงการสงเสริม
คุณธรรมสานสัมพันธ
ดวงพร 

วัตถุประสงค 
 เพื่อพัฒนาใหครูยึดมั่นและปฏิบัติตน

ตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนบัถ ื

 เพื่อพัฒนาใหครูยึดมั่นและปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวชิาชีพครู มีความกาวหนา
ในวิชาชพี 

 เพื่อพัฒนาใหครูปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดีในการดําเนินชีวิต 

 เพื่อพัฒนาใหครูมีความรับผิดชอบตอ
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

 เพื่อพัฒนาใหครูมีความรักสามัคคีในหมู
คณะ มีจิตอาสาใหความรวมมอืกับ
กิจกรรมของสถานศึกษา 

 เพื่อพัฒนาใหครูมีความรักในองคกร 
รวมกันปกปองรกัษาชื่อเสยีง 
 
 
 
 

เชิงปรมิาณ : ครูทุกคนไดรับการฝกอบรม ใหมีวินัย มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

 

เชิงคุณภาพ :  
 รอยละ 90 ของครูที่มคีวามมุงมั่นในการปฏิบัติงานปฏบิัติ

หนาที่ตามมาตรฐานวิชาชีพ อยางมุงมั่น เต็มเวลา มีคุณธรรม
จริยธรรมประพฤตปิฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี และเปนสมาชกิ
ที่ดีของสถานศึกษา  

7.8 
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กลยุทธระดับโครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบงชี้) 

โครงการประกัน
คุณภาพภายใน 

วัตถุประสงค 
 เพื่ อ ใหมี ระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาต ิ

 เพื่อ ใหคุณภาพการศึกษาไดรับการ
พัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

 เพื่อใหไดรับทราบผลการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน 

เชิงปรมิาณ : สถานศึกษาดาํเนินการประกันคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาโดยบุคลากรภายในโรงเรียน ภายใตความ
รวมมือของหนวยงานตนสังกัด 

 

 

เชิงคุณภาพ :  
สถานศึกษามกีารดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายใน
ตามกฎกระทรวง ในระดับดีเยี่ยม 

12.1-12.6 

โครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 

วัตถุประสงค 
 เพื่อใหมีหลักสูตรสถานศึกษา 

 เพื่อใหหลักสูตรมีความสอดคลองกับ
หลักสูตรแกนกลาง 

 เพื่อใหหลักสูตรมีความสอดคลองกับ
ความตองการของผูปกครองและชุมชน 

 เพื่อใหมีหลักสูตรที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพของผูเรียน โดยมีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง 

เชิงปรมิาณ : มีหลักสูตรสถานศึกษาครบถวนทุกสาระการ
เรียนรู 

 

 เชิงคุณภาพ :  
สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมกับบริบทอยู
เสมอ อยูในระดับดีเยีย่ม 

10.1 

สถานศึกษามีรายวิชาเพิ่มเติมใหผูเรียนไดเลือกตามความถนัด 
ความสามารถและความสนใจ อยูในระดับดีเยี่ยม 

10.2 

 

 กลยุทธที่ 3 สรางเสริมสังคมแหงการเรยีนรู 

กลยุทธระดับโครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบงชี้) 

โครงการสายสัมพันธ
ชุมชน บาน และโรงเรียน 

วัตถุประสงค 
 เพื่อสรางความเขาใจอันดีระหวางชุมชน  

ผูปกครอง 

 เพื่อแลกเปลี่ยนขาวสารและความรูกับ
ชุมชน 

 เพื่อรวมมือกับชุมชนในการจัดการศึกษา 

เชิงปริมาณ : สถานศึกษาสรางความสัมพันธกับผูปกครอง  
ชุมชนใกลเคียงสถานศึกษาและองคกรสวนทองถิ่น 

 

เชิงคุณภาพ :  
กิจกรรมปฐมนิเทศ 
กิจกรรมใหความรู
ผูปกครอง 
กิจกรรมสัมพันธชุมชน 

ผูปกครองเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา ในระดับดเียี่ยม 9.3 

มีการถายทอดความรู  แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวาง
สถานศึกษา กับผูปกครอง ในระดับดีเยี่ยม 

13.2 

มีการนําภูมปิญญาทองถิ่นมาใชในการจดัการเรียนรู ในระดับดี
เยี่ยม 

13.1 

 

 กลยุทธที่ 4 สงเสรมิอัตลักษณของสถานศึกษา  

กลยุทธระดับโครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบงชี้) 

โครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 

วัตถุประสงค 
 เพื่อใหผูเรียนยึดมั่นในหลักธรรมมีวินัย

และมีความรับผิดชอบ 

 เพื่อใหผูเรียนเปนผูมีมารยาทดี มีสัมมา

คารวะตามวัฒนธรรมไทย 

 เพื่อสงเสริมใหผูเรียนทําความดี เพื่อ

ตนเอง ผูอื่น และสวนรวม 

เชิงปรมิาณ :  ผูเรียนเขารวมกจิกรรมทกุคน  
เชิงคุณภาพ :  

กิจกรรมบันทึกความด ี
กิจกรรมสงเสริม
มารยาทงาม 

รอยละ 90 ของผูเรียนเอื้ออาทรผูอื่นและกตัญูกตเวท ี 2.2 
รอยละ 90 ของผูเรียนมีมนุษยสัมพันธทีด่ีและใหเกียรติผูอื่น 1.5 
ผูรอยละ 90 ของผูเรียนเห็นคุณคาในตนเองและกลาแสดงออก 1.4 
รอยละ 90 ของผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เชน มีความ
รักและภูมิใจในความเปนไทย 

2.1 
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 กลยุทธที่ 5 สงเสรมิและพัฒนาคณุภาพสถานศึกษา 

กลยุทธระดับโครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบงชี้) 

โครงการปรับปรุง
อาคารสถานที ่

วัตถุประสงค 
 เพื่อใหมีอาคารเรียนที่มั่นคงแข็งแรง  

สะอาดและปลอดภัย   

 เพื่อใหมีหองเรียน หองปฏิบัติการ และ
สิ่งอํานวยความสะดวก พอเพียง อยูใน
สภาพใชการไดด ี

 เพื่อใหมีสภาพแวดลอมรมรื่น สวยงาม 
 เพื่อใหมีแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน 

เชิงปรมิาณ : อาคารสถานทีแ่ละบริเวณไดรับการดูแลรักษา
และปรับปรุง 

 

กิจกรรมดูแลซอมบํารุง 
ปรับปรุงเพิ่มเติม 
กิจกรรมเรารักโรงเรียน 
กิจกรรมสรางเสริม
แหลงเรียนรู 

เชิงคุณภาพ :  
มีหองเรียน หองปฏบิัติการ  อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะดวก พอเพียง อยูในสภาพใชการ
ได บริเวณสถานศึกษารมรื่นดี มีแหลงเรียนรู 

11.1 

มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา และใช
ประโยชนจากแหลงเรียนรู เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
และบุคลากรภายในสถานศึกษา  

13.1 

รอยละของผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 2.1 
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บทท่ี 3 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา 

 ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา 
กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

กลยุทธระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

เปาหมาย 
(เชิงปริมาณ และคณุภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณ และคณุภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบงชี้) 

โครงการวันสําคัญ 
โครงการสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
โครงการสงเสริมศักยภาพเด็ก 
โครงการสงเสริมวิชาการ 
โครงการนิทานเพื่อนรัก 
โครงการสงเสริมสุขภาพ 

เชิงปริมาณ: เชิงปริมาณ:  
เด็กเขารวมโครงการทุกคน เด็กไดเขารวมโครงการทุกคน  
เชิงคุณภาพ: เชิงคุณภาพ:  
รอยละ 70 ของเด็กมีน้ําหนักสวนสูง
เปนไปตามเกณฑ 

เด็กมีน้ําหนักสวนสูงเปนไปตามเกณฑ
รอยละ 75.49 

1.1 

รอยละ 90 ของเด็กมีสุขนิสัย ในการ
ดูแลสุขภาพของตน 

เด็กมีสุขนิสัย ในการดูแลสุขภาพของ
ตนรอยละ 99.02 

1.3 

รอยละ 90 ของเด็กหลีกเลี่ยงตอสภาวะ
ที่เสี่ยงตอโรค 

เด็กหลีกเลี่ยงตอสภาวะที่เสี่ยงตอโรค
รอยละ 100 

1.4 

รอยละ 90 ของเด็กราเริง แจมใส เด็กราเริง แจมใส รอยละ 97.06 2.1 
รอยละ 90 ของเด็กมีความมั่นใจกลา
แสดงออก 

เด็กมีความมั่นใจกลาแสดงออกรอยละ 
96.08 

2.2 

รอยละ 90 ของเด็กควบคุมอารมณ
ตนเองได 

เด็กควบคุมอารมณตนเองไดรอยละ 
98.04 

2.3 

รอยละ 95 ของเด็กชื่นชมศิลปะ รัก
ธรรมชาต ิ

เด็กชื่นชมศิลปะ รักธรรมชาติทุกคน
รอยละ 100 

2.4 

รอยละ 90 ของเด็กมีวินัย รับผิดชอบ 
เชื่อฟงคําสั่งสอนของ พอแม และครู
อาจารย 

เด็กมีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟงคําสั่งสอน
ของ พอแม และครูอาจารยทุกคนรอย
ละ 96.08 

3.1 

รอยละ 90 ของเด็กมีความซื่อสัตยสุจริต 
ชวยเหลือแบงปน 

เด็กมีความซื่อสัตยสุจริต ชวยเหลือ
แบงปนทุกคนรอยละ 100 

3.2 

รอยละ 90 ของเด็กเลนและทํางาน
รวมกับผูอื่น 

ของเด็กเลนและทํางานรวมกับผูอื่นทุก
คนรอยละ 98.04 

3.3 

รอยละ 90 ของเด็กประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 

เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและ
ศาสนาที่ตนนับถือทุกคนรอยละ 98.04 

3.4 

รอยละ 90 ของเด็กสนใจเรียนรูสิ่ ง
รอบตัว 

เด็กสนใจเรียนรูสิ่งรอบตัวทุกคนรอยละ
98.46 

4.1 

รอยละ 90 ของเด็กมีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งตางๆ ท่ีเกดิจาก
ประสบการณเรยีนรู 

เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตางๆ 
ที่เกิดจากประสบการณเรียนรูรอยละ 
95.10 

4.2 

รอยละ 90 ของเด็กมีทักษะทางภาษา เด็กมีทักษะทางภาษารอยละ 99.02 4.3 
รอยละ 90 ของเด็กมีจินตนาการและ
ความคิดสรางสรรค 

เ ด็ ก มี จิ น ต น า ก า ร แ ล ะ ค ว า ม คิ ด
สรางสรรครอยละ 99.02 

4.5 
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กลยุทธที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

กลยุทธระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

เปาหมาย 
(เชิงปริมาณ และคณุภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณ และคณุภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบงชี้) 

โครงการจัดทําและพัฒนา
หลักสูตร 
โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 
โครงการสงเสริมคุณธรรม
สานสัมพันธดวงพร 
โครงการประกันคุณภาพ
ภายใน 

เชิงปริมาณ: เชิงปริมาณ:  
สถานศึกษามีหลักสูตรที่ ไดรับการ
ปรับปรุงโดยความรวมมือของทุกฝาย 

สถานศึกษามีหลักสูตรที่ ไดรับการ
ปรั บปรุ ง โ ดยความร วมมื ออย า ง
ตอเนื่อง 

 

เชิงคุณภาพ:   
รอยละ 90 ของครู เขาใจปรัชญา
หลักการ และธรรมชาติของการจัด
การศึกษา 

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

รอยละ 90 ของครูจัดทําแผนการจัด
ประสบการณ ที่สอดคลองกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย และสามารถจัด
ประสบการณการเรียนรูที่หลากหลาย 
สอดคลองกับความแตกตางระหวาง
บุคคล 

ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณ ที่
สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย และสามารถจัดประสบการณ
การเรียนรูที่หลากหลาย สอดคลองกับ
ความแตกตางระหวางบุคคล ทุกคน 

5.2 

รอยละ 90 ของครูบริหารจัดการชั้น
เรียนที่สรางวินัยเชิงบวก 

ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สรางวินัย
เชิงบวก ทุกคน 

5.3 

รอยละ 90 ของครูใชสื่อและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมสอดคลองกับพัฒนาการ
ของเด็ก 

ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
สอดคลองกับพัฒนาการของเด็กมาก
ทุกคน 

5.4 

รอยละ 90 ของครูวิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรูที่ตนรับผิดชอบและใช
ผลในการปรับการจัดประสบการณ 

ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูที่
ตนรับผิดชอบและใชผลในการปรับ
การจัดประสบการณทุกคน 

5.6 

รอยละ 90 ของครูจัดสิ่งแวดลอมให
เกิดการเรียนรูไดตลอดเวลา 

ครูจัดสิ่งแวดลอมใหเกิดการเรียนรูได
ตลอดเวลาทุกคน 

5.7 

ครูทุกคนมีวุฒิและความรู
ความสามารถในดานการศึกษาปฐมวัย 

ครูมีวุฒิและความรูความสามารถใน
ดานการศึกษาปฐมวัยทุกคน 

5.9 

ผูบริหารเขาใจปรัชญาและหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย ในระดับดีเยี่ยม 

ผูบริหารเขาใจปรัชญาและหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย ในระดับดีเยี่ยม 

6.1 

ผูบริหารมีวิสัยทัศนภาวะผูนําและ
ความคิดริ เริ่มที่ เนนการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ในระดับดีเยี่ยม 

ผูบริหารมีวิสัยทัศนภาวะผูนําและ
ความคิดริ เริ่มที่ เนนการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ในระดับดีเยี่ยม 

6.2 

ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวน
รวมและใชขอมูลการประเมินหรือการ
วิจัยเปนฐานคิดทั้งดานวิชาการและ
การจัดการ ในระดับดีเยี่ยม 

ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวน
รวมและใชขอมูลการประเมินหรือการ
วิจัยเปนฐานคิดทั้งดานวิชาการและ
การจัดการ ในระดับดีเยี่ยม 

6.3 

ผูบริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาใหบรรลุเปาหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับ
ดีเยี่ยม 

ผูบริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาใหบรรลุเปาหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใน
ระดับดีเยี่ยม 
 
 

6.4 
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กลยุทธระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

เปาหมาย 
(เชิงปริมาณ และคณุภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณ และคณุภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบงชี้) 

ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรใหมีประสิทธิภาพ ในระดับดี
เยี่ยม 

ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรใหมีประสิทธิภาพ ในระดับดี
เยี่ยม 

6.5 

ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษา
ปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา ใน
ระดับดีเยี่ยม 

ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษา
ปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา ใน
ระดับดีเยี่ยม 

6.6 

เด็ก ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผล
การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย ใน
ระดับดีเยี่ยม 

เด็ก ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผล
การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย ใน
ระดับดีเยี่ยม 

6.7 

สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและนําสูการปฏิบัติไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ในระดับดีเยี่ยม 

สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและนําสูการปฏิบัติไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ในระดับดีเยี่ยม 

7.1 

รอยละ 90 ของครู และบุคลากร
ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
และเปนสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

ครูและบุคลากรประพฤติปฏิบัติตน
เปนแบบอยางที่ดี และเปนสมาชิกที่ดี
ของสถานศึกษาทุกคน 

พ.1.4.1 

สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ
ภายใน ที่เปนระบบตามกฎกระทรวง 
ในระดับดีมาก 

สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ
ภายใน ที่เปนระบบตามกฎกระทรวง 
ในระดับดีเยี่ยม 

8.1-8.6 

  

 กลยุทธที่ 3 สรางเสริมสังคมแหงการเรียนรู 

กลยุทธระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

เปาหมาย 
(เชิงปริมาณ และคณุภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณ และคณุภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบงชี้) 

โครงการสายสัมพันธชุมชน 
บาน และโรงเรียน 
โครงการปรับปรุงอาคาร
สถานที ่

เชิงปริมาณ :   
ร อยล ะ  90  ของ เด็ ก  ผู ปกครอ ง 
คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

เ ด็ ก  ผู ป ก ค ร อ ง  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
สถานศึกษาและชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกันทุกคน 

 

เชิงคุณภาพ :   
รอยละ 90 ของครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับ
เด็ก และผูปกครอง 

ครู มี ปฏิ สั มพั นธ ที่ ดี กั บ เ ด็ ก  แล ะ
ผูปกครองทุกคน 

5.8 

สถานศึกษาสรางการมีสวนรวมและ
แสวงหาการรวมมือกับผูปกครอง 
ชุมชนและทองถิ่น ในระดับดีเยี่ยม 

สถานศึกษาสรางการมีสวนรวมและ
แสวงหาการรวมมือกับผูปกครอง 
ชุมชนและทองถิ่น ในระดับดีเยี่ยม 

7.4 

สถานศึกษาจัดสิ่งอํานวยความสะดวก 
เพื่อพัฒนาเด็กอยางรอบดาน ในระดับ
ดีเยี่ยม 

สถานศึกษาจัดสิ่งอํานวยความสะดวก 
เพื่อพัฒนาเด็กอยางรอบดาน ในระดับ
ดีเยี่ยม 

7.5 

มี ก า รแลก เปลี่ ยน เ รี ยนรู ร วมกั น 
ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ ในระดับ
ดีเยี่ยม 

มี ก า รแลก เปลี่ ยน เ รี ยนรู ร วมกั น 
ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ ในระดับ
ดีเยี่ยม 
 

9.2 
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กลยุทธระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

เปาหมาย 
(เชิงปริมาณ และคณุภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณ และคณุภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบงชี้) 

เปนแหลงเรียนรูเพื่อพัฒนาการเรียนรู
ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา 
ชุมชน ในระดับดีเยี่ยม 

เปนแหลงเรียนรูเพื่อพัฒนาการเรียนรู
ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา 
ชุมชน ในระดับดีเยี่ยม 

9.1 

 สถานศึกษาใหบริการอาคารสถานที่ 
และพื้นที่ภายในแกชุมชน ในระดับดี
เยี่ยม 

สถานศึกษาใหบริการอาคารสถานที่ 
และพื้นที่ภายในแกชุมชน ในระดับดี
เยี่ยม 

พ.1.1.2 

สถานศึกษาใหความรวมมือในการทํา
กิจกรรมของชุมชน ในระดับดีเยี่ยม 

สถานศึกษาใหความรวมมือในการทํา
กิจกรรมของชุมชน ในระดับดีเยี่ยม 

พ.1.1.1 

 

 กลยุทธที่ 4 สงเสริมอัตลักษณของสถานศึกษา 

กลยุทธระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

เปาหมาย 
(เชิงปริมาณ และคณุภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณ และคณุภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบงชี้) 

โครงการยิ้มงายไหวสวย 
 

เชิงปริมาณ : เชิงปริมาณ :  
เด็กเขารวมโครงการทุกคน เด็กไดเขารวมโครงการทุกคน  
เชิงคุณภาพ :   
รอยละ 90 ของเด็กมีสุขภาพจิตดี มี
กิริยามารยาทงาม แสดงความเคารพ
ตอผูใหญไดอยางสวยงาม 

เด็กมีสุขภาพจิตดี มีกิริยามารยาทงาม 
แสดงความเคารพตอผูใหญไดอยาง
สวยงามทุกคน 

พ.1.3.1 

 
 กลยุทธที่ 5 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพ 

กลยุทธระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

เปาหมาย 
(เชิงปริมาณ และคณุภาพ) 

ผลสําเร็จ 
(เชิงปริมาณ และคณุภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบงชี้) 

โครงการรักษสิ่งแวดลอม เชิงปริมาณ : เชิงปริมาณ :  
เด็กในโรงเรียนเขารวมโครงการทุกคน เด็กไดเขารวมโครงการทุกคน  
เชิงคุณภาพ :   
รอยละ 90 ของเด็กบําเพ็ญประโยชน
เพื่อสวนรวม 

เด็กบําเพ็ญประโยชนเพื่อสวนรวมทุก
คน 

พ.1.2.1 

รอยละ 90 ของเด็กที่สนใจเรียนรูสิ่ง
รอบตัว 

เด็กสนใจเรียนรู สิ่ งรอบตัวรอยละ 
99.02 

4.1 

รอยละ 90 ของเด็กที่มีจินตนาการและ
ความคิดสรางสรรค 

เด็กมีจินตนาการและความคิดทุกคน
สรางสรรค 

4.5 

รอยละ 95 ของเด็กที่ชื่นชมผลงาน
ศิลปะ 

เดก็ชื่นชมผลงานศิลปะรอยละ 100 2.4 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบงชี้) 

โครงการวันสําคัญ 
โครงการสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
โครงการสงเสริมศักยภาพ
ผูเรียน 
โครงการสงเสริมวิชาการ 
โครงการสงเสริมสุขภาพ 
โครงการสงเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

เชิงปริมาณ : ผูเรียนเขารวมกิจกรรม
ทุกคน ผูปกครองที่สนใจ เขารวม
กิจกรรมวันสําคัญ  

เชิงปริมาณ : ผูเรียนเขารวมกิจกรรม
ทุกคน ผูปกครองที่สนใจ เขารวม
กิจกรรมวันสําคัญ  

 

เชิงคุณภาพ :   
รอยละ 90 ของผูเรียนมีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพมีสุขภาพรางกายแข็งแรง 
สามารถปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 
ประการได 

ผูเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพมี
สุขภาพรางกายแข็งแรง สามารถ
ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ
ได รอยละ 99.08 

1.1 

รอยละ 70 ของผู เรียนมีน้ําหนัก 
สวนสูง และสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ 

ผู เ รี ย น มี น้ํ า ห นั ก  ส ว น สู ง  แ ล ะ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑรอยละ 
55.05 

1.2 

รอยละ 90 ของผูเรียนรูจักหลีกเลี่ยง
ตอสภาวะเสี่ยงตอโรคภัย 

ผูเรียนรูจักหลีกเลี่ยงตอสภาวะเสี่ยง
ตอโรคภัย ไดรอยละ 100 

1.3 

รอยละ 90 ของผูเรียนทีเห็นคุณคาใน
ตนเองและกลาแสดงออก 

ผูเรียนทีเห็นคุณคาในตนเองและกลา
แสดงออกรอยละ 91.28 

1.4 

รอยละ 90 ของผูเรียนมีมนุษยสัมพันธ
ที่ดีและใหเกียรติผูอื่น 

ผู เ รียนมีมนุษยสัมพันธที่ ดีและให
เกียรติผูอื่นรอยละ 97.25 

1.5 

รอยละ 90 ของผูเรียนสามารถสราง
ผลงานจากการเขารวมกิจกรรมดาน
ศิ ล ป ะ  ด น ต รี / น า ฏ ศิ ล ป  กี ฬ า /
นันทนาการตามจินตนาการ 

ผูเรียนสามารถสรางผลงานจากการ
เขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี/
นาฏศิลป  กีฬา/นันทนาการตาม
จินตนาการรอยละ 95.87 

1.6 

รอยละ 90 ของผูเรียนมีความมีวินยั
ความรักชาติ ศาสน กษัตริยและ
ปฏิบัติตามของศาสนา มีความรักและ
ภูมิใจในความเปนไทย 

ผู เ รียนมีความมีวินัยความรักชาติ 
ศาสน กษัตริยและปฏิบัติตามของ
ศาสนา มีความรักและภูมิใจในความ
เปนไทยรอยละ 94.95 

2.1 

รอยละ 90 ของผูเรียนเอื้ออาทรผูอื่น
และกตัญูกตเวท ี

ผู เ รียนเอื้ ออาทรผู อื่นและกตัญู
กตเวทีรอยละ 96.33 

2.2 

รอยละ 90 ของผูเรียนยอมรับ
วัฒนธรรมที่แตกตาง 

ผูเรียนยอมรับวัฒนธรรมที่แตกตาง
รอยละ 100 

2.3 

รอยละ 90 ของผูเรียนตระหนัก รู
คุณคา รวมอนุรักษและพัฒนา
สิ่งแวดลอม 

ผูเรียนตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษ
และพัฒนาสิ่งแวดลอมรอยละ 94.95 

2.4 

รอยละ 85 ของผูเรียนมีนิสัยรักการ
อานและแสวงหาความรูดวยตนเอง
จากหองสมุด แหลงเรียนรูและสื่อ
ตางๆ รอบตัว 

ผูเรียนมีนิสัยรักการอานและแสวงหา
ความรูดวยตนเองจากหองสมุด แหลง
เรียนรูและสื่อตางๆ รอบตัวรอยละ 
94.95 

3.1 

รอยละ 85 ของผูเรียนมีทักษะในการ
อาน ฟง ดู พูด เขียน และตั้งคําถาม
เพื่อคนควาหาความรูเพิ่มเติม 

ผูเรียนมีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด 
เขียน และตั้งคําถามเพื่อคนควาหา
ความรูเพิ่มเติมรอยละ 90.83 

3.2 

รอยละ 85 ของผูเรียนสามารถเรียนรู ผูเรียนสามารถเรียนรูรวมกันเปนกลุม 3.3 
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โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบงชี้) 

รวมกันเปนกลุม  แลกเปลี่ ยนคาม
คิดเห็นเพื่อการเรียนรูระหวางกัน 

แลกเปลี่ยนคามคิดเห็นเพื่อการเรียนรู
ระหวางกันรอยละ 95.41 

รอยละ 80 ของผูเรียนสามารถสรุป
เรื่องที่พบเห็นและสื่อสารโดยการพูด
หรือเขียนตามความคิดของตนเองได 

ผูเรียนสามารถสรุปเรื่องที่พบเห็นและ
สื่ อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเองไดรอยละ 95.87 

4.1 

รอยละ 85 ของผู เรียนสามารถ
นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยวิธีการ
ของตนเอง 

ผู เ รียนสามารถนําเสนอวิธีคิด วิธี
แกปญหาดวยวิธีการของตนเองรอยละ 
95.41 

4.2 

รอยละ 85 ของผูเรียนสามารถ
สรางสรรคผลงานดวยตนเอง 

ผูเรียนสามารถสรางสรรคผลงานดวย
ตนเองรอยละ 96.79 

4.4 

รอยละ 85 ของผูเรียนสามารถวาง
แผนการทํางาน และทํางานจนสําเร็จ 

ผู เรียนสามารถวางแผนการทํางาน 
และทํางานจนสําเร็จรอยละ 87.18 

6.1 

รอยละ 85 ของผูเรียนทํางานอยางมี
ความสุข มุงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจ
ในผลงานของตนเอง  

ผูเรียนทํางานอยางมีความสุข มุงมั่น
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของ
ตนเองรอยละ 96.79 

6.2 

รอยละ 85 ของผูเรียนทํางานรวมกับ
ผูอื่นได 

ผูเรียนทํางานรวมกับผูอื่นไดรอยละ 
98.17 

6.3 

รอยละ 85 ของผูเรียนมีความรูสึกที่ดี
ตออาชีพสุจริต 

ผูเรียนมีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริต
รอยละ 99.08 

6.4 

 

กลยุทธที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบงชี้) 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 
โครงการสงเสริมสานสัมพันธ
ดวงพร 
โครงการประกันคุณภาพ
ภายใน 
โครงการพัฒนาหลั กสูตร
สถานศึกษา 

เชิงปริมาณ :ผูบริหารและครูเขารับ
การอบรมทั้งหมด 

เชิงปริมาณ :ผูบริหารและครูเขารับ
การอบรมทั้งหมด 

 

เชิงคุณภาพ :   
รอยละ 90 ของครูเขาใจเปาหมายของ
หลักสูตร กําหนดเปาหมายในการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน  

ครู เ ข า ใจ เป าหมายของหลักสูตร 
กํ า หนด เป า หม าย ในกา รพัฒนา
คุณภาพผูเรียนทุกคน 

7.1 

รอยละ 90 ของครูสามารถวิเคราะห
ผูเรียนเปนรายบุคคล  

ครู ส ามารถวิ เ คราะห ผู เ รี ยน เปน
รายบุคคล ทุกคน 

7.2 

รอยละ 90 ของครูสามารถนําผลการ
วิเคราะหมาออกแบบ วางแผน และ
จัดการเรียนรู ที่ตอบสนอง ความ
แตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการ
ทางสติปญญา  

ครูสามารถนําผลการวิ เคราะหมา
ออกแบบ วางแผน และจัดการเรียนรู
ที่ตอบสนองความแตกตางระหวาง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปญญา
ทุกคน 

7.3 

ร อ ย ล ะ  9 0  ข อ ง ค รู ใ ช สื่ อ แ ล ะ
เทคโนโลยีที่ เหมาะสม และนําภูมิ
ปญญาทองถิ่นมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู 
 
 

ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
และนําภูมิปญญาทองถิ่นมาบูรณาการ
ในการจัดการเรียนรูทุกคน 

7.4 
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โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบงชี้) 

รอยละ 90 ของครูสามารถประเมินผล
ที่มุงเนนพัฒนาการของผู เรียนดวย
วิธีการที่หลากหลาย 

ครู ส ามารถประ เมิ นผลที่ มุ ง เ น น
พัฒนาการของผู เรียนดวยวิธีการที่
หลากหลายทุกคน 

7.5 

รอยละ 90 ของครู ใหคํ าแนะนํ า 
คําปรึกษาและแกไขปญหาผู เรียน
อยางทั่วถึง  

ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษาและแกไข
ปญหาผูเรียนอยางทั่วถึงทุกคน 

7.6 

ร อ ย ล ะ  9 0  ข อ งค รู ส า ม า ร ถ ใ ช
กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนอยาง
ตอเนื่อง  

ครูสามารถใชกระบวนการวิจัยในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรูและพัฒนา
ผูเรียนอยางตอเนื่องทุกคน 

7.7 

รอยละ 90 ของครูประพฤติปฏิบัติตน
เปนแบบอยางที่ดีของผู เรียน เปน
สมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

ครูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่
ดีของผู เ รี ยน เปนสมาชิกที่ ดี ของ
สถานศึกษาทุกคน 

7.8 

ผูบริหารมีวิสัยทัศน มีภาวะผูนํา มี
ความสามารถทางวิชาการ และมี
ความคิดริเริ่มในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาและพัฒนาผูเรียน ระดับดี
เยี่ยม 

ผูบริหารมีวิสัยทัศน มีภาวะผูนํา มี
ความสามารถทางวิชาการ และมี
ความคิดริเริ่มในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาและพัฒนาผูเรียน ระดับดี
เยี่ยม 

8.1 

ผูบริหารใชกระบวนการบริหารแบบมี
สวนรวมและใชผลการประเมินเปน
เครื่องมือในการบริหารงาน ระดับดี
เยี่ยม 

ผูบริหารใชกระบวนการบริหารแบบมี
สวนรวมและใชผลการประเมินเปน
เครื่องมือในการบริหารงาน ระดับดี
เยี่ยม 

8.2 

ผูบริหารมีประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ ครอบคลุมภารกิจทั้ง 4 ดาน
ใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว
ระดับดีเยี่ยม 

ผูบริหารมีประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ ครอบคลุมภารกิจทั้ง 4 ดานให
บรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว ระดับ
ดีเยี่ยม 

8.3 

ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรระดับดีเยี่ยม 

ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรระดับดีเยี่ยม 

8.4 

ผูมีสวนเกี่ยวของ พึงพอใจผลการ
บริหารการจัดการศึกษา ระดับดีเยี่ยม 

ผูมีสวนเกี่ยวของ พึงพอใจผลการ
บริหารการจัดการศึกษา ระดับดีเยี่ยม 

8.5 

ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทาง
วิ ช า ก า ร  แ ล ะ เ อ า ใ จ ใ ส ก า ร จั ด
การศึกษาอยางเต็มศักยภาพ ระดับดี
เยี่ยม 

ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทาง
วิ ช า ก า ร  แ ล ะ เ อ า ใ จ ใ ส ก า ร จั ด
การศึกษาอยางเต็มศักยภาพ ระดับดี
เยี่ยม 

8.6 

รอยละ 90 ของครูมีสมาธิและความ
มุงมั่นในการปฏิบัติงานปฏิบัติหนาที่
ตามมาตรฐานวิชาชีพอยางมุงมั่นเต็ม
เวลาประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยาง
ที่ดี 

ครูมีสมาธิและความมุ งมั่นในการ
ปฏิบัติงานปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐาน
วิชาชีพอยางมุงมั่นเต็มเวลาประพฤติ
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีทกุคน 

7.9 
 

สถานศึกษามีการดําเนินการตาม
ระบบประกันคุณภาพภายในตาม
กฎกระทรวงในระดับดีมาก 

สถานศึกษามีการดําเนินการตาม
ระบบประกันคุณภาพภายในตาม
กฎกระทรวงในระดับดีเยี่ยม 
 
 
 

12.1-12.6 
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โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบงชี้) 

สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
ใหเหมาะสมกับบริบทอยูเสมอ อยูใน
ระดับดีเยี่ยม 

สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
ใหเหมาะสมกับบริบทอยูเสมอ อยูใน
ระดับดีเยี่ยม 

10.1 

สถานศึกษามี รายวิชาเพิ่ ม เติม ให
ผู เ รี ย น ไ ด เ ลื อ ก ต า ม ค ว า ม ถ นั ด 
ความสามารถและความสนใจ อยูใน
ระดับดีมาก 

สถานศึกษามี รายวิชาเพิ่ ม เติม ให
ผู เ รี ย น ไ ด เ ลื อ ก ต า ม ค ว า ม ถ นั ด 
ความสามารถและความสนใจ อยูใน
ระดับดีเยี่ยม 

10.2 

 

 กลยุทธที่ 3 สรางเสริมสังคมแหงการเรียนรู 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบงชี้) 

โครงการสายสัมพันธชุมชน 
บาน และโรงเรียน 

เชิ งปริมาณ : สถานศึกษาสร า ง
ความสัมพันธกับผูปกครอง ชุมชน
ใกลเคียงสถานศึกษาและองคกรสวน
ทองถ่ิน 

เชิ งปริ มาณ : สถานศึกษาสร า ง
ความสัมพันธกับผูปกครอง ชุมชน
ใกลเคียงสถานศึกษาและองคกรสวน
ทองถ่ิน 

 

เชิงคุณภาพ : เชิงคุณภาพ :  
ผูปกครองเขามามีสวนรวมในการจัด
การศึกษาในระดับดีเยี่ยม 

ผูปกครองเขามามีสวนรวมในการจัด
การศึกษาในระดับดีเยี่ยม 

9.3 

มีการถายทอดความรู  แลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกันระหวางสถานศึกษา กับ
ผูปกครอง ในระดับดีเยี่ยม 

มีการถายทอดความรู  แลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกันระหวางสถานศึกษา กับ
ผูปกครอง ในระดับดีเยี่ยม 

13.2 

มีการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการ
จัดการเรียนรู ในระดับดีเยี่ยม 

มีการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการ
จัดการเรียนรู ในระดับดีเยี่ยม 

13.1 

 

 กลยุทธที่ 4 สงเสริมอัตลักษณของสถานศึกษา  

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบงชี้) 

โครงการสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

เชิงปริมาณ : ผูเรียนเขารวมกิจกรรม
ทุกคน 

เชิงปริมาณ : ผูเรียนเขารวมกิจกรรม
ทุกคน 

 

เชิงคุณภาพ : เชิงคุณภาพ :  
รอยละ 90 ของผูเรียนเอื้ออาทรผูอื่น
และกตัญูกตเวท ี

ผู เ รียนเอื้ ออาทรผู อื่นและกตัญู
กตเวที รอยละ 96.33 

2.2 

รอยละ 90 ของผูเรียนมีมนุษยสัมพันธ
ที่ดีและใหเกียรติผูอื่น 

ผู เรียนมีมนุษยสัมพันธที่ ดีและให
เกียรติผูอื่น รอยละ 97.25 

1.5 

รอยละ 90 ของผูเรียนเห็นคุณคาใน
ตนเองและกลาแสดงออก 

ผูเรียนเห็นคุณคาในตนเองและกลา
แสดงออก 91.28 

1.4 

รอยละ 90 ของผูเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค เชน มีความรักและ
ภูมิใจในความเปนไทย 

ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
เชน มีความรักและภูมิใจในความเปน
ไทย รอยละ 94.95 

2.1 
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กลยุทธที่ 5 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย 

(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบงชี้) 

โครงการปรับปรุ งอาคาร
สถานที ่

เชิงปริมาณ :อาคารสถานท่ีและบริเวณ
ไดรับการดูแลรักษาและปรับปรุง 

เชิงปริมาณ :อาคารสถานท่ีและบริเวณ
ไดรับการดูแลรักษาและปรับปรุง 

 

เชิงคุณภาพ : เชิงคุณภาพ :  
มีหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคาร
เรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่ง
อํานวยความสะดวก พอเพียง อยูใน
สภาพใชการได บริเวณสถานศึกษารม
รื่นดี มีแหลงเรียนรู ในระดับดีเยี่ยม 

มีหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคาร
เรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่ง
อํานวยความสะดวก พอเพียง อยูใน
สภาพใชการได บริเวณสถานศึกษารม
รื่นดี มีแหลงเรียนรู ในระดับดีเยี่ยม 

11.1 

สถานศึกษามีการสรางและพัฒนาแหลง
เรียนรูภายในสถานศึกษา และใช
ป ระ โยชน จ ากแหล ง เ รี ยนรู  เ พื่ อ
พัฒนาการเรี ยนรู ของผู เ รี ยนและ
บุคลากรภายในสถานศึกษา ในระดับดี
เยี่ยม 

สถานศึกษามีการสรางและพัฒนาแหลง
เรียนรู ภายในสถานศึกษา และใช
ป ระ โยชน จ ากแหล ง เ รี ยนรู  เ พื่ อ
พัฒนาการเรี ยนรู ของผู เ รี ยนและ
บุคลากรภายในสถานศึกษา ในระดับดี
เยี่ยม 

13.1 

รอยละ 90 ของผูเรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค 

ผู เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
รอยละ 94.95 

2.1 
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2.  ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
 ดานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 
 มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย  

ตัวบงช้ี 
จํานวนนักเรียน 
ที่อยูในระดับ 

3 ขึ้นไป 

จํานวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

รอยละ 
ที่ได 

น้ําหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได 

1.1  มีน้ําหนักสวนสูงเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 77 102 75.49 1 0.75 
1.2  มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 101 102 99.02 1.5 1.49 
1.3  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 101 102 99.02 1.5 1.49 
1.4  หลีกเลี่ยงตอสภาวะที่เสี่ยงตอโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่ง

เสพติด  
102 102 100 1 1.00 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 1    5 4.73 
 

 รองรอยความพยายาม 
 โครงการสงเสริมสุขภาพ (กิจกรรมตรวจสุขภาพประจําป และกิจกรรมตรวจสุขภาพปากและฟน) 
 
 วิธีการพัฒนา  
 โรงเรียนจัดโครงการสงเสริมสุขภาพเด็ก เพื่อสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย มีน้ําหนักสวนสูง
ตามเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขและมีรางกายสมบูรณแข็งแรงตามวัย โดยจัดบริการ
อาหารกลางวัน ที่มีรายการอาหารตามหลักโภชนาการตลอดป ดูแลใหลางมือกอนรับประทานอาหารและหลังการ
เขาหองน้ํา ใหแปรงฟนหลังรับประทานอาหาร ประสานกับโรงพยาบาลแพทยรังสิตใหมาตรวจสุขภาพรางกายและ
สุขภาพฟนภาคเรียนละครั้ง ไดรับความอนุเคราะหจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลคลองสามมาตรวจสุขภาพ
และใหความรูดานสุขอนามัยอยางสม่ําเสมอ จัดกิจกรรมออกกําลังการทุกเชาพรอมทั้งจัดหาครูพละมาสอนวิธีการ
เคลื่อนไหวและออกกําลังกายที่ถูกตอง สอนใหรูจักระมัดระวังอุบัติเหตุจากการเลนและหลีกเลี่ยงสิ่งที่เปนอันตราย
ตางๆ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุครูประจําชั้นจะจดบันทึกเปนรายบุคคลเพื่อการดูแลเปนพิเศษ มีการชั่งน้ําหนัก วัด
สวนสูงและเปรียบเทียบกับมาตรฐานทุกเดือน จัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องยาเสพติด  
  
 ผลการพัฒนา  
 จากการจัดโครงการ/กิจกรรมและจากการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการ เปนผลใหเด็กมีน้ําหนัก สวนสูง 
ตามเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขและมีรางกายสมบูรณแข็งแรงตามวัยในระดับดี มีทักษะ
การเคลื่อนไหวตามวัย มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนเอง และรูจักหลีกเลี่ยงตอสภาวะที่เสี่ยงตอโรค อุบัติเหตุ 
ภัย และสิ่งเสพตดิในระดับดีเยี่ยม 
 
 แนวทางการพัฒนา  
  โรงเรียนมุงมั่นในการสงเสริมสุขภาพกายเด็กที่มีน้ําหนักสูงกวาเกณฑและต่ํากวาเกณฑ ใหอยูในเกณฑ
มาตรฐาน จะจัดทําโครงการสงเสริมสุขภาพประสานกับโรงพยาบาลแพทยรังสิตใหมาตรวจสุขภาพรางกายและ
สุขภาพฟน ขอความรวมมือโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลคลองสามมาตรวจสุขภาพและใหความรูดาน
สุขอนามัยอยางตอเนื่อง สรางความตระหนักใหผูปกครอง ครูประจําชั้นและเด็กในเรื่องความสําคัญของการดูแล
สุขภาพ โดยเนนใหเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมและการออกกําลังกายเปนประจํา 
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มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจ 

ตัวบงช้ี 
จํานวนนักเรียน 
ที่อยูในระดับ 

3 ขึ้นไป 

จํานวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

รอยละ 
ที่ได 

น้ําหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได 

2.1 ราเริงแจมใส มีความรูสึกที่ดีตอตนเอง 99 102 97.06 1 0.97 
2.2 มีความมั่นใจและกลาแสดงออก 98 102 96.08 1 0.96 
2.3 ควบคุมอารมณตนเองไดเหมาะสมกับวัย 100 102 98.04 1 0.98 
2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 102 102 100 2 2.00 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 2    5 4.91 

 
 รองรอยความพยายาม 
 โครงการวันสําคัญ (กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันปใหม) 
 โครงการสงเสริมศักยภาพ (กิจกรรมกีฬาสี และกิจกรรมแขงขันทักษะวิชาการ) 
 โครงการสงเสริมวิชาการ (กิจกรรมทัศนศึกษา และกิจกรรมวันวิชาการ) 
 
 วิธีการพัฒนา 
  โรงเรียนสงเสริมใหเด็กมีความราเริงแจมใส มั่นใจในตนเอง กลาพูด กลาทํา กลาแสดงออกในทางที่
เหมาะสม ไดจัดโครงการวันสําคัญ โครงการสงเสริมศักยภาพ โครงการสงเสริมวิชาการ มีกิจกรรมวันลอยกระทง วัน
ปใหม ซึ่งจัดใหเด็กไดแสดงออกทางดานดนตรี-นาฏศิลป กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชาการเด็กได
แสดงความสามารถของตนเอง กิจกรรมทัศนศึกษาไปสวนสัตวเขาดิน เพื่อใหเด็กมีความรักในธรรมชาติ กิจกรรมวัน
วิชาการเด็กทุกคนเขารวมกิจกรรมพรอมเพื่อน ในกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการประจําวัน จัดใหเด็กเลาประสบการณ 
เลาขาวและเหตุการณหนาชั้นเรียน เลานิทานที่ชื่นชอบ ใหเด็กทุกคนในหองปรบมือใหกับผูที่ออกมาทํากิจกรรม
เพื่อใหผูทํากิจกรรมมีความมั่นใจในตนเอง จัดใหมีการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง เชน การปลูกสับปะรด มะละกอ 
และกลวย เด็กทุกคนถูกฝกใหกลาแสดงออกอยางเหมาะสม 
 
 ผลการพัฒนา 
 จากการจัดจัดโครงการ/กิจกรรมการและการจัดการกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการประจําวันเปนผลใหเด็กมี
ความราเริงแจมใส มีความรูสึกที่ดีตอตนเอง มีความมั่นใจและกลาแสดงออก สามารถควบคุมอารมณตนเองได
เหมาะสมกับวัย มีสุนทรียภาพ ชื่นชอบในศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาตริอบตัวในระดับดีเยี่ยม 
 
 แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนจะจัดโครงการวันสําคัญ โครงการสงเสริมศักยภาพ โครงการสงเสริมวิชาการอยางตอเนื่อง เพื่อ
สงเสริมพัฒนาการดานอารมณและจิตใจ จะจัดหาครูนาฏศิลปมาสอนเพื่อใหเด็กเกิดสุนทรียภาพเพิ่มขึ้น 
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มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการดานสังคม 

ตัวบงช้ี 
จํานวนนักเรียน 
ที่อยูในระดับ 

3 ขึ้นไป 

จํานวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

รอยละ 
ที่ได 

น้ําหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได 

3.1 มีวินัย รับผิดชอบ เช่ือฟงคําสั่งสอนของพอแม ครูอาจารย 98 102 96.08 2 1.92 
3.2 มีความซื่อสัตยสุจริต ชวยเหลือแบงปน 102 102 100 1 1.00 
3.3 เลนและทํางานรวมกับผูอื่นได 100 102 98.04 1 0.98 
3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 100 102 98.04 1 0.98 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 3    5 4.88 
 

 รองรอยความพยายาม 
 โครงการวันสําคัญ (กิจกรรมไหวครู กิจกรรมวันเขาพรรษา กิจกรรมวันแม กิจกรรมวันลอยกระทง และ
กิจกรรมวันพอ) 
 โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม (กิจกรรมกราบเทาพอแมกอนนอน กิจกรรมวิถีชาวพุทธ กิจกรรมสมุด
บันทึกความดี และกิจกรรมเกงดีมีวินัย) 
 โครงการสงเสริมวิชาการ (กิจกรรมวันวิชาการ) 
 โครงการนิทานเพื่อนรัก 
 
 วิธีการพัฒนา 
  โรงเรียนจัดโครงการวันสําคัญ โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม โครงการสงเสริมวิชาการและโครงการ
นิทานเพื่อนรัก มีกิจกรรมไหวครู กิจกรรมวันพอ วันแม เพื่อใหเด็กรูถึงพระคุณของพอ แมและครู มีความเชื่อฟง คิด
ตอบแทนพระคุณ กิจกรรมกราบเทาพอแมกอนนอน กิจกรรมวันเขาพรรษา กิจกรรมวิถีชาวพุทธนิมนตพระมารับ
บาตรทุกวันพุทธ กิจกรรมวันลอยกระทง ฝกใหเด็กยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมและวัฒนธรรมประเพณีไทย 
กิจกรรมบันทึกความดี และกิจกรรมเกงดีมีวินัย ฝกใหเด็กเห็นคุณคาของการกระทําดี ยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริต 
ความดีและประพฤติแตสิ่งที่ดีจนเปนนิสัย รูจักการแบงปน โครงการนิทานเพื่อนรัก เปนการอานนิทานรวมกัน
ระหวางเด็กกับพอแม ปลูกฝงความรับผิดชอบและคุณธรรมความดี กิจกรรมสงเสริมพัฒนาการประจําวัน ฝกใหเด็ก
มีระเบียบวินัย เชนการจัดวางรองเทาไวบนชั้นวางรองเทากอนเขาหองเรียน จัดเก็บสิ่งของเขาที่หลังเลิกใช การเขา
แถวสงงาน การเดินแถวไปรับประทานอาหาร และการทิ้งขยะลงถัง  
 
 ผลการพัฒนา  
  จากการจัดจัดโครงการ/กิจกรรมการ และการจัดการกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการประจําวันเปนผลใหเด็กมี
ระเบียบวินัย เชื่อฟงคําสอนของพอแม และครู มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือแบงปนเพื่อน ทํางานรวมกับเพื่อน
โดยไมมีปญหา ยึดมั่นใน ศาสนา ปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีไทยไดอยางดีเยี่ยม 
 
 แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนจะจัดจัดโครงการวันสําคัญ โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม โครงการสงเสริมวิชาการและ
โครงการนิทานเพื่อนรักและทํากิจกรรมตามโครงการอยางตอเนื่อง จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการเนนการปฏิบัติงาน
กลุม และการลงมือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ประสานกับผูปกครองในการปลูกฝงคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 

  



รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดวงพร ปการศึกษา 2559 หนา 67 

มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา 

ตัวบงช้ี 
จํานวนนักเรียน 
ที่อยูในระดับ 

3 ขึ้นไป 

จํานวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

รอยละ 
ที่ได 

น้ําหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได 

4.1 สนใจเรียนรูสิ่งรอบตัว ซักถามอยางตั้งใจ และรักการ
เรียนรู 

101 102 99.02 1 0.99 

4.2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ ท่ีเกิดจาก
ประสบการณการเรียนรู 

97 102 95.10 1 0.95 

4.3 มีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย 101 102 99.02 1 0.99 
4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 102 102 100.00 1 1.00 
4.5 มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค 101 102 99.02 1 0.99 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 4    5 4.92 
 

 รองรอยความพยายาม 

 โครงการสงเสริมวิชาการ (กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมวันวิชาการ และกิจกรรมเชิญวิทยากร) 
 โครงการนิทานเพื่อนรัก 
 

 วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนจัดโครงการสงเสริมวิชาการ โครงการนิทานเพื่อนรัก จัดกิจกรรมทัศนศึกษานําเด็กไปสวนสัตวดุสิต 
และพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรทางทะเล ชวยใหเด็กไดเรียนรูสิ่งรอบตัว ตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่พบเห็น เกิดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร จัดกิจกรรมวันวิชาการ สงเสริมใหเด็กใชสติปญญาทํากิจกรรมรวมกับเพื่อน เชิญ
สมาคมชาวไทยเชื้อสายมอญ มาใหความรูเรื่องการทําขาวแช ประวัติความเปนมาและประเพณีวัฒนธรรม จัด
โครงการนิทานเพื่อนรัก จัดหานิทานใหเด็กอานรวมกับผูปกครองแลวนํามาเลาใหเพื่อนฟง เปนการฝกทักษะการใช
ภาษาและฝกใหเกิดความคิดรวบยอด ในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ ไดฝกใหปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองดวย
การเลานิทาน การวาดภาพระบายสี การปน การฉีกปะ เปนการสรางจินตนาการและความคิดสรางสรรค 
  
 ผลการพัฒนา 
 จากการจัดจัดโครงการ กิจกรรมตางๆ รวมทั้งการจัดการกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการประจําวันเปนผลให
เด็กมี ความสนใจสิ่งรอบตัว รักการเรียนรู มีความคิดรวบยอด คิดอยางมีจินตนาการและสรางสรรค มีทักษะในการ
ใชภาษา มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร มีเหตุผล มีความสามารถในการคิดทางคณิตศาสตร ในระดับดีเยี่ยม 
 
 แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนจะจัดโครงการสงเสริมวิชาการ โครงการนิทานเพื่อนรักอยางตอเนื่อง จะประสานกับผูปกครองให
ดูแลเรื่องการทําการบานและติดตามพัฒนาการดานการเรียนรูของเด็กเพิ่มขึ้น 
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ดานที่ 2 มาตรฐานดานการจัดการศึกษา  
มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ตัวบงช้ี 
จํานวนครูที่อยู 

ในระดับ 
3 ขึ้นไป 

จํานวน
คร ู

ทั้งหมด 

รอยละที่
ได 

น้ําหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได 

5.1  ครูเขาใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษา
ปฐมวัย และสามารถนํามาประยุกตใชในการจัดประสบการณ 

7 7 100 2 2 

5.2  ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณที่สอดคลองกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณการเรียนรูที่
หลากหลาย สอดคลองกับความแตกตางระหวางบุคคล 

7 7 100 2 2 

5.3  ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สรางวินัยเชิงบวก 7 7 100 2 2 
5.4  ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคลองกับพัฒนาการของ

เด็ก 
7 7 100 2 2 

5.5 ครูใชเครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอยาง
หลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก
ผูปกครอง 

7 7 100 2 2 

5.6  ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูที่ตนรับผิดชอบและใชผลใน
การปรับการจัดประสบการณ 

7 7 100 2 2 

5.7  ครูจัดสิ่งแวดลอมใหเกิดการเรียนรูไดตลอดเวลา 7 7 100 2 2 
5.8  ครูมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับเด็กและผูปกครอง 7 7 100 2 2 
5.9  ครูมีวุฒิและความรูความสามารถในดานการศึกษาปฐมวัย 7 7 100 2 2 
5.10 ครูจัดทําสารนิทัศนและนํามาไตรตรองเพื่อใชประโยชนในการ

พัฒนาเด็ก 
7 7 100 2 2 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 5    20 20 

 
 รองรอยความพยายาม 
 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา และกิจกรรมนิเทศการสอน) 
 โครงการสายสัมพันธชุมชน บานและโรงเรียน (กิจกรรมปฐมนิเทศ และกิจกรรมใหความรูผูปกครอง) 
 
 วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สงเสริมใหครูศึกษาหาความรูเพิ่มเติม จัดกิจกรรมอบรม 
สัมมนาทั้งในและนอกโรงเรียน จัดประชุมชี้แจงทั้งเรื่องหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. 2546 ปรัชญา หลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย การเขียนแผนการจัดประสบการณ การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ การจัดบรรยากาศใหเอื้อตอการ
เรียนรู การจัดกิจกรรมเชิงบวก การสรางปฏิสัมพันธกับเด็กและผูปกครอง การจัดทําและการใชสื่อประกอบการจัด
ประสบการณ กระบวนการวัดและประเมินผล การรวบรวมสารนิทัศนเพื่อการพัฒนาเด็กจัดใหมีการนิเทศการสอน
ภาคเรียนละครั้งพรอมท้ังเสนอแนะแนวทางพัฒนาการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการ การจัดทําวิจัยในชั้นเรียน จัด
โครงการสายสัมพันธบานโรงเรียน มีกิจกรรมปฐมนิเทศและใหความรูผูปกครอง มีเอกสารสื่อสัมพันธระหวาง
ผูปกครองกับครูเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กเปนประจําเพื่อความรวมมือในการสงเสริมพัฒนาการเด็ก 
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 ผลการพัฒนา 
 จากการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรและจัดกิจกรรมตาง ๆ ดังกลาว เปนผลใหครูปฐมวัยมีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีรอยละ 80 และรอยละ 20 มีประสบการณในการสอนปฐมวัยเกิน 11 ป มีความรูความเขาใจปรัชญา 
เปาหมายและหลักการของการจัดการศึกษาปฐมวัย สามารถเขียนแผนการจัดกิจกรรมและดําเนินการเชิงบวกเพื่อ
สงเสริมพัฒนาการ จัดบรรยากาศไดเอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีประกอบการจัดกิจกรรมอยางเหมาะสม 
มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูปกครอง ประเมินผลความกาวหนาเกี่ยวกับพัฒนาการดานตาง ๆ ของเด็กและรายงาน
ผูปกครองอยางเปนระบบ ครูสามารถนําสารนิทัศนที่รวบรวมไวมาใชพัฒนาเด็กไดอยางมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติ
หนาที่ของครูเกิดประสิทธิผลในระดับดีเยี่ยม 

 
แนวทางการพัฒนา 

 โรงเรียนจะจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และสงเสริมใหครูศึกษาหาความรูเพิ่มเติมอยางตอเนื่อง 
จะจัดกิจกรรมนิเทศการสอน ตรวจสอบและประเมินผลงานของครเูปนรายบุคคลดวยวิธีการเชิงบวกอยางสม่ําเสมอ 
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มาตรฐานที่ 6 ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ตัวบงช้ี ระดับทีไ่ด 
น้ําหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได 

6.1 ผูบริหารเขาใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 5 3 3 
6.2 ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และความคิดริเริ่มที่เนนการพัฒนาเด็กปฐมวัย 5 3 3 
6.3 ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมสีวนรวมและใชขอมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเปนฐาน

คิดทั้งดานวิชาการและการจัดการ 
5 3 3 

6.4 ผูบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

5 3 3 

6.5 ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ 5 3 3 
6.6 ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษาปฐมวัยเด็กเต็ม

ศักยภาพและเต็มเวลา 
5 3 3 

6.7 เด็ก ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 5 2 2 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 6  20 20 

 
 รองรอยความพยายาม 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลกร (กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา) 
 

 วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผูบริหารเขารับการอบรมสัมมนาตามที่เขตพื้นที่การศึกษา 
และสํานักงานสงเสริมการศึกษาเอกชนจัดขึ้น ในเรื่องหลักการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย หลักการบริหารงานโดยใช
หลักธรรมาภิบาลแบบมีสวนรวมของผูรวมงาน รวมทั้งการศึกษาหาความรูดวยตนเอง 
 
 ผลการพัฒนา 
 จากการอบรมสัมมนา การศึกษาหาความรูดวยตนเอง จากประสบการณในการบริหารเปนผลใหผูบริหารมี
ภาวะผูนํา  และมีวิสัยทัศนในการทํางาน มีมนุษยสัมพันธที่ดี  เปนที่ยอมรับและศรัทธาของผูปกครอง 
กรรมการบริหารโรงเรียน มีความคิดริเริ่ม คิดหาวิธีการใหม ๆ มา ปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา ใชกระบวนการ
บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล ดูแลใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถโดยการปฏิบัติตนเปนแบบอยาง
ที่ดี สนับสนุนทรัพยากรอยางเต็มที่ นิเทศงานอยางเปนกัลยาณมิตร มีการมอบหมายงานตามความรูความสามารถ
และความถนัด รับฟงความคิดเห็นของผูรวมงาน สรางเสริมขวัญและกําลังใจใหทุกฝายอยางสม่ําเสมอ ผูปกครอง 
ครูมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษาของผูบริหาร ไดรับความไววางใจจากชุมชนดวยการสงบุตรหลานเขา
มาศึกษาในโรงเรียน มีผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ในระดับดีเยี่ยม 
  
 แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนจะดําเนินการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง เปดโอกาสใหบุคลากร ชุมชนและกรรมการบริหาร
โรงเรียนประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารทุกปการศึกษา เพื่อตรวจสอบผลการบริหารงานและนําไปพัฒนา
อยางตอเนื่อง 
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มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา 

ตัวบงช้ี ระดับทีไ่ด 
น้ําหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได 

7.1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนําสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 5 4 4 
7.2 มีระบบและกลไกใหผูมีสวนรวมทุกฝายตระหนักและเขาใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 5 4 4 
7.3 จัดกิจกรรมเสริมสรางความตระหนักรูและความเขาใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 5 4 4 
7.4 สรางการมีสวนรวมและแสวงหาความรวมมือกับผูปกครอง ชุมชน และทองถ่ิน 5 4 4 
7.5 จัดสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอยางรอบดาน 5 4 4 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 7  20 20 
 

 รองรอยความพยายาม 
 โครงการจัดทําและพัฒนาหลักสูตร และโครงการสายสัมพันธชุมชน บานและโรงเรียน (กิจกรรมปฐมนิเทศ 
และกิจกรรมใหความรูผูปกครอง) 
 
 วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย โครงการสายสัมพันธชุมชน บานและโรงเรียน จัดกิจกรรม
ปฐมนิเทศและใหความรูผูปกครอง ในเรื่องความสําคัญและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย เปดโอกาสใหผูปกครองมี
สวนรวมในการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรใหตรงกับบริบทของทองถิ่น บริบทของโรงเรียนและความตองการของ
ผูปกครอง รวมทั้งสอดคลองกับหลักสูตรปฐมวัย ป 2546 จัดทําโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อจัดสิ่งอํานวย
ความสะดวก เชน สถานที่รับประทานอาหาร หองน้ํา หองนอน สนามเด็กเลน มุมกิจกรรมตางๆ มีการจัดทําและใช
สื่อประกอบการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการของเด็ก ซึ่งทําใหการพัฒนาเด็กรวดเร็วและเปนระบบยิ่งขึ้น 
 
 ผลการพัฒนา 
 จากการจัดโครงการและกิจกรรมตางๆดังกลาว สงผลใหผูปกครองมีความเขาใจในหลักการและตระหนักถึง
ความสําคัญของการศึกษาปฐมวัย เปนผลใหโรงเรียนมีหลักสูตรที่เหมาะสมกับเด็กสอดคลองกับหลักสูตรปฐมวัย ป
พุทธศักราช 2546 และบริบทของโรงเรียนโดยผูปกครองมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนา มีสิ่งอํานวยความสะดวก
ในการซึ่งทําใหการพัฒนาเด็ก ทําใหโรงเรียนมีแนวการจัดการศึกษาที่ดีเยี่ยม 

   
 แนวทางการพัฒนา 

 โรงเรียนจะประสานสัมพันธกับผูปกครองและชุมชนอยางตอเนื่อง เพื่อการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาให
กาวหนายิ่ง ๆ ขึ้นไป 
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มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ตัวบงช้ี 
ระดับที่

ได 
น้ําหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได 

8.1  กําหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 5 1 1 
8.2  จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ี 5 1 1 
8.3  จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการ 5 1 1 
8.4  ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
5 
 

0.5 0.5 

8.5  นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง 

5 0.5 0.5 

8.6  จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 5 1 1 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 8  5 5 

 

 รองรอยความพยายาม 
 โครงการประกันคุณภาพภายใน 

 
 วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนจัดทําโครงการประกันคุณภาพภายใน โดยมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน คณะกรรมการประชุมรวมกับบุคลากรกําหนดมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 11 มาตรฐาน 
สอดคลองกับมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด ระบุคาเปาหมายความสําเร็จของแต
ละตัวบงชี้/มาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพ ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประกาศ
มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในประจําป 2559 โดยนําแผนพัฒนาการศึกษาป 2558-2561 มา
เปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2559 ตามบริบทของโรงเรียน ขอความเห็นชอบการดําเนินการ 
จากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน จัดระบบโครงสรางการบริหารโรงเรียน รวบรวมสารสนเทศไดครบถวนเพียงพอ
ตอการบริหารงาน มอบหมายใหบุคลากรดําเนินงานตามโครงการที่ระบุไวในแผนปฏิบัติการประจําป 2559 แตงตั้ง
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานและประเมินผลการประกันคุณภาพภายในภาคเรียนละครั้ง สรุปผล 
จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในเมื่อสิ้นปการศึกษา 2559 ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน นําผลการประเมินไปเปนขอมูลในการพิจารณาวางแผนพัฒนาการศึกษาในป 2560 ตอไป 

 
ผลการพัฒนา 

 จากการจัดทําโครงการประกันคุณภาพภายในตามขั้นตอนดังกลาวเปนผลให โรงเรียนดําเนินการบรรลุ
เปาหมายที่กําหนดไวทุกมาตรฐาน ผลการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในเปนไปตามกฎกระทรวง ป 2553 ทุก
ประการ และอยูในระดับดีเยี่ยม  

 
แนวทางการพัฒนา 
โรงเรียนจะดําเนินการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่องตลอดไป จะใหความรูเรื่องการประกันคุณภาพ

แกบุคลากรใหมทุกคนอยางชัดเจน และจะแสวงหาความรวมมือจากผูเกี่ยวของเพ่ิมมากข้ึน  
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ดานที่ 3 มาตรฐานดานคุณภาพการสรางสังคมแหงการเรียนรู  
มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 

ตัวบงช้ี ระดับทีไ่ด 
น้ําหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได 

9.1  เปนแหลงเรียนรูเพื่อพัฒนาการเรียนรูของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา 5 2.5 2.5 
9.2  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันภายในสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว 

ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ 
5 

2.5 2.5 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 9  5 5 

 
 รองรอยความพยายาม 
 โครงการสายสัมพันธชุมชน บานและโรงเรียน (กิจกรรมปฐมนิเทศ และกิจกรรมใหความรูผูปกครอง) 
 โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ 
 
 วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนจัดปรับปรุงอาคารสถานที่ โดยมีการพัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เชน การเพาะเห็ด การเลี้ยงปลา การปลูกมะนาว การปลูกผัก จัดโครงการโครงการสายสัมพันธชุมชน 
บานและโรงเรียน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและขอความรวมมือผูปกครองและชุมชนในดานความรูความสามารถเฉพาะ
ทาง เพื่อเรียนเชิญมาเปนวิทยากรใหความรูแกเด็ก ในปการศึกษานี้ไดเชิญสมาคมชาวไทยเชื้อสายรามัญมาให
ความรูประวัติความเปนมาและประเพณีวัฒนธรรม โรงเรียนไดเผยแพรความรูใหแกชุมชนดวยเอกสารและผานสื่อโซ
เชียล 
 
 ผลการพัฒนา 
 จากการจัดทําโครงการและกิจกรรมดังกลาว เปนผลใหโรงเรียนมีแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน ใหเด็กได
ศึกษา และไดเผยแพรความรูสูชุมชนผานเอกสารและเว็บไซต มีภูมิปญญามาใหความรูแกเด็ก ผลการสรางสังคม
แหงการเรียนรูอยูในระดับดเียี่ยม 
 
 แนวทางการพัฒนา  
 โรงเรียนจะประสานความรวมมือกับชุมชนเพิ่มขึ้นรวมทั้งจะเผยแพรความรูสูชุมชน ผานเอกสารและ
เว็บไซตเพิ่มขึ้นดวย 
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ดานที่ 4 มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา  
มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน และจุดเนนการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

 
 รองรอยความพยายาม 
 โครงการยิ้มงายไหวสวย 
 
 วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนมีจุดเนนในการจัดการศึกษาโดยมุงมั่นใหเด็กเปนคนดี มีคุณธรรม มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย ได
จัดโครงการยิ้มงายไหวสวย ปลูกฝงใหเด็กมีกริยามารยาทนุมนวลเพื่อใหสอดคลองกับเอกลักษณของโรงเรียนที่
กําหนดวาเปน “โรงเรียนสงเสริมมารยาท” และอัตลักษณของเด็กที่กําหนดไววา “ไหวสวย มารยาทงาม” โดยมี
ขอตกลงกับเด็กวา เมื่อพบคุณครูหรือผูใหญ เด็กจะตองยิ้มและหยุดทําความเคารพดวยการไหว และเด็กชายกลาว
คําวา สวัสดีครับ สวนเด็กหญิงกลาวคําวา สวัสดีคะ  
 การจัดโครงการนี้ไดรับความรวมมือจากผูปกครองและชุมชน ไดกําหนดเปาหมายความสําเร็จในการ
ดําเนินการไว รอยละ 90 สําหรับอัตลักษณของเด็กเกิดขึ้นจากความเห็นของผูปกครองรวมกับคณะครูและไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
  
 ผลการพัฒนา 
 การจัดโครงการยิ้มงาย ไหวสวย ซึ่งเปนจุดเนนการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน ไดรับความรวมมือจาก
ผูปกครองและชุมชน ผลการดําเนินการมีเด็กท่ีไดระดับคุณภาพดีข้ึนไปจํานวน xx คน คิดเปนรอยละ  
  
 แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนจะดําเนินการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม การเปนคนดีมีมารยาทปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทยโยความ
รวมมือของชุมชนอยางตอเนื่อง และจะประสานกับผูปกครองใหรวมกันปลูกฝงเพื่อใหเกิดพฤติกรรมที่ยั่งยืนตลอดไป
อันจะทําใหสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
 
 
  

ตัวบงช้ี ระดับทีไ่ด 
น้ําหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได 

10.1 จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กใหบรรลุตามเปาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน และจุดเนนการ
จัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

5 
 

3 3 

10.2 ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย 5 2 2 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 10  5 5 
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ดานที่ 5 มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม  
มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพใหสูงขึ้น 

ตัวบงช้ี ระดับทีไ่ด 
น้ําหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได 

11.1 จัดโครงการ กิจกรรมสงเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 5 3 3 
11.2 ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย 5 2 2 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 11  5 5 
 

 รองรอยความพยายาม 

 โครงการวันสําคัญ โครงการสงเสริมวิชาการ โครงการจัดทําและพัฒนาหลักสูตร โครงการสงเสริมสุขภาพ 
โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ และโครงการประกันคุณภาพใน 
 
 วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนมุงพัฒนาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพใหสูงขึ้น โดยจัดโครงการ
วันสําคัญ เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะอันดีงามใหแกเด็ก โครงการสงเสริมวิชาการ โครงการจัดทําและพัฒนาหลักสูตร 
เพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็กใหมีความรู รูทันเหตุการณไดตามวัย รักการเรียนรู จัดทําโครงการสงเสริมสุขภาพ มุง
หมายใหเด็กมีสุขภาพแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการ
จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการเด็ก ปฏิบัติหนาที่อยางมีจรรยาบรรณ และเพื่อพัฒนาผูบริหารใหมีความสามารถใน
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลแบบมีสวนรวม จัดโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ เพื่อใหโรงเรียนรมรื่น 
สวยงาม จัดทําแหลงเรียนรูเพื่อใหมีบรรยากาศแหงการเรียนรู ดําเนินโครงการประกันคุณภาพภายใน เพื่อใหมีการ
บริหารและพัฒนาการศึกษาอยางเปนระบบ นอกจากนี้โรงเรียนยังไดนําขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายและภายนอกมาพิจารณาปรับปรุงการดําเนินการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 
 ผลการพัฒนา 
 การดําเนินโครงการทั้ง 8 โครงการและกิจกรรมตางๆดังกลาวบรรลุเปาหมายทุกโครงการ เปนผลให
โรงเรียนสามารถดําเนินการพัฒนาไดตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา กลาวคือ มีการพัฒนาเด็กใหรักการ
เรียนรู รูทันเหตุการณ (ตามวัย) พัฒนาครูใหเปนครูยุคใหมที่สามารถจัดกิจกรรมแบบเนนเด็กเปนสําคัญ สามารถใช
เทคโนโลยีชวยในการจัดกิจกรรม พัฒนาแหลงเรียนรู จัดหาแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนไดเหมาะสม
กับการจัดกิจกรรม และพัฒนาการบวนการบริหารใหมโดยใชหลักธรรมาภิบาลแบบมีสวนรวม มีการกระจายอํานาจ 
นับวาดําเนินการพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพใหสูงขึ้นไดใน
ระดับดีเยี่ยม 
 

แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนจะดําเนินการดังกลาวอยางตอเนื่องเพื่อรักษาระดับมาตรฐานการศึกษาใหคงไว โดยจะแสวงหา
ความรวมมือจากผูเกี่ยวของทุกฝายใหมากยิ่งขึ้น 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ดานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน  
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

ตัวบงช้ี 
จํานวนนักเรียน 
ที่อยูในระดับ 

3 ขึ้นไป 

จํานวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

รอยละ 
ที่ได 

น้ําหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได 

1.1  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายสม่ําเสมอ 216 218 99.08 0.5 0.50 
1.2  มีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ

มาตรฐาน 
120 218 55.05 0.5 0.28 

1.3  ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงตนเอง
จากสภาวะที่เสี่ยงตอความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และ
ปญหาทางเพศ 

218 218 100 1 1 

1.4  เห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยาง
เหมาะสม 

199 218 91.28 1 0.91 

1.5  มีมนุษยสัมพันธท่ีดีและใหเกียรติผูอื่น 212 218 97.25 1 0.97 
1.6  สรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี/

นาฏศิลป กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ 
209 218 95.87 1 0.96 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 1    5 4.61 

 
 รองรอยความพยายาม 
 โครงการสงเสริมสุขภาพ โครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียน และโครงการวันสําคัญ 
 
 วิธีการพัฒนา  
 โรงเรียนจัดโครงการสงเสริมสุขภาพ เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีน้ําหนักสวนสูงตามเกณฑมาตรฐานของกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุขและมีรางกายสมบูรณแข็งแรง โดยจัดบริการอาหารกลางวัน จัดรายการอาหารตาม
หลักโภชนาการตลอดป ดูแลใหลางมือกอนรับประทานอาหารและหลังการเขาหองน้ํา ใหแปรงฟนหลังรับประทาน
อาหาร ประสานกับโรงพยาบาลแพทยรังสิตใหมาตรวจสุขภาพรางกายและสุขภาพฟนภาคเรียนละครั้ง ไดรับความ
อนุเคราะหจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลคลองสามมาตรวจสุขภาพและใหความรูดานสุขอนามัยอยาง
สม่ําเสมอ จัดกิจกรรมออกกําลังตอนเชา จัดกิจกรรมการสอนใหรูจักระมัดระวังอุบัติเหตุจากการเลนและหลีกเลี่ยง
สิ่งที่เปนอันตรายตาง ๆ มีการชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูงและเปรียบเทียบกับมาตรฐานทุกเดือน จัดกิจกรรมการเรียนรู
เรื่องยาเสพติด จัดปายนิเทศแสดงพิษภัยของยาเสพติด จัดกิจกรรมวันงดบุหรี่โลก ชี้ใหเห็นอันตรายของการสูบบุหรี่ 
จัดโครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียน กิจกรรมกีฬาสีจัดสงนักเรียนเขารวมแขงขันในกลุมโรงเรียนเอกชนและระดับ
เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อใหนักเรียนมีความกลาแสดงออกและเกิดความมั่นใจในตนเอง จัดโครงการวันสําคัญ มี
กิจกรรมวันสุนทรภู วันลอยกระทง วันเด็ก และวันปใหม ซึ่งจัดใหนักเรียนแสดงดานนาฏศิลป ดนตรี ไดจัดหาครูมา
สอนวิชาดนตรีใหนักเรียนทุกชั้น โรงเรียนจัดใหมีชมรมกีฬาใหนักเรียนที่สนใจอีกดวย นอกจากนี้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูไดกําหนดใหมีการทํางานเปนกลุมเพื่อฝกใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเพื่อน 
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 ผลการพัฒนา  
 จากการจัดโครงการ/กิจกรรมและจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู เปนผลใหเด็กมีน้ําหนัก สวนสูง ตาม
เกณฑมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขและมีรางกายสมบูรณแข็งแรงตามวัยในระดับพอใช มีสุขนิสัย
ในการดูแลสุขภาพของตนเอง และรูจักหลีกเลี่ยงตอสภาวะที่เสี่ยงตอโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด เห็นคุณคา 
และมั่นใจในตนเอง มมีนุษยสัมพันธกับผูอื่นและมีสุนทรียภาพในระดับดีเยี่ยม 
 
 แนวทางการพัฒนา  
 โรงเรียนมุงมั่นในการสงเสริมสุขภาพกายนักเรียนที่มีน้ําหนักสูงกวาเกณฑและต่ํากวาเกณฑ ใหอยูในเกณฑ
มาตรฐาน จะจัดทําโครงการสงเสริมสุขภาพประสานกับโรงพยาบาลแพทยรังสิตใหมาตรวจสุขภาพรางกายและ
สุขภาพฟน ขอความรวมมือโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลคลองสามมาตรวจสุขภาพและใหความรูดาน
สุขอนามัยอยางตอเนื่อง สรางความตระหนักใหผูปกครอง ครูประจําชั้นและนักเรียนในเรื่องความสําคัญของการ
ดูแลสุขภาพ โดยเนนใหเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมและการออกกําลังกายเปนประจํา สําหรับดาน
สุนทรียภาพโรงเรียนจะดําเนินการในปการศึกษาตอไปอยางตอเนื่อง 
 
  



หนา 78 รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดวงพร ปการศึกษา 2559 

มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค 

ตัวบงช้ี 
จํานวนนักเรียน 
ที่อยูในระดับ 

3 ขึ้นไป 

จํานวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

รอยละ 
ที่ได 

น้ําหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได 

2.1  มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร 207 218 94.95 2 1.90 
2.2  เอื้ออาทรผูอื่นและกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ 210 218 96.33 1 0.96 
2.3  ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง 218 218 100 1 1 
2.4  ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 207 218 94.95 1 0.95 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 2    5 4.83 

 
 รองรอยความพยายาม 
 โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม โครงการวันสําคัญ และโครงการสงเสริมประชาธิปไตย 
 
 วิธีการพัฒนา 
  โรงเรียนจัดโครงการวันสําคัญ โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประกอบดวยกิจกรรมไหวครู กิจกรรม
วันพอ วันแม เพื่อใหนักเรียนรูพระคุณของพอ แมและครู มีความเชื่อฟง คิดตอบแทนพระคุณ กิจกรรมกราบเทาพอ
แมกอนนอน กิจกรรมวันเขาพรรษา กิจกรรมวิถีชาวพุทธนิมนตพระมารับบาตรทุกวันพธุ กิจกรรมวันลอยกระทง ฝก
ใหเด็กยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมและวัฒนธรรมประเพณีไทย กิจกรรมบันทึกความด ีกิจกรรมหนาเสาธง ฝกให
นักเรียนมีระเบียบวินัย เห็นคุณคาของการกระทําดี ยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริต ประพฤติแตสิ่งที่ดีจนเปนนิสัย มี
ความประหยัด รูจักการแบงปน มคีวามรับผิดชอบ โครงการสงเสริมประชาธิปไตย มีการเลือกประธานนักเรียนเปน
การฝกใหนักเรียนยอมรับผูอื่นทุกดาน ทั้งดานเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีที่แตกตางกัน ในกิจกรรม
การเรียนรูครูไดสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมทุกดานระหวางสอน ในชวงเวลาแนะแนว ครูไดปลูกฝงแนวทาง
ดําเนินชีวิตประจําวัน สรางความตระหนักเรื่องการรักษาความสะอาด ใหรักสิ่งแวดลอมและรวมกันอนุรักษ 
 
 ผลการพัฒนา  
  จากการจัดจัดโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งการจัดการกิจกรรมการเรียนรูประจําวันเปนผลใหนักเรียนมี
ระเบียบวินัย เชื่อฟงคําสอนของพอแม และคร ูมคีุณลักษณะอันพึงประสงค ยอมรับผูอื่น ทั้งดานความคิดและความ
แตกตางทางวัฒนธรรมประเพณ ีเห็นคุณคาและรวมอนุรักษสิ่งแวดลอมในระดับดีเยี่ยม 
 
 แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนจะจัดจัดโครงการวันสําคัญ โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม โครงการสงเสริมประชาธิปไตย
และทํากิจกรรมตางๆดังกลาวอยางตอเนื่อง จัดกิจกรรมการเรียนรูเนนการปฏิบัติงานกลุม ใหมากขึ้น ประสานกับ
ผูปกครองในการปลูกฝงคุณลักษณะอันพึงประสงคและการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
 

  



รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดวงพร ปการศึกษา 2559 หนา 79 

มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

ตัวบงช้ี 
จํานวนนักเรียน 
ที่อยูในระดับ 

3 ขึ้นไป 

จํานวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

รอยละ 
ที่ได 

น้ําหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได 

3.1  มีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจาก
หองสมุด แหลงเรียนรู และสื่อตางๆ รอบตัว 

207 218 94.95 2 1.90 

3.2  มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด เขียน และตั้งคําถามเพื่อ
คนควาหาความรูเพิ่มเติม 

198 218 90.83 1 0.91 

3.3  เรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการ
เรียนรูระหวางกัน 

208 218 95.41 1 0.95 

3.4  ใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอผลงาน 202 218 92.66 1 0.92 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 3    5 4.69 

 

 รองรอยความพยายาม 
 โครงการสงเสริมวิชาการ โครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียน และโครงการวันสําคัญ 
 
 วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนจัดโครงการสงเสริมวิชาการ จัดหาหนังสือเขาหองสมุดใหนักเรียนยืมไปคนควาหาความรูดวย
ตนเองได จัดกิจกรรมทัศนศึกษานํานักเรียนไปแหลงเรียนรู สวนสัตวเปดเขาเขียว อําเภอสัตหีบ ชวยใหเด็กไดเรียนรู
สิ่งตาง ๆ ตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่พบเห็น เกิดความรูสึกอยากเรียนรู  ไดเชิญวิทยากรจากสมาคมชาวไทยเชื้อสายรามัญ 
มาใหความรูแกนักเรียน เกี่ยวกับประวัติความเปนมา ประเพณีวัฒนธรรมและการทําขาวแช โครงการสงเสริม
ศักยภาพผูเรียน จัดกิจกรรมรักการอาน โครงการวันสําคัญ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู จัดประกวดการเขียนคํากลอน 
การอานทํานองเสนาะ เปนการฝกใหนักเรียนมีทักษะในการอานและการเขียน ในการจัดกิจกรรมการเรียน ไดฝกให
ปฏิบัติกิจกรรมกลุม เพื่อใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน เชน การคนควาหาความรูมาทํารายงาน    
การทําโครงงาน ครูฝกใหนักเรียนใชความรูในวิชาคอมพิวเตอร มาใชนําเสนอโครงงาน 
  
 ผลการพัฒนา 
 จากการจัดโครงการและกิจกรรมตางๆรวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรูประจําวัน เปนผลใหเด็กมี ความ
สนใจสิ่งรอบตัว รักการเรียนรู มีทักษะในการใชภาษา สามารถเรียนรูรวมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน 
ใชเทคโนโลยีในการนําเสนอผลงานไดอยางดมีาก 
  
 แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนจะจัดโครงการสงเสริมวิชาการ โครงการวันสําคัญและโครงการสงเสริมศักยภาพเพื่อพัฒนา
นักเรียนใหมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง จะจัดภูมิปญญา
ภายในทองถิ่น ทั้งจากวิทยากรและครูผูสอนท่ีผานการอบรม มาใหความรูใชใหเกิดประโยชนตอนักเรียนเพิ่มมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา 80 รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดวงพร ปการศึกษา 2559 

 
 

มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติ
สมเหตุผล  

ตัวบงช้ี 
จํานวนนักเรียน 
ที่อยูในระดับ 

3 ขึ้นไป 

จํานวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

รอยละ 
ที่ได 

น้ําหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได 

4.1  สรุปความคิดจากเรื่องที่อาน ฟง และดู และสื่อสารโดย
การพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 

209 218 95.87 2 1.92 

4.2  นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของ
ตนเอง 

208 218 95.41 1 0.95 

4.3  กําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจแกปญหาโดยมี
เหตุผลประกอบ 

210 218 96.33 1 0.96 

4.4 มีความคิดริ เริ่ ม  และสร างสรรคผลงานดวยความ
ภาคภูมิใจ 

211 218 96.79 1 0.97 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 4    5 4.80 
 

 รอยรอยความพยายาม 
 โครงการสงเสริมศักยภาพนกัเรียน และโครงการสงเสริมทักษะทางวิชาการ 
 
 วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียน โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียน จัดกิจกรรมทัศนศึกษาและใหนักเรียนสรุปความรูที่ไดมา
รายงาน เปนการฝกใหจัดลําดับความรูตามความคิดของตนเอง จัดโครงการสงเสริมทักษะทางวิชาการ จัดกิจกรรม
การเรียนรูดวยโครงงาน เปนการฝกการนําเสนอวิธีคิด การตั้งสมมุติฐาน การคนควาหาคําตอบจากการคาดการณ 
การใชเหตุผลในการคิดแกปญหาตามแนวทางของตนเอง และฝกใหรูจักใชเหตุผลในการตัดสินใจ ในกิจกรรมการ
เรียนรูวิชาคณิตศาสตรสามารถฝกการใชความคิดอยางมีเหตุผลไดเปนอยางดี วิชาศิลปะและงานประดิษฐ มีการฝก
นักเรียนใหสรางสรรคผลงานตามจินตนาการ ครูมีการจัดระดับผลงาน อันเปนการสรางความภาคภูมิใจใหแก
นักเรียนอยางมาก  

 
ผลการพัฒนา  
จากการจัดโครงการ กิจกรรมตาง ๆ รวมทั้งการจัดการกิจกรรมการเรียนประจําวันเปนผลใหนักเรียน

สามารถสรุปความคิดและนําเสนอไดดวยภาษาของตนเอง สามารถตั้งเปาหมาย ตั้งสมมุติฐานและใชเหตุผลในการ
ดําเนินการสรางสรรคหรือแกปญหา มีจินตนาการ ริเริ่มสรางสรรคผลงานไดดวยตนเอง ในระดับดีเยี่ยม 
 
  แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนจะจัดโครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียน จัดโครงการสงเสริมทักษะทางวิชาการและจัดกิจกรรม
การเรียนรูดวยโครงงานอยางตอเนื่อง จะฝกใหนักเรียนสังเกตสิ่งรอบตัวอยางรอบคอบเพื่อการตัดสินใจที่ถูกตองมี
เหตุผล 
 
 
  



รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดวงพร ปการศึกษา 2559 หนา 81 

มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร 

ตัวบงช้ี 
จํานวนนักเรียน 
ที่อยูในระดับ 

3 ขึ้นไป 

จํานวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

รอยละ 
ที่ได 

น้ําหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได 

5.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแตละกลุมสาระเปนไปตาม
เกณฑ 

149 218 68.35 1 0.80 

5.2  ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปนไปตาม
เกณฑ 

206 218 94.50 1 1.00 

5.3  ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนเปนไป
ตามเกณฑ 

199 218 91.28 2 2.00 

5.4  ผลการทดสอบระดับชาติเปนไปตามเกณฑ 24 29 82.76 1 1.00 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 5    5 4.60 
 

 รองรอยความพยายาม 

 โครงการสงเสริมวิชาการ และโครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียน 
 

 วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนจัดโครงการสงเสริมวิชาการ โครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียน จัดกิจกรรมทัศนศึกษากิจกรรมรัก
การอาน จัดหาภูมิปญญามาใหความรูแกนักเรียน จัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนใหนักเรียนไดคิด คนควา วิเคราะห
และสรุปองคความรูทั้งในระบบกลุมและรายบุคคล เชน การสงรายงาน การนําเสนอโครงงาน/ผังความคิด เปนการ
สงเสริมใหนักเรียนไดฝกทักษะการคิดและเพิ่มพูนสมรรถนะของตนเอง 
  
 ผลการพัฒนา 
 จากการจัดโครงการ /กิจกรรมตาง ๆ รวมทั้งการจัดการกิจกรรมการเรียนรูประจําวันเปนผลใหนักเรียน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยอยูระดับดีมาก ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญ การอาน คิดวิเคราะห เขียน และผล
การทดสอบระดับชาติ อยูในระดับดีเยี่ยม ในภาพรวมนักเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนอยูในระดับดีเยี่ยม 
 
  แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนจะจัดโครงการสงเสริมวิชาการ โครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียนและกิจกรรมตาง ๆ อยางตอเนื่อง 
จะประสานกับผูปกครองเพื่อรวมกันสงเสริมนักเรียนใหมทีักษะและมีสมรรถนะท้ัง 5 ดานใหเต็มศักยภาพ 
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มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และมีเจตคติที่ดีตอ
อาชีพสุจริต 

ตัวบงช้ี 
จํานวนนักเรียน 
ที่อยูในระดับ 

3 ขึ้นไป 

จํานวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

รอยละ 
ที่ได 

น้ําหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได 

6.1  วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ 209 218 95.87 2 1.92 
6.2  ทํางานอยางมีความสุข มุงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจใน

ผลงานของตนเอง 
211 218 96.79 1 0.97 

6.3  ทํางานรวมกับผูอื่นได 214 218 98.17 1 0.98 
6.4  มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเกี่ยวกับ

อาชีพท่ีตนเองสนใจ 
216 218 99.08 1 0.99 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 6    5 4.86 
 

 รองรอยความพยายาม 
 โครงการวันสําคัญ โครงการสงเสริมวิชาการ โครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียน และโครงการสงเสริม
ประชาธิปไตย 
 
 วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนจัดโครงการวันสําคัญ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู วันลอยกระทง วันคริสตมาส วันปใหมและวันปดภาค 
ใหนักเรียนรวมกันวางแผนจัดกิกรรมและการแสดงของหองเรียนเองในแตละวันสําคัญ และดําเนินการตามแผนที่
วางไว จัดโครงการสงเสริมวิชาการ จัดกิจกรรมวิชาการ จัดเปนฐานใหนักเรียนรวมกลุมเขาปฏิบัติกิจกรรมตามฐาน
นั้น ๆ เปนการสงเสริมใหนักเรียนไดทํางานรวมกัน โครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียน มีกิจกรรมกีฬาสี รวมนักเรียน
เปนสี ลงแขงขันเพื่อสีของตนเอง จัดโครงการสงเสริมประชาธิปไตย ฝกนักเรียนใหยอมรับซึ่งกันและกัน จัดหาภูมิ
ปญญามาใหความรูเรื่องอาชีพแกนักเรียน จัดกิจกรรมแนะแนวในชั่วโมงโฮมรูมใหความรูเรื่องอาชีพ นํานักเรียนไป
ทัศนศึกษาที่ สวนสัตวเปดเขาเขียว อําเภอสัตหีบ เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูและมีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริต และ
ความรูเกี่ยวอาชีพที่ตนเองสนใจ 

 
ผลการพัฒนา 

 จากการจัดโครงการ / กิจกรรมตาง ๆ รวมทั้งการจัดการกิจกรรมการเรียนรูประจําวันเปนผลใหนักเรียน 
สามารถวางแผนการทํางานไดดวยตนเอง ทํางานอยางมีความสุข ทําและงานรวมกับผูอื่นได ยอมรับอาชีพสุจริตและ
หาความรูเกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองชอบ 
 
 แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนจะจัดโครงการวันสําคัญ โครงการสงเสริมวิชาการ โครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียน โครงการ
สงเสริมประชาธิปไตย และกิจกรรมตางๆ ตอเนื่อง จะประสานกับผูปกครองเพื่อรวมกันสงเสริมนักเรียนใหฝกคิด
วางแผนงานและมุงมั่นในการทํางานและมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นเชิงบวกตลอดไป 
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ดานที่ 2 มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ตัวบงช้ี 
จํานวนคร ู

ที่อยูในระดับ 
3 ขึ้นไป 

จํานวนครู
ทั้งหมด 

รอยละ 
ที่ได 

น้ําหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได 

7.1  ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนทั้งดานความรู ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค 

14 14 100 1 1 

7.2  ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และใชขอมูลในการ
วางแผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน 

14 14 100 1 1 

7.3  ครูออกแบบและการจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตาง
ระหวางบุคคลและพัฒนาการทางสติปญญา  

14 14 100 2 2 

7.4  ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและ
ภูมิปญญาของทองถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู 

14 14 100 1 1 

7.5  ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียน ดวยวิธีการที่หลากหลาย 

14 14 100 1 1 

7.6  ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหาใหแกผูเรียนทั้ง
ดานการเรียนและคุณภาพชีวิตดวยความเสมอภาค 

14 14 100 1 1 

7.7  ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชาที่ตน
รับผิดชอบ และใชผลในการปรับการสอน 

14 14 100 1 1 

7.8  ครูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี และเปนสมาชิกที่ดี
ของสถานศึกษา 

14 14 100 1 1 

7.9  ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ไดรับมอบหมายเต็มเวลา 
เต็มความสามารถ 

14 14 100 1 1 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 7    10 10 
 

 รอยรอยความพยายาม 
 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 
 วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สงเสริมใหครูศึกษาหาความรูเพิ่มเติม สงครูเขารวมกิจกรรม
อบรม สัมมนาทั้งในและนอกโรงเรียนอยางตอเนื่อง ในหัวขอตาง ๆ ที่เหมาะสมกับครูในแตละกลุมสาระ จัดประชุม
ชี้แจงทั้งเรื่องหลักสูตร หลักการจัดการศึกษา การวิเคราะหนักเรียนเปนรายบุคคล การเขียนแผนการสอน การ
ออกแบบการสอนที่สนองความแตกตางของนักเรียน กระบวนการสอนที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ การจัดบรรยากาศ
ใหเอื้อตอการเรียนรู การใหคําปรึกษา การปฏิบัติหนาที่อยางเต็มเวลา เต็มความสามารถ การจัดทําและการใชสื่อ
ประกอบการจัดประสบการณ กระบวนการวัดและประเมินผล การทําวิจัยเพื่อแกปญหาการเรียนรู การปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณ จัดใหมีการนิเทศการสอน มีการประเมินแผนการสอน การประเมินขอสอบวัดผลภาคเรียนละครั้ง 
พรอมทั้งเสนอแนะแนวทางปรับปรุงพัฒนาเปนรายบุคคล  
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 ผลการพัฒนา 
 จากการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรและจัดกิจกรรมตางๆดังกลาวเปนผลให ครูมีความรูความเขาใจปรัชญา 
เปาหมายและหลักการของการจัดการศึกษา นําหลักสูตรมากําหนดจุดประสงคการเรียนรู ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะ วิเคราะหผูเรียนและเขียนแผนสนองความแตกตางของนักเรียนได จัดบรรยากาศไดเอื้อตอการเรียนรู ใช
สื่อและเทคโนโลยีประกอบการสอน วัดและประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย ทําวิจัยเพื่อ
แกปญหาการเรียนรู ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียน ปฏิบัติหนาที่ดวยความมุงมั่นมีประสิทธิภาพในระดับ    
ดีเยี่ยม 

 
แนวทางการพัฒนา 

 โรงเรียนจะจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และสงเสริมใหครูศึกษาหาความรูเพิ่มเติมอยางตอเนื่อง 
จะจัดกิจกรรมนิเทศการสอน ตรวจสอบและประเมินผลงานของครเูปนรายบุคคลดวยวิธีการเชิงบวกอยางสม่ําเสมอ 
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มาตรฐานที่ 8 ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล 

ตัวบงช้ี 
ระดับที่

ได 
น้ําหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได 

8.1 ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และความคิดริเริ่มที่เนนการพัฒนาผูเรียน 5 1 1 
8.2 ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเปน

ฐานคิดทั้งดานวิชาการและการจัดการ 
5 2 2 

8.3 ผูบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติ
การ 

5 2 2 

8.4 ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับการกระจายอํานาจ 5 2 2 
8.5 นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 5 1 1 
8.6 ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ

และเต็มเวลา 
5 2 2 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 8  10 10 
 

 รองรอยความพยายาม 
 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 
 วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผูบริหารเขารับการอบรมสัมมนาตามที่เขตพื้นที่การศึกษา 
และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนจัดขึ้นในเรื่องหลักการจัดการศึกษา หลักการบริหารงานโดย
ใชหลัก ธรรมาภิบาลแบบมีสวนรวมของผูรวมงาน  
  
 ผลการพัฒนา 
 จากการอบรมสัมมนา การศึกษาหาความรูดวยตนเอง จากประสบการณในการบริหารเปนผลใหผูบริหารมี
ภาวะผูนํา  และมีวิสัยทัศนในการทํางาน มีมนุษยสัมพันธที่ดี  เปนที่ยอมรับและศรัทธาของผูปกครอง 
กรรมการบริหารโรงเรียน มีความคิดริเริ่ม คิดหาวิธีการใหม ๆ มา ปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา ใชกระบวนการ
บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล ดูแลใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถโดยการปฏิบัติตนเปนแบบอยาง
ที่ดี สนับสนุนทรัพยากรอยางเต็มที่ นิเทศงานอยางเปนกัลยาณมิตร มีการมอบหมายงานตามความรูความสามารถ
และความถนัด รับฟงความคิดเห็นของผูรวมงาน สรางเสริมขวัญและกําลังใจใหทุกฝายอยางสม่ําเสมอ ผูปกครอง 
ครูมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษาของผูบริหาร ไดรับความไววางใจจากชุมชนดวยการสงบุตรหลานเขา
มาศึกษาในโรงเรียน มีผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ในระดับดเียี่ยม 
 
 แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนจะดําเนินการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง เปดโอกาสใหบุคลากร ชุมชนและกรรมการบริหาร
โรงเรียนประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารทุกปการศึกษา เพื่อตรวจสอบผลการบริหารงานและนําไปพัฒนา
อยางตอเนื่อง 
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มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ตัวบงช้ี 
ระดับที่

ได 
น้ําหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได 

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัติหนาที่ตามที่ระเบียบกําหนด 5 2 2 
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดําเนินงานของ

สถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 
5 1 1 

9.3 ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา 5 2 2 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 9  5 5 

 

 รองรอยความพยายาม 
 โครงการสายสัมพนัธชุมชน 
 
 วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนจัดโครงการโครงการสายสัมพนัธชุมชน บานและโรงเรียน เรียนเชิญผูมีความสนใจในการศึกษาที่มี
คุณสมบัติตามที่ระบุไวในกฎกระทรวงมาเปนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนไมต่ํากวาปละ 4 ครั้ง ชี้แจงใหรับทราบบทบาทและหนาที่รวมทั้งระยะเวลาในการดํารงตําแหนง เปดโอกาส
ใหกรรมการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษา ตรวจสอบการดําเนินการของโรงเรียน โรงเรียนนําเสนอ
แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป รายงานการประเมินตนเอง เอกลักษณของโรงเรียน มาตรฐานของ
โรงเรียน ใหคณะกรรมการบริหารพิจารณาใหความเห็นชอบกอนนํามาใชหรือประกาศตอสาธารณชน จัดประชุม
ผูปกครองรวมทั้งการสื่อสารดวยเอกสารเพื่อความรวมมือในการจัดการศึกษาและพัฒนานักเรียน 
 
 ผลการพัฒนา 
 จากการจัดทําโครงการและกิจกรรมดังกลาว เปนผลใหโรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนทีมี
คุณสมบัติครบถวน มีความรับผิดชอบในหนาที่ ไดติดตาม ดูแล ใหความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษาดวยความ
หวงใย ทําใหผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย และมีผูปกครองเขามาเปนภูมิปญญาใหความรูแกนักเรียน นับวา
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผูปกครอง และชุมชนใหความรวมมือกับโรงเรียนอยูในระดับดเียี่ยม 
 
 แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนจะประสานความรวมมือกับกรรมการบริหารโรงเรียน ชุมชนและผูปกครองอยางตอเนื่องตลอดไป 
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มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบ
ดาน 

ตัวบงช้ี 
ระดับที่

ได 
น้ําหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได 

10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลองกับทองถิ่น 5 2 2 
10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและ

ความสนใจ 
5 2 2 

10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมและตอบสนองความตองการ ความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจของผูเรียน 

5 1 1 

10.4 สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไดดวย
ตนเอง 

5 1 1 

10.5 นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยาง
สม่ําเสมอ 

5 2 2 

10.6 จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคน 5 2 2 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 10  10 10 

 
 รองรอยความพยายาม 
 โครงการพัฒนาหลักสูตร โครงการสายสัมพนัธชุมชน บานและโรงเรียน  
 
 วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนจัดโครงการพัฒนาหลักสูตร โครงการสายสัมพันธชุมชน บานและโรงเรียน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
และใหความรูผูปกครอง ในเรื่องความสําคัญในการดูแลนักเรียน ชี้แจงเรื่องหลักสูตร เปดโอกาสใหผูปกครองมีสวน
รวมในการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรใหตรงกับบริบทของทองถิ่น บริบทของโรงเรียนและความตองการของ
ผูปกครอง รวมทั้งสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง จัดทําโครงการพัฒนาบุคลากร มีกิจกรรมนิเทศการสอน สงเสริม
ใหครูจัดการเรียนรูโดยเนนการปฏิบัติจริง ตรวจและประเมินแผนการสอน ประเมินขอสอบวัดผล พรอมทั้งให
ขอเสนอแนะเปนรายบุคคล จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน มีการคัดกรองนักเรียนดวย SDQ แยกนักเรียนเปน 3 
กลุมคือ กลุมปกติ กลุมเสี่ยงและกลุมที่มีปญหา ประสานกับผูปกครองเรื่องการปองกัน ดูแล แกไขนักเรียนทั้ง 3 
กลุม 
 
 ผลการพัฒนา 
 จากการจัดโครงการและกิจกรรมตางๆดังกลาว สงผลใหโรงเรียนมีหลักสูตรที่เหมาะสมกับนักเรียน
สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง และบริบทของโรงเรียน โดยผูปกครองมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนา นักเรียน
ไดรับการดูแลชวยเหลือเปนอยางดีเยี่ยม 
 
 แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนจะประสานสัมพันธกับผูปกครองและชุมชนอยางตอเนื่อง เพื่อการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
และการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางตอเนื่อง 
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มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

ตัวบงช้ี 
ระดับที่

ได 
น้ําหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได 

11.1 หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความ
สะดวก พอเพียง อยูในสภาพใชการไดดี สภาพแวดลอมรมรื่น และมีแหลงเรียนรูสําหรับ
ผูเรียน 

5 4 4 

11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน 5 3 3 
11.3 จัดหองสมุดที่ใหบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองและ

หรือเรียนรูแบบมีสวนรวม 
5 3 3 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 11  10 10 

 
 รองรอยความพยายาม 
 โครงการปรับปรุงอาคารสถานที ่
 
 วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนจัดโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ พัฒนาภูมิทัศนใหรมรื่น สะอาด สวยงาม มีการพัฒนาแหลง
เรียนรูภายในโรงเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เชน การเพาะเห็ด การเลี้ยงปลา การปลูกมะนาว การ
ปลูกผักสวนครัว ผลไม จัดกิจกรรมหองสมุด หาหนังสือที่เหมาะสมเตรียมไวใหนักเรียนอานอยางพอเพียง มี
คอมพิวเตอรพรอมอินเทอรเน็ตใหคนควา ดานความปลอดภัย โรงเรียนแตงตั้งเจาหนาที่ฝายอาคารสถานที่
ตรวจสอบดูแลความมั่นคงของอาคารเรียนอยูเปนประจํา จัดโครงการสงเสริมสุขภาพและโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพประจําตําบลคลองสาม มาตรวจสุขภาพใหนักเรียนประจําป  
 
 ผลการพัฒนา 
 จากการจัดทําโครงการและกิจกรรมดังกลาว เปนผลใหโรงเรียนมีบรรยากาศรมรื่น สะอาด สวยงาม มี
ความปลอดภัย นักเรียนไดรับการดูแลเรื่องสุขภาพ อนามัย มีแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน ใหนักเรียนไดเรียนรู มี
หองสมุดพรอมอินเทอรเน็ตบริการ นับวาโรงเรียนจัดสภาพแวดลอมและ สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ
อยูในระดับดเียี่ยม 
 
 แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนจะจัดโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ พัฒนาภูมิทัศนใหรมรื่น สะอาด สวยงาม มีการพัฒนาและ
จัดสรางแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนเพิ่มขึ้น ดูแลรักษาสิ่งแวดลอมใหปราศจากมลภาวะตลอดไป 
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มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ตัวบงช้ี 
ระดับที่

ได 
น้ําหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได 

12.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 5 1 1 
12.2 จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงพัฒนาคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
5 1 1 

12.3 จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

5 1 1 

12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 5 0.5 0.5 
12.5 นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อยางตอเนื่อง 
5 0.5 0.5 

12.6 จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 5 1 1 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 12  5 5 

 

 รองรอยความพยายาม 
 โครงการประกันคุณภาพภายใน 
 
 วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนจัดทําโครงการประกันคุณภาพภายใน โดยมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน คณะกรรมการประชุมรวมกับบุคลากรกําหนดมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 15 มาตรฐาน 
สอดคลองกับมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด ระบุคาเปาหมายความสําเร็จของแต
ละตัวบงชี้/มาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพ ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประกาศ
มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในประจําป 2559 นําแผนพัฒนาการศึกษาป 2558-2561 มาใช
เปนแนวทางแผนปฏิบัติการประจําป 2559 ตามบริบทของโรงเรียน ขอความเห็นชอบการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการประจําป 2559 จากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน จัดระบบโครงสรางการบริหารโรงเรียน รวบรวม
สารสนเทศไดครบถวนพอเพียงตอการบริหารงาน มอบหมายใหบุคลากรดําเนินงานตามโครงการที่ระบุไวใน
แผนปฏิบัติการประจําป 2559 แตงตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานและประเมินผลการประกัน
คุณภาพภายในภาคเรียนละครั้ง สรุปผล จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในเมื่อสิ้นปการศึกษา 2559 ผาน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน นําผลการประเมินไปเปนขอมูลในการพิจารณาวางแผนพัฒนา
การศึกษาในป 2560 ตอไป 

 
ผลการพัฒนา 

 จากการจัดทําโครงการประกันคุณภาพภายในตามขั้นตอนดังกลาวเปนผลใหโรงเรียนดําเนินการบรรลุ
เปาหมายที่กําหนดไวทุกมาตรฐาน ผลการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในเปนไปตามกฎกระทรวง ป 2553 ทุก
ประการ และอยูในระดับดีเยี่ยม  

 
แนวทางการพัฒนา  
โรงเรียนจะดําเนินการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่องตลอดไป จะใหความรูเรื่องการประกันคุณภาพ

แกบุคลากรใหมทุกคนอยางชัดเจน และจะแสวงหาความรวมมือจากผูเกี่ยวของเพ่ิมมากข้ึน  
 

  



หนา 90 รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดวงพร ปการศึกษา 2559 

ดานที่ 3 มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู  

ตัวบงช้ี 
ระดับที่

ได 
น้ําหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได 

13.1 มีการสรางและพัฒนาแหลงเรยีนรูภายในสถานศึกษาและใชประโยชนจากแหลงเรยีนรู ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษา รวมทั้งผูที่เกี่ยวของ 

5 5 5 

13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ 

5 5 5 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 13  10 10 

 
 รองรอยความพยายาม 
 โครงการปรับปรุงอาคารสถานที ่และโครงการโครงการสายสัมพนัธชุมชน บานและโรงเรียน 
 
 วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนจัดโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ โดยมีการพัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เชน การเพาะเห็ด การเลี้ยงปลา การปลูกมะนาว การปลูกผัก จัดโครงการโครงการสายสัมพันธ
ชุมชน บานและโรงเรียน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและขอความรวมมือผูปกครองและชุมชนในดานความรู
ความสามารถเฉพาะทาง เพื่อเรียนเชิญมาเปนวิทยากรใหความรูแกนักเรียน ในปการศึกษานี้ไดเชิญมาใหความรู
เรื่องความปลอดภัย การปองกันอุบัติเหตุ โรงเรียนไดเผยแพรความรูใหแกชุมชนดวยเอกสารและผานเว็บไซต 
 
 ผลการพัฒนา 
 จากการจัดทําโครงการและกิจกรรมดังกลาว เปนผลใหโรงเรียนมแีหลงเรียนรูภายในโรงเรียน ใหนักเรียนได
ศึกษา และไดเผยแพรความรูสูชุมชนผานเอกสารและเว็บไซต มีภูมิปญญามาใหความรูแกนักเรียน ผลการสราง
สังคมแหงการเรียนรูอยูในระดับดเียี่ยม 
 
 แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนจะประสานความรวมมือกับชุมชนเพิ่มขึ้นรวมทั้งจะเผยแพรความรูสูชุมชน ผานเอกสารและ
เว็บไซตเพิ่มขึ้นดวย 
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ดานที่ 4 มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนที่กําหนดขึ้น 

ตัวบงช้ี 
ระดับที่

ได 
น้ําหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได 

14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนบรรลตุามเปาหมายวิสยัทัศน ปรัชญา และจุดเนน
ของสถานศึกษา 

5 3 3 

14.2 ผลการดําเนินงานสงเสริมใหผูเรยีนบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนของ
สถานศึกษา  

5 
 

2 2 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 14  5 5 
 

 รองรอยความพยายาม 
 โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมสงเสริมมารยาท 
 

วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนมีจุดเนนในการจัดการศึกษาโดยมุงมั่นใหนักเรียนเปนคนดี มีคุณธรรม มีมารยาทตามวัฒนธรรม

ไทย ไดจัดกิจกรรมสงเสริมมารยาท ปลูกฝงใหนักเรียนมีกริยามารยาทนุมนวลเพื่อใหสอดคลองกับเอกลักษณของ
โรงเรียนที่กําหนดวาเปน “โรงเรียนสงเสริมมารยาท” และอัตลักษณของเด็กท่ีกําหนดไววา “ไหวสวย มารยาทงาม” 
โดยมีขอตกลงกับนักเรียนวา เมื่อพบคุณครูหรือผูใหญ นักเรียนจะตองยิ้มและหยุดทําความเคารพดวยการไหว และ
นักเรียนชายกลาวคําวา สวัสดีครับ สวนนักเรียนหญิงกลาวคําวา สวัสดีคะ  
 การจัดโครงการสงเสริมมารยาทนี้ ไดรับความรวมมือจากผูปกครองและชุมชน ไดกําหนดเปาหมาย
ความสําเร็จในการดําเนินการไว รอยละ 90 สําหรับอัตลักษณของนักเรียนเกิดขึ้นจากความเห็นของผูปกครอง
รวมกับคณะครูและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
 
 ผลการพัฒนา 
 การจัดกิจกรรมสงเสริมมารยาท ซึ่งเปนจุดเนนการจัดการศึกษาของโรงเรียน ไดรับความรวมมือจาก
ผูปกครองและชุมชน ผลการดําเนินการนักเรียนที่ไดระดับคุณภาพดีข้ึนไป จํานวน 206 คน คิดเปนรอยละ 94.50  
 
 แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนจะดําเนินการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม การเปนคนดมีีมารยาทปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทยโดยความ
รวมมือของชุมชนอยางตอเนื่อง และจะประสานกับผูปกครองใหรวมกันปลูกฝงนักเรียน เพื่อใหเกิดพฤติกรรมที่
ยั่งยืนตลอดไป อันจะสงผลใหนักเรียนสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
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ดานที่ 5 มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม 

มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและสงเสริม
สถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงข้ึน 

ตัวบงช้ี 
ระดับที่

ได 
น้ําหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได 

15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเนน ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

 
5 

3 3 

15.2 ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย 5 2 2 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 15  5 5 

 

 รองรอยความพยายาม 
 โครงการวันสําคัญ โครงการสงเสริมวิชาการ โครงการจัดทําและพัฒนาหลักสูตร โครงการสงเสริมสุขภาพ 
โครงการพัฒนาบุคลากร และโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ 
 
 วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนมุงพัฒนาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพใหสูงขึ้น โดยจัดโครงการ
วันสําคัญ เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะอันดีงามใหแกนักเรียน โครงการสงเสริมวิชาการ โครงการจัดทําและพัฒนา
หลักสูตร เพื่อสงเสริมพัฒนาการนักเรียนใหมีความรู รูทันเหตุการณไดตามวัย รักการเรียนรู จัดทําโครงการสงเสริม
สุขภาพ มุงหมายใหนักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาครูใหมีความรู
ความสามารถในการสอน ใหปฏิบัติหนาที่อยางมีจรรยาบรรณ และเพื่อพัฒนาผูบริหารใหมีความสามารถในการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลแบบมีสวนรวม จัดโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ เพื่อใหโรงเรียนรมรื่น 
สวยงาม จัดทําแหลงเรียนรูเพื่อใหมีบรรยากาศแหงการเรียนรู ดําเนินโครงการประกันคุณภาพภายใน เพื่อใหมีการ
บริหารและพัฒนาการศึกษาอยางเปนระบบ นอกจากนี้โรงเรียนยังไดนําขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายและภายนอกมาพิจารณาปรับปรุงการดําเนินการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 
 ผลการพัฒนา 
 การดําเนินโครงการทั้ง 13 โครงการและกิจกรรมตาง ๆ ดังกลาวบรรลุเปาหมายทุกโครงการ เปนผลให
โรงเรียนสามารถดําเนินการพัฒนาไดตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา กลาวคือ มีการพัฒนานักเรียนใหรัก
การเรียนรู รูทันเหตุการณ พัฒนาครูใหเปนครูยุคใหมที่สามารถจัดกิจกรรมแบบเนนนักเรียนเปนสําคัญ สามารถใช
เทคโนโลยีชวยในการจัดกิจกรรม พัฒนาแหลงเรียนรู จัดหาแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนไดเหมาะสม
กับการจัดกิจกรรม และพัฒนาการบวนการบริหารใหมโดยใชหลักธรรมาภิบาลแบบมีสวนรวม มีการกระจายอํานาจ 
นับวาดําเนินการพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพใหสูงขึ้นไดใน
ระดับดีเยีย่ม 
 

แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนจะดําเนินการดังกลาวอยางตอเนื่องเพื่อรักษาระดับมาตรฐานการศึกษาใหคงไว โดยจะแสวงหา
ความรวมมือจากผูเกี่ยวของทุกฝายใหมากยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 



รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดวงพร ปการศึกษา 2559 หนา 93 

3. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปการศึกษา 2559 

 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้ําหนัก 
คะแนน 

คะแนน 

ที่ได 
ระดับ

คุณภาพ 

ดานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 20 19.44 5 
มาตรฐานที่ 1  เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย  5 4.73 5 
มาตรฐานที่ 2  เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจ 5 4.91 5 
มาตรฐานที่ 3  เด็กมีพัฒนาการดานสังคม 5 4.88 5 
มาตรฐานที่ 4  เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา 5 4.92 5 
ดานที่ 2 มาตรฐานดานการจัดการศึกษา  65 65 5 
มาตรฐานที่ 5  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประ

สิทธิพล 
20 20 5 

มาตรฐานที่ 6  ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

20 20 5 

มาตรฐานที่ 7  แนวการจัดการศึกษา 20 20 5 
มาตรฐานที่ 8  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่

กําหนดในกฎกระทรวง 
5 5 5 

ดานที่ 3 มาตรฐานดานคุณภาพการสรางสังคมแหงการเรียนรู  5 5 5 
มาตรฐานที่ 9  สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคม

แหงการเรียนรู 
5 5 5 

ดานที่ 4 มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา  5 5 5 
มาตรฐานที่ 10  การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน 

และจุดเนนการจัดการศึกษาปฐมวัย 
5 5 5 

ดานที่ 5 มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม  5 5 5 
มาตรฐานที่ 11  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา

เพื่อยกระดับคุณภาพใหสูงขึ้น 
5 5 5 

คะแนนรวม 100 99.56 5 
 

  ระดับการศึกษาปฐมวัย อยูในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
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 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
น้ําหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได 

ระดับ
คุณภาพ 

ดานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 30 28.38 5 
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 5 4.61 5 
มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 5 4.81 5 
มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

5 4.69 4 

มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจ
แกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล  

5 4.80 5 

มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร 5 4.60 5 
มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่น
ได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 

5 4.86 5 

ดานที่ 2 มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 50 50 5 
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 10 10 5 
มาตรฐานที่ 8 ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและ เกิด
ประสิทธิผล 

10 10 5 

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

5 5 5 

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน 

10 10 5 

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ 

10 10 5 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 

5 5 5 

ดานที่ 3 มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 10 10 5 
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหง
การเรียนรู  

10 10 5 

ดานที่ 4 มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา 5 5 5 
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา และ
จุดเนนที่กําหนดขึ้น 

5 5 5 

ดานที่ 5 มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม 5 5 5 
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
พัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

5 5 5 

คะแนนรวม 100 98.38 5 
 

  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม  
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4.  ผลการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 4.1  ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 ผลพัฒนาการเด็ก ชั้นอนุบาลปที่ 3 

พัฒนาการดาน 
จํานวนเด็ก 

ที่ประเมิน 
จํานวน/รอยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ด ี พอใช ปรับปรุง 

1. ดานรางกาย 29 29 - - 
2. ดานอารมณ-จิตใจ 29 29 - - 
3. ดานสังคม 29 29 - - 
4. ดานสตปิญญา 29 29 - - 
 

 4.2  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสาระการเรียนรูทุกระดับชั้น 
 

กลุมสาระการเรียนรู 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

จํานวนผูเรียนได
ระดับ 3 ขึ้นไป 

คิดเปน 
รอยละ 

จํานวนผูเรียนไดรับผลการเรียน 
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภาษาไทย 12 4 6 3 - 1 - - 22 84.6 
คณิตศาสตร 14 4 3 1 3 1 - - 21 80.8 
วิทยาศาสตร 10 3 6 4 2 1 - - 19 73.1 
สังคมศึกษา ฯ 1 4 6 4 5 5 1 - 11 42.3 
- ประวัติศาสตร 10 5 4 2 4 1 - - 19 73.1 
สุขศึกษา และพลศึกษา 21 3 2 - - - - - 26 100.0 
ศิลปะ 13 6 3 4 - - - - 22 84.6 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 5 8 4 4 3 1 1 - 17 65.4 
ภาษาตางประเทศ 7 5 4 3 5 2 - - 16 61.5 
คอมพิวเตอร 2 4 5 6 5 3 1 - 11 42.3 
ภาษาจีน 21 1 4 - - - - - 26 100.0 
อาเซียนศึกษา - 3 4 6 5 5 3 - 7 26.9 
หนาที่พลเมือง 5 6 10 2 2 1 0 - 21 80.8 

 

กลุมสาระการเรียนรู 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

จํานวนผูเรียนได
ระดับ 3 ขึ้นไป 

คิดเปน 
รอยละ 

จํานวนผูเรียนไดรับผลการเรียน 
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภาษาไทย 9 9 8 2 2 - - - 26 86.7 
คณิตศาสตร 6 1 13 5 5 - - - 20 66.7 
วิทยาศาสตร 7 5 7 7 2 2 - - 19 63.3 
สังคมศึกษา ฯ 4 7 5 9 2 2 1 - 16 53.3 
- ประวัติศาสตร 4 6 2 9 4 5 - - 12 40.0 
สุขศึกษา และพลศึกษา 25 1 3 1 - - - - 29 96.7 
ศิลปะ 13 11 5 1 - - - - 29 96.7 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 7 3 6 10 3 1 - - 16 53.3 
ภาษาตางประเทศ 8 4 8 4 4 2 - - 20 66.7 
คอมพิวเตอร 2 3 4 9 8 4 - - 9 30.0 
ภาษาจีน 20 3 4 2 1 - - - 27 90.0 
อาเซียนศึกษา - 4 7 8 7 4 - - 11 36.7 
หนาที่พลเมือง 5 9 6 5 3 2 - - 20 66.7 
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กลุมสาระการเรียนรู 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

จํานวนผูเรียนได
ระดับ 3 ขึ้นไป 

คิดเปน 
รอยละ 

จํานวนผูเรียนไดรับผลการเรียน 
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภาษาไทย 5 9 12 5 6 3 - - 26 65.0 
คณิตศาสตร 5 9 11 10 5 - - - 25 62.5 
วิทยาศาสตร - 8 17 7 5 3 - - 25 62.5 
สังคมศึกษา ฯ - 4 6 10 11 5 4 - 10 25.0 
 - ประวัติศาสตร 7 7 7 7 7 3 2 - 21 52.5 
สุขศึกษา และพลศึกษา 22 14 1 3 - - - - 37 92.5 
ศิลปะ 10 10 10 8 2 - - - 30 75.0 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 11 4 9 7 3 5 1 - 24 60.0 
ภาษาตางประเทศ 5 5 7 11 7 3 2 - 17 42.5 
คอมพิวเตอร - 3 6 10 11 7 3 - 9 22.5 
ภาษาจีน 12 9 9 5 5 - - - 30 75.0 
อาเซียนศึกษา - 1 6 6 13 11 3 - 7 17.5 
หนาที่พลเมือง 7 7 5 8 8 4 1 - 19 47.5 
 

กลุมสาระการเรียนรู 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

จํานวนผูเรียนได
ระดับ 3 ขึ้นไป 

คิดเปน 
รอยละ 

จํานวนผูเรียนไดรับผลการเรียน 
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภาษาไทย 6 11 12 3 3 4 1 - 29 72.5 
คณิตศาสตร 17 6 8 5 3 1 - - 31 77.5 
วิทยาศาสตร 9 10 7 6 5 2 1 - 26 65.0 
สังคมศึกษา ฯ 8 9 8 3 6 3 3 - 25 62.5 
- ประวัติศาสตร 5 6 7 8 8 3 3 - 18 45.0 
สุขศึกษา และพลศึกษา 27 7 5 1 - - - - 39 97.5 
ศิลปะ 14 12 9 2 3 - - - 35 87.5 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 6 9 9 4 7 4 1 - 24 60.0 
ภาษาตางประเทศ 21 4 7 4 3 - 1 - 32 80.0 
คอมพิวเตอร - 10 7 11 7 5 - - 17 42.5 
อาเซียนศึกษา 19 5 5 6 4 1 - - 29 72.5 
หนาที่พลเมือง 19 5 5 6 4 1 - - 29 72.5 
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กลุมสาระการเรียนรู 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

จํานวนผูเรียนได
ระดับ 3 ขึ้นไป 

คิดเปน 
รอยละ 

จํานวนผูเรียนไดรับผลการเรียน 
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภาษาไทย 1 5 8 5 4 5 1 - 14 48.3 
คณิตศาสตร 4 3 7 5 4 4 2 - 14 48.3 
วิทยาศาสตร - 5 9 6 1 7 1 - 14 48.3 
สังคมศึกษา ฯ 2 2 10 5 6 1 3 - 14 48.3 
- ประวัติศาสตร 4 5 4 5 5 4 2 - 13 44.8 
สุขศึกษา และพลศึกษา - 10 13 3 1 2 - - 23 79.3 
ศิลปะ 2 6 8 6 5 2 - - 16 55.2 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี - - 3 9 10 3 4 - 3 10.3 
ภาษาตางประเทศ 9 4 5 3 5 2 1 - 18 62.1 
คอมพิวเตอร 1 3 5 2 9 5 4 - 9 31.0 
อาเซียนศึกษา - 4 4 8 9 2 2 - 8 27.6 
หนาที่พลเมือง 7 7 8 2 2 2 1 - 22 75.9 

 

กลุมสาระการเรียนรู 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

จํานวนผูเรียนได
ระดับ 3 ขึ้นไป 

คิดเปน 
รอยละ 

จํานวนผูเรียนไดรับผลการเรียน 
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภาษาไทย - 10 8 8 3 - - - 18 62.1 
คณิตศาสตร 7 6 1 9 6 - - - 14 48.3 
วิทยาศาสตร 4 11 8 5 1 - - - 23 79.3 
สังคมศึกษา ฯ 8 18 2 - 1 - - - 28 96.6 
- ประวัติศาสตร 7 7 7 6 1 1 - - 21 72.4 
สุขศึกษา และพลศึกษา 28 1 - - - - - - 29 100.0 
ศิลปะ 18 8 2 1 - - - - 28 96.6 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 7 4 14 3 1 - - - 25 86.2 
ภาษาตางประเทศ 15 6 3 3 2 - - - 24 82.8 
คอมพิวเตอร 2 5 10 7 4 1 - - 17 58.6 
อาเซียนศึกษา 17 9 2 1 - - - - 28 96.6 
หนาที่พลเมือง 25 3 - 1 - - - - 28 96.6 
 

4.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ปการศึกษา 2558 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

สาระวิชา จํานวนคน 
คะแนน
เฉลี่ย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

จํานวนรอยละของนักเรียนที่ไดระดับ 

ปรับปรุง พอใช ดี 
ภาษาไทย 29 64.68 13.55 - 11 19 
คณิตศาสตร 29 53.28 20.11 - 22 7 
วิทยาศาสตร 29 48.22 13.18 - 28 1 
สังคมศึกษา 29 56.29 13.66 - 21 8 

ภาษาตางประเทศ 29 63.79 18.76 - 14 15 

   
 ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ผลการทดสอบ O-Net รายบุคคล โดยใชเกณฑดังนี้ 
 1.  ปรับปรุง  ระดับผลการทดสอบอยูในชวง 0.00 – 1.00 
 2.  พอใช  ระดับผลการทดสอบอยูในชวง 1.50 – 2.50 
 3.  ดี  ระดับผลการทดสอบอยูในชวง 3.00 – 4.00 
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 4.4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

ระดับชั้น 
จํานวน นร.

ทั้งหมด 

จํานวน/รอยละของนักเรยีนตามระดับคณุภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค) 

ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน 
ประถมศึกษาปที่ 1 50 17 33 - - 
ประถมศึกษาปที่ 2 30 30 - - - 
ประถมศึกษาปที่ 3 40 40 - - - 
ประถมศึกษาปที่ 4 40 30 10 - - 
ประถมศึกษาปที่ 5 29 18 11 - - 
ประถมศึกษาปที่ 6 29 23 6 - - 
รวม 218 158 60 - - 

เฉลี่ยรอยละ  72.48 27.52 - - 

  
 4.5  ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน 

ระดับชั้น 
จํานวน นร.

ทั้งหมด 

จํานวน/รอยละของนักเรยีนตามระดับคณุภาพ 
(การอานคิด วิเคราะห และเขียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน 
ประถมศึกษาปที ่1 50 21 12 7 - 
ประถมศึกษาปที ่2 30 18 11 1 - 
ประถมศึกษาปที ่3 40 20 20 - - 
ประถมศึกษาปที ่4 40 23 17 - - 
ประถมศึกษาปที ่5 29 14 14 1 - 
ประถมศึกษาปที ่6 29 26 3 - - 

รวม 218 122 87 9 - 
เฉลี่ยรอยละ  55.97 39.90 4.13  

 
 4.6  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ระดับชั้น 
จํานวน นร.

ทั้งหมด 

จํานวน/รอยละของนักเรยีนตามระดับคณุภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผูเรยีน) 

ผาน ไมผาน 
ประถมศึกษาปที ่1 50 50 - 

ประถมศึกษาปที ่2 30 30 - 

ประถมศึกษาปที ่3 40 40 - 

ประถมศึกษาปที่ 4 40 40 - 

ประถมศึกษาปที่ 5 29 29 - 

ประถมศึกษาปที ่6 29 29 - 

รวม 218 218 - 
เฉลี่ยรอยละ  100      
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 4.7  ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน 5 ดาน  
 1)  ดานความสามารถในการสื่อสาร 
  นักเรียนไดผลการประเมินในระดับเกณฑดี จํานวน 212 คน คิดเปนรอยละ 97.25 
 2)  ดานความสามารถในการคิด 
   นักเรียนไดผลการประเมินในระดับเกณฑดี จํานวน 212 คน คิดเปนรอยละ 97.25 
 3)  ดานความสามารถในการแกปญหา 
 นักเรียนไดผลการประเมินในระดับเกณฑดี จํานวน 215 คน คิดเปนรอยละ 98.62 
 4)  ดานความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
   นักเรียนไดผลการประเมินในระดับเกณฑดี จํานวน 212 คน คิดเปนรอยละ 97.25 
 5)  ดานความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
  นักเรียนไดผลการประเมินในระดับเกณฑดี จํานวน 215 คน คิดเปนรอยละ 98.62 
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 บทท่ี 4 สรุปผลการพัฒนา 
(นอกเหนือจากตัวชี้วัดตามเกณฑมาตรฐาน) 

 
1.  จุดเดนของสถานศึกษา   
 ดานคร ู

 จัดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพสงผลตอพัฒนาการผูเรียน 
 ปลูกฝงเด็กใหมีวินัย มีเหตุผล กลาแสดงออกในสิ่งที่ถูกตอง 
 รูเปาหมายหลักสูตร/การศึกษา ทําใหวางแผนพัฒนาคุณภาพอยางมีระบบ 
 วิเคราะหหลักสูตรและจัดทําแผนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 นําผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับพัฒนาคุณภาพใหดีขึ้น 
 ประเมินพัฒนาการผูเรียนตามสภาพจริง 
 จัดกิจกรรมทีส่งเสริมคุณภาพผูเรียน และจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมในการพัฒนาเด็ก 
 ดูแล เอาใจใส ผูเรียนทั่วถึง 
 นํากระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาใช 
 พัฒนากระบวนการคิดของเด็ก 
 มีประสบการณในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 มีการทํางานรวมกันเปนทีม 
 มีความรู ความสามารถ ตรงกับงานที่รับผิดชอบ/เขาใจในการจัดการเรียนการสอน 
 มีจํานวนเพียงพอ/คุณสมบัติตามเกณฑ 
 พัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ/อบรม/ศึกษาดูงาน/ติดตามขาวสาร ขอมูล นวัตกรรมใหมๆ 
 มีความสัมพันธที่ดีระหวางผูปกครอง/ชุมชน/ผูเรียน 

 ดานผูบริหาร 
 มีความรูเขาใจและทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กท่ีมีความตองการพิเศษเปนอยางดี 
 มีประสบการณในการเรียนการสอน 
 สงเสริมการทํางานเปนทีม 
 มีวิสัยทัศนและภาวะผูนํา ทั้งดานวิชาการ และการบริหาร 
 ไดรับรางวัลผูบริหารดีเดน 
 ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี 
 มีความคิดริเริ่ม/สรางสรรค 
 มีคุณธรรม จริยธรรม 
 มีมนุษยสัมพันธดี 
 สรางขวัญและกําลังใจใหกับบุคลากรในโรงเรียน 
 ตระหนักและสงเสริมใหครู ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 
 สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาความสามารถของครู 
 บริหารงานโดยใชหลักการมีสวนรวม/กระจายอํานาจ 
 บริหารงานบุคคลและงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 มีความเปนประชาธิปไตย 
 ตระหนักถึงการพัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 
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 ดานผูเรียน 
 ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา 
 มีความขยัน/อดทน/รอบคอบ 
 มีจิตใจเอื้ออาทร/เมตตากรุณา/เสียสละ/กตัญู 
 มีระเบียบวินัย/รับผิดชอบ/ซื่อสัตย 
 มีสัมมาคารวะตามแบบวัฒนธรรมไทย 
 ทําชื่อเสียงใหกับโรงเรียนดานวิชาการ/กีฬา/ศิลปะ 
 สุขภาพกาย สุขภาพจิต/สุขนิสัย ดี ชื่นชมดานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
 มีมนุษยสัมพันธที่ดี 
 เขาใจพิษภัยและหางไกลจากสิ่งเสพติด 
 มีจินตนาการ/ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
 กระตือรือรน/ใฝรูใฝเรียน/รักการอาน 
 มีทักษะการใชกลามเนื้อ/ประสาทสัมผัส/มิติสัมพันธ 

 ดานสถานศึกษา 
 ระบบการบริหารจัดการดี//พัฒนาองคกรอยางเปนระบบ 
 การบริหารงบประมาณโปรงใสตรวจสอบได 
 จัดองคกร/โครงสรางการบริหารงานโดยบุคลากรมีสวนรวม 
 มีบริการรถรับสงผูเรียน 
 มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจําป 
 มีระบบสารสนเทศครบถวนและเปนปจจุบัน 
 มีการดูแลเรื่องความปลอดภัย/สภาพแวดลอมปลอดภัย 
 สงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน 
 สงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเอง เขารับการอบรม 
 ใหความสําคัญและเขารวมในกิจกรรมดานศาสนสัมพันธกับทุกศาสนา 
 ไดรับความรวมมือ/ยอมรับ/สนับสนุน จากผูปกครองและหนวยงานตาง ๆ ในชุมชนเปนอยางดี 
 ประชาสัมพันธขาวสารของโรงเรียนใหผูปกครองและชุมชนทราบ 
 การเรียนการสอนเหมาะสมกับพัฒนาการ/ความตองการของผูเรียน 
 นํากิจกรรมเสริมหลักสูตรมาบูรณาการเรียนการสอน 
 สงเสริม/จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เหมาะกับศักยภาพและความตองการของผูเรียน 
 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเรียน 
 จัดกิจกรรมที่สรางจิตสาธารณะใหแกผูเรียน 
 สงเสริมทักษะพื้นฐานทีจ่ําเปนสําหรับการศึกษาในระดับประถม 
 มีงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
 เปนแหลงฝกประสบการณของนักศึกษาสถาบันตางๆ 
 มีทรัพยากร ปจจัยที่เอ้ือตอการเรียนการสอนอยางเพียงพอและหลากหลาย 
 มีสภาพแวดลอมรมรื่น เหมาะเปนแหลงเรียนรูภายนอกหองเรียน 
 สงเสริมการใชแหลงเรียนรูจากภูมิปญญาทองถิ่น 
 วางแผนและดําเนินการวัดผล ประเมินผล ติดตามผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
 มีการวัดประเมินผลตามสภาพจริง 
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 มีหลักสูตรประจําสถานศึกษา 
 มุงสงเสริมคุณภาพใหเด็กเปนคนดี 
 มีสื่อเทคโนโลยีที่เอื้อตอการเรียนรูอยางเพียงพอ 
 อาคารเรียน/หองประกอบ/สื่อการเรียนการสอนเพียงพอ/พรอมใช 

2. จุดควรพัฒนา  
 ดานคร ู

 พัฒนาใหมีประสิทธิภาพในการสอน ควรเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
 ใชวิธีสอนท่ีหลากหลายสงเสริมการคิดวิเคราะห/สังเคราะห/สรางสรรค 
 นําผลการฝกอบรมมาใชในการปฏิบัติจริง 
 การผลิตสื่อการเรียนการสอนเอง 

 ดานผูบริหาร 
 ไมมี 

 ดานผูเรียน 
 ตระหนักในเรื่องความประหยัด/ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
 รูจักคุณคาอาหาร/ลักษณะนิสัยที่ด/ี ถูกสุขลักษณะ  สะอาด 
 สวนสูง น้ําหนัก ไมไดมาตรฐาน 
 การคิดนอกกรอบ/พัฒนาเชิงนวัตกรรม/คิดสรางสรรค/จินตนาการ 
 พัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ/การคิดวิเคราะห/ไตรตรอง/สังเคราะห 

 ดานสถานศึกษา 
 การจัดกิจกรรมที่กระตุนการคิดวิเคราะห/สังเคราะห/สรางสรรค/แกปญหา/ตัดสินใจ 
 การนําภูมิปญญาทองถิ่นมาประยุกตใชในการเรียนการสอน 
 จัดใหมีศูนยวิทยาการที่สงเสริมองคความรู 
 หองสมุดอิเล็กทรอนิกส สามารถใหผูเรียนศึกษาคนควา 

3.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
ดานคร ู

 การเขียนแผนการเรียนรูอยางเชี่ยวชาญ 
 ครูผูสอนไดรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใชเทคนิควิธี และนวัตกรรมที่หลากหลาย 
 ปรับปรุงการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ/เนนสอนแบบโครงงาน/เนนสอนแบบบูรณาการ/

เนนการสอนบทบาทสมมติ 
 พัฒนาการเรียนรูที่เนนการปฏิบัติ 
 พัฒนาผูเรียนใหมีประสบการณจริง/การดํารงชีวิต/การใชชีวิตประจําวัน 
 สงเสริมดานการใชสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 สงเสริมใหมีการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการเรียนการสอน 
 พัฒนาปรับปรุงการจัดทําแฟมสะสมของผูเรียนใหเปนระบบ 
 พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถเทคนิคและทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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 ดานผูบริหาร 
 ไมมี 

 ดานผูเรียน 
 ผูเรียนมีระเบียบ วินัย/รับผิดชอบตอหนาที่ 
 จัดกิจกรรมสงเสริม ปลูกจิตสํานึก ใหผูเรียน เห็นคุณคา สิ่งแวดลอม ทรัพยากร 
 ปลูกจิตสํานึกผูเรียนโดยใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 พัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมที่ดี 
 มีคุณธรรมจริยธรรม คานิยมอันพึงประสงค จิตสํานึกที่ดี 
 รักความเปนไทย/มีสัมมาคาราวะ/พูดจาไพเราะ/มีความสุภาพ เรียบรอย/มีมารยาท 
 รูคุณคาการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 
 ฝกผูเรียนใหกลาคิด กลาแสดงออก 
 พัฒนาผูเรียนใหเปนผูใฝเรียนใฝรู/มีความกระตือรือรน 
 การอยูรวมกับผูอื่น/พึ่งพาตนเองได 
 ฝกความเปนผูนํา/ผูตาม 
 ฝกกระบวนการทํางานอยางเปนขั้นเปนตอน 
 การออกกําลังกาย 
 การทําโครงงาน 
 พัฒนาทักษะการพูด/อาน/เขียน 
 สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการคิด/การแกปญหา/สามารถตัดสินใจได 
 สังเคราะห วิเคราะห อธิบายเหตุการณ ได 
 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนสูงขึ้นทุกกลุมสาระการเรียนรู 
 มีผลสัมฤทธิ์สูงตามเกณฑมาตรฐาน/สามารถศึกษาตอในระดับสูงไดอยางดี 
 สนับสนุนใหผูเรียนเขาแขงขันดานวิชาการใหมากขึ้น 
 ผูเรียนมีความรูความสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเรียนรู และทบทวนบทเรียนบน 

Learning Space ในวิชาตาง ๆ 

 ดานสถานศึกษา 
 สรางผูปริวรรตเพื่อแบงเบาภาระของผูบริหาร 
 นํานวัตกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการ 
 พัฒนาหลักสูตรทองถิ่น 
 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
 พัฒนาครู/สนับสนุนใชสื่อ/อบรม/นิเทศ/ดูงาน 
 สงเสริมการรักการอาน/ใฝรูใฝเรียน 
 พัฒนาแหลงเรียนรูภายใน/สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เอื้อตอการเรียนรู 
 ปรับปรุงหองปฏิบัติการใหทันสมัยและเหมาะสมกับผูเรียน 
 พัฒนาหองสมุดอิเล็กทรอนิกส/จัดหาหนังสือ/สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 ปรับปรุงอาคารสถานที่  สภาพแวดลอม ไมใหทรุดโทรม 
 สงเสริมการใชแหลงเรียนรูภายนอกและภูมิปญญาทองถิ่น 
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4. ความตองการความชวยเหลือ 
 ดานคร ู

 ขาดแคลนครูในบางสาขาวิชา 
 ตองการวิทยากรมาใหความรูเพิ่มเติม 

 ดานผูบริหาร 
 ไมมี 

 ดานผูเรียน 
 การฝกฝนดานการคิด 
 ใหผูเรียนมีความรับผิดชอบ/ใชของอยางมีคุณคา/ประหยัด 

 ดานสถานศึกษา 
 ใหชุมชนเขามาใหความรูภูมิปญญาทองถิ่น 
 การสนับสนุนงบประมาณการสรางหองปฏิบัติการตาง ๆ 
 การสงเสริมทางดานกีฬา/อุปกรณเครื่องเลนตางๆ 
 งบประมาณ 
 สื่อการเรียนการสอน/เทคโนโลยี/หนังสือคนควา 
 จัดทําหลักสูตรทองถิ่น 

 



 

 
 

ภาคผนวก 
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